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ÖZET 
Bu ara�tırmanın genel amacı, ilkö�retim ö�rencilerinin görü�lerine dayalı olarak ö�retmenlerin 

etkilili�ini saptamaktır. 
Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, Ankara ilinde ö�retmenlik uygulamaları için belirlenen ilkö�retim 

okullarında halen ö�renim gören 426 ilkö�retim ö�rencisi olu�turmu�tur. Ara�tırmanın verileri Mayıs 
2002 tarihinde toplanmı�tır. Ara�tırma verileri ilkö�retim üçüncü ve be�inci sınıf ö�rencilerinden anket 
uygulanarak toplanmı�tır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmı�tır. 

Ara�tırmadan elde edilen sonuçlara göre; ilkö�retim ö�retmenlerinin ders anlatırken yeterli 
düzeyde örnekler verdikleri, ö�rettikleri konulardan soru sordukları, ho�görülü ve iyi niyetli oldukları 
buna kar�ılık ö�rencileri aktif hale getiren oyun ve tartı�ma etkinlikleri ile grup ve küme çalı�malarına 
yeterince yer vermedikleri, ö�retmenlerin sınıf içinde yeterince hareket etmedikleri ve herkese e�it söz 
hakkı vermedikleri ortaya çıkmı�tır. Ayrıca ö�renci velilerinin okul çalı�malarına yeterince 
katılmadıkları saptanmı�tır. �lkö�retim ö�rencilerinin büyük bir ço�unlu�u ö�retmenlerini genel olarak 
ba�arılı bulduklarını belirtirlerken, ba�arılı ve etkili bir ö�retmenin sahip olması gereken özellikleri, 
çocukları sevmesi, sabırlı ve ho�görülü olması, herkese e�it davranması ve güleryüzlü olması �eklinde 
belirtmi�lerdir. Ara�tırmada ö�retme-ö�renme süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine ve 
ö�renci beklentilerinin kar�ılanmasına yönelik önerilerde bulunulmu�tur. 

Anahtar Kelimeler: �lkö�retim, Ö�renci Görü�leri, Ö�retmenlerin Etkilili�i  
 
ABSTRACT  
The primary aim of this study was to determine teachers’ efficiency in the light of elementary school 

students’ views. The study group of this research consists of 426 elementary school students in 
Elementary Schools in Ankara chosen for ‘teaching practice’. The data were collected in May, 2002. the 
data were gathered from the third and fifth  year elementary school students. Frequency and percentage 
methods were employed to analyse the study.  

According to the results of the study, it was concluded that the teachers gave enough examples to 
illustrate their point of view, they asked questions related to the subjects they taught, they were tolerant, 
and in good intention. However, they did not give enough importance to games, discussion activities, 
group studies which can serve to help them to become active participants. Furthermore, the results 
demonstrated that the teachers did not move around in class and they did not create equal opportunity for 
the students to participate. Moreover, it came into the light that parents did not participate in school 
activities sufficiently. A majority of students saw their students successful, and added that a successful 
and efficient teacher should have such characteristics as love for children, being patient and tolerant, 
treating everybody equally and having a smiling face.  In  this study some suggestions were made to make 
teaching-learning process more efficient and effective, and  some suggestions were also given to live up 
to students expectations.  

 
Key words: Elementary education, Students’ views, teachers’ efficiency  
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G�R�� 

E�itim bireyin ya�amını dengeli ve verimli bir 
biçimde sürdürebilmesini, içinde ya�adı�ı topluma 
yapıcı ve yaratıcı bir üye olarak katkıda 
bulunabilmesini sa�layan bir araçtır. E�itim süreci, 
yalnızca bireye olumlu yönde davranı� 
kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bireyi 
geli�tirir ve gelecekteki ya�amına hazırlar. 

E�itim sürecinin temeli ö�renmeye dayanır. 
Ö�renme süreci, bireyin do�umuyla birlikte ailede 
ba�lar, planlı ve programlı bir kurum olan okul ile 
devam eder. Okul bireye olumlu yönde davranı� 
kazandırmakla sorumlu olan bir kurumdur. Okulun 
varlık nedeni ise, yeni nesilleri sa�lıklı ve verimli 
bir biçimde yeti�tirerek toplumsal ya�amın 
geli�mesini sa�lamaktır. Bu amaçla okul etkinlikleri 
organize edilir ve sürecin temel dinamiklerinden 
biri olan ö�retmen tarafından uygulanır. Ba�ta 
ö�retmenler olmak üzere okuldaki tüm ilgililer, 
ö�renci niteliklerinin geli�tirilmesi ve planlanan 
hedeflerin gerçekle�tirilmesi amacıyla 
çalı�maktadırlar. 

Ö�retim etkinliklerini gerçekle�tirmek üzere 
Türk E�itim Sistemi içerisinde hiyerar�ik olarak 
sıralanan örgün e�itim kademelerinin ba�langıcında 
yer alan ilkö�retim, 7-14 ya� çocuklarının devam 
etti�i zorunlu bir ö�retim kademesidir. �lkö�retim 
kademesine gelen birey ilk defa planlı, programlı, 
amaçlı, güdümlü, destekli ve zorunlu bir ö�retim 
süreci içerisine girmekte ve sürekli olarak yeni 
bilgi, beceri ve davranı�lar kazanmaktadır. Bu 
yönüyle ilkö�retim bireyin geli�iminde ve 
e�itiminde çok önemli ve kritik bir dönemi 
olu�turmaktadır. Çünkü, bu dönemde kazanılan 
davranı�lar, bireyin gelecekteki ya�amını do�rudan 
etkilemektedir. (Gökçe, 1999) 

Türkiye’de ilkö�retim kademesi Milli 
E�itimin temelini olu�turur. Bireylere demokrasinin 
ilke ve kurallarının gerektirdi�i davranı�ları 
kazandırmak, hızla geli�en bilim ve teknoloji 
do�rultusunda toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına 
cevap vermek, toplum bilincini olu�turmak, Atatürk 
ilke ve inkılaplarını benimsemek gibi temel amaçlar 
gerçekle�tirmeye yönelik olan ilkö�retim 
kademesinin, e�itim sistemi içerisindeki yeri ve 
önemi tartı�ılmaz bir gerçektir. 

�lkö�retimin birey ve toplum ya�amındaki yeri 
bu kademe ö�retmeninin ta�ıdı�ı sorumlulu�un 
önemini giderek daha da artırmaktadır. Bu 
sorumluluk ilkö�retim ö�retmeninin sahip olması 
gereken niteliklerin önemini açıkça göstermektedir. 
Ayrıca ilkö�retim ö�retmeninin, a�a�ıda belirtilen 
etkinliklerin gerçekle�tirilmesinde belirleyici ve 
kritik bir rol oynadı�ı söylenebilir (Senemo�lu, 
1997). 

- Aile çevresi ve okul ortamı arasında i�birli�i 
sa�layarak bir köprü olu�turmak 

- Ki�ilik özellikleri davranı� ve tutumları ve 
aldı�ı e�itimle çevresine iyi bir örnek olma ve 
çocu�un ki�ili�inin olu�umuna do�rudan etki etme 

- Okul ve sınıf içerisinde gerçekle�tirece�i tüm 
etkinliklerle çocu�u toplumsal hayata hazırlama ve 
gelece�ini �ekillendirme 

Ö�retmenin nitelikli bir biçimde yukarıda 
belirtilen etkinlikleri gerçekle�tirebilmesi, hem 
sahip oldu�u bilgi ve beceri birikimi ile, hem de 
ö�rencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi 
tanıması ile yakından ili�kilidir. Ö�rencilerin ilgi ve 
beklentilerini tanıyan bir ö�retmen, ö�renme 
ortamlarını uygun tutum ve de�erleri 
geli�tirebilece�i �ekilde düzenler, ki�iler arası 
etkile�im ve i�birli�i sorunlarını çözümler, 
ö�rencilerin tutum ve de�erlerinin geli�mesini 
sürekli izler ve de�erlendirir. 

E�itim sisteminin amacına uygun bireyler 
yeti�tirebilmesini, alanında iyi yeti�mi� ve 
mesle�inin gerektirdi�i niteliklere sahip olan 
ö�retmenlere ba�layan Özden (1997), ilkö�retim 
ö�retmeninin ö�rencileriyle sürekli etkile�im 
halinde olması ve onların yaratıcılık yönlerini 
geli�tirmesi gerekti�i üzerinde önemle durmaktadır. 
�lkö�retim kademesinde ö�retmenin gösterece�i, 
tutarlı, sabırlı, ho�görülü, esnek ve yapıcı 
yakla�ımlar, ö�rencinin ki�ilik geli�imi üzerinde 
olumlu bir etki olu�turacaktır. 

�lkö�retim okullarındaki sınıfları olup biten 
her �eyin açıkça gözlenebildi�i sosyal bir arenaya 
benzeten Macrae (1997), sınıfın küçük ama 
dinamik bir grup oldu�unu ve her bir ö�rencinin 
davranı�larının ve performansının ö�retmen 
tarafından dikkatle izlenmesi gerekti�ini 
vurgulamaktadır. Ku�kusuz ö�renci niteliklerinin 
olu�turulmasında ö�retmenin sınıf içerisinde 
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gerçekle�tirece�i etkinliklerinin olumlu ve yapıcı 
olmasının payı oldukça büyüktür. Sınıf içerisinde 
ö�renci problemlerinin olması ve sınıf içerisindeki 
sosyal ili�kilerin bozulması durumunda, etkili bir 
ö�retim ortamının olu�turulmasından söz edilemez. 

�lkö�retim ö�retmenlerinin sınıf içerisindeki 
sorunları çözebilmeleri ve ö�renci problemleri ile 
yakından ilgilenmeleri, hem etkili bir ö�renme 
ortamı olu�turulması açısından, hem de ö�renci 
motivasyonunun sa�lanması açısından oldukça 
önemlidir. Etkili bir ö�renme ortamı olu�turmak 
isteyen bir ö�retmen, elindeki tüm olanakları ve 
materyalleri kullanarak, sınıfı en iyi nasıl 
örgütleyece�i konusunu çok yönlü olarak dü�ün-
melidir. Ö�retme-ö�renme sürecinde, konuların 
özelliklerine ve ö�rencilerin beklentilerine en 
uygun olan etkinlikler belirlenerek sınıf içi ö�retim 
süreçleri gerçekle�tirilmelidir. (Wragg, 1993). 

Ö�reten konumundaki ö�retmenin sahip 
oldu�u bilgi ve beceriler, ö�renen konumundaki 
ö�rencilerin davranı�larını do�rudan etkilemektedir 
(Açıkgöz, 1996). Ö�retmen gösterme, açıklama 
yapma, güdüleme, yanlı�ları düzeltme, çabaları 
yönlendirme, ba�arıları övme vb. tutum ve 
davranı�ları ile hem ö�rencilerine yeni davranı�lar 
kazandırmakta, hem de onları çok yönlü olarak 
etkilemektedir. 

Ö�retmenlik mesle�inin kritik önemi üzerinde 
duran Woolfolk (1990) ö�retmenin konu alanı, 
ö�retim ilkeleri, ö�renci geli�imi ve ihtiyaçları ile 
ö�retme-ö�renme süreçleri konusundaki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerekti�ini vurgulamı�tır. 
Ö�rencinin ö�retme-ö�renme süreçlerine etkin bir 
�ekilde katılmasını sa�layan ö�retmen, hem 
planlanan hedeflere ula�ılmasını sa�lar, hem de 
ö�retim etkinli�inin niteli�ini geli�tirir. 

Ku�kusuz verimli ve etkili ö�retmeni çok 
çe�itli �ekillerde tanımlayabilmek mümkündür. 
�lkö�retim ö�rencisinin bakı� açısıyla ö�retmenin 
verimlili�inin ve etkilili�inin belirlenmesi, hem 
ö�retmenden beklenen tutum ve davranı�ların 
saptanmasına, hem de ö�renci beklentilerinin ortaya 
çıkarılmasına önemli ölçüde katkı sa�layacaktır. 
�lkö�retim ça�ına gelen birey, nasıl bir sınıf 
ö�retmeni istedi�ini ve sınıf içi ö�retme-ö�renme 
etkinliklerinin nasıl düzenlenmesi gerekti�i 
konusunda, kendi geli�im özelliklerinin ortaya 
çıkardı�ı ihtiyaçları da dikkate alarak çe�itli 
görü�ler olu�turabilir. Bu çıkı� noktasından 
hareketle, ö�renci gözüyle ilkö�retim kademesinde 

görev yapan sınıf ö�retmenlerinin etkililik düzeyi 
saptanmaya çalı�ılmı�tır. 

�lkö�retim ö�rencilerinin görü�lerine göre 
ö�retmenlerin etkilili�inin saptanması, ilkö�retimde 
ö�retmen niteliklerinin geli�tirilmesine ve daha 
etkili ö�retme-ö�renme süreçlerinin 
olu�turulmasına olanak sa�layacaktır. Böylece 
ilkö�retimde planlanan amaçlara ula�ılması ve daha 
nitelikli nesiller yeti�tirilmesi sa�lanabilecektir. Bu 
da, ilkö�retimde, verimlilik ve kalitenin sa�lanması  
anlamına gelecektir.   

Çalı�manın Amacı 

Bu ara�tırmanın genel amacı, ilkö�retim 3. ve 
5. sınıf  ö�rencilerinin görü�lerine dayalı olarak 
ö�retmenlerin etkilili�ini saptamaktır. Bu genel 
amaç do�rultusunda a�a�ıdaki sorulara cevap 
aranmı�tır: 

1- Sınıfiçi ö�retme-ö�renme süreçlerinde 
ö�retmenler ne düzeyde etkilidir? 

2- Ö�rencilerle ileti�im ve etkile�im 
süreçlerinde ö�retmenler ne düzeyde etkilidir? 

3- Velilerle ili�kiler ve okul aile i�birli�inin 
sa�lanması konusunda ö�retmenler ne düzeyde 
etkilidir? 

4- �lkö�retim ö�rencilerine göre verimli ve 
etkili ö�retmenin özellikleri nelerdir? 

5- �lkö�retim ö�rencilerine göre ö�retmenleri 
ne kadar ba�arılıdır? 

YÖNTEM 

�lkö�retim ö�rencilerinin görü�lerine göre 
ö�retmenlerin etkilili�ini saptamak amacıyla 
yapılan bu çalı�ma, betimsel türde bir ara�tırmadır. 
Ankara’daki ilkö�retim okullarında ö�renim gören 
ö�rencilerin görü�leri 2001-2002 ö�retim yılında 
ara�tırmacı tarafından toplanmı� ve ilkö�retim 
ö�rencilerinden elde edilen görü�ler do�rultusunda 
ö�retmenlerin etkilili�i saptanmaya çalı�ılmı�tır. 

Ara�tırma Grubu 

Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, Milli E�itim 
Bakanlı�ı’nın Ankara Üniversitesi E�itim Bilimleri 
Fakültesi’nin 2001-2002 ö�retim yılında 
ö�retmenlik uygulamaları için belirledi�i ilkö�retim 
okullarındaki ö�renciler olu�turmaktadır. Çalı�ma 
grubunun belirlenmesinde kolay ula�ılabilir grup 
örneklemesi yoluna gidilmi�tir. �lkö�retim 1.ve2. 
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sınıf ö�rencilerinin anketi doldurmada güçlük 
çekece�i dü�ünüldü�ünden bu gruba anket 
uygulanmamı�tır. Ayrıca anket uygulanan ö�renci 
sayısını sınırlamak amacıyla 4. sınıf ö�rencilerine 
de anket uygulanmamı�tır. Çalı�ma grubu, 
belirlenen ilkö�retim okullarında halen ö�renim 
gören üçüncü ve be�inci sınıf ö�rencileri olmak 
üzere 12 okuldan seçilen toplam 426 ö�renciden 
olu�mu�tur. 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri  

�lkö�retim ö�rencilerin görü�lerinin 
belirlenmesi amacıyla hazırlanan anket formu, 
ara�tırmacı tarafından geli�tirilmi�tir. Veri toplama 
aracının  geli�tirilmesinde ö�retmenlerin etkilili�ine 
etki eden faktörler belirlenmi�, ö�retmenlerin 
üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar dikkate 
alınmı�tır. Veriler ara�tırmacı tarafından 
toplanmı�tır. Veri toplama aracı biri açık uçlu 
olmak üzere toplam 40 sorudan olu�mu�tur. Her iki 
ö�renci grubuna da aynı veri toplama aracı 
uygulanmı�tır. Ara�tırma verileri toplanmadan önce 
geli�tirilen anket formundaki soruların yeterince 
anla�ılıp anla�ılmadı�ını belirlemek amacıyla 
seçilen birer sınıfta toplam 64 ö�renci üzerinde ön 

çalı�ma yapılmı�tır. Yapılan çalı�malar sonucunda 
veri toplama aracı yeniden düzenlenmi�tir.  

Ara�tırma verileri Mayıs 2002 tarihinde 
ara�tırmacı tarafından toplanmı�tır. Veriler 
toplanması sırasında ilgili sınıfın ö�retmeninin 
sınıfta bulunmamasına dikkat edilmi�tir. Her sınıfta 
bir ders saati verileri toplamak amacıyla ara�tırmacı 
tarafından kullanılmı�tır.  

Verilerin Analizi 

�lkö�retim okullarından toplanan veriler 
ara�tırmacı tarafından analiz edilerek incelenmi�tir. 
�lkö�retim üçüncü ve be�inci sınıf ö�rencilerinden 
toplanan veriler birlikte ele alınarak incelenmi� ve 
de�erlendirilmi�tir. Açık uçlu soruya verilen 
yanıtlar analiz edilirken bazı ifadelerin yeniden 
düzenlenmesi ve birle�tirilmesi yoluna gidilmi�tir. 
Ara�tırma verileri be� ayrı tablo halinde 
sunulmu�tur ve verilerin analizinde frekans ve 
yüzde kullanılmı�tır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Çalı�manın bu bölümünde ara�tırmadan elde 
edilen verilere dayalı olarak bulgular ve yorumlara 
yer verilmi�tir. 

Tablo 1: Ö�retmenlerin Sınıf �çi Ö�retme-Ö�renme Süreçlerindeki Etkilili�ine �li�kin Ö�renci Görü�lerinin Da�ılımı 

No: �fadeler EVET KISMEN HAYIR 
 f % f % f % 
1 Ö�retmenimiz haftalık ders programına uygun 

olarak ders i�ler. 
295 69.25 119 27.93 12 2.82 

2 Ö�retmenimiz ders anlatırken örnekler verir. 382 89.67 36 8.45 8 1.88 
3 Ö�retmenimiz sınıf içinde sürekli hareket eder. 112 26.30 188 44.13 126 29.57 
4 Ö�retmenimiz anlamadı�ımız yerleri tekrar 

eder. 
348 81.69 57 13.39 21 4.92 

5 Ö�retmenimiz dersi oturmadan anlatır. 114 26.77 215 50.46 97 22.77 
6 Ö�retmenimiz ö�retti�i konulardan soru sorar. 337 79.10 73 17.14 16 3.76 
7 Ö�retmenimiz yazıtahtasına okunaklı ve 

düzgün yazar. 
293 68.78 91 21.37 42 9.85 

8 Ö�retmenimiz derste yoruldu�umuz zaman bizi 
dinlendirir. 

189 44.37 172 40.38 65 15.25 

9 Ö�retmenimiz sınıf içinde düzeni sa�lar. 316 74.18 76 17.84 34 7.98 
10 Ö�retmenimiz derste oyun oynatır. 44 10.33 215 50.47 167 39.20 
11 Ö�retmenimiz sınıfta grup çalı�maları yaptırır. 143 33.56 154 36.15 129 30.29 
12 Ö�retmenimiz ödevlerimizi kontrol eder. 235 55.17 148 34.74 43 10.09 
13 Ö�retmenimiz ders i�lerken sınıfta araç-gereç 

kullanır. 
203 47.65 152 35.69 71 16.66 

14 Ö�retmenimiz ba�arılı oldu�umuzda pekiyi-
aferin vererek bizi ödüllendirir. 

257 60.33 117 27.47 52 12.20 

15 Ö�retmenimiz her zaman ho�görülü ve iyi 
niyetlidir. 

309 72.53 79 18.55 38 8.92 

16 Ö�retmenimiz sınıf içi etkinliklere bizimle 
birlikte katılır. 

212 49.77 150 35.21 64 15.02 

17 Ö�retmenimiz bizi çevre ve okul gezilerine 
götürür. 

255 59.85 126 29.58 45 10.57 
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Tablo 1'de verilen bulgular incelendi�inde, 
ilkö�retim ö�rencilerinin büyük bir ço�unlu�u (% 
89.67), ö�retmenlerinin ders anlatırken örnekler 
verdi�ini, anlamadıkları yerleri tekrar etti�ini 
(%81.69), ö�rettikleri konulardan soru sordu�unu 
(%79.10), sınıf içinde düzeni sa�ladı�ını, (% 74.18) 
her zaman ho�görülü ve iyi niyetli oldu�unu 
(%72.53), haftalık ders programına uygun ders 
i�ledi�ini (%69.25) ve yazı tahtasına okunaklı ve 
düzgün yazdı�ını (% 68.78) ifade etmi�lerdir. Buna 
kar�ılık ö�rencilerin bir kısmı ö�retmenlerinin 
derste oyun oynatmadı�ını (%39.20), küme ve grup 
çalı�maları yaptırmadı�ını (%30.29), ö�retmenleri-
nin sınıf içinde yeterince hareket etmedi�ini 
(%29.57) ve ö�retmenlerinin dersi oturarak 
anlattı�ını (%22.77) belirtmi�lerdir. �lkö�retim 
ö�rencilerinin yakla�ık yarısı, kısmen ö�retmen-
lerinin dersi oturmadan anlattı�ını (%50.46), 
kısmen oyun oynattı�ını (%50.47) ve kısmen sınıf 

içinde sürekli hareket etti�ini (%44.13) ifade 
etmi�lerdir. 

Tablodaki veriler incelendi�inde, ilkö�retim 
ö�retmenlerinin sınıfiçi ö�retme ö�renme 
süreçlerinde, ö�renciler tarafından genel olarak 
etkili bulundu�u anla�ılmaktadır. �lkö�retim 
kademesindeki birey, geli�iminin çok önemli bir 
evresinde bulunmaktadır. Bu nedenle sınıfiçi 
etkinliklere aktif olarak katılması ki�isel ve sosyal 
geli�imine önemli ölçüde katkı getirecektir.  

�lkö�retim ö�retmeni çocu�un ilgi, ihtiyaç ve 
geli�im özelliklerini dikkate alarak sınıfiçi etkin-
likleri organize ederse, sürecin ba�arısı daha da 
artacaktır (Yavuzer, 2000). Ö�retmenlerin sınıfiçi 
ö�retim etkinliklerinde oyun ve grup etkinliklerine 
yeterli düzeyde yer vermedikleri anla�ılmaktadır.  
Bu dönem çocu�u halen oyun ça�ında 
bulunmaktadır. Bu da üzerinde önemle durulması 
gereken hususlardan biridir. 

Tablo 2: Ö�retmenlerin �leti�im ve Etkile�im Süreçlerindeki Etkilili�ine �li�kin Ö�renci Görü�lerinin Da�ılımı 

No: �fadeler EVET KISMEN HAYIR 
 f % f  % f % 
1 Ö�retmenimiz derse güler yüzle ba�lar. 321 75.35 86 20.19 19 4.46 
2 Ö�retmenimiz sınıfta herkese e�it söz hakkı verir. 208 48.83 121 28.40 97 22.77 
3 Ö�retmenimiz açık, net ve anla�ılır konu�ur. 324 76.05 68 15.97 34 7.98 
4 Ö�retmenimiz konuları anla�ılır bir biçimde sunar. 356 83.57 49 11.50 21 4.93 
5 Ö�retmenimiz bizi dinler ve anlamaya çalı�ır. 385 66.90 93 21.83 48 11.27 
6 Ö�retmenimiz verdi�i sözleri tutar. 269 63.15 124 29.10 33 7.75 
7 Ö�retmenimiz ders anlatırken bedenini (ellerini, 

kollarını, gözlerini ve yüz ifadesini) jest ve 
mimiklerini kullanır. 

293 68.78 91 21.37 42 9.85 

8 Ö�retmenimiz sordu�umuz sorulara cevap verir. 365 85.69 47 11.03 14 3.28 
9 Ö�retmenimiz ses tonunu ayarlar ve ba�ırmadan 

konu�ur. 
241 56.58 128 30.04 57 13.38 

10 Ö�retmenimiz sakin ve sabırlı davranır. 232 54.57 119 27.93 75 17.60 
11 Ö�retmenimiz bizim ilgi ve isteklerimizi dikkate 

alır. 
253 59.39 117 27.47 56 13.14 

12 Sınıfta bir sorunumuz oldu�unda ö�retmenimiz 
konu�arak çözmemize yardımcı olur. 

305 71.60 72 16.90 49 11.50 

 

Tablo 2'de verilen bulgular incelendi�inde, 
ilkö�retim ö�rencilerinin büyük bir ço�unlu�u, 
ö�retmenlerinin sordukları sorulara cevap 
verdiklerini (%85.69), konuları anla�ılır bir biçimde 
sundu�unu (%83.57), açık, net ve anla�ılır 
konu�tu�unu (%76.05) ve derse güler yüzle 
ba�ladı�ını (%75.35) belirtmi�lerdir. Yine 
ö�rencilerin yarıdan fazlası, ö�retmenlerinin 
sorunlarının çözümüne konu�arak yardımcı 

oldu�unu (%71.60), onları dinleyip anlamaya 
çalı�tı�ını (%66.90), ders anlatırken bedenini uygun 
kullandı�ını (%68.78) ve verdi�i sözleri tuttu�unu 
(% 63.15) ifade etmi�lerdir. Buna kar�ılık 
ö�rencilerin yarıdan daha azı ö�retmenlerinin 
sınıfta herkese e�it söz hakkı verdi�ini (%48.83) 
belirtmi�lerdir. 

�lkö�retim ö�rencileri ileti�im ve etkile�im 
süreçlerinde, ö�retmenlerini etkili buldukları 
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�eklinde görü�lerini ifade etmi�lerdir. Ö�renciler 
genel olarak, ö�retmenlerini etkili bulmakla 
birlikte, sınıfta herkese e�it söz hakkı verme ve ses 
tonunu ayarlayarak ba�ırmadan konu�ma 
konusunda kimi zaman sorunlar ya�andı�ını 
belirtmi�lerdir. Bu da büyük ölçüde sınıfların 
oldukça kalabalık olmasından kaynaklanıyor 
olabilir.  

Sınıfiçi ileti�im ve etkile�im süreçleri 
ö�renmenin temelini olu�turur. Sınıf içinde 
demokratik, ho�görülü ve saygıya dayalı bir ortam 
olu�turulursa, ö�retmen ve ö�renci arasındaki. ili�ki 
de nitelik kazanacaktır. Ö�retmenin herkese e�it 
davranması ve ses tonunu etkili kullanması ö�retim 
sürecinin ba�arısında belirleyici bir etkiye sahiptir. 
Ö�retmen, ileti�im ve etkile�im sürecindeki ba�arısı 
oranında sınıfta verimlili�i ve etkilili�i sa�layabilir.   

 

Tablo 3: Ö�retmenlerin Okul-Aile ��birli�inin Sa�lanması Konusundaki Etkilili�ine �li�kin Ö�renci Görü�lerinin Da�ılımı 

No: �fadeler EVET KISMEN HAYIR 
 f % f  % f % 
1 Ö�retmenimiz veli toplantısı yapar. 269 63.15 157 36.85 - - 
2 Ö�retmenimiz anne-babamıza bizim 

hakkımızda bilgiler verir. 
298 69.95 86 20.19 42 9.86 

3 Ö�retmenimiz anne-babamıza önem 
verir. 

325 76.29 63 14.79 38 8.92 

4 Ö�retmenimiz anne-babamız okula 
geldi�inde onlarla görü�ür. 

328 77.00 71 16.67 27 6.33 

5 Ö�retmenimiz gerekti�inde velimizi 
okula ça�ırır. 

301 70.65 92 21.60 33 7.75 

6 Ö�retmenimiz gerekti�inde velimizin 
okul çalı�malarına katılmasını ister. 

147 34.50 185 43.43 94 22.07 

7 Ö�retmenimiz ve velimiz birbirleriyle 
iyi anla�ırlar. 

342 80.29 58 13.61 26 6.10 

  

Tablo 3’te  verilen bulgular incelendi�inde, 
ilkö�retim ö�rencilerinin ço�unlu�u ö�retmenleri-
nin velileriyle iyi anla�tı�ını (%80.29), anne-
babalarıyla görü�tü�ünü (%77.00), ö�retmenlerinin 
anne-babalarına önem verdi�ini (%76.29), ö�ret-
menlerinin gerekti�inde velilerini okula ça�ırdı�ını 
(%70.65), anne-babalara bilgi verdi�ini (%69.96) 
ve ö�retmenlerinin veli toplantıları yaptı�ını 
(%63.15) ifade etmi�lerdir. Buna kar�ılık ö�ren-
cilerin yakla�ık üçte biri, ö�retmenlerinin 
gerekti�inde velilerinin okul çalı�malarına katılma-
sını istedi�ini (%34.50) belirtmi�lerdir. Yine 
ö�rencilerin yakla�ık dörtte biri velilerin okul 
çalı�malarına katılmadı�ı �eklinde görü� 
belirtmi�lerdir.  

Ö�retmenlerin okul-aile i�birli�inin sa�lan-
ması konusundaki etkilili�ine ili�kin ö�renci 

görü�leri incelendi�inde genel olarak, ö�retmen-
veli etkile�iminin olumlu oldu�u görülmekte ancak, 
ö�renciler velilerin okul çalı�malarına katılması 
konusunda yeterli i�birli�i ve etkile�imin 
sa�lanamadı�ını dü�ünmektedirler. Bu da okul-aile 
i�birli�inin geli�tirilmesini olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir olgudur.  

Aileler çocuklarının nitelikli bir biçimde 
e�itilmelerini istemektedir. Ö�retmen bu konuda  
sorumlu olan ki�idir. Bu nedenle okul-aile i�birli�i 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Okul-aile 
i�birli�inde amaç ö�rencinin daha nitelikli bir 
biçimde yeti�tirilmesi ve gelecekteki ya�amına 
hazırlanmasıdır (Gökçe, 1999). Ö�retmenlerin 
gereken duyarlılı�ı göstermesi ve sürece önem 
vermeleri, ö�renci ba�arısının artırılmasına önemli 
ölçüde katkıda bulunacaktır.  

Tablo 4: Ö�retmenlerini Ne Kadar Ba�arılı Bulduklarına �li�kin Ö�renci Görü�lerinin Da�ılımı 
No �FADELER f % 

1 Ö�retmenimiz çok ba�arılıdır. 318 74.65 

2 Ö�retmenimiz orta düzeyde ba�arılıdır. 62 14.55 

3 Ö�retmenimiz az ba�arılıdır. 46 10.80 

TOPLAM 426 100.00 
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Tablo 4'te verilen bulgular incelendi�inde, 
ilkö�retim ö�rencilerinin büyük bir ço�unlu�u 
ö�retmenlerini çok ba�arılı bulduklarını (%74.65) 
belirtirken %14.55'i orta düzeyde ve % 10.80'i de 
az ba�arılı bulduklarını ifade etmi�lerdir. 

�lkö�retim ö�rencilerinin büyük bir 
ço�unlu�unun ö�retmenlerini çok ba�arılı bulmaları 
oldukça dikkat çekici bir bulgudur. Çünkü 
ö�rencinin ö�retmenini nasıl gördü�ü önemlidir. 
Ö�rencilerin çok az bir kısmının ö�retmenlerini az 

ba�arılı bulmaları ise gözardı edilmemesi gereken 
bir husustur. Ö�retme-ö�renme sürecinin ba�arısı 
büyük ölçüde ö�retmen-ö�renci etkile�imine 
ba�lıdır. Sürecin en dinamik ve en önemli unsuru 
ö�rencidir, ö�retmen ise ö�renciye rehberlik eder, 
bilgi, beceri ve davranı� kazandıran bir roldedir. Bu 
da ö�retmen-ö�renci ili�kisinin olumlu olmasını 
gerektirmektedir. Her ö�renci ö�retmenini ba�arılı 
görmek isteyecektir. Ö�rencinin ö�retmeninin 
ba�arısı konusundaki görü�ü ö�retim sürecinin 
amaçlarına ula�ılmasını da etkileyebilecektir.  

 

Tablo 5: Verimli ve Etkili Bir Ö�retmenin Sahip Olması Gereken Özelliklere �li�kin Ö�renci Görü�lerinin Da�ılımı 

 

No �FADELER f 
1 Çocukları sevmelidir ve onlara iyi davranmalıdır. 394 

2 Sabırlı ve ho�görülü olmalıdır. 379 

3 Herkese e�it davranmalı, ayrım yapmamalıdır. 357 

4 Güleryüzlü olmalıdır. 321 

5 Konuyu iyi ve anla�ılır bir biçimde anlatmalıdır. 298 

6 Bilgili olmalıdır. 272 

7 Ö�rencileri dinlemelidir. 246 

8 Verdi�i sözleri tutmalıdır. 213 

9 Sınıfı iyi yönetmelidir. 194 

10 Anlamadı�ımız konuları tekrar etmelidir. 162 

11 Etkili ve güzel konu�malıdır. 135 

12 Esprili ve ne�eli olmalıdır. 118 

13 Temiz ve düzenli olmalıdır. 97 

14 Güvenilir olmalıdır. 73 

15 Velilerimizle iyi ili�kiler kurmalıdır. 54 

16 Saygılı olmalıdır. 39 

17 Ba�ı�layıcı ya da affedici olmalıdır. 30 

18 Güzel / Yakı�ıklı olmalıdır. 23 

 

Tablo 5'de  açık uçlu soruya verilen cevapların 
analizi sonucunda elde edilen bulgular 
incelendi�inde, ö�rencilerin öncelikle, ba�arılı ve 
etkili bir ö�retmenin çocukları sevmesi ve onlara 
iyi davranması, sabırlı ve ho�görülü olması, herkese 
e�it davranması ve ayrım yapmaması, güler yüzlü 
olması, konuyu iyi ve anla�ılır bir biçimde 
anlatması, bilgili olması, ö�rencileri dinlemesi, 
verdi�i sözleri tutması, sınıfı iyi yönetmesi ve 
anla�ılmayan konuları tekrar etmesi gibi özellikler 
üzerinde durdukları görülmektedir. Bunu sırasıyla, 
etkili ve güzel konu�ması, esprili ve ne�eli olması, 

temiz ve düzenli olması, güvenilir olması, velilerle 
iyi ili�kiler kurması, saygılı olması, ba�ı�layıcı ve 
affedici olması, güzel ya da yakı�ıklı olması 
izlemi�tir. 

�lkö�retim ö�rencileri, ö�retmen hangi 
özelliklere sahip olursa verimli ve etkili olur, bunu 
gerçekçi bir biçimde belirtmi�lerdir. Ö�renciler 
tarafından belirtilen bu özellikler, ö�retmenlik 
mesle�inin mesleki-ki�isel özellikleri ve 
ö�retmenin bilgi ve beceri düzeyi ile ilgilidir. 
�lkö�retim ö�rencileri, ö�retmenlerin insan ili�kileri 
ve ki�ilik. özelliklerini önemsemektedirler. 
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Ö�renciler ö�retmenin sınıfiçi tutum ve davra-
nı�larından belirli düzeyde etkilenmektedirler. Bu 
nedenle, ö�renci-ö�retmen arasında sa�lıklı bir -
etkile�im olu�turulmasını sa�layacak boyutlar ve 
özellikler üzerinde daha önemle durmu�lardır. 

Ö�rencilerin çocukları sevmeyi, sabırlı ve 
ho�görülü olmayı, ayrım yapmadan herkese e�it ve 
iyi davranmayı ilk üç sırada göstermesi, 
ö�retmenli�in, benimsenmeden ve sevilmeden 
yapılamayaca�ını açıkça göstermektedir. Ayrıca 
meslekte demokratik tutum ve davranı�ların, sabır 
ve ho�görüye dayalı insan ili�kilerinin ne denli 
önemli oldu�u ö�renciler tarafından da önemle 
vurgulanmı�tır. 

Ö�retme-ö�renme sürecinin verimli ve etkili 
bir biçimde gerçekle�tirilebilmesi, ö�retmenlerin 
belirtilen özelliklere sahip olmaları ile sa�lanabilir. 
Bu da ö�rencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin en 
üst düzeyde kar�ılanması anlamına gelecektir. 
Böylece, ö�retmenin neden olabilece�i olumsuz 
tutum ve davranı�lar ö�rencide görülmeyecek ve 
ö�retmen-ö�renci arasında sa�lıklı bir etkile�im ve 
i�birli�i sa�lanabilecektir. 

�lkö�retim ö�rencileri, ö�retmen hangi 
özelliklere sahip olursa, verimli ve etkili olur, 
belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin ortaya koydu�u 
görü�ler ö�retmenlik mesle�inin ta�ıdı�ı önemi ve 
ö�retmenin sorumlulu�unu açıkça ortaya 
koymaktadır.  

SONUÇLAR VE ÖNER�LER 

Ara�tırmadan elde edilen bulguların 
çözümlenip yorumlanması do�rultusunda ortaya 
çıkan sonuçlar ve öneriler a�a�ıda verilmi�tir: 

Sonuçlar 

l. Ö�renciler, sınıfiçi ö�retme-ö�renme 
süreçlerinde ö�retmenlerinin ders anlatırken 
örnekler verdi�ini, anlamadıkları konuları tekrar 
etti�ini, ö�retti�i konulardan soru sordu�unu ve 
sınıf içinde düzeni sa�ladı�ını ortaya koymu�lardır. 
Ayrıca ö�renciler, ö�retmenlerinin iyi niyetli ve 
ho�görülü oldu�unu, yazı tahtasına okunaklı ve 
düzgün yazdı�ını haftalık ders programına uygun 
ders i�ledi�ini ve ba�arılı olduklarında pekiyi, 
aferin vererek onları ödüllendirdi�ini ifade 
etmi�lerdir. 

2. Ö�rencilerin yarıdan fazlası, sınıfiçi 
ö�retme-ö�renme süreçlerinde ö�retmenlerinin, 

yeterli düzeyde oyun etkinli�ine yer vermedi�ini, 
küme ve grup çalı�maları yaptırmadı�ını, ders 
i�lerken yeterince araç-gereç kullanmadı�ını, yorul-
duklarında onları dinlendirmedi�ini, ö�retmen-
lerinin dersi oturarak anlattı�ını ve sınıf içinde 
yeterince hareket etmedi�ini ifade etmi�lerdir. 

3. Ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u, ö�ret-
menlerinin sorularına cevap verdi�ini, konuları 
anla�ılır bir biçimde sundu�unu, açık, net ve 
anla�ılır konu�tu�unu, derse güler yüzle ba�ladı�ını 
sınıfiçi sorunları konu�arak çözmelerine yardımcı 
oldu�unu ve onları dinleyerek anlamaya çalı�tı�ını 
ifade etmi�lerdir. 

4. Ö�rencilerin yarıdan daha azı, ö�ret-
menlerinin sınıfta herkese e�it söz hakkı verdi�ini 
belirtirken, yarıdan biraz fazlası da ö�retmenlerinin 
ses tonunu ayarlayarak ba�ırmadan konu�tu�unu 
ifade etmi�lerdir. 

5. Ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u, 
ö�retmenlerinin velileriyle iyi anla�tı�ını, anne-
babalarıyla okula geldiklerinde görü�tü�ünü, ö�ret-
menlerinin anne-babalarına önem verdi�ini, 
ö�renciler hakkında velilere bilgi verdi�ini ve 
ö�retmenlerinin veli toplantıları yaptı�ını ifade 
etmi�lerdir. 

6. Ö�rencilerin yakla�ık üçte biri, ö�retmenle-
rinin gerekti�inde velilerin okul çalı�malarına 
katılmasını istediklerini belirtmi�lerdir. 

7. �lkö�retim ö�rencilerinin büyük bir 
ço�unlu�u ö�retmenlerini çok ba�arılı bulurlarken 
(yakla�ık dörtte üçü), sadece küçük bir kısmı, 
ö�retmenlerini orta düzeyde ve az ba�arılı bulduk-
larını belirtmi�lerdir. 

8. Ö�renciler, ö�retmen hangi özelliklere 
sahip olursa verimli ve etkili olur belirtmi�lerdir. 
Bunlar ö�retmenin, çocukları sevmesi ve onlara iyi 
davranması, sabırlı ve ho�görülü olması, herkese 
e�it davranması ve ayrım yapmaması, güler yüzlü 
olması, konuyu iyi ve anla�ılır bir biçimde 
anlatması, bilgili olması, ö�rencileri dinlemesi, 
verdi�i sözleri tutması, sınıfı iyi yönetmesi ve 
anla�ılmayan konuları tekrar etmesi �eklinde ifade 
edilmi�tir.  

Ara�tırmada ortaya çıkan sonuçlar do�rul-
tusunda a�a�ıda belirtilen öneriler geli�tirilmi�tir: 
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Öneriler 

1. Ö�retmenlerin sınıfiçı ö�retme-ö�renme 
süreçlerindeki etkilili�ini arttırmak amacıyla okul-
larda ilgili uzmanlarca çe�itli seminer etkinlikleri 
gerçekle�tirilmeli,  ö�renci merkezli yakla�ımlara, 
grup çalı�malarına önem verilmeli, özellikle yıl 
sonu seminer ve de�erlendirme toplantılarından bu 
amaçla yararlanılmalıdır. 

2. Ö�retmenlerin ö�retim sürecini gerçek-
le�tirirken oyun etkinliklerinden ve aktif ö�renme 
yakla�ımlarından yararlanmaları üzerinde önemle 
durulmalı, sınıf içinde araç gereç kullanmaları 
te�vik edilmelidir. 

3. Ö�retmenler, sınıfiçi ö�retim etkinliklerini 
gerçekle�tirirken sürekli hareket etmeli ve dersi 
oturmadan sunmalıdır. 

4. Ö�retmenler, ö�renciler arasında ayrım 
yapmamalı, sınıfta herkese e�it söz hakkı tanımalı 
ve ö�rencilere kar�ı her zaman sakin ve sabırlı 
davranmalıdırlar. 

5. Ö�retmenler, okul-aile i�birli�inin geli�tiril-
mesine önem vermeli, velilerin okul etkinliklerine 
aktif olarak katılmasını sa�layacak çalı�malar 
yapmalıdırlar. 

6. Ö�retmenler, ö�retim sürecinde yaparak-
ya�ayarak ö�renmeye olanak sa�layan çevre ve 
okul gezilerine daha çok yer vermelidirler. 

7. Ö�retmenlik mesle�inin gerektirdi�i 
mesleki-ki�isel özelliklerin ö�retmenlere kazan-
dırılmasına yönelik programlar hazırlanmalı ve 
çe�itli etkinlikler düzenlenmelidir. Özellikle, 
ö�rencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne 
alınarak üniversitelerle i�birli�i yapılmalı ve 
ö�retmenlerin meslek içinde geli�tirilmeleri 
sa�lanmalıdır. Bu amaçla, okullarda çe�itli semi-
nerler, konferanslar, workshop uygulamaları 
düzenlenmeli ve hizmetiçi e�itim etkinlikleri 
gerçekle�tirilmelidir. 

8. Ö�retmen yeti�tirme programlarında 
ö�retmenlik mesle�inin mesleki-ki�isel özellikler 
boyutuna özel bir önem ve a�ırlık verilmelidir. 
Ö�retmenlerin çocuk sevgisine sahip, ça�da� ve 
demokratik bireyler olarak yeti�tirilmeleri 
sa�lanmalıdır. Bu amaçla, ilkö�retim ö�rencilerinin 
ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, geli�im özellikleri, aile 
ve toplumun beklentileri saptanmalı ve bunları 

kar�ılamaya yönelik çe�itli etkinlikler düzenlen-
melidir. 

9. �lkö�retim ö�retmenleri ö�rencileri sev-
meli, onlara güleryüzlü, ho�görülü ve anlayı�lı 
davranmaya özen göstermelidir. Ö�retmenlerle 
ö�renciler arasında kar�ılıklı saygı ve sevgiye 
dayalı bir etkile�im ve i�birli�i ortamı olu�tu-
rulmalıdır. Ayrıca ö�retmenlerin ilkeli ve tutarlı 
tutum ve davranı�larıyla ö�rencilerine örnek olması 
gerekir. Ö�retmenler her ö�rencinin farklı özellikte 
oldu�unu ve farklı ilgi ve ihtiyaçları olabilece�ini 
gözardı etmemelidir. 

10. �lkö�retim ö�retmenlerinin etkilili�ini 
belirlemeye yönelik daha geni� ve kapsamlı 
ara�tırmalar yapılmalı, ilkö�retim ö�rencilerinin 
ö�retme-ö�renme sürecinin geli�tirilmesine yönelik 
görü�leri saptanmalıdır.   
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