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E¤itim Enstitülerinden E¤itim Fakültelerine
Türkiye’de Ö¤retmen Yetifltirmek
Betül Bat›r*

Girifl
TÜRK e¤itim tarihinde, Cumhuriyet döneminde ö¤retmen yetifltirilmesi, Osmanl›’dan gelen e¤itim kurumlar› korunmakla birlikte, öncelikle köy ö¤retmeni yetifltirilmesi amac› ile gündeme gelmifl ve gerçeklefltirilmifltir.
Uzun y›llar köy ö¤retmen okullar› ve köy enstitüleri ile devam eden çal›flmalar 1970’li y›llarda yüksekö¤retim anlam›nda genel kurumlara dönüflerek
e¤itim enstitüleri ad›n› alm›flt›r. ‹lkokul ve ortaokula ö¤retmen yetifltiren e¤itim enstitülerine geçilmifl olmas›, ö¤retmenlik mesle¤inde ö¤renimin liseden
ön lisans düzeyine yükseltilmesi anlam›nda önemli bir geliflmedir. E¤itim enstitülerinin ard›ndan Yüksek Ö¤retmen okullar›nda süren ö¤retmen yetifltirilmesi 1982’den sonra E¤itim fakülteleri ile devam etmifltir.

I- E¤itim Enstitülerinin Kuruluflu ve Yap›s›
A- ‹ki Y›ll›k E¤itim Enstitüleri (‹lkokul Ö¤retmeni Yetifltirilmesi)
14 Haziran 1973 tarihli ve 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanununun 43.
maddesinde “Ö¤retmenlik, Devletin e¤itim, ö¤retim ve bununla ilgili yönetim
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle¤i”1 olarak tan›mlanm›flt›r. Böylece ö¤retmen adaylar›n›n yüksekö¤renim görmeleri gerekti¤i hükmü getirilmifltir. Bundan önce ilkokul ö¤retmenleri üç y›ll›k ilkö¤retmen okullar›nda ye* Yrd. Doç. Dr., ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü
Sosyal Bilgiler E¤itimi Anabilim Dal›. bbatir@istanbul.edu.tr
1 Hasan Ali Koçer, “‹lkokul Ö¤retmeninin Yetifltirilmesi (1923–1980)”, Cumhuriyet Döneminde E¤itim, ‹stanbul: MEB Yay›nlar›, s. 588; Yahya Akyüz, Bafllang›çtan 2001’e Türk E¤itim Tarihi, 8. Bask›, ‹stanbul: Alfa Yay›nlar›, s. 347; Cemil Öztürk, Türkiye’de Dünden Bugüne Ö¤retmen Yetifltiren Kurumlar, ‹stanbul: M.Ü. Atatürk E¤itim Fakültesi Yay›nlar›,
1998, s. 116.
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tifltirilmekteydi. Bu hükümle birlikte iki y›ll›k e¤itim enstitülerinin aç›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. Böylece 1974-75 ö¤retim y›l›ndan itibaren ilkö¤retmen
okullar› bünyesinde lise ve ö¤retmen liselerine dayal› iki y›ll›k e¤itim enstitüleri aç›lm›flt›r.2
“E¤itim Enstitüsü S›n›f (‹lkokul) Ö¤retmenli¤i Bölümü” olarak adland›r›lan
bu enstitülerin say›s› Kas›m 1975’te yeni aç›lan 18 enstitü ile birlikte toplam
33’e ç›km›flt›r.3 S›n›f ö¤retmeni yetifltiren bu kurumlara önce “iki y›ll›k E¤itim
Enstitüleri” ad› verilmifl, 1979’da yay›nlanan yönetmelikle birlikte ise isimleri
“S›n›f Ö¤retmeni Yetifltiren E¤itim Enstitüleri” olarak de¤ifltirilmifltir.
1976’da say›lar› 50’yi bulan e¤itim enstitüleri 1975’ten itibaren baz› kanl›
eylemlere sahne olmufltur. 1975’te “can güvenli¤i ve ö¤renim özgürlü¤ü kalmad›¤›” gerekçeleriyle birçok ö¤renci, okullar›na devam edememifl ve kay›tlar› silinmifltir.4 Dan›fltay karar›yla daha sonraki y›llarda bu ö¤rencilere af getirilerek tekrar ö¤renim hakk› tan›nm›flt›r.5
1981 y›l› itibar›yla A¤r›, Amasya, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne,
Erzincan, Giresun, Hatay, Kastamonu, K›rflehir, Manisa, Mu¤la, Ni¤de, Siirt ve
Van’da olmak üzere 17 adet iki y›ll›k e¤itim enstitüsü bulunmaktayd›.6
1979 y›l›nda yay›nlanan “S›n›f Ö¤retmeni Yetifltiren E¤itim Enstitüleri Yönetmeli¤i”ne göre, enstitülerin amaçlar› flu flekilde s›ralanmaktayd›:
“E¤itim Enstitüleri; ö¤rencilere ö¤retmenlik mesle¤inin gerektirdi¤i genel
kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon vererek, adaylar›n;
1) Ulusal, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen,
2) Özgür düflünebilen, karfl›t düflüncelere ve insan haklar›na sayg›l› olan,
3) Beden ve ruh sa¤l›¤› yönlerinden sa¤l›kl› olarak geliflen,
4) ‹fl al›flkanl›¤› ve çal›flma disiplini kazanarak yap›c›, yarat›c› ve üretici bir
kiflili¤e sahip olan,
5)Baflkalar› ile iflbirli¤i yaparak, ailesine ve çevresine olumlu katk›larda bulunabilen, yurttafllar› yetifltirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davran›fllar› kazanmalar›n› amaç edinir.”(Madde: 2).7
‹ki y›ll›k e¤itim enstitülerinin yönetim kadrosu, Müdür, Müdür Baflyard›mc›s›, Müdür Yard›mc›lar›, E¤itim fiefi ve Atölye fieflerinden oluflmaktayd›. Bura2 Tebli¤ler Dergisi, 19 May›s 1975, sy. 1840, s. 295.
3 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 117.
4 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 117; Yahya Akyüz, a.g.e., s. 347.
5 Tebli¤ler Dergisi, 3 Ekim 1977, sy. 1954, s. 507.
6 Halit Dursuno¤lu, “Cumhuriyet Döneminde ‹lkö¤retime Ö¤retmen Yetifltirmenin Tarihsel
Geliflimi”, Milli E¤itim Dergisi, Güz 2003, sy. 160; Yahya Akyüz, a.g.e., s. 347.
7 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 118.
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da E¤itim fiefinin yönetim görevi yan›nda bir di¤er önemli görevi de ö¤retmen
yetifltiren kurumlar›n uygulamaya yönelik olarak teorik bilgilerinin uyguland›¤› staj okullar›n›n koordinasyonunu yapmakt›. E¤itim fiefi bu okullar›n planlanmas›, ö¤rencilerin okullarda uygulama yapmas›na olanak tan›nmas› ve bu
uygulaman›n denetlenmesi gibi organizasyonlar› düzenlemekteydi. Karar alma kurullar› olarak Yönetim Kurulu, Ö¤retmenler Kurulu ve Ders Ö¤retmenleri Kurulu olmak üzere 3 kurul mevcuttu.
1979 y›l›nda yay›nlanan “S›n›f Ö¤retmeni Yetifltiren E¤itim Enstitüleri Yönetmeli¤i”ne göre, ö¤retmenlerde aranacak unsurlar flunlard›;
1) Akademik kariyeri bulunmak (profesör, doçent),
2) Doktoras›n› vermifl olmak,
3) Üç-dört y›ll›k e¤itim enstitülerinde asistanl›k yaparak bu e¤itim enstitülerinde ö¤retmenlik hakk›n› kazanm›fl olmak,
4) Bu koflullar› tafl›mayanlar için, yap›lacak s›navlarda baflar› göstermek.
(Madde 14).8
‹ki y›ll›k enstitülerde ö¤renim görecek ö¤rencilerde aran›lan flartlar ise flu
flekilde belirtilmekteydi:
1) T.C. vatandafl› olmak,
2) ‹lkö¤retmen Okulu, ö¤retmen lisesi veya lise mezunu olmak,
3) Sa¤lam ve sa¤l›kl› olmak (Kekemelik, sakatl›k, körlük, flafl›l›k, çolakl›k, topall›k, kamburluk, verem gibi bulafl›c› hastal›k gibi bedenî ve ruhî rahats›zl›¤› olmad›¤›na dair bir sa¤l›k raporu almas› gerekmektedir.),
4) Askerlikle iliflkisi olmad›¤›n› belgelendirmek,
5) Yat›l› al›nacak bayanlar için evli, boflanm›fl ya da dul olmamak.
6) Herhangi bir yerde görevli ya da bir ö¤renim kurumunda kay›tl› ö¤renci
olmamak.
Enstitülere ö¤renci al›m› hususunda 1975’te Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan bir yönetmelikle, iki ve üç y›ll›k e¤itim enstitülerine Üniversiteleraras› Seçme S›nav› (ÜSS) sonuçlar› ile ö¤renci al›naca¤› hükme ba¤lanm›flt›. 1977’de ise bu yönetmelikte bir de¤ifliklik yap›larak ÜSS sonuçlar›n›n yan›nda e¤itim enstitülerine al›nacak ö¤rencilere yaz›l›, sözlü, uygulamal›, mülakat yap›larak as›l kay›tlar›n›n yap›lmas› gerekti¤i resmîlefltirilmiflti.9 1981-1982
ö¤retim y›l›nda toplam 6.584 ö¤renci varken, bir y›l sonra say› 10.875’e yükselmifltir. Bunlar›n bir k›sm› yat›l›d›r.
E¤itim enstitülerinde ö¤renim iki sömestr idi. Ö¤rencilerin derslere devam› gerekmekteydi. Ö¤renciler ö¤renimlerini normal sürelerinin en fazla 1,5
kat› süresinde bitirmek zorundayd›lar. Programlar, ö¤retmenlik mesle¤ine
8 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 121.
9 A.g.e., s. 122-123.
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haz›rl›k, genel kültür, özel alan e¤itimi ve pedagojik formasyonu içerir flekilde
düzenlenmiflti. Yabanc› dil dersleri kredili ve ön flartl› olarak Yabanc› Dil I ve
II olarak okutuluyor, e¤er ö¤renci isterse ve okulun flartlar› da uygunsa Yabanc› Dil III de al›nabiliyordu. Ö¤renim süresini tamamlaman›n son flart› Ö¤retmenlik Uygulamas› idi. Bu uygulama son yar›y›lda, dört haftal›k bir süreçte,
birlefltirilmifl s›n›fl› köy okullar›nda yap›lmaktayd›. Ö¤renci burada baflar›l› oldu¤u takdirde mezuniyeti tamamlanm›fl oluyordu. Seçmeli derslerde ö¤renci
di¤er bölümlerin derslerini de seçebilmekteydi. Türkçe ö¤retimi, yabanc› diller ve e¤itim psikolojisi dersleri önkoflullu derslerdi. Ö¤renci bu dersleri baflaramad›¤› takdirde bir sonraki dersi alam›yordu. Bir ö¤rencinin üst üste iki yar›y›lda genel ortalamas› 1.50 notunun alt›na düfltü¤ünde kayd› siliniyordu.
Mezuniyet için 67 kredi flart› ve beden e¤itimi çal›flmalar›na kat›larak ald›¤›
belge istenmekteydi.
B- Üç Y›ll›k E¤itim Enstitüleri (Ortaokul Ö¤retmeni Yetifltirilmesi)
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1946-47 ö¤retim y›l›nda, Ankara Gazi Orta Ö¤retmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü, Bal›kesir Necatibey Orta Ö¤retmen
Okulu ile ‹stanbul ve ‹zmir Erkek Ö¤retmen Okullar› e¤itim enstitüsüne dönüfltürülmüfltü.10 2-10 Aral›k 1946 tarihinde toplanan Üçüncü Milli E¤itim fiuras›’nda yap›lan görüflmeler s›ras›nda ortaokulda okutulan her bir ders için ayr›
ö¤retmen yetifltirmek yerine resim, müzik ve beden e¤imi d›fl›nda bütün dersleri okutabilecek bir ö¤retmen yetifltirmenin daha uygun olaca¤› ortaya at›lm›flt›. Böylece, ortaokullar›n›n say›lar›n›n artmas›na ba¤l› olarak branfl ö¤retmeni yetifltirilmesi konusunda say›sal anlamda sorun yafland›¤›ndan, e¤itim
enstitülerinde “Toplu dersler flubesi” aç›lmak suretiyle Türkçe, Tarih, Co¤rafya, Matematik, Yurttafll›k Bilgisi, Fizik, Kimya gibi dersler toplu olarak verilmeye bafllad›. Gazi E¤itim Enstitüsü’nde uygulanan bu iki y›ll›k deneme baflar›l›
olamad›. 1948-49 ö¤retim y›l›nda bu bölüm Fen ve Edebiyat olarak ikiye ayr›ld›. Dr. Tahsin Banguo¤lu’nun Milli E¤itim Bakanl›¤› döneminde yap›lan 23-31
A¤ustos 1949 tarihli Dördüncü Milli E¤itim fiuras›’n›n konular› aras›nda “Ortaokullara ve liselere ö¤retmen yetifltiren e¤itim enstitüleri ve yüksek ö¤retmen
okulu teflkilat›n›n ihtiyaçlara göre düzenlenmesi” de bulunmaktayd›.11 195253 ö¤retim y›l›nda bir Özel E¤itim Bölümü kuruldu. Bu bölüm 2 y›l sonra Pedagoji bölümüne ba¤lanmak suretiyle kapat›ld›. 1967–68 ö¤retim y›l›ndan itibaren Fen Bölümü, Fen ve Tabiat Bilgisi ve Matematik; Edebiyat Bölümü, Türkçe
10 Nevzad Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itimi, Kurulufllar ve Tarihçeler, Ankara, 1948, s.
331; Cemil Öztürk, a.g.e., s. 200.
11 Muhsin Hesapç›o¤lu, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de E¤itim, Planlamas› Çal›flmalar›: Bir De¤erlendirme”, Türkiye’de E¤itim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi, Muhsin Hesapç›o¤lu-Alpaslan Durmufl (ed.), Ankara: Nobel Yay›nlar›, 2006, s. 111.
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ve Sosyal Bilgiler bölümlerine ayr›lm›fl; 1968-69 ö¤retim y›l›ndan itibaren de
bütün bölümlerin ö¤retim süresi 3 y›la ç›kar›lm›flt›r.12
1974’de Gazi E¤itim Enstitüsü “E¤itim Akademisi”ne dönüfltürülerek e¤itim süresi 4 y›la yükseltilmifl, ancak bir y›l sonra yeniden 3 y›la indirilmifltir.
1978-79 y›l›nda ö¤retim süresi yeniden 4 y›la yükseltilerek ismi de Gazi Yüksek
Ö¤retmen Okulu olarak de¤ifltirilmiflti. Bu okul 1982’de Gazi Üniversitesi’ne
ad›n› vermifl, Gazi E¤itim Fakültesinin de temelini oluflturmufltur.
E¤itim enstitüleri e¤itim ve ö¤retim çal›flmalar›nda ö¤rencilerin, ulusal ahlâk ilkelerine ba¤l›, ulus ve insanl›k ülküsünü benimsemifl, müspet bilim anlay›fl›n› kazanm›fl ve bilgilerini meslek alan›nda kullanma yollar›n› ö¤renmifl, çal›flkan, mesle¤ine ba¤l›, yaflay›fl› ve çevresine yapt›¤› etki bak›m›ndan örnek tutulmaya lay›k, bedence ve karakterce sa¤lam, kiflilik sahibi birer meslek adam›
olarak yetifltirilmelerini amaç edinmifl e¤itim kurumlar›yd›.13
1967 y›l›nda ülkede 10 adet e¤itim enstitüsü bulunmaktayd›. Bunlardan Erzurum, Diyarbak›r, Konya, Samsun, ‹zmir, Bal›kesir, Trabzon ve Bursa E¤itim
Enstitüleri yaln›zca ortaokullara fen, edebiyat ve sosyal bilgiler alanlar›nda eleman yetifltirmekte olup, ‹stanbul E¤itim Enstitüsü, Fen, Edebiyat ve Yabanc›
Dil bölümleri ile ortaokullara ö¤retmen ve Pedagoji bölümü ile ilkö¤retim müfettifli ve ilk ö¤retmen okulu meslek dersleri ö¤retmeni yetifltirmekteydi. Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü bunlara ek olarak lise ve ortaokullara beden e¤itimi,
resim ve müzik ö¤retmeni yetifltirmekteydi.14
1968 tarihli E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i’ne göre, üç y›ll›k e¤itim enstitüleri, ortaokullarla eflde¤er e¤itim kurumlar›na ve ilkö¤retmen okullar›na ö¤retmen, ilkö¤retime müfettifl ve ilkö¤retmen okullar›na ba¤l› uygulama okullar›na müdür yetifltiren; ilk ve ortaokullarla ilkö¤retim okullar› hakk›nda inceleme
yapan, bu okullardaki ö¤retmenlerin geliflmelerine yard›m eden bir yüksek ö¤retim kurumudur, fleklinde tan›mlanmaktad›r.15
Enstitü yönetiminde en yetkili kifli Enstitü Müdürü idi. Müdür Baflyard›mc›s›, Müdür Yard›mc›lar›, Bölüm fiefleri idareden sorumluydular. Ö¤retmenler
Kurulu, Bölüm Ö¤retmenler Kurulu ve Enstitü Kurulunun yan›nda idarî ve
e¤itsel kurullar da bulunmaktayd›.16
Enstitülerde çal›flan ö¤retmenlerin görevleri flunlard›:
12 A. Ferhan O¤uzkan, “Orta Dereceli Okul Ö¤retmenlerinin Yetifltirilmesi”, Cumhuriyet Döneminde E¤itim, ‹stanbul: MEB Yay›nlar›, s. 607; Yahya Akyüz, a.g.e., s. 349; Cemil Öztürk,
a.g.e., s. 201.
13 A. Ferhan O¤uzkan, a.g.m., s. 607.
14 Çeflitli Memleketlerde Üniversitelere Ba¤l› E¤itim Fakülteleri, Doküman A, Ankara: Ankara
Üniversitesi Bas›mevi, 1967, s. 23.
15 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 1.
16 ‹darecilerin ve kurullar›n görev ve yetkileri hakk›nda bkz. E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i,
1968, madde: 19-42.
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1) Haftada 12 saate kadar (üzerinde Müdür, Müdür Baflyard›mc›l›¤› ve Müdür Yard›mc›¤› bulunanlar haftada 4 saat) ders okutur ve ayr›ca seminer,
laboratuar, atölye çal›flmalar›n› idare eder.
2) Yönetmeli¤e göre gerekli s›navlar› yapar.
3) Dersine ait program› (ayn› dersi okutan baflka ö¤retmen varsa onlarla iflbirli¤i halinde) haz›rlar.
4) Her sömestrde okutaca¤› konular› ve yapt›raca¤› uygulama, seminer, laboratuar ve atölye çal›flmalar›yla benzeri ö¤retim faaliyetlerini saptay›p
sömestr bafl›nda ö¤rencilere ve müdüre bildirir.
5) Yönetmelik gere¤i enstitüde yap›lan toplant›lara kat›l›r.
6) Ö¤rencilerin ders d›fl› faaliyetlerini düzenler ve müracaatlar›n› kabul etmek için ayr›ca haftada en az yar›m gün enstitüde bulunur.
7) Kanun, nizamname ve yönetmeliklerle ve ö¤retmenler kurulu karar›yla
uhdesine verilen di¤er iflleri yapar.17
E¤itim enstitülerinde görev yapan ö¤retmenlerin birço¤u alanlar›nda iyi
yetiflmifl ve e¤itimlerini yurtd›fl›nda tamamlam›fl ö¤retmenlerden oluflmaktayd›. Örne¤in 1970’li y›llarda Trabzon E¤itim Enstitüsü ve Bal›kesir Necatibey
E¤itim Enstitüsü’nde Sorbonne Üniversitesi’nden mezun olmufl ö¤retmenler
bulunmaktayd›.18
E¤itim enstitülerinde ö¤retmenlerin yan›nda asistanlar da görev yap›yordu.
Asistanl›¤a atanmak için üniversite veya yüksek dereceli ö¤retmen veya ihtisas
okulu mezunu olmak, orta dereceli okullarda baflar› ile en az iki y›l ö¤retmenlik yapm›fl ve 35 yafl›n› geçmemifl olmak flartt›.19
1968 yönetmeli¤ine göre, e¤itim enstitülerine paras›z yat›l›, burslu ve gündüzlü ö¤renci al›n›yordu. Paras›z yat›l› ve burslu mezunlar, kanun hükümlerine ve enstitüye girerken verdikleri taahhüt ve kefalet senetlerine göre, Milli
E¤itim Bakanl›¤› emrinde mecburî hizmet yapmakla yükümlüydü.20
Enstitüye ö¤renci al›m› 1973 yönetmeli¤inde belirtilmifl ve böylece 1974-75
ö¤retim y›l›ndan itibaren ö¤rencilerin girifl s›navlar›n›n iki basamakl› olarak
yap›lmas› sa¤lanm›flt›r. Buna göre, birinci basamak s›nav›, K›z Teknik Ö¤retmen Okulu ve Ticaret ve Turizm Yüksek Ö¤retmen Okulu’na gireceklerinki ile
birlefltirilerek Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan, ikincisinin yine okul taraf›ndan yap›lmas› öngörülmüfltür.21
17 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 31.
18 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 205.
19 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 36.
20 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 4.
21 “Yüksek Okullar Eleme (Birinci Basamak) S›navlar› ‹le ‹lgili Yönerge”, metin için bkz. Tebli¤ler Dergisi, 31 Aral›k 1973, sy. 1773, s. 477-481.

E¤itim Enstitülerinden E¤itim Fakültelerine Türkiye’de Ö¤retmen Yetifltirmek

527

1975’te yürürlü¤e giren bir di¤er yönetmelikle, enstitüye müracaat edecek
ö¤renci aday› “Üniversiteleraras› Seçme S›nav›” sonuçlar›na göre yerlefltirilecekti22. Bu yönergede 1977 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle baflvuruda bulunacak
ö¤rencilerden belli birtak›m flartlar aranmaktayd›. Ayr›ca “Girifl s›navlar›n›n
hangi konulardan ve ne flekilde (yaz›l›, sözlü, uygulamal›, mülakat) yap›laca¤›
Bakanl›kça kararlaflt›r›l›r” hükmü getirilmifltir.23
Üç y›ll›k enstitülerde ö¤renim görecek ö¤rencilerde aran›lan flartlar flu flekilde belirtilmekteydi:
1) T.C. vatandafl› olmak,
2) E¤itim Bölümüne girecekler için ‹lkö¤retmen Okulu, Tar›m Bölümüne
girecekler için ‹lkö¤retmen Okulu, lise ve ziraat okulu, di¤er bölümlere
girmek için de ‹lkö¤retmen Okulu veya lise mezunu olmak,
3) E¤itim Bölümüne girecekler için ‹lkö¤retmen Okulu mezunu olmak, en
az 5 y›l baflar› ile ilkokul ö¤retmenli¤i yapm›fl olmak ve bu bölüme girme
ehliyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca saptanm›fl olmak,
4) 30 yafl›n› bitirmemifl olmak,
5) Sa¤lam ve sa¤l›kl› olmak (Kekemelik, sakatl›k, körlük, flafl›l›k, çolakl›k, topall›k, kamburluk, verem vb. bulafl›c› hastal›klar gibi bedenî ve ruhî rahats›zl›¤› olmad›¤›na dair bir sa¤l›k raporu almas› gerekmektedir.),
6) Aday seçilmifl olmak ve seçme imtihanlar›nda baflar› göstermek,
7) Erkek adaylar için askerlikle iliflkisi olmad›¤›n› belgelendirmek,
8) Yat›l› al›nacak bayanlar için evli, boflanm›fl ya da dul olmamak,
9) Herhangi bir yerde görevli olmamak.24
Enstitülerde ö¤retim süresi iki sömestrdi. Ö¤renim, teorik ve uygulamal›
dersler, laboratuar, atölye, seminer ve uygulama faaliyetleri, kurslar; yak›n ve
uzak çevre incelemeleri, müzik, spor gibi faaliyetlerle gerçekleflmekteydi. Bu
çal›flmalarla amaç ö¤retmen adaylar›n›n; görev alacaklar› okullar›n ders konular›na bilgi ve beceri bak›m›ndan hâkim olmalar›n›, gerekti¤inde bu bilgi ve becerileri edinme, derinlefltirme ve kullanma yollar›n› ö¤renmelerini sa¤lamakt›.
Bunun yan›nda, okutacaklar› derslerde en uygun yöntemleri kullanma, ö¤retim faaliyetlerini, ö¤rencilerin bedenî, fikrî, ahlâkî, idarî ve sosyal e¤itimlerine
hizmet edecek flekilde yürütme yetene¤ini kazand›rmak di¤er amaçlar aras›nda gelmekteydi.25
Dersler aras›nda tamamen uygulamaya dayal›, ö¤rencinin teorisini ald›¤›
ve ald›¤› bu bilgileri uygulad›¤› “Uygulama dersi” oldukça önemliydi. Ö¤renci22 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 6.
23 Cemil Öztürk, a.g.e., s.207-208.
24 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 7.
25 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 48-49.
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ler tüm derslerden baflar› olup sadece uygulama dersinden kald›klar›nda mezun olam›yorlard›. Baflar›s›z olan ö¤renci bir sonraki y›l›n Ekim ay›nda üç hafta süreyle, bu çal›flmalar› tekrar etmek zorundayd›.26
S›navlar, yaz, güz ve k›fl dönemlerinde olmak üzere y›lda üç kez yap›l›yordu. Son s›n›flar›n s›navlar›na “Bitirme imtihan›”, öteki s›n›flar›n s›navlar›na
“Ara imtihan” denilmekteydi.27
II- Yüksek Ö¤retmen Okullar›n›n Kuruluflu Ve Yap›s›
A- E¤itim Yüksekokullar› (‹lkokul Ö¤retmeni Yetifltirilmesi)
28 Mart 1983 tarih ve 2809 say›l› kanunla ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n
kanunla kurulmas› öngörülmüfltü. Bu kanunla, 17 olan e¤itim enstitülerinin
say›s›, ülkenin ö¤retmen ihtiyac› göz önünde bulundurularak e¤itim yüksek
okulu ad›yla 24’e ç›kar›lm›flt›r.28
8-11 Haziran 1982 tarihleri aras›nda toplanan On Birinci Milli E¤itim fiuras› “Ö¤retmen ve E¤itim Uzman› Yetifltirilmesi” konusuyla ilgilenmiflti. Burada
her düzeydeki e¤itim kurumlar›nda ö¤retmen olacaklar›n 4 y›ll›k yüksek ö¤renim görmesi karar› al›nm›flt›. Böylece fiura’da al›nan karara ba¤l› olarak Bakanl›k “Ö¤retmen E¤itiminde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar” isimli bir
raporda ilkokul ö¤retmeni olarak yetifleceklerin 144 kredi-saatlik ders almas›
gerekti¤ini, 1990-91 ö¤retim y›l›ndan itibaren s›n›f ö¤retmenlerinin 4 y›ll›k
yüksek ö¤retimde yetiflmesi konusunda haz›rl›klara bafllad›klar›n› bildirmiflti.29 Yüksek Ö¤retim Kurulu ise 4 Mart 1987 tarihli kararname ile e¤itim yüksek okullar›n›n e¤itim sürelerinin aflamal› olarak 4 y›la ç›kar›lmas›n› karara
ba¤lam›flt›.
‹darî bak›mdan e¤itim fakültelerine ba¤l› olan E¤itim Yüksek Okulu Müdürü, E¤itim Fakültesindeki Bölüm Baflkan› ile ayn› yetkilere sahipti. ‹darî ifller
Yüksek Okul Sekreteri taraf›ndan yürütülmekteydi.
1987-1988 ö¤retim y›l›nda Marmara Üniversitesi E¤itim Yüksek Okulu’nda
S›n›f Ö¤retmenli¤i program› yan›nda Anaokulu Ö¤retmenli¤i Program› da aç›lm›flt›. Böylece Türkiye’de anaokulu ö¤retmeni yetifltirme görevi e¤itim fakülteleri taraf›ndan yap›lmaya bafllan›yordu.30
E¤itim yüksek okullar›na merkezî s›navla ö¤renci al›nmaktayd›. E¤itim Fakültelerine oldu¤u gibi Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan Ö¤renci Yerlefltirme S›nav›’nda (ÖYS) al›nan puana göre ö¤renciler yerlefl26 E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 50.
27 S›navlar hakk›nda genifl bilgi için bkz. E¤itim Enstitüsü Yönetmeli¤i, 1968, madde 52-61.
28 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 131-132.
29 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 133; Muhsin Hesapç›o¤lu, a.g.m., s. 114.
30 Akt. Cemil Öztürk, a.g.e., s. 133.
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tirilmekteydi. 1986-1987 ö¤retim y›l›nda Bolu E¤itim Yüksek Okulunda yap›lan
bir anketin sonuçlar›na göre daha çok ekonomik s›k›nt›lar› olan ailelerin çocuklar›n›n, k›sa sürede ifl bulmak amac›yla bu okulu tercih ettikleri ortaya ç›km›flt›.31 Günümüzde dahi ö¤retmenlik mesle¤ine ilginin daha çok yoksul yerlerden oldu¤u, yap›lan araflt›rmalarda görülebilmektedir.32
1983-1984 ö¤retim y›l›ndan itibaren Yüksek Ö¤retim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan E¤itim Yüksek Okullar› S›n›f Ö¤retmenli¤i program› uygulanm›flt›r. Bu
program genel kültür, alan bilgisi ve ö¤retmenlik formasyonu derslerinden
oluflmaktayd›. Ö¤renci, toplam 191 krediyi tamamlayarak mezun olabilmekteydi. Ayr›ca ö¤renciler 3. ve 4. s›n›flarda toplam 18 kredilik Seçmeli Yan Alan
dersi almak zorundayd›. Bu yan alanlar 8 tane olup flu flekildeydi: Matematik
Yan Alan›, Fen Bilgisi Yan Alan›, Sosyal Bilgiler Yan Alan›, Türk Dili Yan Alan›,
Okul Öncesi E¤itim Yan Alan›, Resim-‹fl Yan Alan›, Müzik Yan Alan›, Beden E¤itimi Yan Alan›.
B- Yüksek Ö¤retmen Okullar› (Ortaokul Ö¤retmeni Yetifltirilmesi)
‹stanbul Darülmuallimîni, 1924’te “Yüksek Muallim Mektebi” ad›n› alm›fl
daha sonra ismi “Yüksek Ö¤retmen Okulu” olarak de¤iflmifl ve 1954-55 ö¤retim
y›l›na kadar kendi türünde tek okul olarak ö¤retmen yetifltirme görevini yerine
getirmifl bir e¤itim kurumudur. ‹stanbul’da bulunan Yüksek Ö¤retmen Okulu
ö¤rencileri özel alanlar›yla ilgili dersleri ‹stanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nden al›yor, ayr›ca pedagojik formasyon derslerinin baz›lar›n› dahi
buradan sa¤layabiliyorlard›. Ülkede lise ö¤retmenine duyulan ihtiyac›n artmas›yla birlikte 12 A¤ustos 1959 tarihinde Ankara’da ve 19 Ekim 1964’te ‹zmir’de
de birer yüksek ö¤retmen okulu aç›lmas›na karar verilmifl ve bu okullar›n say›lar› bu tarihten itibaren artmaya bafllam›flt›r.33
1978-79 ö¤retim y›l›nda ise üç y›ll›k e¤itim enstitülerinin 4 y›la ç›kar›lmas›yla birlikte üç y›ll›k e¤itim enstitüleri yüksek ö¤retmen okullar›na dönüfltürülmüfltür. Ankara, Gazi, ‹zmir Buca, Bal›kesir Necatibey, Diyarbak›r, Konya Selçuk, Trabzon Fatih, Samsun, Edirne, Erzurum Kaz›m Karabekir ve ‹stanbul
E¤itim Enstitüleri, Yüksek Ö¤retmen Okulu olarak yeniden isimlendirilmiflti.34
Yüksek Ö¤retmen Okulu Yönetmeli¤i 1981 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Buna
göre; bu kurumun amaçlar› flöyle maddelefltirilmektedir:
31 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 135.
32 Ayr›nt›l› bilgi ve araflt›r› verileri için bkz. Levent Erel ve Betül Bat›r, “‹stanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi’ne Yurtiçi ve Yurtd›fl› Ö¤renci Talebinin De¤erlendirilmesi”, ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi Dergisi, Ekim 2006, c. III, sy. 2,
s. 15-33.
33 Çeflitli Memleketlerde Üniversitelere Ba¤l› E¤itim Fakülteleri, Doküman A, Ankara: Ankara
Üniversitesi Bas›mevi, 1967, s. 25; A. Ferhan O¤uzkan, a.g.m., s. 609.
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1) Atatürk ilkelerine ve anayasam›zda ifadesini bulan Türk milliyetçili¤ine
ba¤l›, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen, insanî, manevî ve kültürel de¤erlere sayg›l›,
2) Vatan›n›, milletini ve insanl›¤› seven, Türk devletinin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlü¤üne inanan ve bunu korumada uyan›k,
3) Özgür düflünebilen, insan haklar›na sayg›l›,
4) Din, dil, ›rk, mezhep ve s›n›f ayr›m› gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti’ne
vatandafll›k ba¤lar› ile ba¤l› herkese sevgi ve sayg› besleyen; yurttafllar›na hizmet etmeye ve yard›mc› olmaya özen gösteren,
5) Müspet bilim anlay›fl ve görüflünü benimsemifl, bilgi ve becerilerini meslekî alanda ve sosyal hayatta kullanma yollar›n› ö¤renmifl ve bu yönde
olumlu al›flkanl›klar kazanm›fl,
6) Yeteneklerini gelifltirerek, gerekli alanlarda ifl görme al›flkanl›¤›, çal›flma
disiplini kazanm›fl,
7) Davran›fllar› ve çevresine yapt›¤› hizmetler yönünden örnek,
8) Beden ve karakterce sa¤lam, kiflilik sahibi, toplumun sevgi ve sayg›s›n›
kazanm›fl,
9) Yap›c›, yarat›c› ve üretken bir kiflili¤i olan,
10) Mesle¤ine ba¤l›, yurdun her yerinde seve seve hizmette bulunmaya haz›r birer ö¤retmen yetifltirmek.35
Yüksek Ö¤retmen Okulu’nda yönetim, Müdür, Müdür Baflyard›mc›s›, Müdür Yard›mc›lar›, Bölüm Baflkanlar›ndan, kurullar ise Ö¤retim Kurulu, Yönetim
Kurulu, Bölüm Kurulu’ndan oluflmaktayd›.
Yüksek Ö¤retmen Okulu’nda yer alan bölümler Türk Dili ve Edebiyat›, E¤itim, Tarih-Co¤rafya, Co¤rafya-Tarih, Matematik-Fizik, Fizik- Matematik, Fizik-Kimya, Kimya-Fizik, Kimya-Biyoloji, Biyoloji-Kimya, ‹ngilizce, Frans›zca,
Almanca, Resim-‹fl, Müzik, Beden E¤itim idi.
Bölüm ö¤retim süreleri 4 y›ll›kt› ve her birinin aç›lmas›, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n iznine tabi idi.36
Her ne kadar 1982’ye kadar baz› yüksek okullarda geçerli olmasa da bu kurumlarda ö¤retim üyeleri ders vermekteydi. Bunun yan›nda yüksek ö¤retmen
okullar›nda ö¤retim elemanlar› da kadrolu, sözleflmeli, ek ders ücretli ö¤retim
görevlileri, uzmanlar ve okutmanlardan oluflmaktayd›.
Yüksek ö¤retmen okullar›na girebilmek için e¤itim enstitüsünde gerekli
olan koflullar›n yan›nda, Üniversiteleraras› S›nav› kazanmak gerekiyordu. Sa34 Cavit Binbafl›o¤lu, Türkiye E¤itim Bilimleri Tarihi, ‹stanbul, 1995, s. 417.
35 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 221.
36 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 223-224
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dece yetenek isteyen e¤itim, resim, müzik ve beden dersleri için “özel koflullara” sahip olmak gerekiyordu.37
Bu okullarda lisans e¤itimi 4 yar›y›l olup toplam 16 haftayd›. Baz› durumlarda ö¤renim 14 haftaya da indirilebiliyordu.
Ö¤renciler Ö¤retim Kurulu taraf›ndan belirlenecek esaslara göre mezuniyet
tezi haz›rlayarak mezun olmak zorundayd›lar. 1981 tarihinde yay›nlanan yeni
programda E¤itim Bölümleri d›fl›ndaki bölümlerde meslek dersi olarak okutulmas› önerilen dersler; E¤itime Girifl, E¤itim Psikolojisi, E¤itim Sosyolojisi, E¤itim Yönetimi, Araflt›rma Tekni¤i, Rehberlik, Ölçme ve De¤erlendirme, E¤itim
Programlar› ve Yöntemleri, Düflünce Tarihi dersleri idi.38
III- E¤itim Fakültelerinin Kuruluflu ve Yap›s›
A- S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümlerinin E¤itim Fakültelerine Ba¤lanmas›
1982 y›l›ndaki de¤ifliklik ile ö¤retmen yetifltirme görevini üstlenen E¤itim
Fakülteleri bu y›ldan itibaren Türk e¤itim sisteminin ihtiyac› olan nitelikli ö¤retmenlerin yetifltirilmesine önemli katk› sa¤larken, baz› alanlarda yanl›fl yap›lanma ve e¤ilimler nedeniyle h›zla de¤iflen ülkemiz koflullar›na ayak uyduramaz hale gelmifllerdir. E¤itim Yüksek Okullar›, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837
say›l› kanunla E¤itim fakültelerine ba¤l› Okul Öncesi E¤itim ve S›n›f Ö¤retmenli¤i Bölümleri olarak ikiye ayr›lm›flt›. Bu bölümlerin amac› ilkokullar için s›n›f
ö¤retmeni yetifltirmekti. Bölüm program› teorik ve uygulamal› dersler fleklinde
planlanm›flt›. Ayr›ca V. yar›y›ldan itibaren okullarda uygulama/staj çal›flmalar›
yap›lmaktayd›. Yine V. yar›y›ldan itibaren her ö¤renci bir yan alan seçmek zorundayd›.39
1994 y›l›nda bafllat›lm›fl Yüksek Ö¤retim Kurulu ile Dünya Bankas› taraf›ndan yürütülen Hizmet Öncesi Ö¤retmen Yetifltirme Projesi’nin amaçlar› 1996
y›l›nda gözden geçirilerek, ö¤retmen yetifltirme sistemimizde bir yenileflmeyi
kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yüksek Ö¤retim Kurulu ve E¤itim fakültelerimizden temsilcilerin iflbirli¤i ile yap›lan çal›flmalar sonucu bir rapor haz›rlanm›flt›r. Bu rapora göre, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
1996 y›l›nda toplam s›n›f ö¤retmeni ihtiyac› 22.075 olarak belirtilirken üniversitelerden mezun olan s›n›f ö¤retmeni say›s› 3.910 seviyesinde kalm›flt›r. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n bu konudaki verileri ayn› aç›¤›n 2000 y›l›na kadar gittikçe
artan bir h›zla devam edece¤inden endifle yaratm›flt›r. Bakanl›¤›n raporuna göre, 1997 y›l› s›n›f ö¤retmeni ihtiyac› 30.471 iken toplam mezun say›s›n›n 5.325
civar›nda olaca¤› tahmin edilmektedir. Ayn› flekilde 1998 y›l›nda s›n›f ö¤retme37 A.g.e., s. 225.
38 A.g.e., s. 227.
39 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 142.
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ni ihtiyac›n›n 37.838, toplam mezun say›s›n›n 5.085; 1999 y›l›nda s›n›f ö¤retmeni ihtiyac›n›n 46.687, toplam mezun say›s›n›n 5.405; 2000 y›l›nda s›n›f ö¤retmeni ihtiyac›n›n 57.810, toplam mezun say›s›n›n 5.400 olaca¤› tahmin edilmifltir. Özetle Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Fakültelerinin mevcut kapasitesinin, gittikçe artan bu ihtiyac› karfl›lamas›n›n imkâns›z oldu¤unu görmüfl40 ve
öngörmekte olduklar› bu sonuçlar ve endifleler e¤itim fakültelerinin yeniden
yap›lanmas›n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r.
2000 y›l›nda ise yine Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan oluflturulan komisyon, uzman kadrosuyla çal›flmalar bafllatarak E¤itim Fakültelerinde yeniden yap›lanma ile birtak›m de¤iflikliklerde bulunarak s›n›f ö¤retmenli¤i derslerini alan bilgisi, genel kültür bilgisi ve meslekî bilgi olarak üç k›s›ma
ay›rarak meslekî dersleri yani pedagojik formasyonu ders saati aç›s›ndan fazlalaflt›rm›flt›r. ‹lkö¤retim bölümünün tüm programlar› bu yeniden yap›lanmaya
göre flekillenmifltir.
B- E¤itim Fakültelerinde Ortaö¤retime Ö¤retmen Yetifltirilmesi
Ö¤retmen yetifltiren kurumlar, 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu’nun geçici 28. maddesi gere¤ince Yüksek Ö¤retim Kurumlar›n› yeniden düzenleyen
41 say›l› kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz 1982’de üniversitelere
devredilmifltir. Bu ba¤lamda, temel e¤itimin II. kademesi ile genel orta ö¤retime ö¤retmen yetifltiren Yüksek Ö¤retmen Okullar› da e¤itim fakültelerine dönüfltürülmüfltür. E¤itim Fakülteleri kurulurken, do¤rudan veya dolayl› olarak
ö¤retmen yetifltirme fonksiyonuna sahip baz› akademi ve yüksek okullar› da
kendi bünyesine alm›flt›r.41 1990’l› y›llarda E¤itim Fakülteleri teflkilat ve program yönünden alan e¤itimine önem veren bir yap›lanmaya gitmifltir. Ancak
meslekî e¤itimin önemi 1997 y›l›nda anlafl›lm›fl, 2005 y›l›na gelindi¤inde ise
meslekî e¤itim daha da çok artt›r›lm›flt›r.
16 A¤ustos 1997 tarih ve 4306 say›l› kanunla yürürlü¤e giren ve 1997-98 ö¤retim y›l›nda uygulanmaya bafllanan sekiz y›ll›k zorunlu ilkö¤retim düzeyindeki s›n›f ö¤retmeni ve branfl ö¤retmeni ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amaçlanm›flt›r.
Bunun yan›nda ortaö¤retim ö¤retmenli¤inin lisansüstü düzeye kayd›r›lmas› ve
gerek lisans gerekse lisansüstü düzeydeki ö¤retmen yetifltirme programlar›nda
yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli ö¤retmen yetifltirme
yönünde önemli bir ad›m at›lm›flt›r. Tüm bu süreçte Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
yeterli düzeyde koordinasyon ve iflbirli¤i yap›lm›fl ve bu flekilde E¤itim Fakültelerinde yap›lan çeflitli gelifltirme etkinliklerinin gerçekçi ve ihtiyaca dönük olmas› sa¤lanm›flt›r.
40 E¤itim Fakülteleri Ö¤retmen Yetifltirme Programlar›n›n Yeniden Düzenlenmesi Raporu,
Ankara, T.C. Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, Mart 1998, s. 6.
41 Cemil Öztürk, a.g.e., s. 228.
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‹lk olarak, 1994 y›l› sonunda bafllayan ve 1998 y›l›n›n sonunda bitirilmesi
planlanan Yüksek Ö¤retim Kurulu ile Dünya Bankas› Hizmet Öncesi Ö¤retmen
E¤itimi Projesinin kaynaklar› ve proje çerçevesinde gerçeklefltirilen çeflitli etkinlikler, yeni düzenleme ilkeleri ve amaçlar› do¤rultusunda yönlendirilmifltir.
Bu çerçevede, (a) çeflitli konu alanlar›nda program gelifltirme çal›flmalar› yap›lm›fl ve üretilen kaynak ö¤retim materyalleri E¤itim Fakültelerine ilgili derslerde kullan›lmak üzere gönderilmifl; (b) E¤itim Fakülteleri ö¤retim elemanlar›n›n yetiflmesine katk›da bulunmak amac›yla proje çerçevesinde çeflitli E¤itim
Fakültelerinden ö¤retim elemanlar› yüksek lisans, doktora ve doktora sonras›
çal›flmalar için yurt d›fl›na gönderilmifl (bunlar›n bir bölümü çal›flmalar›n› tamamlayarak fakültelerine geri dönmüfller ve bir bölümü ise halen ö¤renimlerine devam etmektedirler); (c) E¤itim fakültelerine, genel kullan›ma ve konu
alanlar›na iliflkin olmak üzere çeflitli araç-gereçler sat›n al›nm›fl ve bu flekilde
fakültelerin altyap›s›n›n güçlendirilmesine çal›fl›lm›fl; (d) E¤itim Fakülteleri ile
okullar aras›ndaki iflbirli¤ini ve koordinasyonu gelifltirmek üzere bir “E¤itim
Fakültesi-Uygulama Okulu ‹flbirli¤i Program›” bafllat›lm›fl ve bu çerçevede E¤itim Fakülteleri ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› okullardan seçilen uygulama
ö¤retmenleri ile seminer çal›flmalar› yap›lm›flt›r.42
Geçen sekiz y›ll›k süre içinde üniversiteler, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve sivil
toplum örgütlerince düzenlenen sempozyum, panel, çal›fltay, aç›koturum,
konferans gibi akademik etkinliklerde, e¤itim fakültelerinde uygulanan ö¤retmen yetifltirme programlar›n›n; ça¤›m›z›n gerektirdi¤i bilgi ve becerilere sahip
ö¤retmenler yetifltirmedeki yeterlilikleri tart›fl›l›r olmufl ve programlarla ilgili
sorunlar› çözümlemeye yönelik öneriler, bilimsel araflt›rma verilerine ve alan
uzmanlar›n›n görüfllerine dayal› olarak ortaya konmufltur.
Programlar›n güncellenmesini gerektiren bir baflka geliflme de, 2003–2004
ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulanmak üzere, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan,
ilkö¤retim programlar›nda yap›lan de¤iflikliklerle ilgilidir. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan Yap›land›rmac› E¤itim sistemine geçilmesiyle yetiflen ö¤retmen
adaylar›n›n eski programa göre yetiflmelerinden dolay› yetersizlikleri ortaya
ç›kmaktad›r.
2003 y›l›ndan beri ülkemizin de içinde yer ald›¤› “Avrupa Yüksekö¤retim
Alan› (European Higher Education Area)”, lisans programlar›ndan beklenen
“ö¤renme ç›kt›lar›n›” (learning outcomes) tan›mlamak, bu ç›kt›lara ulaflmak
için ö¤retilmesi gereken konular, bu konular›n ifllenmesi için gereken süreler
ve yöntemleri belirlemek ve “ö¤renme ç›kt›lar›n›” ayn› yöntemlerle ölçüp de¤erlendirmek amac›n› tafl›maktad›r. Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun yapm›fl oldu¤u bu aç›klamalar ›fl›¤›nda; sekiz y›l› aflk›n süredir uygulanmakta olan ö¤42 E¤itim Fakültesi Ö¤retmen Yetifltirme Lisans Programlar›, Ankara, T.C. Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, Mart 1998, s. 3.
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retmen yetifltirme lisans programlar›n›n aksayan yönlerini gidererek, gelifltirmeye yönelik bir çal›flman›n gerçeklefltirilmesi Yüksek Ö¤retim Kurulu’nca
uygun bulunmufl ve bu çerçevede, Yüksek Ö¤retim Kurulu, e¤itim fakülteleri
yönetici ve ö¤retim elemanlar›yla konuyu paylaflm›fl, programlar› bütünüyle
de¤ifltirme yerine, programlarda gerekli güncellemeleri yapmak amac›yla çal›flmalar bafllatm›flt›r.
Programlar› güncellemek üzere, e¤itim fakülteleri dekanl›klar›n›n görüflleri
de dikkate al›narak, e¤itim fakülteleri ö¤retim üyelerinden 25 kiflilik bir çal›flma
grubu oluflturulmufltur. Programlar›n temel ilkelerini ve çekirdek programlar›n› güncellefltirmek üzere oluflturulan grup, Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan› ile ‹lkö¤retim Genel Müdürü’nün de kat›l›m›yla, 5–11
Mart 2006 tarihleri aras›nda yedi gün süreli “E¤itim Fakülteleri Program Gelifltirme Çal›fltay›”nda yeni ö¤retmen yetifltirme program taslaklar›n› haz›rlam›flt›r. Taslak programlar, görüflleri al›nmak üzere e¤itim fakülteleri dekanl›klar›na gönderilmifltir.
Fakültelerden gelen görüfl ve öneriler “E¤itim Fakültelerini Gelifltirme Komisyonu” taraf›ndan titiz bir çal›flma ile de¤erlendirilerek E¤itim Fakültelerinin, ortaö¤retim branfl ö¤retmenli¤i hariç, ilk ve ortaö¤retime ö¤retmen yetifltiren bölümlerinde yürütülen programlara son flekli verilmifl, 21 Temmuz 2006
tarihli Yüksek Ö¤retim Kurulu Genel Kurulu’nda uygulama için olur al›nm›flt›r.
Böylece 2006–2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren uygulamaya giren ö¤retmen yetifltirme programlar›ndaki bafll›ca yenilikler flu flekilde belirtilmifltir:
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●

Programlar genellikle, %50 alan bilgisi ve becerileri, %30 ö¤retmenlik
meslek bilgisi ve becerileri, %20 genel kültür derslerini içermektedir.
Bu oranlar ve ders saatleri ö¤retmenlik dallar›na göre farkl›l›k göstermektedir.

●

Ö¤retmen adaylar›na; okul deneyimi ve/veya ö¤retmenlik uygulamas› s›ras›nda, birlefltirilmifl s›n›flarda, köylerde ve Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okullar›nda (Y‹BO) uygulama yapabilme f›rsat› da verilmektedir.

●

Yeni program›n önemli bir özelli¤i de Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerinde ö¤retmen yetifltirmede kullan›lan ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n çeflitli
boyutlar›yla, büyük ölçüde örtüflmesidir.

●

Yenilenen programlar, kendisine söyleneni yapan teknisyen ö¤retmen
yerine, problem çözen ve ö¤renmeyi ö¤reten ö¤retmenleri yetifltirmeyi
hedeflemektedir.

Ders programlar›n›n uygulanmas›nda, yeni ilkö¤retim programlar›n›n yap›land›rmac› felsefesinin bir gere¤i olarak, önce deneyim ve yaflant›lardan
yola ç›k›lmas›, daha sonra kavram ve tan›mlamalara ulafl›lmas› büyük önem
tafl›maktad›r. Öte yandan, ders konular›n›n, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ilgili
kademe için haz›rlad›¤› ders programlar› ile iliflkilendirilmesi ve günlük yaflamdan örneklerle zenginlefltirilmesi dikkate al›nmas› gereken di¤er bir husustur.43
Ayr›ca E¤itim Fakülteleri 2000 y›l›ndan itibaren Liselere Branfl ö¤retmeni
yetifltirme konusunda “Ortaö¤retim Alan Ö¤retmenli¤i Tezsiz Yüksek Lisans
Programlar›” ile ö¤retmen yetifltirme alan›nda hizmette bulunmaktad›r. Bu
program e¤itim fakültesinin ba¤l› bulundu¤u üniversitenin 4 y›ll›k alan e¤itiminden sonra 1,5 y›l (3 yar›y›l) meslek bilgisi pedagojik formasyon almas› ile
tamamlanmaktayd›. 22 May›s 2008 tarihli Yüksek Ö¤retim Genel Kurul toplant›s›nda görüflülen ve Lisansüstü E¤itim-Ö¤retim Enstitülerinin Teflkilat ve ‹flleyifl Yönetmeli¤i’nin 4. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle 1,5 y›ll›k e¤itim süresi 1
y›l (2 yar›y›l) olarak yeniden düzenlenmifltir.44
IV- Sonuç
Ö¤retmen yetifltirme konusu ö¤retmenli¤in meslek olarak tan›mlanmaya
bafllad›¤› Meflrutiyet döneminden bu yana e¤itim toplant›lar›n›n gündeminden hiçbir zaman eksik olmam›flt›r. En can al›c› tart›flmalar ve uygulamalar ö¤retmen yetifltirilmesi konusunda yap›lm›flt›r.
Cumhuriyetin ilan› ile bafllayan süreçte köy nüfusunun fazlal›¤› köye yat›r›m amaçl› köy ö¤retmen okullar› ve ard›ndan köy enstitüleri köy ö¤retmeni
43 “E¤itim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakk›nda Aç›klama”, Haziran 2008,
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_aciklama.doc
44 http://www.yok.gov.tr/egitim/tezsizyl/tezsizyl.pdf, Temmuz 2008.
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yetifltirilmesi noktas›nda aç›¤› kapatm›fl ama artan nüfusla birlikte ö¤retmen
eksi¤ine yeterli gelememifltir. Bunu takiben iki ve üç y›ll›k e¤itim enstitüleri
aç›lm›flt›r. Ard›ndan Yüksek Ö¤retmen Okulu ve sonras›nda E¤itim Fakülteleri
ile ö¤retmen yetifltirilmesinin üniversiteye ba¤lanmas›, ö¤renimin yüksekö¤retim düzeyine yükseltilmifl olmas› yönünden oldukça olumludur.
Ancak 1998 öncesi genel duruma bak›ld›¤›nda hepimiz biliyoruz ki lisans
mezunu olan herkes bölüm ve program fark etmeksizin ö¤retmenlik mesle¤ini
yapm›fllar ve atamalar› kolayl›kla gerçekleflmifltir. Gerekçe olarak ülke içindeki
ö¤retmen aç›¤› gösterilmifltir. K›sa dönem içerisinde verilen pedagojik formasyon kurslar›, özellikle s›n›f ö¤retmenli¤i gibi ayr› bir meslekî e¤itimi gerektiren
branfl›n nas›l yap›labildi¤i konusunda merak uyand›rmaktad›r.
Ö¤retmenlik mesle¤i k›sa sürede ve k›sa bir e¤itimle (pedagojik formasyon
kurslar›) gerçeklefltirilmifltir. Fen ve Edebiyat Fakültelerinde lisans e¤itimi süresince 4 y›la paylaflt›r›lm›fl formasyon dersleri, k›sa sürede verilen kurslarla bir
tutulmamal›d›r. Çünkü meslekî bilgi anlam›nda lisans e¤itimi süresince verilen bu dersler yeterli baflar›y› sa¤lam›flt›r. 1998 tarihinden sonra 1,5 y›l tezsiz
yüksek lisans yaparak Ortaö¤retim Alan Ö¤retmenli¤i meslekî bilgisi al›nmas›
koflulu getirilmifltir. Özellikle Fen ve Edebiyat fakültelerinde 4 y›ll›k lisans e¤itiminin ard›ndan verilen ve bu y›ldan (2008) itibaren 2 sömestre (1 y›la) indirilen bu zorunluluk ö¤retmen yetifltirilmesinin tamamen E¤itim Fakültelerine
b›rak›lmas› gayretlerinden ileri gelmektedir.
E¤itimin her alan›nda oldu¤u gibi ö¤retmen yetifltirilmesi konusunda da
çok s›k yap›lan de¤ifliklikler bu alanda kal›c› baflar›n›n sa¤lanmas›na engel olmaktad›r. fiüphesiz Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Yüksekö¤retim Kurulu’nun bu
anlamda iflbirli¤inin güçlü olmas› ö¤retmenlik mesle¤indeki kaliteyi art›racakt›r.
Yüksekö¤retim Kurulu’nun, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n okullarda uygulam›fl
oldu¤u yeni metotla birlikte E¤itim Fakültelerinde yeniden yap›land›rmaya giderek yapm›fl oldu¤u program de¤iflikli¤i yetiflen ö¤retmen adaylar›ndaki verimi artm›flt›r. Aflamal› olarak de¤iflen müfredat programlar›n›n uygulanmas›,
E¤itim Fakültelerinde birtak›m kar›fl›kl›klar yaflatm›fl olsa da bu 4 y›ll›k zaman
zarf›nda afl›lacak ve daha kaliteli ö¤retmen adaylar› yetifltirilmesini sa¤layacakt›r. “Ö¤retmenlik Uygulamas›” dersi s›ras›nda eski müfredata göre yetiflen ö¤retmen adaylar›n›n okullarda yaflad›klar› s›k›nt›lar› görünce yeni müfredat›n
daha olumlu ve isabetli oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilmekteyiz.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak çal›flmay› sa¤layacak bir baflka konu da
“Topluma Hizmet Uygulamalar›” dersinin E¤itim Fakültesi müfredatlar›na eklenmifl olmas›d›r. Bu sayede ö¤retmen adaylar› toplumun her sorununda olabilece¤i gibi okullar›n sorunlar›na da çözüm aray›fllar›nda bulunarak daha e¤itimi s›ras›nda görev yapaca¤› okullar› tan›yabilme f›rsat›n› bulacakt›r.

E¤itim Enstitülerinden E¤itim Fakültelerine Türkiye’de Ö¤retmen Yetifltirmek

537

Özellikle ö¤retmen yetifltiren fakültelerde teorik e¤itimin yan›nda uygulamal› e¤itim daha fazla ölçüde verilmeye çal›fl›lmal›d›r. Bu sayede ald›¤› bilgileri uygulamaya geçiren ö¤retmen aday›, mesle¤ini gerçeklefltirirken daha az s›k›nt›yla karfl›laflm›fl olacakt›r.
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This study analyzes the development of teaching in Turkey as a profession from 1950s
to the present day with reference to the programs, debates and numerical data based
on the training of teachers. The histories of educational institutions, their administrative structures, teaching staff and the status of their students have been analyzed in
their historical context. As such the process by which the professional training of teachers was raised to the level of universities has been studied step by step.
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Özet
Türkiye’de ö¤retmenlik mesle¤inin geliflimine dair 1950’lerden sonraki geliflmeleri
günümüze kadar getirmifl oldu¤umuz çal›flmam›zda ö¤retmen yetifltirilmesi konusunda programlar, tart›flmalar, rakamsal veriler ele al›nm›flt›r. Makalede e¤itim kurumlar›n›n tarihçeleri, idarî yap›lar›, ö¤retim kadrosu ve ö¤rencilerin durumlar› tarihsel süreçler çevresinde incelenmifltir. Ö¤retmenlik mesle¤inin yüksekö¤retim seviyesine nas›l yükseltildi¤ini aflama aflama her bölümde ayn› metot uygulanmak koflulu ile
de¤erlendirilmifltir.
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