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Abstract 

The goal of this study is to analyze College of Education students’ memories related to 

education.  The previous studies generally focused on the views and memories of teachers, 

administrators, and parents. In order to gather data,  the prospective teachers were asked to 

write about their educational memories.  A qualitative method was used in this study to 

investigate future teachers’ memories.  The sample of the study was consisted of 245 students 

at Gazi Education Faculty.  Out of 245 students 195 of them were female and 50 of them were 

male.  The analyses of the memories showed that most of the memories were about teacher 

behaviors and attitudes.  Positive characteristics of teacher behaviors were analyzed in terms 

of knowledge about academic domain, motivating students, behavior management, teaching 

approaches, professional ethics, and teaching values.  Negative characteristics were 

investigated in terms of insufficient subject matter knowledge, classroom management 

problems, creating stressful classroom environment, and physical and verbal punishment.  

The results of the study showed that positive characteristics of teacher behaviors were 

motivating students, behavior management, and subject matter knowledge; negative 

characteristics were issues related to professional ethics, using punishment inappropriately, 

problems in classroom management, and insufficient subject matter knowledge.  The 

theoretical and practical implications of the results are discussed. 

Keywords:  Teacher candidates, memories, teaching. 

 

Öz 

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili anılarının analiz edilmesidir. 

Alandaki eğitimin değişik boyutlarıyla ilgili diğer araştırmalarda genellikle öğretmen, idareci 

ve velilerin görüşleri üzerinde durulmuştur. Öğretmen adayları eğitim fakültesindeki 

öğretimleri boyunca gelişimsel öğretim yaklaşımları, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme 

konularında eğitim almaktadırlar ve bu sürecin onların eğitime ve öğretmenlere bakış açılarını 

etkilemesi beklenmektedir.  Bu araştırmada öğretmen adaylarından eğitimle ilgili anıları 

incelenmiştir.  Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 195 kadın, 50 erkek 

öğrenci oluşturmaktadır. Anılar analiz edildiğinde, büyük bir kısmının öğretmen davranış ve 

tutumlarıyla ilgili olduğu görülür. Başarılı öğretmen tutum ve davranışları olarak akademik 

birikim ve yeterlilik, öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi, öğretim yöntemleri, değer 

aktarma,  başarısız ve yetersiz öğretmen özelliklerinde ise, akademik yetersizlik, sınıf 

yönetimindeki yetersizlik ve gergin sınıf ortamı yaratma, fiziksel ve sözlü ceza ve öğretmenin 

kötü tutumları olarak belirtilmiştir. Araştırmanın bulguları şöyle ifade edilebilir: başarılı 

öğretmen davranışlarından öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi ve akademik donanımın 

öne çıktığı görülmektedir. Öğretmen adayları bu olumlu özellikleri her zaman hatırladıklarını 

belirtmişlerdir.  Başarısız ve yetersiz olarak görülen öğretmen davranışları olarak da meslek 

etiğindeki yetersizlikler, sözel, yersiz ve fiziksel ceza verilmesi, sınıf yönetimindeki yetersizlik, 

akademik yetersizlik belirtilmiştir.  Öğrenciler bu gibi davranışların kabul edilemez olduğunu 

ilave etmişlerdir.  Araştırma sonuçlarından kuramsal ve uygulama ile çıkarımlar yapılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Öğretmen yeterlilikleri, anı, eğitim. 
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Summary 

During their training at the college of educations, teacher candidates receive 

education on developmental approaches to education, teaching approaches, teaching 

strategies, motivation, classroom management, and measurement and evaluation.   

During this process it is expected that they would develop a unique perspective to 

educational issues.  Also it is essential that they would evaluate educational problems 

with scientific methods.  As a result of their education they would reevaluate their 

own memories and experiences with a new understanding.  It is not surprising that 

when teacher candidates were asked to share their memories about education, they 

focused on teacher behaviors and attitudes, because teachers are the most important 

elements in the educational processes (Darling-Hammond, 2006; Özcan, 2011). 

In an educational setting it is important to acknowledge the developmental 

characteristics of  students and adjusting the educational processes according to these 

characteristics.  It is impossible to create a good learning environment without 

considering the cognitive, psychological, and social development of students.  

Similarly, a teacher should have a strong subject matter knowledge and should know 

the teaching strategies in his or her subject (Darling-Hammond, 2006; Santrock, 2006).   

Along with teaching the academic content it is crucial to help students develop a 

positive self image during their education. In this context, the feedbacks from the 

teachers affect students’ learning about their own potentials. 

Good teachers are knowledgeable about how to motivate students and they 

are highly motivated individuals. They plan instructional activities in which students 

can actively participate in.  They successfully apply new methods like constructivist, 

project basedstrategies in their classes. 

Teaching effectively requires classroom management skills.  In order to create 

a good learning environment good teachers successfully create classroom rules with 

students, make small groups, make sure that everybody works in these groups, and  

manage student misbehavior.  

Effective communication skills are another factor in good classroom 

management.  When students can express themselves in class, feel that they are 

accepted, and realize that others value their point of views, it is likely that we can 

create a good learning environment.  However, insensitivity to students 

characteristics and needs, labeling students, using language beyond students’ 

understanding are considered as barriers for effective communication (Güçlü, 20110). 

In Turkey it is expected that teachers would be role models with their fairness, 

self discipline, and wisdom  (Özcan, 2011).  It is hoped that the other members of 

society would develop these qualities with the guidance of teachers. 

Educational processes generally have been studied from the perspectives of 

teachers, administrators, and parents, and students’ views have not been investigated 

in the literature (Uitto, 2011) with a different approach.  This study analyses teacher 
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candidates’ memories related to education and will contribute to our understanding 

of educational practices as it is remembered by our students.  The goal of the study is 

to analyze teacher candidates’ memories in the light of current theories and practices 

in education.  Positive characteristics of teacher behaviors were analyzed in terms of 

knowledge about academic domain, motivating students, behavior management, 

teaching approaches, professional ethics, and teaching values.  Negative 

characteristics were investigated in terms of insufficient subject matter knowledge, 

classroom management problems, creating stressful classroom environment,  physical 

and verbal punishment 

Method 

In this study qualitative research method was used.  An important goal of a 

qualitative research is describing the views of the participants.  It is crucial to find out 

how participants define the situations and evaluate their own actions and other 

individuals’ behaviors (Gay and Airasian, 2000). 

The sample of the study is consisted of 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade students in 

Turkish Language and Literature, Biology, Elementary Education Mathematics, and 

Elementary Education Departments at Gazi University, Gazi Education Faculty. 

In order to gather the data we asked prospective teachers to write about their 

educational memories.   

Data Analysis 

The memories collected in the study were categorized by two researchers in 

terms of categories in the instructions given to the participants and some mew 

categories emerging out of the responses of the participants were created.  The 

disagreements during coding were resolved through discussions. 

Since educational processes are multifaceted, 43 of the educational memories 

were coded under several categories.  Thus, total 288 events were coded 

 

 

Results 

Analyses of the memories indicated that 33  (%11.5) teachers and 1 (% 0.34) 

administrator played a positive role in motivating students.  Sixteen (%5.5) of these 

events took place at elementary school level and 18 (%6.2) of them were events in 

high school level. 

Fifteen (%5.2) students wrote that their teachers were good in behavior 

management.  Six (%2) of them were elementary school memories and 9 (%3.1) were 

high school memories 

In terms of subject matter knowledge 10 (%3.4) students found their teachers 

effective.  Three (%1) of these teachers were elementary school teachers and 7 (%2,4) 

of them were high school teachers. 

Six (%2) of students wrote memories about successful teachers in classroom 

management.   One memory was elementary school level and the others were at high 

school level. 
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Four (%1.4) teachers were effective in value transfer.  These events took place 

in high school years. 

Results indicated that 39 (%13.5) memories were about teachers who displayed 

unethical behavior and 6 (%2) memories were about administrators with similar 

behaviors.  These educators discriminated among students, did not prepare their 

lessons carefully, but gave very difficult tests to the students. 

According to analysis 27 (%9.3) teachers and 4 (%1.4) administrators used 

physical punishment.  Twenty five (%8.6) of these events happened in elementary 

school and 6 (%2) of them happened in high school level. 

Verbal abuse is another negative teacher behavior.  The results indicated that 

27 (% ) teachers and 8 (%2.7) administrators were verbally abusive.   Sixteen (%5.5) 

events took place in elementary school and 14 (%4.8) events took place in high school. 

Twenty three teachers (%7.9) and 5 (%1.7) administrators used unnecessary 

punishment.  Eighteen of these events took place in elementary school level and 10 

(%3.4) took place at high school level.  A student reported this: 

Nineteen teachers (%6.6) and one (%0.3) administrator found to be ineffective 

in classroom management.  Eight (%2.7) of these events were at elementary school 

level and 12 ( % 4.1) of these were at high school level.  

Insufficient subject matter knowledge is another negative teacher 

characteristic.  There were 14 (%4.8) teachers in this group.  Six of them were 

elementary school teachers and eight (% 2.7) of them were high school teachers. 

According to the results 10 (%3.4) teachers and two (0.7) administrators 

showed physical violence at school.  Eight (%2.7) of these events took place at 

elementary school level and four (%1.4) of them took place at high school level.  A 

student remembered this: 

Discussion  

In this qualitative study, prospective teachers’ memories related to education 

were studied:  Analyses indicated that most of the memories were about their 

teachers’ behaviors.  This finding of the study is consistent with the relevant 

theoretical approaches and other research results in the field.  Teachers are the one of 

the most important elements in the educational processes.  They plan instruction, they 

use the instructional methods, they organize the instructional environment and also 

evaluate student achievement. 

According to the results of this study “motivating students” is an important 

role of teachers.  Other research that investigated student motivation yielded similar 

results (Yapıcı, 2008).  Some of the memories were about how much students liked 

their teachers.  Studies show that this is an important factor in increasing motivation 

(Yaman, 2010).  Also participating in class activities and teacher’s own motivation 

affect each other reciprocally (Skinner and et.al., 2009).  Other studies also show 

similar relations (Frenzel and et. All., 2009).   
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The results of this study indicated that students appreciate good relationships 

with their teachers.  Another study also shows that good relations with teachers 

positively affects students’ self- acceptance (Akın and Ceyhan, 2005).  Also, Turanlı’s 

research (2009) indicates that teachers’ emotional support and student achievement 

are related.  In addition the quality of teacher-student relation affects job satisfaction 

of teachers (Klassen and et. all.,  2012).  Research also indicates that teachers choose 

this profession, because they would like to work with young people (Watt and 

Richardson, 2007).  In Turkish culture, teaching is a “sacred” profession for people 

who want to work with children (Özcan, 2011).  Teachers play an important role in 

children’s lives.  This general understanding was evident in the positive memories in 

this study. 

This study also indicated that students found teachers’ feedback to be very 

important.  The other studies showed that teachers’ informative feedback is an 

important factor in learning process.  (Gökçe, 2002).   Students need to know how 

their work meet the criteria, and if there is anything that they can do to improve their 

work. 

The results of the study indicated that students remember the effective and 

new teaching strategies in their student career and find them very important.  Other 

studies showed that these approaches create a good learning environment for 

meaningful learning (Yapıcı, 2008; Bay and Karakaya, 2009; Özden and et. all., 2009).  

However, some studies showed that some teachers are not interested in doing 

research in their field and using new approaches (Barlı et. al., 2005).  This paradox 

must be studied further in future studies. 

In this study most of the negative memories related to education were related 

to some teachers’ lack of professionalism, and motivation to do their jobs.  Similar 

results were found in Butler’s (2007) study.     The reason for lack of motivation can be 

teacher burn-out (Klussman and et.all.,  2008).   

A significant proportion of the negative memories in this study were related to 

physical punishment.  Effectiveness of physical punishment is a controversial issue 

(Gershoff, 2002; Baumrind and et. all., 2002).  However, according to prospective 

teachers in this study physical punishment is not acceptable and should not be used.   

In conclusion, teachers who are important actors in the educational processes 

play a significant role in students’ lives.  Good teachers influence students’ 

development and achievement and students appreciate and remember this influence.  

However, teachers who lack professionalism and motivation and use inappropriate 

instructional and disciplinary methods harm students’ development, and prospective 

teachers think that this is not acceptable 
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Giriş 

Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki öğrenimleri boyunca eğitimde geliĢimsel 

yaklaĢım, öğretim yöntemleri, öğrenme stratejileri, motivasyon, sınıf yönetimi, ölçme ve 

değerlendirme gibi eğitimin değiĢik boyutları hakkındaki bilgileri artmaktadır. Bu süreç 
boyunca kendilerine özgü bir eğitim anlayıĢı geliĢtirmeleri beklenmektedir.  Öğrencilerin 

eğitimle ilgili konulara yeni ve bilimsel bir anlayıĢla bakması, bu sürecin önemli bir ürünü 

olarak görülmektedir.  Böyle bir bakıĢ açısı aynı zamanda eğitimle ilgili yaĢantıların da 
yeniden değerlendirilmesine yol açmaktadır.  Öğrencilerin eğitimle ilgili yaĢantılarını 

paylaĢması istendiğinde, çoğunun öğretmen tutum ve davranıĢları üzerinde yoğunlaĢmaları 

ĢaĢırtıcı değildir.  Çünkü öğretmenler eğitim sürecinin en önemli öğelerinden biridir (Darling-

Hammond, 2006, Özcan, 2011).    

Eğitim ortamında öğrencinin geliĢimsel özelliklerinin bilinmesi ve öğrenme sürecinin 

buna uygun olarak gerçekleĢmesi en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.  

Öğrencilerin zihinsel, kiĢisel ve sosyal geliĢimlerini göz önünde bulundurmadan iyi bir eğitim 
verilmesi imkansız görünmektedir.    Aynı Ģekilde bir öğretmenin kendi alanında, baĢka bir 

deyiĢle öğrettiği konuda yeterli olması ve o alana özgü öğretim stratejilerini iyi bilmesi 

gerekmektedir (Darling-Hammond, 2006, Santrock, 2006). Sınıf ortamında öğretim 
süreçleriyle birlikte, öğrencilerin benlik geliĢimlerinin sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda öğrenciye verilen dönütler onun kendini tanımasına, anlamasına, potansiyellerini 

keĢfederek, onları gerçekleĢtirme doğrultusundaki eğilimlerini de belirlemektedir. 

Ġyi öğretmenlerin motivasyon konusunda bilgili oldukları ve motivasyonlarının yüksek 
olduğu,  bu alandaki yeni kuramları ve uygulamaları takip ettikleri bilinmektedir.  Öğrenciyi 

derse motive eden öğretmen öncelikle öğrencinin derste aktif olacağı süreçleri düzenleyerek,  

yeni öğretim metotlarını (yapısalcı, proje tabanlı, probleme dayalı vs) konuların sunumunda 
baĢarılı bir Ģekilde uygulamaktadır. Ayrıca, konunun öğrenci tarafından öğrenilmesi için, 

anlamlı hale getirilerek sunulması, öğrencinin geliĢimsel süreçlerinin dikkate alınması, dolaylı 

öğrenmelerin değerlendirilmesi, konuların gerçek hayatla iliĢkilendirilmesi ve öğrencinin 

kendisini özgürce ifade edebileceği sağlıklı bir sınıf atmosferi oluĢturulması da öğrencinin 
derse motivasyonunu artıran süreçler arasında yer almaktadır. 

Etkili öğretmenler öğrencilerin farklı sosyal ve kültürel özelliklerini eğitim ortamını 

zenginleĢtiren etkenler olarak değerlendirirler.  Sosyal yapısalcı kurama göre, öğrenme 
sürecinde her birey kendi birikimi ile diğerlerini aydınlatır ve katkıda bulunur.  Olaylara ve 

problemlere farklı bakıĢ açıları demokratik bir ortamda tartıĢılır ve konular daha iyi öğrenilir.  

Bu süreç öğrencilerde eleĢtirel düĢüncenin geliĢmesine yardımcı olduğu gibi, baĢka görüĢ 
açılarına saygılı olmanın gerekliliğini de vurgular (Banks, 2001). 

Öğretmenin sınıf yönetimi konusunda yeterli olması önemli bir öğretmen yeterliliği 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  Ġyi öğretmenlerin sınıfta verimli öğrenmenin oluĢabilmesi için 

gereken kuralların yaratılmasında, etkinliklerin sorunsuz bir Ģekilde gerçekleĢmesinde, 
grupların oluĢturulmasında, herkesin görevini yapmasında, kötü davranıĢların düzeltilmesinde 

yeterli oldukları bilinmektedir. Etkili sınıf yönetimi için öğretmenden beklenen yeterlilikler 

olarak; öğretmenin derse olumlu tutumla baĢlaması, derse hazırlıklı girmesi, dersin bölümleri 
ve etkinlikleri arasında öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı geçiĢleri baĢarıyla gerçekleĢtirmesi, 

öğrencileri gerek akademik gerekse kiĢisel geliĢim süreçleriyle ilgili iyi gözlem yapması, 

disiplin kurallarını oluĢturup tutarlı bir Ģekilde uygulaması, istenmeyen davranıĢları 
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öğrencilerin geliĢim sürecine zarar vermeden bilimsel esaslar doğrultusunda yönetmesi olarak 

ifade edilebilir (Çalık, 2010, Santrock, 2006). 

BaĢarılı sınıf yönetiminin öğelerinden birisi de etkili iletiĢimdir. Öğrencilerin 

kendilerini sınıf kuralları doğrultusunda sağlıklı bir Ģekilde ifade edebilmeleri, anlaĢıldıklarını, 
saygı duyulduklarını, sevildiklerini, değer verildiklerini hissetmeleri iletiĢimi baĢarılı 

kılmaktadır. Bunun tam tersi  olarak, sınıfta korkunun, duyarsızlığın, etiketlemenin, 

öğrencilerin anlayamayacakları  bir içerikle dili kullanma da iletiĢimi engelleyen faktörler 
olarak görülmektedir (Güçlü, 2010). 

Eğitsel süreçlerde karĢılaĢılan bir baĢka problem de sınıfta disiplin konusudur. 

Öğretmenin genel anlamda disiplin problemine doğru bakıĢ açısı geliĢtirmesi, bu süreci 

kiĢiselleĢtirmeden doğrudan davranıĢa yönelik tedbirler alması, bunun yanında olumlu 
davranıĢları pekiĢtirerek ciddi olmayan olumsuz davranıĢları görmezden gelmesi, öğrencinin 

davranıĢı konusunda doğru dönütler vermesi, sınıf süreçlerinde sağlıklı iletiĢimi 

gerçekleĢtirmesi, öğrenciye davranıĢ yönetimi konusunda gerekli donanımı sağlaması sınıf içi 
disiplinde olumlu katkılar sağlayacaktır.  Öğretmenin bu süreçle baĢ etme davranıĢları hem 

akademik, hem de eğitsel süreçler anlamında önem taĢır. 

Ġyi öğretmenler ölçme ve değerlendirme konusunda iyi yetiĢmiĢlerdir ve en önemli 
özelliklerinden biri de adil olmaları ve öğrenciler arasında ayrımcılık yapmamalarıdır. 

Toplumumuzda öğretmenlerin örnek davranıĢlar göstermeleri, öz kontrollerinin 

olması, erdemli ve adil olmaları beklenmektedir (Özcan, 2011).  Bu özellikler toplumun diğer 

üyelerinde de eğitim aracılığıyla geliĢtirilmesi umulan özelliklerdir.  Ancak bu eğitimi verecek 
bireylerin öncelikle bu niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Eğitsel süreçlerle ilgili araĢtırmalar genellikle, öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin 

düĢüncelerinden hareketle gerçekleĢtirildiğinden, öğrencilerin eğitimle ilgili görüĢlerini 
incelemeye yeterince yer verilmediği görülmüĢtür (Uitto, 2011). Bu araĢtırmada öğretmen 

adaylarının öğrencilik hayatlarındaki anılarından yola çıkılmıĢ, öğrencilerin kendilerini en 

fazla etkileyen eğitsel süreçlere ulaĢılmıĢtır. Bu açıdan da çalıĢmanın alana katkı saylayacağı 

düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili anılarının incelenmesidir.  

Bu amaca ulaĢmak için öğrenci anıları aĢağıdaki konular çevresinde analiz edilmiĢtir: 

 BaĢarılı ve etkili öğretmen tutum ve davranıĢları;  akademik birikim ve yeterlilik, 
öğrenciyi motive etme, davranıĢ yönetimi, öğretim yöntemleri, değer aktarma konularında 

analiz edilmiĢtir. BaĢarısız ve yetersiz öğretmen özellikleri ise; etik olmayan davranıĢlar 

sergilenmesi, akademik yetersizlik, sınıf yönetimindeki yetersizlik ve gergin sınıf ortamı 
yaratma, fiziksel ve sözel ceza ve taciz, öğretmenin kötü tutumları konu baĢlıkları altında 

incelenmiĢtir. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

ÇalıĢma nitel araĢtırma modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Nitel araĢtırma modelinde en 

önemli amaçlardan biri araĢtırmaya katılanların görüĢlerini yansız olarak aktarmaktır.  Bu 

yöntemde deneklerin durumu nasıl gördüklerini, kendilerinin ve baĢkalarının davranıĢlarını 
nasıl değerlendirdiklerini bulmak önemlidir (Gay and Airasian, 2000). 

Örneklem 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Matematik, 
Arapça, Almanca, Ġlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim 
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görmekte olan, 1., 2., 3., ve 4. sınıftaki  195 kadın, 50 erkek toplam 245 öğrenciden meydana 

gelmektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama amacıyla öğrencilere Ģu yönerge verilmiĢtir. “Öğrenim hayatınız 
boyunca tanık olduğunuz, baĢınızdan geçen eğitimle ilgili (öğretim yöntemleri, öğretmen, 

öğrenci, veli, idareci davranıĢları, sınıf yönetimi vs) bir anınızı 1-2 paragraf Ģeklinde 

özetleyiniz ve cinsiyetinizi belirtiniz”. 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıĢtır. Bütün anılar iki 

araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı okunarak kodlanmıĢtır.  AnlaĢmazlığa düĢülen vak‟alar tekrar 

incelenerek çözümlenmiĢtir. Kodlama öncelikle yönergedeki konulara göre yapılmıĢ olup, 
yönergede olmayan konular da kodlama sürecine alınmıĢtır. Örneğin, fiziksel ceza, sözel taciz, 

yersiz ceza  alt kategorileri oluĢturulup, daha sonra hepsi tablolaĢtırılmıĢtır.  

Eğitimle ilgili süreçlerin ve olayların çok boyutlu olmaları nedeniyle, anıların 43 tanesi 
birden çok kategoride değerlendirilmiĢtir. Böylece toplam 288 olay kodlanmıĢtır. 

Bulgular 

Tablo 1. BaĢarılı ve Yeterli Öğretmen ve Ġdareci DavranıĢları 
BaĢarılı ve yeterli olunan 
davranıĢ     

BaĢarılı ve yeterli 
olan 

 

Olayı anlatanın 
cinsiyeti 

Öğretim basamağı 
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% 

Motive etme, öğrencinin 

olumlu davranıĢını 

pekiĢtirme 

33 11.5 1 0.34 30 10.4 4 1.3 16 5.5 18 6.2 

DavranıĢ yönetimi 15 5.2 - - 13 4.5 2 0.7 6 2 9 3.1 

Akademik donanım 10 3.4 - - 7 2.4 3 1 3 1 7 2.4 

Öğretim yöntemi 7 2.4 1 0.3 2 0.7 6 2 4 1.4 4 1.4 

Sınıf yönetimi 6 2 - - 3 1 3 1 1 0.3 5 1.7 

Değer aktarma 4 1.4 - - 2 0.7 2 0.7 1 0.3 3 1 

Parasal yardım yapma, 

ücretsiz ders verme 

2 0.7 - - 1 0.3 1 0.3 2 0,7 - - 

Toplam  77 26.7 2 0.7 58 20.1 21 7.2 32 11.1 47 16.3 

          

Tablo 1 incelendiğinde motive etme, öğrencinin olumlu davranıĢını pekiĢtirme 
davranıĢını 33 (%11.5) öğretmenin, 1 (0.34) idarecinin gerçekleĢtirdiği, olayı yazanların 30 
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(%10.4)‟unun kadın, 4(%1.3)‟ünün erkek olduğu ve olayların 16(%5.5)‟sının ilköğretim, 

18(%6.2)‟inin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğrenciyi motive eden öğretmen davranıĢlarıyla ilgili örnekler aĢağıda verilmiĢtir: 

Öğretmen ve idarecilerin öğrencilerin ilgilerini fark ederek, onları çalıĢma stratejileri 
ve motive etme konularında baĢarılı oldukları görülmüĢtür. “Sınıfta hepimizle ilgilenirdi, bana 

düzenli bir Ģekilde her hafta bir kompozisyon yazmamı ve Ģiir defteri tutmayı önerdi. Bundan 

sonra düzenli bir Ģekilde yazmaya baĢladım”.  
Ödüllendirmenin değiĢik Ģekillerde yapıldığı da bildirilmiĢtir. Örneğin, öğrencinin iyi 

bir not aldığını sınıfla paylaĢmak öğrenciye dersle ilgili bir hediye vermek gibi.  “Sınav 

sonuçları açıklandı ve sadece benim ismim okunmamıĢtı. Yüz alan kiĢinin ben oluğumu 

anladık. Öğretmenimiz bana bir de Ģiir kitabı hediye etti. Kitabı almaya giderken tüm sınıf beni 
alkıĢlıyordu. Öğretmenimizin bu davranıĢı zaten ilgili olduğum bir alanı daha çok sevmemi 

sağladı. Bu gün edebiyat öğretmeni oluyorsam, bunun en önemli sebeplerinden birisi de 

budur”. Öyle görülüyor ki, öğrencinin baĢarısını sınıfta diğer öğrencilerle  paylaĢmak 
öğrenciyi motive etmektedir. BaĢka bir öğretmen de öğrencisinin baĢarısını diğer 

öğretmenlerle paylaĢmıĢtır. “Öğretmenler odasında bir gazeteyi öğretmenlere okudum. 

Öğretmenim aferin deyip yanaklarımdan öptü ve diğer öğretmenler de baĢarımı kutladılar” 
Öğrencinin baĢarısını ödüllendirme, pekiĢtirme de motivasyonun artmasına yol 

açmaktadır. Bir öğrenci Ģunları bildirmiĢtir “Öğretmenim cümlelerimi çok beğendiğini, eğer 

istersem edebiyat okuyabileceğimi söyledi. O güne kadar belki de sınıfta çok çekingen fark 

edilmeyen bir öğrenciydim.  Ama o fark etti, fark ettirdi”. Diğer bir öğrenci bu konuda Ģunları 
ifade etmiĢtir. “Ġlkokul yıllarımda sınıf öğretmenim baĢarılı öğrencilere çeĢitli hediyeler alırdı. 

Böylece sınıftaki çalıĢmayan arkadaĢlarımız bile çalıĢmaya baĢladılar” 

Bu guruptaki öğrencilerin bazıları öğretmenleriyle hala görüĢtüklerini ve baĢarılarını 
öğretmenlerine borçlu olduklarını bildirmektedirler. Örneğin, yukarıdaki öğrenci Ģunları ifade 

etmiĢtir “Sonraları üniversiteye hazırlanırken de bana çok yardımcı olan öğretmenimle hala 

görüĢüyorum. ġundan eminim ki bu gün buradaysam Onun sayesindedir”. 

Öğrenciyle birebir ilgilenmek öğrencinin motivasyonunu ve baĢarısını artırmaktadır. 
Bu konuda bir öğrenci “Çok iyi bir öğretmendi. Matematiği bana sevdirdi. Benimle özel olarak 

ilgilenir, 9. ve 10. sınıf konularını da anlatırdı. Sayesinde matematik alanında okul birincisi 

oldum ve sınavda en fazla neti matematikten yaptım.” 
“Ġlköğretim 4. sınıfta seviye tespit sınavlarında baĢarılı olan öğrencilere öğretmenimiz 

evindeücretsiz özel ders veriyordu. Öğretmenimizin sınavlarda daha baĢarılı olmamız için olan 

çabası beni çok etkilemiĢtir”. Bu örneklerde görüldüğü gibi, öğrenciyle birebir ders dıĢında da 
ilgilenmek öğrenciyi motive etmektedir. Bu öğretmenler herhangi bir maddi karĢılık 

beklemeden bunları yapmaktadırlar. 

Öğrenciye akademik geliĢimiyle ilgili dönüt vermek de motivasyonu artırmaktadır. 

Öğrencinin performansı hakkında öğretmeninin ne düĢündüğünü bilmesi  konuyu daha iyi 
öğrenmesine ve konuyu daha çok araĢtırmasına yol açmaktadır. Örneğin bir öğrenci 

“Öğretmenimin  „güzel yorumların için seni takdir ediyorum‟ demesi benlik saygımı geliĢtirdi” 

demiĢtir. Öğrencilere verilen dönütün olumlu etkileri baĢka bir öğrenci tarafından Ģöyle ifade 
edilmiĢtir. “Öğretmenin dönüt vermesi öğrencilerin derse karĢı ilgilerini artırdı”. 

Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda çeĢitli yarıĢmalara ve etkinliklere yönlendirmek 

deöğrencileri motive etmektedir. “Öğretmenimin TÜBĠTAK proje yarıĢmasına beni 
yönlendirmesi, hazırlık sürecinde bana destek olması kendimi geliĢtirdiğimi hissettirdi.” BaĢka 

bir öğrenci de, “Öğretmenimin münazara yarıĢmasına beni yönlendirmesi hayatımda dönüm 

noktalarından birisi olmuĢtur. O zamana kadar içine kapanık bir Ģekilde yaĢayan ben, o 

yarıĢmadan sonra daha sosyal bir hayat sürmeye baĢladım” demiĢtir. 
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Özetle,  öğrencileri çalıĢma stratejileri konusunda bilgilendirmek, ilgilerini tanımak, 

baĢarılarını baĢkalarıyla paylaĢmak, ödüllendirmek, ders ve ders dıĢında birebir ilgilenmek, 

dönüt vermek, yarıĢmalara ve etkinliklere yönlendirmek motive edici faktörler olarak 

görülmüĢtür. 

Öğrenci davranıĢını yönetmede 15 (%5.2) öğretmenin baĢarılı olarak ifade edildiği, 

olayı yazanların 13(%4.5)‟ünün kadın 2(%0.7)‟sinin erkek olduğu ve olayların 6(%2)‟sının 

ilköğretim, 9(%3.1)‟unun ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir.   

Öğrenciler öğretmenlerinin davranıĢ yönetim konusunda da onları etkilediğini 

belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin olumlu davranıĢları pekiĢtiren öğretmenler beğenilmektedir. Bir 

öğrenci “Öğretmenimin „benim öğrencim bana yalan söylemez, bak geldin yine doğruyu 

söyledin‟ demesi, kendimi iyi hissetmemi ve öğretmenimin bana olan güvenini bir kez daha 
fark etmemi sağladı”. 

Öğrencilerin olumsuz davranıĢlarını da iyi yöneten öğretmen örnekleri verilmiĢtir. 

“Hiç yapmadığım bir Ģeyi yapmıĢtım, o derste kopya çekmiĢtim. Öğretmen beni gördü ve 
„keĢke küçük bir defter kullansaydın‟ dedi. O zaman çok utanmıĢtım”. 

BaĢka bir öğrenci de “Sınavda iki arkadaĢımı öğretmenim kopya çekerken görmüĢ ve 

ses çıkarmamıĢtı. Sınavdan sonra onlarla yaptıkları davranıĢın olumsuzlukları hakkında 
konuĢmuĢtu. Hala görüĢürüm o arkadaĢlarımla ve o olaydan sonra hiç kopya çekmediklerini 

söylerler”.  

Sonuç olarak öğretmenlerin olumlu ve olumsuz öğrenci davranıĢları karĢısındaki 

tavırları öğrencilerin sonraki davranıĢlarını belirlediği görülmektedir. 

Akademik donanım açısından 10(%3.4) öğretmenin baĢarılı bulunduğu, olayı 

yazanların 7(%2.4)‟sinin kadın, 3(%1)‟ünün erkek olduğu ve olayların 3(%1)‟ünün ilköğretim, 

7(%2.4)‟sinin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğretmenin kendi alanında yeterli olması ve akademik donanımı öğrencilerin onlar 

hakkındaki görüĢlerini etkilemektedir.  “Lise 2. sınıftayken psikoloji dersini yeni görmeye 

baĢlamıĢtık. Öğretmenimiz derse o kadar hakimdi ki, derse baĢladığı zaman kimse ses 

çıkarmıyordu, dikkatli bir Ģekilde Onu dinliyorduk. Sonuç olarak,  psikolojinin öğrenilmesini 
ve akılda kalmasını sağladı”. Diğer bir öğrenci Ģunları ifade etmiĢtir “Ġlköğretimdeki 

matematik öğretmenimi hiç unutamam. Matematiği sınıftaki öğrencilere sevdirmiĢti. 

Öğrencilere zaman ayırırdı, bize çalıĢma programı vermiĢti.  Öyle ki ilçedeki bilgi 
yarıĢmasında matematik alanında iyi bir performans sergilemiĢtik”. BaĢka bir öğrenci 

“Ġlköğretim 3. sınıftaki öğretmenimin eğitim öğretim alanında çok donanımlı olması bizlere 

çok Ģey katmıĢtır. Öğretmenimiz bizlere çok insancıl davranırdı, herkesle nasıl iletiĢim 
kuracağını bilirdi ve her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenirdi” 

Örneklerde de görüldüğü gibi öğretmenlerin “alanlarına hakim olmaları” 

beklenmektedir. 

Öğretim yöntemi açısından 7 (%2.4) öğretmenin, 1 (%0.3) idarecinin baĢarılı 
bulunduğu, olayı yazanların 2(%0.7)‟sinin kadın, 6(%2)‟sının erkek olduğu ve olayların 

4(%1.4)‟ünün ilköğretim, 4(%1.4)‟ünün ortaöğretim okullarında meydana geldiği 

görülmektedir. 
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Öğretmenin uyguladığı öğretim yönteminin öğrencinin geliĢimsel özelliklerine olumlu 

etkileri olduğu görülmektedir. Dersi baĢarılı anlatan öğretmenler öğrenciler tarafından 

hatırlanmaktadır. “Lise 2. sınıfta Osmanlı Tarihi dersinde öğretmenimizin ders anlatma tarzını 

hiç unutamadım. Derslerin sonunda herkes konuyu eksiksiz anlatabilir düzeye geliyordu. 
Derslerle hiç alakası olmayan öğrenciler bile konuya hakim olabiliyorlardı”. Ġyi ders anlatma 

özelliği yanında öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini de kullanmaları öğrencilerin 

dikkatini çekmiĢtir. Örneğin, “Fen bilgisi öğretmeni öğrencileri gruplara ayırıyor, öğrenciler 
gruplarla projelerini araĢtırıp görsel malzemelerle konularını sınıfa sunuyorlardı”.  Diğer bir 

örnek ise, “10. sınıftan sonra hayatım değiĢti diyebilirim. O yıl okulumuza yeni bir edebiyat 

öğretmeni gelmiĢti. Öğretmenimiz bütün öğrencilerin derse katılmalarını desteklediği için, 

bizim sınıfımız okulun en aktif sınıfı haline gelmiĢti”. “Lise son sınıftaki matematik öğretmeni 
dersi  o kadar iyi anlatıyordu ki,  onun bu davranıĢı matematik alanını seçmemi sağladı”. “6. 

sınıftaki Türkçe öğretmenim hem akademik olarak oldukça doluydu, hem de bizlere değer 

verirdi.  GöstermiĢ olduğu ilgi ve derslerdeki etkinlikleri doğru ile yanlıĢı ayırmamıza neden 
oldu”. “Öğretmenimiz hayat bilgisi dersinde sosyal iliĢkiler konusunu anlatıyordu. Bu konuyu 

anlatırken öğrencilere drama yaptırmıĢtı ve öğrencilere karĢılarındaki insanlarla nasıl iletiĢim 

kurulacağı ile ilgili örnek olaylar yaĢatmıĢtı. Böylece öğrenciler sınıf ortamında yaparak 
yaĢayarak öğrenmiĢ oldular”. 

Kısaca dersi iyi anlatma ve yeni yaklaĢımları kullanmanın (aktif, iĢbirlikli öğrenme, 

projeye dayalı öğretim vs) öğrenciler üzerinde eğitimle ilgili kalıcı yaĢantılara neden olduğu 

görülmektedir. 

Sınıf yönetimi konusunda 6(%2) öğretmenin baĢarılı bulunduğu, olayı yazanların 

3(%1)‟inin kadın, 3(%1)‟inin erkek olduğu ve olayların 1(%0.3)‟inin ilköğretim, 5(%1.7)‟inin 

ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

BaĢarılı sınıf yönetmenin sınıf atmosferini olumlu etkilediği görülmektedir. “Lise 2. 

Sınıfta edebiyat dersine giren Aylin öğretmenim sınıf yönetimi konusunda çok becerikliydi. 

Sınıfın en haylaz öğrencileri bile onun dersinde dersle ilgilenirlerdi”. Öğretmenlerden bazıları 

sınıflarını iyi yönettikleri gibi aynı zamanda öğrencilerine insan iliĢkileri konusunda yeni 
tecrübeler kazandırmıĢlardır. “Rehber öğretmenimiz bir öğrenci grubuna çatıĢma yönetimi 

uygulaması yaptı. Gerçekten çok etkili oldu”. 

Değer aktarma konusunda 4(%1.4)öğretmenin baĢarılı bulunduğu, olayı yazanların 
2(%0.7)‟sinin kadın, 2(%0.7)‟sinin erkek olduğu ve olayların 1 (%0.3)‟nün ilköğretim  ve  3 

(%1)‟nin  ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğretmenlerin akademik konularla birlikte öğrencilerine çeĢitli değerleri de 
aktarmaları beklenmektedir. Bu konuya örnek olarak “Lise 2.sınıfta geometri öğretmenimiz 

bizimle kopya çekme davranıĢıyla ilgili konuĢtu. Dürüst olmanın önemine dikkatimizi çekti. O 

gün anlamıĢtım ki insanların hayatta birbirlerine vereceği güvenden daha önemli bir Ģey 

olamazdı”. BaĢka bir öğrenciye göre “Ġlköğretimdeki Türkçe öğretmenimiz bize çok iyi örnek 
oluyordu. Adil olması bizi etkilemiĢti. Bunun gibi pek çok değeri hem bizimle konuĢuyor  hem 

de davranıĢlarıyla bizlere gösteriyordu”. 

Değerlerin kazanımında öğretmenlerin önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. 
Öğrenciye parasal yardım etme ve ücretsiz ders verme konusunda 2(%0.7) öğretmenin ifade 

edildiği, bu öğretmenlerin 1(%0.3)‟inin kadın, 1(%0.3)‟inin erkek olduğu ve olayların 

2(%0.7)‟sinin de ilköğretim okullarında gerçekleĢtiği görülmektedir. 

Bazı öğrenciler de çok az sayıda da olsa öğretmenlerinin kendilerine parasal yardım 

yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Motive etme, öğrencinin olumlu davranıĢını pekiĢtirme, davranıĢ 

yönetimi, akademik donanım, öğretim yöntemi, sınıf yönetimi, değer aktarma ve parasal 
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yardım yapma, ücretsiz ders verme alt boyutlarında incelenen ve öğretmen adayları tarafından 

baĢarılı ve yeterli olarak ifade edilen davranıĢlar genel olarak ele alındığında bunların 

77(%26.7)‟sini öğretmenlerin, 2(%0.7)‟sini idarecilerin gerçekleĢtirdiği, olayı anlatanların 

58(%20.1)‟inin kadın, 21(%7.2)‟inin erkek olduğu ve olayların 32(%11.1)‟sinin ilköğretim, 
47(%16.3)‟sinin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

 Tablo 2. BaĢarısız ve Yetersiz Öğretmen ve Ġdareci DavranıĢları 
BaĢarısız ve 

yetersiz olunan 

davranıĢ 

BaĢarısız ve yetersiz olan Olayı yazanın 

cinsiyeti 

Öğretim basamağı 

Ö 

ğ 

r 
e 

t 

m 

e 

n 

 

 

 

 
% 

Ġ 

d 

a 
r 

e 

c 

i 

 

 

 

 
% 

Ö

ğ

r
e

n

c

i 

 

 

 
% 

K 

a 

d 
ı 

n 

  

 

 

 
% 

E 

r 

k 
e 

k 

  

 

 

 
% 

Ġ 

l 

k 
ö 

ğ 

r 

e 

t 

i 

m 

 

 

 

 
% 

O

r 

t 
a 

ö 

ğ 

r 

e 

t 

i 

m 
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Meslek 

etiğindeki 

yetersizlik 

(Öğrenciyi ayırt 
etme, 

etiketleme, 

oryantasyon 

yetersizlikleri 

ve kaynaĢtırma 

öğrencisine 

gerekli 

yaklaĢımı 

sergileyememe) 

39 13.5 6 2 - - 36 12

.5 

9 3.1 24 8.3 21 7.2 

Fiziksel ceza 27 9.3 4 1.4 - - 24 8.

3 

7 2.4 25 8.6 6 2 

Sözel taciz 22 7.6 8 2.7 - - 25 8.

6 

5 1.7 16 5.5 14 4.8 

Yersiz ceza 23 7.9 5 1.7 - - 23 7.

9 

5 1,7 18 6.2 10 3.4 

Sınıf, okul 
yönetimindeki 

yetersizlik 

19 6.6 1 0.3 - - 16 5.
5 

4 1.4 8 2.7 12 4.1 

Akademik 

yetersizlik 

(konu içeriği ve 

anlatım 

yöntemi) 

14 4.8 - - - - 10 3.

4 

4 1.4 6 2 8 2.7 

Öğretmenin 

olumsuz tutumu 

13 4.5 1 0.3 - - 13 4.

5 

1 0.3 7 2.4 7 2.4 

Fiziksel Ģiddet 10 3.4 2 0.7 - - 7 2.

4 

5 1.7 8 2.7 4 1.4 
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Gergin sınıf 
ortamı 

10 3.4 1 0.3 - - 11 3.
8 

- - 4 1.4 7 2.4 

Öğrencilerin 

uyguladığı 

zorbalığı 

- - - - 4 1.4 2 0.

7 

2 0.7 3 1 1 0.3 

Toplam  177 61.4 28 9.7 4 1.4 167 58 42 14.5 119 41.3 90 31.2 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adayları tarafından baĢarısız ve yetersiz olarak en 

fazla ifade edilen davranıĢın meslek etiğindeki yetersizlikler (Öğrenciyi ayırt etme, etiketleme, 
oryantasyon yetersizlikleri ve kaynaĢtırma öğrencisine gerekli yaklaĢımı sergileyememe) 

olduğu söylenebilir. Meslek etiğinde  39 (%13.5) öğretmen, 6(%2) idareci yetersiz olarak 

belirtilmekte, olayı yazanların 36(%12.5)‟sının kadın, 9(%3.1)‟unun erkek olduğu ve olayların 
24(%8.3)‟ünün ilköğretim, 21(%7.2)‟inin ortaöğretim okullarında meydana geldiği 

görülmektedir. 

Okullarda baĢarılı ve yeterli olarak görülen öğretmenlerin yanı sıra baĢarısız ve 
yetersiz olarak görülenler de olmuĢtur. Öğrenciler en fazla meslek etiğindeki yetersizlikleri 

ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlerin derse hazırlıklı gelmeleri ve derste zamanı iyi kullanmaları 

beklenmektedir. Böyle yapmayan öğretmenleri öğrencileri Ģu Ģekilde hatırlamaktadırlar. 

“Ġlkokul 5. sınıftaydım. Matematik dersinde öğretmenimize bu formül nereden geldi? diye 
sordum. Öğretmenimiz bağırarak „bu ne biçim soru, nerden bilelim, öyle bulmuĢlar‟. Bir 

dakika sonra öğretmenimiz öğretmen kitabına bakıp „tamam buldum, ĢöyleymiĢ‟ diye tahtaya 

geçip sorumu cevapladı”. Bazı öğrenciler öğretmenin hazırlıksız olduğunu Ģu Ģekilde ifade 
etmiĢlerdir. “Lisedeyken, bazı öğretmenlerin ders sırasında konuyu çok az anlatıp, öğrencilerle 

sohbete dalması ve daha sonra da çok zor sorularla bizleri sınav yapmalarını hiç sevmezdim”. 

BaĢka bir öğrenci derse hazırlıksız gelen öğretmenlerin değiĢik stratejilerle nasıl öğrenciyi 
oyaladıklarını Ģu Ģekilde dile getirmiĢlerdir. “Bir gün dersteyiz, öğretmenimize bir soru 

soruldu. Öğretmen soruyu geçiĢtirmeye çalıĢtı. Fakat öğrenci ısrarla soruyordu. Öğretmen 

kurtulamayınca birden sınıfın gürültülü oluĢuna sinirlendi ve sınıfa hakaret etti. Öğretmen 

bilgisizliğini böylece örtmeye çalıĢtı”.  

Öğrencilerin dikkatini çeken ve hatırladıkları diğer baĢka bir sorun da bazı 

öğretmenlerin adaletsiz davranmalarıdır. Örneğin bazı öğretmenler velilerin sosyal statüsüne 

göre öğrenci ayırt etmektedirler. “Ġlköğretimde sınıf öğretmenim kendisiyle iyi iliĢkileri olan 
velilerin çocuklarıyla daha çok ilgilenirdi. Bu durum beni çok üzmüĢtü”. Bazı öğretmenlerin 

de önyargılı davrandıkları görülmektedir. “Meslek lisesindeki deneyimim olumsuzdu. 

Öğretmenlerin tavrı çok garipti. Okuldaki öğrenciler hakkında bunlardan bir Ģey olmaz, bunlar 

zaten baĢarısızlar diyorlardı. Bu da beni çok etkilemiĢtir”. Diğer bakımlardan da ayrımcılık 
yapan öğretmenler vardır. “Lise son sınıfta idim. Coğrafya öğretmeniyle tartıĢtım. 

Öğretmenimle benim siyasi görüĢlerim uyuĢmuyordu. Coğrafyadan hep 84 puan alırdım. 

Dolayısıyla karneme 5 düĢmezdi”. Bir baĢka ayrım konusu da öğrencinin baĢarısını 
değerlendirmede yaĢanmıĢtır. “10. sınıfta tarih sınav ortalamalarım 82 olduğu halde öğretmen 

düĢük sözlü notu vererek ortalamamı çok aĢağıya çekmiĢti”. Bazı öğretmenlerin de sadece 

baĢarılı öğrencilerle ders iĢledikleri bildirilmiĢtir. “BaĢarılı olan öğrencileri bu öğretmenimiz 
ön sıralara alarak onlara daha fazla söz hakkı tanırdı. Onların görüĢlerine önem verirdi ve 

baĢarısız öğrencileri görmezden gelerek sorunlarını bile dinlemezdi”.  

Ödevlerini ve testlerini yanlıĢ değerlendirildiğini düĢünen öğrenciler de vardır. 

“…..Öğretmen bana 45 puan vermiĢti. ArkadaĢıma ise 85 puan vermiĢti. Benim kendi 
gayretlerimle yaptığım ödevimi noktalama iĢaretleri yüzünden acımasızca eleĢtirmiĢ ve sınıfta 

hakaret etmiĢti”. 
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Bazı öğretmenlerin öğrencileri teste hazırlayarak ders iĢledikleri görülmektedir. Hatta 

resim, beden eğitimi ve müzik gibi dersleri yapmadıkları, bu ders saatlerinde baĢka dersleri 

iĢledikleri ve test çözdürdükleri bilinmektedir. Bir öğrenci bu durumu Ģöyle dile getirmiĢtir. “4. 

sınıfa geldiğimizde iĢ eğitimi ve beden eğitimi dersinde matematik iĢlemeye baĢladık. 
Öğretmenimizin bir test kitabı vardı, oradan soru soruyordu. …ve bundan sonra matematikten 

nefret ettim”. 

Öğretmenlerin bir kısmının meslek etiğine hiç uygun olmayan davranıĢlarından biri de 
öğrencilere diğer öğrencilerin sınav kağıtlarını değerlendirtmeleridir. “Her konunun sonunda 

verilen testlerin okunması ve puan verilmesi iĢini öğretmen bana vermiĢti. Bu yüzden 

arkadaĢlarımla aramda sorunlar bile çıkmıĢtı”. 

Bazı öğretmenlerin davranıĢlarının hem meslek etiği bakımından hem sınıf yönetimi 
bakımından olumsuz olduğu belirtilmiĢtir. “Ġlkokuldayken öğretmenimiz bizi problem çözmek 

için tahtaya kaldırırdı. Çözemeyen arkadaĢlara kızardı. Örneğin sıfırları ters çizenlere her 

seferinde dayak atardı”.  

Öğretmenlerin etik olmayan davranıĢlarından biri de sınavlarda kopya çekilmesine izin 

vermeleridir. “Lisede sanat tarihi dersinin sınavında öğretmen beni kopya çekerken gördü ve 

kopya kağıtlarını alıp sınava devam etmemi istedi”.  

Bazı rehber öğretmenlerin gizlilik ilkesine uymadıkları görülmektedir. “Okulumdaki 

rehber öğretmenle benim için özel olduğunu düĢündüğüm bir konu hakkında konuĢmuĢtum. 

Anlattığım Ģeyleri baĢka öğrencilerden duydum daha sonra…okul rehberliğine olan güvenim 

de bu olaydan sonra tamamen kayboldu”. 

Meslek etiği açısından yetersiz görülen davranıĢlar Ģunlardır. Bazı öğretmenler derse 

hazırlıksız gelmekte, adaletsiz davranıp ayrımcılık yapmakta, sadece baĢarılı öğrencilerle ders 

iĢlemekte, değerlendirmelerinde adil olmamakta, beden eğitimi, resim gibi derslerde baĢka 
ders iĢlemekte veya test çözdürmekte, kendi görevlerini öğrencilerine yaptırmakta, kopya 

çekmeye izin vermekte, gizlilik ilkesine uymamaktadırlar. 

Fiziksel cezayı 27 (%9.3) öğretmenin, 4(%1.4) idarecinin uyguladığı, olayı yazanların 

24(%8.3)‟ünün kadın, 7(%2.4)‟sinin erkek olduğu ve olayların 25(%8.6)‟sının ilköğretim, 
6(%2)‟sının ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğretmenlerin fiziksel cezayı da kullandıkları görülmektedir. AĢağıda bunlardan 

örnekler verilmiĢtir. “Orada herkesin içinde tokat attı”. “Birinci sınıfta yazı yazmayı yeni 
öğrendiğimiz dönemde bir arkadaĢımız bir kelimeyi tahtaya yanlıĢ yazdı ve öğretmenimiz o 

arkadaĢımızı dövdü”. Öğrencilerin baĢarısızlıklarını döverek cezalandıran öğretmenlerin de 

olduğu görülmektedir. “Bir gün arkadaĢlarımdan biri soruyu çözemeyince öğretmen ona bir 
tokat attı”.  

Sonuç olarak, davranıĢ problemi, akademik baĢarısızlık, kılık kıyafet gibi sebeplerle 

öğrencilere fiziksel ceza uygulandığı belirtilmiĢtir. 

Okul yöneticileri de fiziksel ceza uygulayabilmektedirler. “Müdürümüz kılık kıyafetini 
düzgün bulmadığı birisini herkesin önünde tokatlayabiliyordu”. 

Sözel tacizi 27(%) öğretmenin, 8(%2.7) idarecinin uyguladığı, olayı yazanların 

25(%8.6)‟inin kadın, 5(%1.‟)‟inin erkek olduğu ve olayların 16(%5.5)‟sı ilköğretim, 
14(%4.8)‟ü ortaöğretim okullarında meydana geldiği belirtilmiĢtir. 



 

 
 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anilarinin…      328 

 

Sözel taciz de olumsuz öğretmen davranıĢlarından biri olarak görülmektedir. Çoğu 

zaman da cezayı bile gerektirmeyen bir durumda öğretmenin kendisini kaybetmesi ve 

öğrencilere hakaret etmesi söz konusudur. Örnek olarak Ģunlar ifade edilmiĢtir. 

“Ortaokuldayken bana dersler çok zor gelmeye baĢlamıĢtı. Coğrafya dersini sevmiyordum. 
Yazılıdan çok zayıf bir not almıĢtım. Öğretmenimiz bize hakaret etti, bir arkadaĢımızı da 

dövdü. Bundan sonra coğrafya dersinden soğudum. Liseye kadar da sevemedim”. “Ġlkokul 1. 

Sınıfa giderken öğle arasında yemeğe eve gittiğimde çantamı evde unutmuĢtum. Okula 
gittiğimde öğretmenime çantamı evde unuttuğumu söyledim. O da beni azarlamıĢtı”. 

Öğrencilerin gereksiz yere azarlanmaları ve sözel Ģiddete maruz kalmaları gözlemlenmiĢtir. 

“Bir kıĢ günüydü. Yüksek ateĢten dolayı sınıfta titriyordum ve baĢımı sıraya koymuĢtum. 

Öğretmenimiz bu sebeple beni azarladı, hasta olduğuma da inanmadı. Bunun üzerine sessizce 
20 dakika kadar ağladım. Bu durum beni çok etkilemiĢti”. 

Sözel tacizin bazen tehdit boyutlarına varabildiği görülmektedir. Bir öğrenci Ģunları 

yazmıĢtır. “Bir yaramazlığımdan dolayı öğretmenim beni yanına çağırıp sakın sayısal bölümü 
seçme, seneye de kimya dersine ben gireceğim, seni geçirmem”.  Bazı öğretmenlerin de sözel 

tacizleri argo ya da küfür ifadeleriyle gerçekleĢtirdikleri görülmüĢtür. “ġapĢallar sizi ıslatıp 

ıslatıp döverim”.  

Yersiz cezayı 23(%7.9) öğretmenin, 5(%1.7) idarecinin uyguladığı, olayı yazanların 

23(%7.9)‟ü kadın, 5(%1.7)‟inin erkek olduğu ve olayların 18(%6.2)‟inin ilköğretim, 

10(%3.4)‟unun ortaöğretim okullarında meydana geldiği belirtilmiĢtir. 

Öğretmenler öğrencilerine bazen cezayı gerektirmeyen durumlarda bile ceza 
vermektedirler. Örnek olarak Ģunlar ifade edilmiĢtir. “KardeĢimi almak üzere sınıfına doğru 

gidiyordum. Okulun müdürü de beni izliyormuĢ. Bana öyle bir bağırdı ki o sesi hayatım 

boyunca unutamam. Dersi bölmemelisin diye azarladı”.  

Öğretmenler sınıfta sessizliği sağlamak için de ceza verebilmektedirler. “Sınıf 

öğretmenimiz aniden sinirlenen, ani tepkiler gösteren biriydi.” BaĢka bir öğrenci de Ģunları 

aktarmıĢtır. “Öğretmenimiz sınıfın baĢarılı ve iyi niyetli öğrencilerinden birine niye 

konuĢuyorsun diye bağırarak dıĢarı attı, sonra ders bitti, arkadaĢım eĢyalarını almak üzere 
sınıfa girdi. Öğretmenimiz kovduğu arkadaĢımızı sınıfta görünce, sen hala burada mısın 

diyerek bağırdı. ArkadaĢımız koĢarak sınıftan çıktı”.  

Öğrencilerin nadirde olsa yaptıkları ödevler için dövüldükleri belirtilmiĢtir. 
“Ortaokulda iken anne ve babasını kaybetmiĢ bir arkadaĢımız vardı. Onun yazdığı bir 

hikayeden dolayı dövülmesi beni de çok etkiledi. ArkadaĢımızın da depresyona girmesine 

sebep oldu. Böyle öğretmenler istemiyoruz”. Öğrencilerin özellikle yersiz olarak verilen 
cezalara tepkileri oldukça olumsuz olmaktadır. BaĢka bir öğrenci de Ģöyle ifade etmiĢtir. 

“Eğitimcilerin özellikle idarecilerin öğrenciyi akademik ve kiĢisel anlamda anlamaları gerekir. 

Herkes müdür olmamalı”.  

Görüldüğü gibi bazı öğretmen ve idareciler öğrencileri ve olayı anlamadan, öğrencilere 
fiziksel ve sözel ceza vermektedirler. Öğrencilerin beklentisi ise öğretmen ve idarecilerin 

onları anlaması ve dinlemesidir. 

Sınıf, okul yönetiminde yetersiz olarak 19(%6.6) öğretmen, 1(%0.3) idareci görülmüĢ, 
olayı yazanların  16(%5.5)‟sının kadın, 4(%1.4)‟ünün erkek olduğu ve olayların 8(%2.7)‟inin 

ilköğretim, 12(%4.1)‟sinin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Sınıf yönetimi konusunda yetersizlikleri görülen bazı öğretmen ve idarecilerin 
öğrencilerin olumsuz ya da hatalı davranıĢlarını öğrencilerin geliĢimsel özelliklerine göre 

doğru yönetemedikleri görülmektedir. Bir öğrenci Ģunları aktarmıĢtır. “Lisedeki edebiyat 
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dersinde bir arkadaĢ duvara bir kağıt yapıĢtırmıĢtı. Dersin öğretmeni ise bu kağıdı görüp 

arkadaĢa,  sınıf baĢkanına ve bütün sınıfa kızmıĢ, olayı oldukça büyütmüĢtü”. BaĢka bir 

öğrenci de “Ġlköğretim 6. sınıf Türkçe dersine giren öğretmen, defalarca uyarıda bulunduğu 

öğrencisi ısrarla sınıf düzenini bozmaya devam edince öğrencinin sözleri üzerine ağlamaya 
baĢladı ve sınıfı terk etti” demiĢtir.  

Bazı öğretmenlerin sınıf yönetimi kurallarına uymadıkları gibi, olumsuz davranıĢlar 

sergiledikleri olmuĢtur. Örneğin, “Bu olay ben 11.sınıftayken olmuĢtu. Sınıfta bir arkadaĢımız 
öğretmen sandalyesine tebeĢirle bir Ģeyler yazmıĢtı. Öğretmen derse geldiğinde sandalyeye 

baktı ve birden sinirlenerek argo bir tabirle bunu kimin yaptığını sormuĢtu”.  

Öğretmenlerin bir kısmı ise ders iĢleniĢini bozan öğrencilere nasıl müdahale edeceğini 

bilmemektedirler. “Lise 2. sınıfta sınıfımıza baĢka bir okuldan atılmıĢ öğrenci geldi ve her 
derste sorun çıkardı. Bu öğrenci sınıfın düzenini altüst etmeye yetmiĢti. Ders boyunca 

çevresindekileri rahatsız ediyor, öğretmenlerle alay ediyor ve bütün sınıfın ders dinlemesine 

engel oluyordu”. Bu konuda baĢka bir öğrenci de Ģunları söylemiĢtir. “Sınıf öğretmenimiz 
sınıftan bir süre çıkınca sınıftakiler yaramazlığa baĢlarlardı. Öğretmen sınıfa dönünce sürekli 

öğrencileri disiplin kuruluna vermekle tehdit ediyordu, fakat bu hiçbir Ģeyi değiĢtirmedi”. 

Sonuç olarak, sınıfta dersin iĢleniĢini aksatan öğrencilere nasıl müdahale edileceği ve 
sınıfta uyulması gereken kuralların uygulanması konusunda bazı öğretmenlerin zorlandıkları 

görülmektedir. 

Akademik yetersizlik (konu içeriği ve anlatım yöntemi) konusunda 14(%4.8) öğretmen 

ifade edilmiĢ, olayı yazanların 10(%3.4)‟unun kadın, 4(%1.4)‟ünün erkek olduğu ve olayların 
6(%2)‟sının ilköğretim, 8(%2.7)‟inin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğrenciler tarafından baĢarısız ve yetersiz olarak görülen bir baĢka konu da 

öğretmenlerin akademik yetersizliğidir. Bir öğrenci bu konuda nasıl hayal kırıklığına 
uğradığını Ģu Ģekilde anlatmıĢtır. “Liseye baĢladığımda edebiyat ve dil anlatım dersine gelen 

bir kadın öğretmenimiz vardı. Bize çok iyi bir okuldan mezun olduğunu söylediğinde 

kendisinin çok donanımlı olduğunu düĢünmüĢtük. Ancak ders iĢleyiĢini görünce hayal 

kırıklığına uğradık. Bütün konuları siz zaten bunları biliyorsunuz cümlesiyle geçiĢtiriyordu”. 
Aynı Ģeklide baĢka bir öğrenci Ģunları belirtmiĢtir. “Lise 2. Sınıftaydık, matematik 

öğretmenimiz değiĢmiĢti. Yeni gelen öğretmen üniversitede araĢtırma görevliliğini bırakıp 

geldiğini söylemiĢti. Kendisinden beklentimiz oldukça yüksekti, fakat öğretmenimiz ders 
içeriğini bize yeterli bir Ģekilde aktaramadı”. Bazı öğrenciler de öğretmenin yetersizliği 

yüzünden derslere karĢı motivasyonlarının düĢtüğünü belirtmiĢlerdir. “Edebiyat dersinde 

öğretmenimizin verdiği uygun olmayan örnekler ve yaptığı gaflar yüzünden bu dersten 
soğuduğumu ve derse girmek istemediğimi hatırlıyorum”. 

Özetlenecek olursa, öğrencilerin öğretmenlerinden akademik yeterlilik konusunda 

beklentileri vardır. Bunlar karĢılanmadığında öğrenciler üzerinde kalıcı etkileri olduğu 

görülmektedir. 

Olumsuz tutum konusunda 13(%4.5) öğretmen, 1(%0.3) idareci ifade edilmiĢ, olayı 

yazanların 13(%4.5)‟ünün kadın, 1(%0.3)‟inin erkek olduğu ve olayların 7(%2.4)‟sinin 

ilköğretim, 7(%2.4)‟sinin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğretmenlerin bazıları sınıflarında öğrencilerine karĢı olumsuz tavır takındıkları ifade 

edilmiĢtir. Örnek olarak bir öğrenci Ģunları aktarmıĢtır. “Öğretmenin bilgisi, dersi anlatıĢı 
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gayet baĢarılı idi, ama öğrencilere karĢı davranıĢları tutarsız ve aĢırı sertti. Arada sırada bana 

saçma sapan sorular sormayın, ben bu sınıfın lideriyim vb. sözler söylüyordu”. BaĢka bir 

öğrenci bu konuda Ģunları belirtmiĢtir. “Ġlkokulda Türkçe dersinde öğretmen beni tahtaya 

kaldırdı ve cümlenin öğelerini yanlıĢ ayırdığım için beni azarladı. Öğretmenimin olumsuz tavrı 
o günden sonra dilbilgisine karĢı bende bir soğukluk yarattı”.  

Kısaca, öğretmenlerin sebepsiz yere, olaylarla bağdaĢmayan olumsuz tepkiler 

vermeleri öğrencilerin olumsuz anıları arasında yer almaktadır. 

Okullarda 10(%3.4) öğretmenin, 2(%0.7) idarecinin fiziksel Ģiddet uyguladığı, olayı 

yazanların7(%2.4)‟sinin kadın, 5(%1.7)‟inin erkek olduğu ve olayların 8(%2.7)‟inin 

ilköğretim, 4(%1.4)‟ünün ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Okullarda bazı öğretmenlerin fiziksel Ģiddet olarak ifade edilebilecek davranıĢlar 
sergiledikleri görülmüĢtür. Konuyla ilgili örnekler Ģöyle belirtilebilir. “Ġlkokul 1. sınıfa yeni 

baĢlamıĢtık. KıĢ aylarıydı, sınıfta soba vardı. Biraz yaramazlık yapmıĢtık bir arkadaĢla. 

Öğretmenimiz „edepsizler‟ deyip arkadaĢıma bir tokat attı. O da tokatın etkisiyle arkadaĢım 
sobaya çarptı ve borular üzerimize düĢtü”. 

Görüldüğü üzere, öğretmenler ve idareciler okulda bazen Ģiddet 

uygulayabilmektedirler. Yıllar geçtiği halde bu öğrenciler tarafından hatırlanmaktadır. 

Okullarda 10(% 3.4) öğretmenin, 1(%0.3) idarecinin gergin sınıf ortamı yarattığı, olayı 

yazanların 11(%3.8)‟inin kadın olduğu ve olayların 4(%1.4)‟ünün ilköğretim, 7(%2.4)‟sinin 

ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Öğretmenin aĢırı disiplinli ve baskıcı olması, gergin sınıf ortamı yaratması bazı 
öğrenciler tarafından Ģöyle belirtilmiĢtir. “Lise 2. sınıf tarih dersleri öğretim hayatımın en acı 

günleriydi. Öğretmenden kaynaklı gergin sınıf ortamı herkes gibi beni de etkisine alıyordu. 

Zaman geçtikçe öğretmenle biz öğrencilerin arası daha fazla bozuldu ve benim nefes almam 
bile onu rahatsız etti”. “Öğretmen öğrencilere günaydın bile demiyordu. Ders dıĢında hiçbir 

Ģey konuĢmuyordu. Bu yüzden öğrenciler diğer derslerde ne kadar baĢarılı olurlarsa olsunlar, 

bu dersten yeterli baĢarıyı gösteremiyor, dersten ve öğretmenden hoĢlanmıyorlardı”. Bir 

öğrenci de sınıftaki baskı ortamını Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. “Lisedeki sınıf öğretmenim çok 
baskıcı biriydi. 11. sınıfta pencereden bile bakmamıza kızardı ve bizi tenefüse çıkarmazdı”.  

Öğrenciler üzerinde baskı yaratıp gergin bir sınıf ortamı oluĢturmanın öğrencilerin 

akademik ve kiĢilik geliĢimlerini olumsuz etkilediği aktarılmıĢtır. 

Ayrıca okullarda öğrencilerin 4(%1.4)‟ünün birbirlerine zorbalık yaptıkları, olayı 

yazanların 2(%0.7)‟sinin kadın, 2(%0.7)‟sinin erkek olduğu ve olayların 3(%1)‟ünün 

ilköğretim, 1(%0.3)‟inin ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Az sayıda da olsa öğrencilerin birbirlerine zorbalık yaptıkları belirtilmiĢtir. Sosyo-

ekonomik düzeyleri farklı öğrencilerin birbirlerine zorbalık yapabildikleri Ģu örnekten 

anlaĢılmaktadır. “Fakir bir arkadaĢımız müfettiĢin kim olduğunu bilmiyordu ve diğer 

arkadaĢlar bu konuda onunla alay ettiler”. BaĢka bir olayda ise Ģunlar yazılmıĢtır. “Lise 2. 
sınıfta bir grup oluĢturmuĢtuk. Her Ģeyi beraber yaptığımız gibi, derse girmeme konusunda 

birbirimize baskı yapardık. Derse girmek isteyenlere engel olurduk”. 

Meslek etiğindeki yetersizlik (Öğrenciyi ayırt etme, etiketleme, oryantasyon 
yetersizlikleri ve kaynaĢtırma öğrencisine gerekli yaklaĢımı sergileyememe), fiziksel ceza, 

sözel taciz, yersiz ceza, sınıf ve okul yönetimindeki yetersizlik, akademik yetersizlik (konu 

içeriği ve anlatım yöntemi), olumsuz tutum, fiziksel Ģiddet, gergin sınıf ortamı ve öğrencilerin 
uyguladığı zorbalık alt boyutlarında incelenen ve öğretmen adayları tarafından baĢarısız ve 
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yetersiz olarak ifade edilen davranıĢlar genel olarak ele alındığında; bunların 177(%61.4)‟sini 

öğretmenler, 28(%9.7)‟inin idareciler tarafından gerçekleĢtirildiği, olayı yazanların 

167(%58)‟sinin kadın, 42(%14.5)‟sinin erkek olduğu ve olayların 119(%41.3)‟unun 

ilköğretim, 90(%31.2)‟ının ortaöğretim okullarında meydana geldiği görülmektedir. 

Yorum 

 Bu çalıĢmada eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitimle ilgili anıları nitel araĢtırma 

yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir.  Ġnceleme sonunda anıların neredeyse tamamının öğretmen 
davranıĢları ile ilgili olduğu bulunmuĢtur.  AraĢtırmadaki bu bulgu alandaki kuramsal 

çalıĢmalarla ve araĢtırmalarla paralellik göstermektedir.  Öğretmenler eğitim sürecinin en 

önemli öğelerinden biri olarak öğretimi planlarlar, öğretim yöntemlerini etkin bir Ģekilde 

kullanırlar, sınıf ortamını düzenleyerek verimli öğrenmenin oluĢmasını sağlarlar ve öğrenmeyi 
değerlendirirler.  

  Öğrencilerin motivasyonunu artırmak öğretmenlerin önemli görevlerinden biridir.    

Bu araĢtırmada baĢarılı ve yeterli öğretmen, idareci davranıĢlarından en fazla vurgulanan 
“öğrenciyi motive etme”dir. Öğrenci anılarını konu alan diğer bir çalıĢmada da motivasyonla 

ilgili benzeri sonuçlar elde edilmiĢtir (Yapıcı, 2008).  Öğrencilerin olumlu anılarının bir kısmı 

da dersi ve öğretmeni sevmeleriyle ilgilidir. Diğer çalıĢmalarda da öğrenciler bir dersten 
hoĢlanmalarının en önemli nedeni olarak öğretmeni göstermiĢlerdir (Yaman, 2010).  

Öğrencilerin derslere zevkle katılmaları ve öğretmenin motivasyonu birbirlerini karĢılıklı 

olarak etkilemektedir  (Skinner ve Belmont, 1993).  AraĢtırmalar öğrenci ve öğretmenlerin 

akademik konularda zevkle çalıĢmak ve coĢkulu olmak gibi duygusal yaĢantılarının da 
birbirini etkilediğini göstermektedir ( Frenzel ve diğerleri, 2009).   Öğretmenler öğrenme için 

en elveriĢli çevreyi oluĢturduklarında, öğrenciler de öğrenme sürecinde sorumluluklarını 

üstlendiklerinde günümüzdeki eğitim anlayıĢı olan öğrenciyi merkeze alan yaklaĢımın önemli 
koĢullarından biri gerçekleĢmiĢ olmaktadır  

Okulla ilgili olumlu duygular ne yazık ki fazlaca araĢtırılmamaktadır.  Gelecekte 

yapılacak araĢtırmaların bu konuyu aydınlatması gereklidir.  Hargreaves‟in de  (1998) belirttiği 

gibi eğitimdeki süreçler duyguların etkilerini de analiz ederek araĢtırılmalıdır.   

Bu araĢtırmada öğretmenlerin öğrencilerle kurdukları olumlu iletiĢimin öğrenciler 

tarafından önemli görüldüğü ortaya çıkmıĢtır.  Akın ve Ceyhan‟ın (2005) araĢtırmasında da 

öğrenci ve öğretmenler arasındaki olumlu iliĢkinin öğrencilerin kendilerini kabul düzeyiyle 
ilgili olduğu bulunmuĢtur.  Turanlı‟nın (2009) araĢtırmasında ise öğrencilerin 

öğretmenlerinden gereken desteği aldıklarında daha çok öğrendikleri bulunmuĢtur. Öğretmen 

ve öğrenci arasındaki iliĢkililiğin, öğretmenin mesleğinden hoĢlanma ve olumlu duygular 
yaratma özelliği bilinmektedir (Klassen ve diğerleri, 2012).  Öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğini seçme nedenlerinden biri de bu mesleğin öğrencilerle yakın olarak çalıĢma imkanı 

vermesidir (Watt ve Richardson, 2007). Wentzel‟in (1998) çalıĢmasında ergenlerin 

öğretmenleriyle olumlu sosyal iliĢkilerinin öğrenci motivasyonunu artırdığı belirtilmiĢtir.  Bu 
etkenin öğrenciler önemli kararlar alırken de rol oynadığı görülmektedir.  Öğrenciler 

seçecekleri akademik alan ve meslek konusunda öğretmenlerinden aldıkları dönütlerden 

etkilendiklerini ve bunun hayatlarını değiĢtirdiğini belirtmiĢlerdir.   

Toplumumuzda öğretmenlik mesleği çocuklar ve gençlerle çalıĢmak isteyenlerin 

yapabilecekleri en „kutsal‟ görevlerden biri olarak görülmektedir (Özcan, 2011).  Öğrencilerin 

geliĢmelerinde ve ülkenin gelecekteki sahiplerini yetiĢtirmede bir rol almak öğretmenliğin özel 
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bir meslek olarak görülmesini sağlamaktadır.  Bu genel inanıĢ eğitimle ilgili olumlu anılarda 

göze çarpan bir tema olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Öğretmenin kendi alanında yeterli olmasının ve pedagojik yeterliliğinin önemi 

öğrenciler tarafından belirtilmiĢtir.  Öğrencilerin olumlu anılarından bir bölümü de 
öğretmenlerinin kendi alanlarında bilgili olması ile ilgilidir.  Öğretmenin akademik donanımı 

birçok kaynakta bir ön koĢul olarak vurgulanmaktadır (Darling-Hammond ve Bransford, 2005;  

Voss ve diğerleri, 2011; Özcan, 2011).   Ülkemizde de öğretmen adaylarının öğretmenlik 
becerilerini kazanıp kazanmadığına iliĢkin araĢtırmalar yapılmaktadır (Kırmızı, 2011).   

Öğrenciler alanlarında yeterli olan ve uzmanlaĢmıĢ öğretmenlerden etkilenmektedirler.  Bu 

onların bir alanı sevmelerine, daha çok çalıĢmalarına ve bazen de o alanı meslek olarak 

seçmelerine neden olmaktadır.     

  Öğretmenlerin öğrencileri öğrenme stratejileri konularında bilgilendirmeleri de 

motivasyonu artıran bir etken olarak görülmüĢtür.  BaĢka çalıĢmalarda da bunun önemi ortaya 

konulmuĢtur.  Öğretmenlerin öğrencilere kendi derslerine nasıl çalıĢmaları gerektiğini de 
öğretmeleri beklenmektedir.  Bu araĢtırmada öğrencilerin öğretmenlerini bu özellikleriyle de 

hatırlamaları öğrenme stratejilerinin önemini inceleyen araĢtırmalarla da bağdaĢmaktadır 

(Pressley ve Harris, 2006).  Öğretmenlerin öğrencilere yeterli özerkliği sağladığı bir ortamda, 
onlara problemlerin çözümünde yol göstererek cevapları kendilerinin bulmaları konusunda 

yardımcı olmaları gerekmektedir. 

Öğrenciye zamanında ve yeterli geri bildirim verilmesinin önemi diğer araĢtırmalarda 

da vurgulanmıĢtır (Gökçe, 2002).  Ödevlerin ve sınavların değerlendirilmesi sürecinde 
öğrenciye hangi konularda baĢarılı olduğu ve hangi konularda eksikleri olduğu bildirildiği 

zaman öğrenme olumlu yönde etkilenmektedir.  Dönütün öğrencinin nerelerde hata yaptığını 

göstermesi ve bu hataların ileride yapılmaması için gerekli bilgiyi içerdiği ve yapıcı olduğu 
zaman etkili olunduğu bilinmektedir (Keeley, 2008).  Bu araĢtırmada ise öğrenciler genellikle 

baĢarılarının öğretmen tarafından onaylanması ile ilgili anılarını paylaĢmıĢlardır.  Bu sonuç 

öğrencilerin öğretmen görüĢlerine önem verdiğini göstermektedir.   

Öğretmenlerin kullandıkları etkili ve yeni öğretim yöntemleri öğrenciler tarafından 
hatırlanmaktadır.  ĠĢbirlikli öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme gibi yöntemlerin olumlu bir 

sınıf ortamı yaratılmasında, öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasında etkili olduğu diğer 

araĢtırmalarda da ifade edilmiĢtir  (Yapıcı, 2008; Bay ve Karakaya, 2009; Özden ve diğerleri, 
2009).  Bununla birlikte öğretmenlerin meslekleri alanında araĢtırma yapmak ve kendilerini 

geliĢtirmek konusunda isteksiz oldukları bulunmuĢtur (Barlı ve diğerleri, 2005).  Diğer bir 

çalıĢmada ise öğretmenlerin  yapılandırmacı öğrenme yöntemini uygulama konusunda 
kendilerini yeterli düzeyde görmedikleri  ifade edilmiĢtir (Karadağ ve diğerleri, 2008).  

Öğrencilere anlamlı öğrenmelerin gerçekleĢebileceği, değiĢik bakıĢ açılarının karĢılaĢtırıldığı 

ve kendi öğrenmelerinden sorumlu oldukları bir çevre yaratılması gerekli görülmektedir. 

Eğitimle ilgili olumsuz anıların büyük bir bölümü öğretmenlerin görevlerini yapmaları 
konusundaki yetersizlikleriyle ilgili olduğu bulunmuĢtur.  Öğretmenlerin motivasyon 

yönelimlerinin kendi görevlerini nasıl tanımladığını etkilediği daha önceki çalıĢmalarda 

bulunmuĢtur (Butler, 2007).  Çok çalıĢmadan geçirdikleri günlerde daha baĢarılı olduklarını 
düĢünen öğretmenler kendilerine zaman kazandırması için problemli öğrenci davranıĢları, 

baĢarısız öğrencilerin çalıĢtırılması, zor konuları anlatmada kullanılacak materyalleri bulma 

konularında okuldaki diğer insanlardan yardım isteme eğilimindedirler. 

Yapılan çalıĢmalarda öğretmen adaylarının etik konulardaki sorunları araĢtırılmıĢtır.  

Örneğin Yangın ve Kahyaoğlu‟nun (2009) yaptıkları araĢtırmada öğretmen adayları kopya 

çekmenin yanlıĢ olduğunu kabul etmekle birlikte, kendilerinin de kopya çektiklerini 
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belirtmiĢlerdir.  Ülkemizde ileride yapılacak araĢtırmaların öğretmenlerin bazılarının niçin 

görevlerini yapmadıklarını ve görevleriyle ilgili öz denetim ve mesleki doyumları ile ilgili 

verileri ortaya çıkarmaları gerekli görünmektedir.   

Diğer bir araĢtırmada mesleğini severek yapan ve mesleğin zorluklarına duygusal 
olarak sağlıklı tepkiler veren öğretmenlerin duygusal yılgınlık hissetmedikleri ve mesleki 

doyumlarının yüksek olduğu bulunmuĢtur (Klusmann ve diğerleri, 2008).  Öğretmen 

yetersizliklerinin sebeplerinden birisi de tükenmiĢlik düzeyi olabilir. Peker (2002) yaptığı 
araĢtırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görülen idari destek, iĢe bağlı 

stresle baĢa çıkabilme ve öğrencilere yönelik tutumlar konusunda tükenmiĢlik gösterdiklerini 

ifade etmektedir. 

Öğretmenlerin sınıf yönetiminde yetersiz davranıĢları da öğrenci anılarına yansımıĢtır. 
Öğrenciyi merkeze alan ve sosyal yapılandırmacı bir anlayıĢla öğretim yapılan ortamlarda 

öğrenciyle etkileĢim öğretimi aksatmak yerine, konuların daha iyi öğrenilmesi sürecinde bir 

araç olarak kullanılmaktadır.  Öğretmenlerin sosyal yapılandırmacılık, öğrenciyi merkeze alan 
yaklaĢım ve sınıf yönetimi konularındaki eğitimlerinin yetersiz olması sınıf yönetiminde  

„geleneksel‟  veya etkili olmayan yöntemler kullanmalarına yol açabilir.  Ülkemizde sınıf 

yönetimiyle ilgili araĢtırmalar yapılmaktaysa da (Erdoğdu, 2006; SarıtaĢ; 2006; AĢılıoğlu, 
2009; Oğuz, 2009; Genç, 2010; Yaman, 2010),  sınıf yönetimindeki yetersizliklerin nedenleri 

araĢtırılmaya devam edilmelidir.  

Olumsuz anıların bir kısmı da öğretmenlerin fiziksel ceza uygulamalarıdır.  Öğrenciler 

bu tür cezalandırmanın kabul edilemez olduğunu ve uygulanmaması gerektiğini dile 
getirmiĢlerdir.  Diğer çalıĢmalarda öğretmenlerin fiziksel ceza yöntemini kullandıklarını ortaya 

koymuĢtur (Güleç ve AlkıĢ, 2004;  Yapıcı, 2008;  Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2005).  Fiziksel 

cezanın çocukların davranıĢlarını değiĢtirmesindeki etkililiği ve yarattığı olumsuz etkiler 
tartıĢılmaktadır (Gershoff, 2002).    Baumrind ve diğerleri ( 2002) ise fiziksel tacizin kabul 

edilemez olduğunu belirtmekle birlikte, her tür fiziksel cezanın tümüyle kaldırılması için 

yeterli veri olmadığı görüĢündedir.  Gershoff‟a  (2007) göre sosyal bilimlerdeki araĢtırmalar ve 

evrensel insan hakları ile ilgi kanunlar fiziksel cezanın ortadan kaldırılmasının gerekliliğini 
göstermektedir.  Ülkemizde öğrencilere sözel ya da fiziksel olarak Ģiddet uygulayan öğretmen 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında 1702 

no‟lu kanunun 20 ve 22. maddelerinde ilgili cezalarla cezalandırılırlar. Türk Ceza Kanunun 
232. maddesinde de “disiplin yetkisini kötüye kullanan kiĢiye, bir yıla kadar hapis cezası 

verilir” ibaresi mevcuttur. 

Sonuç olarak öğretmenler eğitimin en önemli öğelerinden biri olarak öğrencilerin 
hayatlarında önemli bir rol oynamaktadırlar.  Bu araĢtırmada alanlarında ve pedagojik 

yeterlilikler konularında baĢarılı öğretmenlerin öğrenciler üzerinde kalıcı izler bıraktığı ortaya 

çıkmıĢtır.  Benzeri Ģekilde alanlarında ve sınıf yönetimi konusunda yetersiz öğretmenlerin 

öğrencileri önemli Ģekilde etkiledikleri bulunmuĢtur.   
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