
Sayın Katılımcı;
Bu anket “Öğretmenlerin Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı bir araş-
tırmaya veri toplama aracı olarak hazırlanmıştır. Lütfen her soruyu dikkatli bir şekilde okuyup cevaplandı-
rınız. Vereceğiniz cevaplar araştırmanın amacı dışında kullanılmayacaktır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Kişisel Bilgiler

Öğretmenlerin Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Görüşler

22 Mesleğimden elde ettiğim gelirlerim yeterlidir. 

23 Eğitim öğretime hazırlık ödeneği yeterlidir. 

24 Maaşımın düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığım azalıyor.

25 Borçlarım nedeniyle mesleki verimim düşüyor.

26 Gelirlerimdeki yetersizlik, psikolojik sorunlar yaşamama neden oluyor.

27 Elde ettiğim maddi gelirler, öğrencilerime örnek olabilecek şekilde 
giyinmeme yetmiyor.

28 Maaşımın düşük olması gazete, dergi ve kitap almamı olumsuz etkiliyor.

29 Kazandığım para ile çocuklarımın gıda ihtiyaçlarını rahat bir şekilde
karşılayabiliyorum.

30 Kazandığım para ile çocuklarımın kılık-kıyafet ihtiyaçlarını rahat bir 
şekilde karşılayabiliyorum.

31 Kazandığım para ile çocuklarımın eğitim ihtiyaçlarını rahat bir 
şekilde karşılayabiliyorum.

32 Çocuklarım dengeli beslenebiliyor.

33 Gelecekten ümitliyim.

34 Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı ile ilgili yapılan değişiklikleri
olumsuz buluyorum.

35 Üniversite giriş sınavı ile ilgili yapılan değişiklikleri olumsuz buluyorum.

36 Öğretmenlik saygın bir meslek olma özelliğini kaybediyor.

37 Devlet okullarında niteliğin düşmesi nedeniyle özel okullara talebin
artığını gözlemliyorum.

38 Gelirlerimin yetersizliği nedeniyle mesleğime motive olmakta 
zorlanıyorum.

39 Daha çok para kazanacağım bir iş imkanı olursa mesleğimi bırakırım.

40 Milli Eğitim Bakanlığının tüm öğretmenlere eşit muamele yaptığını 
düşünüyorum.

41 Görevden alınma korkusu yaşıyorum.

42 Mesleki olarak kendimi yeteri kadar geliştirebiliyorum.

43 Öğretmenler odasında kendimi özgürce ifade edebiliyorum.

44 Devlet okullarında eğitimin niteliği gün geçtikçe düşüyor.

45 Okul yöneticileri tarafından siyasi baskı yapılıyor.

46 Eğitim politikalarının sürekli değişmesi eğitimin niteliğini düşürüyor.

47 Öğretmenler mülakata dayalı bir sınavla atanmamalıdır.

48 Öğretmenlerin serbest kıyafetle derse girmelerini destekliyorum.

49 Eğitim yöneticileri liyakat esasına göre atanmıyor.

50 İmkanım olsa başka bir meslek icra etmek isterim.

51 MEB’in Öğretmenler icin planladığı performans değerlendirme sistemini
olumsuz buluyorum.

52 MEB’in çalışmalarının nitelikli olmadığını düşünüyorum.

1 Ev kredisi ödüyorum.     Evet                      Hayır               

2 Araba kredisi ödüyorum.     Evet                      Hayır               

3 Kirada oturuyorum.     Evet                      Hayır               

4 Çocuklarımın eğitimi için kredi çektim     Evet                      Hayır               

5 İkiden fazla kredi kartım var.     Evet                      Hayır               

6 Ek iş yapıyorum.     Evet                      Hayır               

7 Esnafa borcum var.     Evet                      Hayır               

8 Şahıslara nakit borcum var.     Evet                      Hayır               

9 Kredi kartımın sadece asgari borcunu ödeyebiliyorum.     Evet                      Hayır               

10 Maaşımda icra var.     Evet                      Hayır               

11 Maaşıma en az bir kez icra geldi.     Evet                      Hayır               

12 Her ay borç para bulmam gerekiyor.     Evet                      Hayır               

13 Annemden, babamdan, birinci derece yakınlarımdan ya da arkadaşlarımdan 
maddi yardım alıyorum.     Evet                      Hayır               

14 Son bir yıldır tiyatroya gitmedim.     Evet                      Hayır               

15 Son bir yıldır sinemaya gitmedim.     Evet                      Hayır               

16 Çocuğum/çocuklarım özel okula gidiyor.     Evet                      Hayır               

17 Haftada bir kez ailemle birlikte yemeğe gidiyorum.     Evet                      Hayır               

18 Her yıl bir otele tatile gidiyorum.     Evet                      Hayır               

19 Tatilimi evimde ya da köyümde geçiriyorum     Evet                      Hayır               

20 Her gün bir gazete alıyorum.     Evet                      Hayır               

21 Her ay bir kitap alıyorum.     Evet                      Hayır               
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1. Cinsiyetiniz:   Kadın  Erkek
2. Sendika Üyelik Durumunuz: Üye Değilim Üyeyim


