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GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında 
düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanından beklentilerini ortaya koymaktır.  

 Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı çalışma, 21.412 eğitim çalışanı ile 
gerçekleştirilmiştir. Veriler geliştirilen açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formunun 
elektronik ortamda uygulanması yoluyla elde edilmiştir.  
 

Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına ilişkin özet 

Araştırmaya katılan katılımcıların %87,50’si ay sonunda hesabında/cebinde para 
kalmadığını ifade ederken %12,50’si ise kaldığını belirtmiştir.   

Katılımcıların %42,70’i kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödeyebildiğini ifade ederken 
%19’u düzenli ödeyemediğini, %23,30’u ise asgari tutarı ödeyerek devam ettiğini 
belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcılar, %86,70 ile en fazla gıdaya bütçe ayırdıklarını daha sonra 
sırası ile kredi/borç, akaryakıt, faturalar ve kiraya bütçe ayırdıkları ortaya çıkmıştır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların fiyat artışlarının temel nedeni olarak en fazla 
vurguladıkları hususların başında Türk lirasının değer kaybı olduğunu, daha sonra yetersiz yerli 
üretim, dövizdeki artış ve fırsatçılık olarak belirtmişlerdir.  

 Katılımcıların yarısından fazlası oturduğu evin kendisine ait olduğunu ifade ederken 
%39,50’si ise kira olduğunu ifade etmiştir.  

 Evin kendisine ait olduğunu ifade eden katılımcıların %52,70’i evin borcunu bitirdiğini ifade 
ederken %47,30’u ise borcunun devam ettiğini belirtmiştir.  

 Katılımcıların %59,30’u ekonomik durumunu kötü olduğunu, %38,70’i ise orta olduğunu 
ifade etmiştir. Katılımcıların sadece %2’si ekonomik durumunun iyi olduğunu belirtmiştir.  

 Ekonomik durumunun orta ve kötü olduğunu belirten katılımcıların %81,90’ı aile içi 
ilişkilerini etkilediğini %18,10’u ise etkilemediğini belirtmiştir.  

 Katılımcıların %42,50’si ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olmak için İYEP, DYK, 
destek eğitimi, halk eğitim kursları gibi mesleği ile ilgili bir iş yaptığı, %14’ü mesleği ile alakalı 
olmayan ek bir iş yaptığı, %6,40’ı ise özel ders verdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların %37,10’u 
ise hiçbir iş yapmadığını belirtmiştir. 
 

 

Öğretmenlerin eğitim sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik özet 

 Katılımcılara göre eğitimin en büyük sorunu %80,30 ile öğretmenlerin değer görmemesi 
olarak ifade edilirken daha sonra sırasıyla ücret ve özlük hakları olarak dünyadaki diğer 
meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak ve liyakatsiz yöneticiler olarak ifade edilmiştir.  
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 Katılımcıların %61,60’ı uygulanan öğretim programının içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir. Katılımcıların %29,50’si programın içeriğinden memnun değilken %8,90’ı 
memnun olduğunu belirtmiştir.  

 Katılımcıların %50,60’ı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin mesleki gelişimlerine kısmen katkı 
sağladığını ifade ederken %35,3’ü ise katkı sağlamadığını belirtmiştir. Katılımcıların %14’ü ise 
hizmetiçi eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade etmiştir.  

 Katılımcıların %43’ü okulda yaptığı çalışmaları kısmen yeterli görürken %31,10’u yeterli, 
%12,30’u ise kesinlikle yeterli görmektedir. Katılımcıların %9,50’si okulda yaptığı çalışmaları 
yeterli görmezken %4,10’u ise kesinlikle yeterli görmemektedir. 

 Katılımcıların %92,40’ı kendi alanına ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip ettiğini belirtmiştir.  
 
 

Öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin özet 

 Katılımcıların %42,10’u tekrar meslek seçme imkanı olsaydı öğretmenliği kesinlikle 
seçmeyeceğini ifade ederken kesinlikle seçerim diyenlerin oranı %27,40’tır.  

 Araştırmaya katılan katılımcıların mesleği ile ilgili yaşadığı en olumsuz durumun ne olduğu 
sorulduğunda en fazla ifade edilen durum %46,50 ile yandaş kayırmasına maruz kalmak, daha 
sonra sıra ile ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve 
sözlü şiddete maruz kalmak olarak belirlenmiştir.  

 Araştırmaya katılan katılımcıların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlu yaşam 
durumlarında psikolojik sağlamlıklarını korumak için ne yaptıkları sorulduğunda en fazla ifade 
edilen durum %64,50 ile kontrolü kendi elinde tutmaya çalıştığı daha sonra sıra ile yaptığı işe 
daha fazla odaklanarak üstesinden gelmeye çalışmak, unutmaya çalışmak, meydan okuyarak 
üstesinden gelmeye çalışmak olarak belirlenmiştir.  

 Araştırmaya katılan katılımcıların işleri ile ilgili stres durumu yaşadıklarında ne 
hissettikleri sorulduğunda en fazla ifade edilen durum %60,60 ile heyecanını yitirme daha sonra 
sıra ile huzursuzluk hissetme, çevresine ve işine karşı soğukluk hissetme, umudunu kaybetme, 
üzüntü yaşama olarak belirlenmiştir.  

 Katılımcıların %36,60’ı tükenmiş yaşadığını ifade ederken %45,50’si kısmen yaşadığını, 
%17,90’ı ise yaşamadığını belirtmiştir.  

 Mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade eden katılımcıların tükenmişlik yaşama olası nedenleri 
olarak en fazla ekonomik kaygı olduğunu daha sonra ise kendini değersiz hissetme, mesleği ile 
ilgili adaletin olmadığını, gelecek kaygısı yaşaması, mesleğin yorucu olması, öğrencilerin ve 
velilerin tutum ve davranışları olarak belirlenmiştir.  

 Katılımcıların %73,70’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir 
meslek olarak kabul edilmediğini ifade etmiştir. %24,40’ı ise kısmen olarak düşüncesini 
belirtmiştir.   

 Katılımcıların %57,80’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir 
meslek olarak kabul edilmemesinin nedeni olarak siyasilerin tutum ve davranışları olduğunu 
ifade ederken, %20,30’u toplumun tutum ve davranışları, %13,30’u merkezi eğitim yöneticilerin 
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tutum ve davranışları, %3,80’i yerel eğitim yöneticilerin tutum ve davranışları olduğunu 
belirtirken %4,80’i ise diğer olarak ifade etmiştir.  

 Katılımcıların %71,40’ı çocuğunun öğretmen olması istemiyorken sadece %8,70’i öğretmen 
olmasını istemektedir.   

 Araştırmaya katılan katılımcılar, çoğunlukla herhangi bir şiddete maruz kalmadığını ifade 
ederken, bazı katılımcılar öğrenci ve veli tarafından sözlü ve psikolojik şiddete maruz kaldığını 
ifade etmiştir.  
 

Öğretmenlerin eğitim yönetimine ilişkin düşüncelerine yönelik özet 

 İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilişkilerinizde en çok sorun yaşanılan konularda 
katılımcıların %32,30’u liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu, 
%12,50’si gereksiz bürokratik işlerle olduğunu, %11,30’u ise alandan kopuk, uygulanamaz 
kararlar olduğunu ifade etmiştir. %15,90’ı ise sorun yaşamadığını belirtmiştir. 

 Katılımcıların %37,40’ı okullarında hiçbir sorun yaşamadığını ifade ederken %25,90’u 
liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu belirtmiştir. %14,90’ı 
iletişimsizlik yaşadığını, %11,40’ı ise ayrımcı egolu idarecilerle sorun yaşadığını belirtmiştir.  

 Katılımcıların %58,60’ı kurumlarında sendikal ayrımcılığa ya da siyasi, ideolojik açıdan 
baskıya uğramadığını belirtirken %23,60’ı kısmen, %17,80’i ise baskıya uğradığını belirtmiştir.  

 Katılımcıların %88,70’i MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının 
devam etmemesi gerektiğini düşünürken %7,80’i kararsız, %3,50’si devam etmesi gerektiğini 
düşünmektedir.  

 MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının devam etmemesi 
gerektiğini düşünen katılımcıların %35’i adaletsiz uygulamalar yaşandığı için mülakatın 
uygulanmaması gerektiğini düşünmektedir. %18,60’ı ise yandaş kayırma yaşandığı, %16,10’u 
ise adamına göre muamele gösterildiği için mülakatın uygulanmaması gerektiğini 
düşünmektedir.  

 Araştırmaya katılan katılımcıların öğretmenlik mesleğinin imajına katkıda bulunmak için 
MEB’in yapması gereken en önemli hususun öğretmenlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi 
olduğu daha sonra ise sırasıyla öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün 
sağlam zemine kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiği, disiplin ve sınıf 
geçme yönetmeliğinin katılaştırılması gerektiği ön plana çıkmıştır.  

 Katılımcıların %26,50’si MEM öğretmenlere verdiği görevlerde tarafsız davranması 
konusuna kesinlikle katılmıyorum olarak ifade ederken %28,90’ı katılmadığını, %32,30’u ise 
kararsız kaldığını ifade etmiştir.  Katılımcıların %8’i tarafsız davrandığına katıldığını %4,30’ı ise 
kesinlikle katıldığını belirtmiştir.  
 

 

Öğretmenlik meslek kanuna yönelik özet 

 Katılımcıların %85,30’u ÖMK’nun meslekleri ile ilgili beklentilerini karşılamadığını ifade 
etmektedir. %13,50’i ise kısmen karşıladığını belirtmiştir.  
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 Araştırmaya katılan katılımcıların ÖMK en asli niteliği konusunda en çok vurgulanan husus 
Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün sağlam zemine 
kavuşturulmasını yönelik düzenlemeler olmalı, ekonomik hakları düzenlemeli, mesleki saygınlık 
kazandırmaya yönelik bir araç olmalı seçenekleri ön plana çıkmıştır.  

 Katılımcıların %65,70’i kariyer sınavına başvurduğunu belirtirken %34,30’u başvuru 
yapmadığını belirtmiştir.  

 Kariyer sınavına başvurduğunu belirten katılımcıların %91,30’u ekonomik getirisinden 
dolayı başvuru yaptığını belirtmiştir.  

 Katılımcıların %66,20’si öğretmenlerin kariyer planlamasının hizmet yılına göre 
belirlenmesi gerektiğini düşünürken %16’sı sınavla birlikte kıdem, eğitim ve başarılar 
belirlemeli olarak ifade etmiştir. Katılımcıların %12,30’u ise kariyer sistemi olmaması 
gerektiğini belirtmiştir.  
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GENEL BİLGİLER 

 

Araştırmanın Amacı 

 
 
 
Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin yaşadıkları sorunları analiz ederek mevcut durumu 
ortaya koymaktır. 
Bu anlamda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:  

 
1. Öğretmenlerin, ekonomik durumlarına yönelik mevcut durum ve sorunları nelerdir?  
2. Öğretmenlerin, eğitime yönelik mevcut durum ve sorunları nelerdir? 
3. Öğretmenlerin mesleki sorunlarına yönelik mevcut durum ve sorunları nelerdir? 
4. Öğretmenlerin eğitim yönetimi ile ilgili mevcut durum ve sorunları nelerdir? 
5. Öğretmenlerin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili mevcut durum ve sorunları nelerdir? 
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Yöntem 

 

 

Bu raporun hazırlanmasında betimsel tarama yöntemi 
kullanılmıştır. Mevcut durumun var olan haliyle ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  
 

 
 

Verilerin toplanmasında ilgili yurtiçi ve yurtdışı literatür 
taranarak geliştirilmiş olan anket formu kullanılmıştır. Ankette 
öğretmenlerin ekonomik, genel olarak eğitime, öğretmenlik 
mesleğine, eğitim yönetimine ve öğretmenlik meslek kanununa 
yönelik kapalı uçlu sorular yer almaktadır. 
 
 
 
 

Anket tüm Türkiye’de görev yapan öğretmenlere online 
uygulanmıştır. 21.412 eğitim çalışanı ankete katılmıştır ve tüm 
analizler bunlarla yapılmıştır.  
 
 
 
 

Anketteki sayısal verilerin analizi için frekans ve yüzde 
hesaplamaları yapılmıştır. Nicel verilerde güven aralığı %95 olarak 
belirlenmiştir.  
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Örneklem  

 
 

Örneklem güven aralığı %95 güvenirlik +/-%2,5 hata payı olarak belirlenmiştir.  
Örnekleme ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
 

Değişken % 

Cinsiyet 
Kadın 34,9 
Erkek 65,1 

Kıdem 

1-5 8,2 

6-10 16,5 

11-15 19,4 

16-20 19 

21-24 11,8 

25 ve üzeri 25,1 

İstihdam 
Şekli 

Kadrolu 94,6 

Sözleşmeli 4,6 

Ücretli 0,8 

Kademe 

Okulöncesi 4,5 
İlkokul 27,3 

Ortaokul 31,8 
Lise 33,4 

Okulda çalışmıyorum (İl/İlçe MEM, RAM vb.) 3 
Medeni 
Durumu 

Evli 85,7 
Bekar 14,3 

Görev 

Öğretmen 85,9 
Müdür 4,6 

Müdür Yrd. 8,4 
Eğitim çalışanı 0,9 

Müfettiş 0,2 
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Öğretmenlerin görev yaptığı il dağılımı 

İl N % İl N % 
Adana 648 3,03 İzmir 587 2,74 

Adıyaman 160 0,75 Kahramanmaraş 412 1,92 
Afyonkarahisar 286 1,34 Karabük 68 0,32 

Ağrı 119 0,56 Karaman 122 0,57 
Aksaray 313 1,46 Kars 84 0,39 
Amasya 129 0,60 Kastamonu 158 0,74 
Ankara 1358 6,34 Kayseri 574 2,68 
Antalya 572 2,67 Kırıkkale 74 0,35 
Ardahan 19 0,09 Kırklareli 82 0,38 

Artvin 68 0,32 Kırşehir 124 0,58 
Aydın 330 1,54 Kilis 64 0,30 

Balıkesir 367 1,71 Kocaeli 629 2,94 
Bartın 77 0,36 Konya 782 3,65 

Batman 88 0,41 Kütahya 134 0,63 
Bayburt 55 0,26 Malatya 265 1,24 
Bilecik 108 0,50 Manisa 322 1,50 
Bingöl 112 0,52 Mardin 98 0,46 
Bitlis 92 0,43 Mersin 568 2,65 
Bolu 134 0,63 Muğla 276 1,29 

Burdur 101 0,47 Muş 109 0,51 
Bursa 687 3,21 Nevşehir 230 1,07 

Çanakkale 213 0,99 Niğde 129 0,60 
Çankırı 80 0,37 Ordu 287 1,34 
Çorum 238 1,11 Osmaniye 198 0,92 
Denizli 288 1,35 Rize 168 0,78 

Diyarbakır 176 0,82 Sakarya 293 1,37 
Düzce 175 0,82 Samsun 435 2,03 
Edirne 86 0,40 Siirt 78 0,36 
Elazığ 226 1,06 Sinop 87 0,41 

Erzincan 101 0,47 Sivas 275 1,28 
Erzurum 326 1,52 Şanlıurfa 334 1,56 
Eskişehir 255 1,19 Şırnak 78 0,36 
Gaziantep 684 3,19 Tekirdağ 236 1,10 

Giresun 124 0,58 Tokat 256 1,20 
Gümüşhane 44 0,21 Trabzon 398 1,86 

Hakkâri 84 0,39 Tunceli 24 0,11 
Hatay 528 2,47 Uşak 129 0,60 
Iğdır 63 0,29 Van 187 0,87 

Isparta 215 1,00 Yalova 90 0,42 
İstanbul 1832 8,56 Yozgat 178 0,83 

   
Zonguldak 229 1,07 

    21412 100 
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BULGULAR 
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Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına ilişkin bulgular 

 
Bu bölümde öğretmenlerin ekonomik sorunlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bulgular 
ankette yer alan sorulara göre düzenlenmiştir.  
 

Ay sonunda hesabınızda/cebinizde para kalıyor mu? 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların %87,50’si ay sonunda hesabında/cebinde para 
kalmadığını ifade ederken %12,50’si ise kaldığını belirtmiştir.   
  

Kredi kartı borcunuzu düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz? 
 

 

Katılımcıların %42,70’i kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödeyebildiğini ifade ederken 
%19’u düzenli ödeyemediğini, %23,30’u ise asgari tutarı ödeyerek devam ettiğini 
belirtmektedir. 
 
  

5,80% 

42,70% 

19% 

23,30% 

9,20% 

Kredi Kartı
kullanmıyorum

Düzenli olarak
ödüyorum

Düzenli olarak
ödeyemiyorum

Asgari tutarı
ödeyerek devam

ediyorum

Cebimde kalan
miktar kadar ödeme

yapıyorum
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Aşağıda belirtilen harcama kalemlerinden hangisine daha fazla bütçe ayırıyorsunuz? 

 
 

 

Araştırmaya katılan katılımcılar, %86,70 ile en fazla gıdaya bütçe ayırdıklarını daha sonra 
sırası ile kredi/borç, akaryakıt, faturalar ve kiraya bütçe ayırdıkları ortaya çıkmıştır.  
 

Size göre fiyat artışlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

 

86,70% 

50,60% 49% 
44,30% 

25,70% 

6,40% 
4,30% 

2% 

Gıda Kredi/Borç Akaryakıt Faturalar Kira Giyim Sağlık Diğer

83,10% 

49,70% 
48% 47,00% 

23,80% 

8,90% 8% 

Türk Lirasının
değer kaybı

Yetersiz yerli
üretim

Döviz
fiyatlarındaki

artış

Fırsatçılık Küresel
ekonomik kriz

Zincir
marketler

Diğer
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Araştırmaya katılan katılımcıların fiyat artışlarının temel nedeni olarak en fazla 
vurguladıkları hususların başında Türk lirasının değer kaybı olduğunu, daha sonra yetersiz yerli 
üretim, dövizdeki artış ve fırsatçılık olarak belirtmişlerdir.  
 

Oturduğunuz ev kira mı, size mi ait? 

 

 Katılımcıların yarısından fazlası oturduğu evin kendisine ait olduğunu ifade ederken 
%39,50’si ise kira olduğunu ifade etmiştir.  
 

Size ait ise borcu devam ediyor mu? 
 

 

 Evin kendisine ait olduğunu ifade eden katılımcıların %52,70’i evin borcunu bitirdiğini ifade 
ederken %47,30’u ise borcunun devam ettiğini belirtmiştir.  
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Ekonomik durumunuzu nasıl görüyorsunuz? 

 

 Katılımcıların %59,30’u ekonomik durumunu kötü olduğunu, %38,70’i ise orta olduğunu 
ifade etmiştir. Katılımcıların sadece %2’si ekonomik durumunun iyi olduğunu belirtmiştir.  
 

Ekonomik durumunuz aile ile içi ilişkilerinizi etkiliyor mu? 

 

 Ekonomik durumunun orta ve kötü olduğunu belirten katılımcıların %81,90’ı aile içi 
ilişkilerini etkilediğini %18,10’u ise etkilemediğini belirtmiştir.  
 

Ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olmak için bir şeyler yapıyor musunuz?

 

 Katılımcıların %42,50’si ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olmak için İYEP, DYK, 
destek eğitimi, halk eğitim kursları gibi mesleği ile ilgili bir iş yaptığı, %14’ü mesleği ile alakalı 
olmayan ek bir iş yaptığı, %6,40’ı ise özel ders verdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların %37,10’u 
ise hiçbir iş yapmadığını belirtmiştir. 
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Öğretmenlerin eğitim sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik bulgular 

 
Size göre eğitimin en büyük sorunu nedir? 

 

 
 

 Katılımcılara göre eğitimin en büyük sorunu %80,30 ile öğretmenlerin değer görmemesi 
olarak ifade edilirken daha sonra sırasıyla ücret ve özlük hakları olarak dünyadaki diğer 
meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak ve liyakatsiz yöneticiler olarak ifade edilmiştir.  
 

Uygulanan öğretim programının içeriğinden memnun musunuz? 
 

 

 Katılımcıların %61,60’ı uygulanan öğretim programının içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir. Katılımcıların %29,50’si programın içeriğinden memnun değilken %8,90’ı 
memnun olduğunu belirtmiştir.  
MEB bünyesindeki hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin mesleki gelişiminize katkı sağladığını düşünüyor 

musunuz? 
 

80,30% 

69,30% 

58% 

41,80% 

13,30% 

10,50% 

8,40% 

0,80% 

Öğretmenlerin değer görmemesi.

Ücret açısından dünyadaki meslektaşlarımıza kıyasla
çok daha geri bir noktada olmak

Özlük hakları açısından dünyadaki meslektaşlarımıza
kıyasla çok daha geri bir noktada olmak

Liyakatsiz yöneticiler.

Kadrolaşma

Sınıf mevcutlarının fazla olması.

Okulların fiziki yapısının yetersiz olması

Şiddet
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 Katılımcıların %50,60’ı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin mesleki gelişimlerine kısmen katkı 
sağladığını ifade ederken %35,3’ü ise katkı sağlamadığını belirtmiştir. Katılımcıların %14’ü ise 
hizmetiçi eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade etmiştir.  
 

Okulda yaptığınız çalışmaları değerlendirir misiniz? 
 

 

 Katılımcıların %43’ü okulda yaptığı çalışmaları kısmen yeterli görürken %31,10’u yeterli, 
%12,30’u ise kesinlikle yeterli görmektedir. Katılımcıların %9,50’si okulda yaptığı çalışmaları 
yeterli görmezken %4,10’u ise kesinlikle yeterli görmemektedir. 
 

Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve sınıfa uygulamaya çalışırım. 

 

 Katılımcıların %92,40’ı kendi alanına ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip ettiğini belirtmiştir.  
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Öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin bulgular 

 

Tekrar meslek seçecek olsaydınız öğretmen olmak ister miydiniz? 

 

 

 Katılımcıların %42,10’u tekrar meslek seçme imkanı olsaydı öğretmenliği kesinlikle 
seçmeyeceğini ifade ederken kesinlikle seçerim diyenlerin oranı %27,40’tır.  
 

Öğretmenlik mesleğiyle ilgili yaşadığınız en olumsuz durum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 Araştırmaya katılan katılımcıların mesleği ile ilgili yaşadığı en olumsuz durumun ne olduğu 
sorulduğunda en fazla ifade edilen durum %46,50 ile yandaş kayırmasına maruz kalmak, daha 
sonra sıra ile ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve 
sözlü şiddete maruz kalmak olarak belirlenmiştir.  
 
  

46,50% 

38,70% 

30,50% 29,90% 

26,40% 

17,10% 

1,80% 

Yandaş
kayırmasına

maruz kaldım

Ayrımcılığa
maruz kaldım.

Psikolojik
şiddete maruz

kaldım.

Hak gaspı
yaşadım.

Olumsuz bir
durum

yaşamadım.

Sözlü şiddete
maruz kaldım.

Fiziksel
şiddete maruz

kaldım.
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Mesleğinizi icra ederken karşılaştığınız zorlu yaşam durumlarında psikolojik sağlamlığınızı 

korumak için aşağıdakilerden hangisini yapıyorsunuz? 

 
 

 Araştırmaya katılan katılımcıların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlu yaşam 
durumlarında psikolojik sağlamlıklarını korumak için ne yaptıkları sorulduğunda en fazla ifade 
edilen durum %64,50 ile kontrolü kendi elinde tutmaya çalıştığı daha sonra sıra ile yaptığı işe 
daha fazla odaklanarak üstesinden gelmeye çalışmak, unutmaya çalışmak, meydan okuyarak 
üstesinden gelmeye çalışmak olarak belirlenmiştir.  

 

İşinizle ilgili stres durumu yaşadığınızda aşağıdakilerden hangisi ile karşılaşıyorsunuz? 

 

 

64,50% 

56,50% 

29,00% 

26,70% 

6,30% 

5,90% 

5,90% 

Kontrolümü elimde tutmaya çalışıyorum

Yaptığım işe daha fazla odaklanmaya çalışarak
karşılaştığım sorunun üstesinden gelmeye

çalışıyorum

Unutmaya çalışıyorum.

Meydan okuyarak üstesinden gelmeye çalışıyorum

Profesyonel yardım alıyorum.

Hiçbir şey yapmıyorum.

Zorlu yaşam durumları ile karşılaşmıyorum

60,60% 

52,00% 

43,70% 

43,50% 

39,40% 

35,20% 

18,10% 

Heyecanımı yitiriyorum

Huzursuzluk hissediyorum

Çevreme ve işime karşı soğukluk hissediyorum.

Umudum kayboluyor

Üzüntü yaşıyorum

Yaşama sevincim kayboluyor

Ani duygu değişimleri yaşıyorum
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 Araştırmaya katılan katılımcıların işleri ile ilgili stres durumu yaşadıklarında ne 
hissettikleri sorulduğunda en fazla ifade edilen durum %60,60 ile heyecanını yitirme daha sonra 
sıra ile huzursuzluk hissetme, çevresine ve işine karşı soğukluk hissetme, umudunu kaybetme, 
üzüntü yaşama olarak belirlenmiştir.  
 

Mesleki tükenmişlik yaşadığınızı düşünüyor musunuz? 

 

 

 Katılımcıların %36,60’ı tükenmiş yaşadığını ifade ederken %45,50’si kısmen yaşadığını, 
%17,90’ı ise yaşamadığını belirtmiştir.  
 

Mesleki tükenmişlik yaşamanızın olası nedenlerini işaretler misiniz? 
  

 

 Mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade eden katılımcıların tükenmişlik yaşama olası nedenleri 
olarak en fazla ekonomik kaygı olduğunu daha sonra ise kendini değersiz hissetme, mesleği ile 
ilgili adaletin olmadığını, gelecek kaygısı yaşaması, mesleğin yorucu olması, öğrencilerin ve 
velilerin tutum ve davranışları olarak belirlenmiştir.  
 

65,90% 

33,00% 

32,20% 

29,10% 

26,90% 

21,70% 

20,30% 

Ekonomik kaygı yaşıyorum

Kendimi değersiz hissediyorum

Mesleğimle ilgili adaletin olmadığını düşünüyorum

Gelecek kaygısı taşıyorum

Yorucu bir meslek icra ediyorum

Öğrencilerin tutum ve davranışları

Velinin tutum ve davranışları
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Sizce, günümüzde, öğretmenlik mesleği toplum tarafından saygın bir meslek olarak kabul 

ediliyor mu? 

 

 
 

 Katılımcıların %73,70’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir 
meslek olarak kabul edilmediğini ifade etmiştir. %24,40’ı ise kısmen olarak düşüncesini 
belirtmiştir.   
 

Cevabınız hayır ya da kısmen ise nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Size göre en önemli 
seçeneği işaretleyiniz. 

 

 

 Katılımcıların %57,80’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir 
meslek olarak kabul edilmemesinin nedeni olarak siyasilerin tutum ve davranışları olduğunu 
ifade ederken, %20,30’u toplumun tutum ve davranışları, %13,30’u merkezi eğitim yöneticilerin 
tutum ve davranışları, %3,80’i yerel eğitim yöneticilerin tutum ve davranışları olduğunu 
belirtirken %4,80’i ise diğer olarak ifade etmiştir.  
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Çocuğunuzun öğretmen olmasını ister misiniz? 
 

 

 Katılımcıların %71,40’ı çocuğunun öğretmen olması istemiyorken sadece %8,70’i öğretmen 
olmasını istemektedir.   
 

Meslek hayatınızda öğrenci ya da veli tarafından gösterilen herhangi bir şiddete maruz kaldınız 
mı? 

 

 

 Araştırmaya katılan katılımcılar, çoğunlukla herhangi bir şiddete maruz kalmadığını ifade 
ederken, bazı katılımcılar öğrenci ve veli tarafından sözlü ve psikolojik şiddete maruz kaldığını 
ifade etmiştir.  
  

49,60% 

30,90% 

29,20% 

13,30% 

13,20% 

3,50% 

3,40% 

Herhangi bir şiddete maruz kalmadım

Velinin sözlü şiddetine maruz kaldım

Velinin psikolojik şiddetine maruz kaldım

Öğrencinin psikolojik şiddetine maruz kaldım

Öğrencinin sözlü şiddetine maruz kaldım

Öğrencinin fiziksel şiddetine maruz kaldım

Velinin fiziksel şiddetine maruz kaldım
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Öğretmenlerin eğitim yönetimine ilişkin düşüncelerine yönelik bulgular 

 

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilişkilerinizde en çok sorun yaşadığınız konu hangisidir? 

 

 

 İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilişkilerinizde en çok sorun yaşanılan konularda 
katılımcıların %32,30’u liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu, 
%12,50’si gereksiz bürokratik işlerle olduğunu, %11,30’u ise alandan kopuk, uygulanamaz 
kararlar olduğunu ifade etmiştir. %15,90’ı ise sorun yaşamadığını belirtmiştir. 
 

Okulunuzda/kurumunuzda en çok sorun yaşadığınız konu hangisidir? 
 

 

 Katılımcıların %37,40’ı okullarında hiçbir sorun yaşamadığını ifade ederken %25,90’u 
liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu belirtmiştir. %14,90’ı 
iletişimsizlik yaşadığını, %11,40’ı ise ayrımcı egolu idarecilerle sorun yaşadığını belirtmiştir.  
 
  

32,30% 

15,90% 

12,50% 

11,30% 

9,40% 

8,20% 

7,70% 

2,70% 

Bir kısım liyakatsiz yöneticilerin tutum,davranış ve
uygulamaları

Hiçbir sorun yaşamıyorum

Gereksiz bürokratik işlemler

Alandan kopuk, uygulanamaz kararlar

Ayrımcı egolu idareciler

İlgisizlik

İletişimsizlik

Baskı/mobbing
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Siz ya da başkaları, kurumunuzda sendikal ayrımcılığa ya da siyasi, ideolojik açıdan baskıya 
uğruyor mu? 

 

 

 Katılımcıların %58,60’ı kurumlarında sendikal ayrımcılığa ya da siyasi, ideolojik açıdan 
baskıya uğramadığını belirtirken %23,60’ı kısmen, %17,80’i ise baskıya uğradığını belirtmiştir.  
 

MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulaması devam etmeli midir? 
 

 

 Katılımcıların %88,70’i MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının 
devam etmemesi gerektiğini düşünürken %7,80’i kararsız, %3,50’si devam etmesi gerektiğini 
düşünmektedir.  
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Cevabınız hayır ise size göre en önemli nedeni nedir? 

 

 

 MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının devam etmemesi 
gerektiğini düşünen katılımcıların %35’i adaletsiz uygulamalar yaşandığı için mülakatın 
uygulanmaması gerektiğini düşünmektedir. %18,60’ı ise yandaş kayırma yaşandığı, %16,10’u 
ise adamına göre muamele gösterildiği için mülakatın uygulanmaması gerektiğini 
düşünmektedir.  
 

Öğretmenlerin mesleki imajına katkıda bulunmak için MEB’in yapması gereken en önemli husus 
nedir? 

 

 

35,00% 

18,60% 

16,10% 

14,70% 

5,40% 

5,10% 

3,70% 

1,40% 

Adaletsiz uygulamalara yol açıyor

Yandaş kayırma yaşanıyor

Adamına göre muamele gösteriliyor

Liyakati gölgeliyor

Şeffaflık yok

Hak gaspı yaşanıyor

Mülakatta sorulan sorular ölçmedeğerlendirmeye
uygun değil

Mülakat komisyonlarında uygulamabirlikteliği yok

67,90% 

54,20% 

40,20% 

38,00% 

36,00% 

18,00% 

10,90% 

9,80% 

Öğretmenlerin ekomonik şartları iyileştirilmeli

Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin
statüsünün sağlam zemine kavuşturulmasına…

Disiplin ve sınıf geçme yönetmeliği katılaştırılmalı

Karar alma sürecinde öğretmen görüşleri alınmalı

Görevde yükselmelerde hakkaniyet ve liyakate
dayanan yönetmelik çıkarılmalı

Öğretmenlerin sosyal hakları iyileştirilmeli,

Öğretmenlere asli vazifeleri dışında görev
verilmemeli

Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik kaldırılarak, sadece
kadrolu atama yapılmalı
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 Araştırmaya katılan katılımcıların öğretmenlik mesleğinin imajına katkıda bulunmak için 
MEB’in yapması gereken en önemli hususun öğretmenlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi 
olduğu daha sonra ise sırasıyla öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün 
sağlam zemine kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiği, disiplin ve sınıf 
geçme yönetmeliğinin katılaştırılması gerektiği ön plana çıkmıştır.  
 

Milli eğitim müdürlüğü öğretmenlere verdiği bütün görevlerde tarafsız davranmaktadır. 
 

 

 Katılımcıların %26,50’si MEM öğretmenlere verdiği görevlerde tarafsız davranması 
konusuna kesinlikle katılmıyorum olarak ifade ederken %28,90’ı katılmadığını, %32,30’u ise 
kararsız kaldığını ifade etmiştir.  Katılımcıların %8’i tarafsız davrandığına katıldığını %4,30’ı ise 
kesinlikle katıldığını belirtmiştir.  
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Öğretmenlik meslek kanuna yönelik bulgular 

 
Öğretmenlik Meslek Kanunu meslekle ilgili beklentilerinizi karşıladı mı? 

 

 

 Katılımcıların %85,30’u ÖMK’nun meslekleri ile ilgili beklentilerini karşılamadığını ifade 
etmektedir. %13,50’i ise kısmen karşıladığını belirtmiştir.  
 

Size göre Öğretmenlik Meslek Kanunun en asli niteliği ne olmalıdır? 
  

 

 Araştırmaya katılan katılımcıların ÖMK en asli niteliği konusunda en çok vurgulanan husus 
Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün sağlam zemine 
kavuşturulmasını yönelik düzenlemeler olmalı, ekonomik hakları düzenlemeli, mesleki saygınlık 
kazandırmaya yönelik bir araç olmalı seçenekleri ön plana çıkmıştır.  
 

 
  

71,10% 

68,80% 

57,20% 

38,40% 

25,40% 

12,40% 

10,50% 

Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin
statüsünün sağlam zemine kavuşturulmasını yönelik

düzenlemeler olmalı

Ekonomik hakları düzenlemeli

Mesleki saygınlık kazandırmaya yönelik bir araç
olmalı

Özlük haklarını çerçevelemeli

Öğretmen yetiştirmeden emekliliğe kadar tüm
süreçler düzenlenmeli

Meslek standartlarını belirlemeli

Öğretmenlere yönelik şiddeti önleyici tedbirler
olmalı
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Öğretmenlik kariyer sınavına başvuruda bulundunuz mu? 

 

 Katılımcıların %65,70’i kariyer sınavına başvurduğunu belirtirken %34,30’u başvuru 
yapmadığını belirtmiştir.  

Kariyer sınavına hangi amaçla başvurdunuz? 
 

 

 Kariyer sınavına başvurduğunu belirten katılımcıların %91,30’u ekonomik getirisinden 
dolayı başvuru yaptığını belirtmiştir.  
 

Öğretmenlerin kariyer planlaması nasıl belirlenmelidir? 
 

 

 Katılımcıların %66,20’si öğretmenlerin kariyer planlamasının hizmet yılına göre 
belirlenmesi gerektiğini düşünürken %16’sı sınavla birlikte kıdem, eğitim ve başarılar 
belirlemeli olarak ifade etmiştir. Katılımcıların %12,30’u ise kariyer sistemi olmaması 
gerektiğini belirtmiştir.  

 


