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ÖNSÖZ1 

Öğretmenlik bir devletin geleceğini doğrudan tayin eden mesleklerden 

biridir ve hiçbir meslek öğretmenlik kadar insan ve toplum hayatı ile 

doğrudan ilişkili değildir. Öğretmen, eğitimin kilit adamı, yetişecek 

insanımızın yaşatıcı, hayata geçirici, uyarıcı gücüdür. 

Bu çerçevede öğretmen yetiştirme bir eğitim sisteminin ve toplumun 

en önemli sorunlarından biridir. Öğretmen yetiştirmede tutarlı, kurumlaşmış, 

standart ve gelenekleri oluşturamamış milletlerin diğer sorunlarını çözerek 

gelişmelerini tamamlayabilmesi çok güçtür. Gelişmenin yolu, bilimsel 

araştırmalar aracılığı ile elde edilecek sağlam, güvenilir bilgi ve verilerle 

eğitime önem vermek, onun vazgeçilmez temeli olan öğretmeni iyi 

yetiştirmektir. 

Öğretmen yetiştirme, şüphesiz öğretmen adayının belirli bir eğitim 

sürecinden geçirilmesi ve ona öğretmenlik diploması verilmesinden daha 

geniş kapsamlı karmaşık bir konudur. Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar 

uzanan ve uyanan geniş coğrafyada milletimizin, yeşeren ümitlere cevap 

verebilme beklentisi, Toplumumuzun mimarı olan öğretmen yetiştirme 

meselesini, daha güncel ve milli bir mesele haline dönüştürmüştür. 

 

 

Antalya-2022                                    Dr.Osman Nuri DEMİREL 

 

 

 

 

 

1 Bu çalışma yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

MESLEK SEÇİMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 

Bu bölüm iki ana başlıktan oluşmaktadır. Başlıklardan birincisi meslek 

seçimi, ikincisi öğretmenlik mesleğidir. 

1.1. MESLEK SEÇİMİ  

Bu kısımda, insan hayatının en önemli kararlarından birisi olan meslek 

seçimi ve önemi üzerinde durulacaktır. 

1.1.1. MESLEK 

Meslek, bir kimsenin hayatını kazanmak amcıyla başvurduğu 

faaliyetlerin tümüdür. Bu faaliyetler içinde gerekli olan bilgi, eğitim, tecrübe, 

yetenek, beceri ve kişisel nitelikleri belirten bir anlam vardır
2

. 

Başka bir ifade ile meslek, insan ve toplumun maddi ve manevi 

ihtiyaçlarını karşılayan, ekonominin bir fonksiyonu olan, bağımsız bir şekilde 

ve mümkün olduğu kadar sürekli yapılan, özellikle istidat, kabiliyet ve 

ilgilere dayalı olarak öğrenilmiş ve ustalık kazanılmış, karşılığında para 

alınan hizmettir
3

. 

Meslek sadece bir hizmet, kazanç ve geçim aracı da değildir. Meslek 

sahibi olma anlamında ferdin kendine karşı dînî,ahlâkî, hukukî ve meslekî 

sorumlulukları da yerine getirmesini gerekli kılar.Bu açıdan mesleğin, bir de 

sosyal yönü vardır. Yeni yetişen genç nesiller,meslege girerek sosyalleşme 

yönünde ileri adımlar atarlar. Kişinin mesleği, şahsiyetinin en önemli 

boyutudur. Kişinin kimliği sorulduğunda, mesleği de en az ismi kadar ve 

hatta bazen isminden de önce öğrenilmek istenmektedir.Kişinin yaptığı iş, 

onun şahsiyetini, düşüncelerinden ve duygularından daha çok 

etkilemektedir
4
. 

Yetişkinlerin, toplumun diğer unsurlarıyla sosyal iletişim ve 

etkileşimleri genellikle iş yerlerinde cereyan etmekte, bir çok sosyal normlar, 

 
2
 Tosun, Kemal,a.g.e., 1977, s. 8. 

3
 Özcan, A.Osman, Ülkemiz İçin İsabetli Olabilecek Bir Mesleğe Yöneltme, İ.Ü. Edebiyat 

Fak. Yayın No: 3251, İstanbul, 1985, s. 3. 
4
 Ergün, Mustafa, Eğitim ve Topluk, Ocak Yayınları, Ankara, 1992, s. 71. 
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statü ve davranış kalıpları mesleklerin icrası sırasında iş dünyasında 

kazanılmaktadır. 

Meslekler, toplumun değerler sisteminde, zaman ve mekana göre bir 

derecelenme gösterirler. Bu derecelenme toplumdan topluma da değişir. 

Değişik çağ ve kültürlerde bazı meslekler toplum tarafından daha önemli 

kabul edilir. Meselâ: İlkçağlarda Eski Yunanistan'da bedeni çalışmayı 

gerektiren mesleklerin önemsiz sayılması, Hindistan'da katı kast sisteminin 

meslekler hakkındaki değer hükümleri örnek olarak verilebilir.Ayrıca bazı 

meslekler zaman içinde daha popüler olarak kabul edilir.Gençler de, bu değer 

hükümlerine uygun olarak bu mesleklere girmek için daha çok arzu ve istek 

duyarlar5. 

İnsanın geçici olarak yaptığı işlere meslek olarak bakılamaz, süreklilik 

olmalıdır.Meslek insanın geçimini sağlamak için de önemlidir. Ancak 

geçimini sağlamak için kişinin yaptığı her işe meslek diyemeyiz. Meslek 

sahibi olması, kişiye toplumda bir yer sağlar.Böylece sosyalleşmenin bir 

bölümü daha tamamlanmış olur. Meslek sahibi bir insan olarak kişi, mensup 

olduğu kültürün değerler sisteminde kendine ayrılan yeri alır. 

1.1.2. MESLEK SEÇİMİ VE ÖNEMİ 

İnsanların çalışması, insanlığın varoluşu kadar geçmişe dayanır. 

İnsanların neden çalıştığı konusunda pek çok sebep ileri sürülebilir ve bu 

soruşturmanın sonu gelmez. Ancak çalışmanın, insan mutluluğunun, hayattan 

doyum sağlamanın temellerinden biri olduğundan da hiç kuşku yoktur. 

Nitekim Freud; bir konuşmasında, ruh sağlığının temeli olarak "sevme ve 

çalışma"yı göstermiştir
6

. 

Hoppock'a göre, fertin seçtiği meslek, onun işinde mutlu olup 

olmayacağını, ilerde iş bulup bulamayacağını, kimlerle etkileşimde 

bulunacağını belirler. Ayrıca meslek, kişinin değer yargılarını, dünya 

görüşünü, günlük yaşama tarzını ve alışkanlıklarını belli biçime sokan 

etkilere de sahiptir. Kişinin hayatına böylesine çok yönlü etkileri olan bir 

 
5
 Özcan, Ali Osman, a.g.e. , 1985, s. 4. 

6
 Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi, Başaran Matbaası, Ankara, 1986, s. 47. 
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meslek alanının seçilmesi günümüzde giderek güçleşen ve karmaşıklaşan bir 

olgu haline gelmiştir7. 

Meslek, ferdin toplum içindeki ihtiyaçlarını karşılamasına imkân veren 

bir araçtır. Mesleğin verimliliğini arttırmak ve meslekte çalışacak olan 

fertlerin kendi öz benliğine uygun değer verebilmek için, yeni araştırmalar ve 

yardımcı nitelikteki etkinlikler yapılması gerekir
8
. 

O halde meslek, yalnızca kişinin hayatını kazanması için bir araç 

olmayıp, aynı zamanda toplumsal bir rol edinebilme yoludur. Bu arada 

seçilen meslekte yürütülen faaliyetlerle kişi, psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayabilme ve kendînî gerçekleştirebilme imkânını da bulabilir
9
. Kişi, 

yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçtiği oranda başarılı ve 

mutlu olur. Bu nedenle kişinin tüm yaşamını ve mutluluğunu etkileyen iş ve 

mesleğin seçimi üzerinde önemle durulması gerekmektedir
10

. Bu konunun 

çözümünde ferde yardımcı nitelikteki etkinlikler yapılmalıdır. Burada önemli 

olan, ferdin kendi gelişimine en çok fırsat hazırlayacak, ihtiyaçlarını en iyi 

biçimde doyurabilecek olan alanın seçilebilmesidir. Sağlıklı bir seçim ise, 

ancak kişinin kendînî ve seçeneklerini yakından  tanıması ile mümkündür.  

Bugün meslekî davranışların gelişiminde, gençlerimizin kendi ilgi ve 

yeteneklerini  tanıyıp, gerçekci  sınırlar içinde bir mesleğe yöneldiklerini ileri 

sürmemiz pek mümkün değildir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, toplumun 

sorumlu ve yetkili kurumlarının mesleğe yöneltme işini bilimsel yollarla 

yapılması gereği hususunda yeteri kadar bilinçlenmiş olmaması, ikincisi de, 

gerekli bilimsel araçların elde mevcut olmamasıdır
11

. 

Meslek seçimi, ferdin kendine açık meslekleri çeşitli yönleri ile 

değerlendirip, kendi ihtiyaçları açısından birine karar verip yönelmesidir. 

Ferdî ihtiyaçların en iyi bir biçimde doyurulabileceği bir alanın seçilmesi 

 
7
 Kuzgun, Yıldız, Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine uygun Meslekleri 

Tanımalarına Etkisi, A.Ü.E.F. Yay. No: 118, Ankara, 1982, s.3. 
8
 Cepoğlu, Stafanos, Mesleğe Yöneltmede Psikolojinin Rolü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

İ.Ü.Ed. Fak., 1982, s. 22.  
9
 Öner, Uğur, Benlik Kavramı ile Mesleki Benlik Kavramı, Arasındaki Farkın Akademik 

Başarı İle İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü.E.Fak., 1982, s. 22.  
10

 Razon, Norma, "Meslek Seçiminde Aileye, Okula, Bireye ve Topluma Düşen Görevler", 

Eğitim ve Bilim Dergisi, Sayı 44, Temmuz 1983, s. 35-44. 
11

 Öner, Uğur, a.g.e, 1982, s. 22 
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için, fertlerin kendînî ve seçeneklerini yakından tanıması gerekir
12

. Çünkü 

meslek seçimi gelişen bir süreçtir. Tek bir karar değil, yıllarca süregelen bir 

kararlar dizisidir.Yıllar içinde fert, ilgi alanlarını, kapasitesini, değerlerini, 

gerçek hayattaki fırsatları değerlendirmelidir. Ancak, bu sayede verilecek 

karar, kişiyi sonuçta maksimum tatmine götürebilir
13

. Seçilen meslekte 

yürütülen faaliyetlerle, kişi, psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilme ve kendinî 

gerçekleştirebilme imkânını da bulabilir
14

. 

Rogers kendinî gerçekleştirmeyi insanda varolan kabiliyetlerin 

geliştirilmesi ve tam olarak fonksiyonda bulunma olarak tanımlanmaktadır
15

. 

O halde, fertin seçtiği meslek onun yetenek ve ilgilerine uygun olduğu 

takdirde bunları geliştirmek ve tam olarak fonksiyonda bulunmak söz konusu 

olabilir. İnsanın iç yapısına ve özvarlığına uygun olmayan bir alana 

yönelmesi, onun doğal gelişiminin engellenmesi demektir. Bu da kişinin  

psikolojik doyumsuzluğuna ve rahatsızlığına neden olabilir. 

Gerçekten, herhangi bir nedenle ortaya çıkan psikolojik bir 

uyumsuzluk iş hayatında etkinliği azalttığı gibi, çalışma hayatındaki 

uyumsuzluk ve huzursuzluk da kişinin genel psikolojik sağlığını tehdit eder. 

Çalışma hayatındaki uyumsuzlukların nedenlerinden biri de kişinin kendine 

uygun bir mesleğe yerleşememiş olmasında aranmalıdır. 

Günümüzde kişinin bir mesleğe yönelmesindeki zorluklardan birisi, 

kişinin kendi hayat biçimini kendisinin seçmesi ve kararının sorumluluğunu 

taşıması gerektiği görüşünün yaygınlaşmasıdır. Psikolojik yardım ilişkilerinin 

nihaî hedefi, yardım edilen kimsenin kendi imkân ve kaynaklarını en etkin 

şekilde geliştirmesine yardım ederek, kişinin karşılaştığı sorunları kendi 

başına çözebilme gücüne uluşmasıdır
16

. 

Demek ki, çağımızda insan kendi yönünü çizme, kendi hayatı hakkında 

karar verme hürriyetine sahiptir. Bir meslek sahibi olma konusunda kişinin 

seçme hürriyetini kullanması bir hak olmaktan öteye, çağdaş insan 

 
12

 Uysal, Þefik, Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi, A.Ü.E.F. Yay.No: 12, Ankara, 1970, s.29 
13

 Tan, Hasan, Alakaların Ölçülmesi, Gazete Haberleri Testi, O.D.T.Ü., Ankara, 1972, s. 12 
14

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e., 1982, s. 3 
15

 Aynı eser, s.1 
16

 Tan, Hasan, Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Psikoterapi, M.E.G. ve S.B. 

Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi: 166, İstanbul, 1989, s. 5 
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olabilmenin gereğidir. Ancak seçme işleminin gerçekleşebilmesi yalnız 

seçme hürriyetine sahip olmakla değil, seçeneklerin varlığı ile de sınırlıdır. 

Bu gün mesleklerin sayısının çok artmış olması (Meslek Adları Sözlüğü 

47.000'den fazla farklı mesleği tanımlamıştır 1977) Seçme işlemini 

güçleştiren önemli bir etkendir
17

.  

Bir ülkenin içinde bulunduğu teknolojik gelişme düzeyi, o ülkede 

mevcut mesleklerin kapsamlarının yer ve içeriklerinin belirlenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli iş kollarında mevcut mesleklerin kapsam 

ve içerikleri belirlenirken her ülke kendi teknolojik gelişme düzeyine uyacak 

meslekî yetişkinlik modellerini bizzat geliştirmek zorundadır
18

. Özellikle 

kalkınma gayret ve sıkıntıları içinde olan bir toplum, elinde mevcut insan 

gücünü en etkili bir şekilde değerlendirmek zorundadır. İş alanlarında 

ulaşılabilecek en etkili bir verim seviyesi, o alanlara en uygun yetenek ve 

güdüye sahip kalifiye elemanlara sahip olmakla mümkündür
19

. O halde  

toplumu oluşturan kişilerin kendilerine uygun işlerde çalışmaları, 

kalkınmanın sürat ve verimliliği yönünden de önem kazanmaktadır.  

Bir toplumun fertleri, mesleklerinde başarılı, meslekî bilgi ve 

becerilerini geliştirip bunları genç kuşaklara aktaramazlarsa, o toplum 

ilerleyemez
20

. Bu nedenle meslekî rehberlik hizmetlerinin sosyal, pedeğojik, 

ekonomik ve yerleştirme piyasası ve politikası ile çeşitli ilişkileri vardır. Bu 

hizmetlerin yurdumuzda, bütün yurt çapında henüz ele alınmaması nedeniyle 

konu pek iç açıcı değildir
21

.  

 Meslek seçimi, aynı zamanda geliştirilen meslekî tavırlar ile de 

yakından ilgilidir. Bu tavırlar, toplumsal ve ferdî faktörlerin karşılıklı 

etkileşiminin bir sonucu olarak şekillenmektedir
22

. Meslekî planlama ve 

meslek seçimi, kurumlardan kişilerin gelecekteki kariyerleri için yapılması 

 
17

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e., 1982, s. 3 
18

 Þenatalar, Ferhat, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, İ.T.İ.A., İstanbul, 1975, s. 65 
19

 Özdayı, Nurhayat, "Öğretmenlik Mesleğini Tercih Eden Öğretmenlerin Mesleki Tercihlerinin 

İş Tatminine Etkisi", M.Ü.E.Fak. Eğit. Bil. Der., Sayı 4, 1992, s.179  
20

 Akhun, İlhan, "Ortadereceli Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Mesleki Rehberliğin 

Önemi" A.Ü.E.Fak. Dergisi, Cilt 16, S: I, 1983, s. 490 
21

 Velicangil, Sıtkı, Endüstri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Yakın ve Ortadoğu Çalışma 

Enst. Yay. No: 3, İstanbul, 1970, s. 45.  
22

 Uysal, Þefik, a.g.e., 1970, s. 67 
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gereken kişisel faaliyetlerine de yardımcı olmaktadır. Daha iyi bir meslekî 

gelecek, çok para, artan sorumluluk, daha büyük bir hareketlilik, üretim için 

yetenek kazandırma, kişi için en önemli çıkarlar olarak söylenebilir
23

. 

Sağlam ve tutarlı bir meslek seçimi, ferti geleceğe hazırlayacağı için 

toplum kalkınmasına da katkıda bulunacaktır. Ülkemizde çoğu kişilerin sahip 

olduğu meslekler ya bir raslantı sonucu oluşmakta, ya da ilgi ve yetenekleri 

dışında bulunmaktadır
24

. Her hangi bir meslek üzerinde hazırlıklı 

bulunabilmek ve akıllıca karar verebilmek bütün olasılık ve bilgileri 

gözönünde bulundurmak ve incelemekle mümkün olabilir.  

Hem fert açısından, hem de toplum açısından bu kadar önemli olan 

meslek seçiminin hangi evrelerden geçerek oluştuğunu, bir insanın meslek 

seçiminde hangi faktörlerin etkisi altında kaldığını görebilmemiz için meslekî 

gelişim kurumlarını incelememiz faydalı olacaktır. Öğretmenlik mesleğine 

yönelen eğitim fakültesi öğrencileri, bu mesleğe yönelirken hangi etkiler 

altında ve hangi basamaklardan geçerek meslekî kararlarını vermektedirler. 

1.2. MESLEKÎ GELİŞİM KURAMLARI 

Meslekî gelişim kavramı doğrudan doğruya çocuklarda ve gençlerde 

bir süreç olarak meslek fikrinin nasıl geliştiği ile ilgilidir. Meslekî gelişimin 

fertlerin meslek seçimindeki etkisi, kuşkusuz son derece önemlidir. Ancak 

fertlerde meslekî gelişimin nasıl olduğu ve bu gelişimin hangi faktörler 

tarafından etkilendiği hakkında birbirinden farklı görüşler bulunmaktadır.25 

Meslek seçimi konusundaki bu farklı görüşler birer bütünlük içinde ele 

alınabilmektedir. Bu kısımda, meslek seçimi kuramlarından bazıları 

açıklanmıştır. 

1.2.1. Özellik-Faktör Kuramı 

1950'lere kadar yapılan meslekî rehberlik hizmetleri, Parsons'un "Bir 

Meslek Seçimi" (1909) adlı eserinde açıkladığı ilke ve yöntemlere dayanan 

 
23

 Cherington David, Personel Maragement, W.M.Brown Comp. Puplishers, Jawa, 1982, s. 

103 
24

 Akdemir, Çağatay, Lise Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Meslek Seçimine Etkisi, H.Ü. 
Sos.Bil.Enst.Basılmamış, Y.L.Tezi, 1982, s.2 
25

 Kepçeoğlu, Muharrem, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 

1990, s. 60 
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bir yaklaşımla yapılıyordu. Bu yaklaşım Minnesota Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Williamson, Paterson ve Darley tarafından geliştirilmiş ve daha 

sonra "Özellik-Faktör Kuramı" olarak adlandırılmıştır
26

. 

Bu yaklaşıma göre, insan bir takım kabiliyetlerle dünyaya gelir ve her 

insan kendine özgü bir varlıktır. Kişilik, yetenek, ilgi, değer ve tutum gibi, 

birbirinden ayrı ama birbiriyle etkilişim halinde bulunan bir takım özellik ya 

da faktörlerden meydana gelir. Bu özellikler, davranışları gözlemekle ya da 

test ve envanter gibi ölçme araçları ile tesbit edilebilir. Danışmanın görevi 

ferti bilimsel yöntemlerle incelemek, onun zayıf ve güçlü yönlerini 

belirlemek ve başarılı olacağı alanları kendisine göstermektedir. Özellik-

faktör yaklaşımı danışmana danışanı yönlendirme rolü tanıdığı için güdümlü 

danışma yöntemini benimseyen kuramlar içinde yer alır
27

. 

İyi bir doktor, avukat, mühendis, öğretmen v.b. ancak alanlarında 

istidat ve kabiliyetli iseler, başarılı olabilirler. Bunun dışında meslekte başarı 

için, başka nitelikler aramaya gerek yoktur. Seçilecek meslek istidat ve 

kabiliyetlere uygun olmalıdır. 

1.2.2. Rasyonel Meslek Seçim Kuramı 

Bu kuram uzun vadede rasyonel bir süreç olarak meslek seçiminin 

dinamik yönüne ağırlık verir. Meslek seçimi, fert için en faydalı olanın 

seçilmesidir. Ferde en yüksek faydayı sağladığı gibi, eğitim harcamaları ve 

eğitim masrafları bakımından en az seviyede olmalıdır. Seçim, fert için en 

ekonomik bir seçim olmalıdır
28

. 

Meslek seçimini fertlerin dışında bazı sistemlere bağlayan ekonomik 

görüşü ön plana çıkaran Smith ve Clark gibi ekonomistler meslek seçimini 

arz-talep ve net fayda ilkeliri ile açıklamışlardır
29

. 

Diğer taraftan Bilgisevende umumî iktisadî politika içinde yer alan 

millî eğitim politikasının iki hedefi; birincisi, fertlerin kendilerini 

gerçekleştirme hususundaki taleplerini karşılamak; ikincisi, umumî iktisadî 

 
26

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e., 1982,  s. 5-6 
27

 Kuzgun, Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, ÖSYM Eğitim Yayınları, Ankara, 1988, 
s. 91-92 
28

 Özcan, Ali Osman, a.g.e., 1985, s. 16 
29

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e.,  1988, s. 93 
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ve sosyal gelişmeyi sağlamak üzere cemiyetin eğitimle ilgili ihtiyaçlarını 

temin etmek olarak belirtmektedir. Bu hedefler gerçekleştirilirken ferdî 

hürriyetlere saygı gösterilerek fertlere istedikleri alanda tahsil yapma imkânı 

sağlanabileceğinin yanında, umumi iktisadi ve sosyal gelişme gayesinin de şu 

veya bu branşta daha fazla fertlerin okutulması veya branşlar arasında bir 

tercih sırasının gözetilmesi hususunda zorlayıcı sebebleri telkin etmesi 

mümkündür demektir
30

. 

Ülkemizde mesleğe yönelmede hem ülke ekonomisinin göz önünde 

bulundurulması, hem de fertlerin en faydalı olabilecekleri alana 

yönlendirilmesi gerçekleştirilememektedir. Öğretmen yetiştirmede, ülkemizin 

öncelikli ihtiyaç duyduğu branşların belirlenerek, o branşlara yeterince uygun 

adayların yönlendirilememesi branş dışı kimselerin ilgili  olmadıkları 

alanlarda öğretmenlik yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğrenciler 

açısından yeterince bilgilenmeme ve derse karşı ilgisizlik anlamını ifade 

ettiği gibi, öğretmen açısından verimli olmamak ve doyumsuzluk gibi 

olumsuz durumları çağrıştırmaktadır. 

1.2.3. Sosyolojik veya Sosyal Psikolojik Meslek Siçimi Kuramı 

Bu kurama göre, meslek seçimi, mesleğe katılma olarak kabul edilir. 

Meslek seçiminde ferdi niteliklere daha az önem verilir. Genel, kültürel ve 

sosyal şartlar, ekonomik durum, aile ilişkileri gibi sosyal belirleyicilere daha 

fazla önem verilir. Meslek seçimi kavramı, meslek rolünün öğrenilmesi 

olarak anlaşılır. Yani meslek seçimi, sosyalleşme şartlarından biri olarak 

kabul edilir. Scharmann, Dahaim ve diğer sosyal psikoloklar, sosyal 

faktörlerin önemini vurgulamaktadırlar
31

.  

Lipsett (1962) gibi sosyologlar meslek seçiminin, kültür, aile yapısı, 

okul ve arkadaşlık ilişkileri gibi toplumsal kurumların ya da toplulukların 

etkisi ile biçimlendiğini ileri sürmüşlerdir
32

. 

 

 

 

 
30

 Bilgiseven,Amiran Kurtkan,  Eğitim Sosyolojisi, 1992, s. 85 
31

 Özcan, Ali Osman, a.g.e., 1985, s. 17 
32

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e.,  1988, s. 93 
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1.2.4. Psikonalitik Yaklaşımlar 

Meslek seçimini açıklamada psikolojik yaklaşımların, daha çok bilinçli 

yada bilinç dışı gereksinmeler, güdüler ya da benlik tasarımı gibi psikolojik 

etmenlere ağırlık verdikleri görülmektedir. 

Psikonalitik kuramcılara göre fert toplumca uygun görülen bazı 

etkinliklere katılarak libidosunu, toplumca kabul edilecek bir biçimde ifade 

eder. Bordin ve arkadaşlarına göre meslek de kişiliğin bir yansımasıdır. 

Hayatın ilk altı yılı kişiliğin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde yemek yeme, 

yürüme, tuvalet eğitimi gibi çevreye uyum mekanizmaları, daha karmaşık 

davranışların gelişimi için gerekli temeli oluşturur. Ancak, yetişkinlerin 

davranışları da, bebeklerinki gibi, aynı iç güdüsel doyum kaynaklarına 

yöneliktir. Psikonalitik kuramcılardan Brill'e göre, normal insanın meslek 

seçme konusunda rehberliğe ihtiyacı yoktur. Çünkü kişinin bilinç dışı 

dürtüleri, onun hangi alanda doyum sağlıyacağını söyleyen en iyi rehberdir
33

. 

1.2.5. Roe'nun İhtiyaç Kuramı 

Roe (1957) meslek seçme kararında psikolojik gereksinmelerin 

önemine ağırlık vermektedir. Roe'ya göre ferdin çocukluğunda geçirdiği 

yaşantılar ve ana-babası ile ilişkilerinde sağladığı doyum, onun gelecekte 

davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluşturur. Ferdin ihtiyaçlarını doyurma 

yolları onun, yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceğini 

belirler. Ana-babanın karşıladığı psikolojik ihtiyaçlar (sevgi, ilgi v.b) 

davranışı etkileyecek bilinçdışı güdüler haline gelmezler. Ancak hiç 

doyurulmayan ya da çok az doyurulan ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu 

durumda, aile ortamında sevgiye doymamış olan kişi, ya insanlardan 

uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı, ya da sevgi ihtiyacını doyuraak araçlar olarak 

insanlarla uğraşmayı tercih edeceklerdir. Meslekleri insanlarla veya insan 

olmayanla ilgilenmeyi gerektiren meslekler olarak iki genel kategoriye ayıran 

Roe fertlerin bu alanlarda birine yönelişinin gerisinde, yukarıda belirtildiği 

şekilde, çocukluk yaşantılarından kaynaklanan sevgi ihtiyacının bulunduğu 

görülmektedir
34

. 

 

 
33

 Aynı eser,  1988, s. 93 
34

 Aynı eser,  1988, s. 94 
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1.2.6. Gelişim Kuramları 

Meslek seçimini bir gelişim süreci olarak gören Ginzberg ve 

arkadaşlarına göre, fert mesleğini bir anda verilen gelişi güzel bir karar 

sonucunda değil hayat boyunca oluşan ve gelişen ve büyük ölçüde geri 

dönülemez olan davranış örüntüleri yoluyla seçer. Meslekî karar verme süreci 

hayal dönemi, geçici seçimler dönemi ve gerçekçi dönem olmak üzere 

birbirinden ayrı üç evreye ayrılır
35

. Her aşamanın kendine has bir karekteri 

vardır. Bir aşama kendinden önceki  aşamanın üstüne temellenir ve kendinden 

sonraki aşamayı etkiler. Bu durumda meslek seçimi, daha önceki gelişme ile 

sıkı bir şekilde ilgilidir. 

 

1.2.7. Super'in Benlik Kuramı 

Super'e göre meslek seçimi benlik tasarımının meslekî bir terimle 

ifadesidir. Benlik kuramı veya rol kuramı aynı zamanda meslek seçimine 

gelişimsel bir yaklaşım olarak da düşünülebilir. 

Super'e göre benlik tasarımı bir kimsenin kendînî nasıl gördüğüdür. 

Benlik kavramı fertin kendisi hakkında, doğrudan edindiği algıların 

birbirleriyle anlamlı bütünler oluşturması ile meydana gelir.Ancak bu oluşum 

genellikle, ister hayali olsun, ister gerçek hayat etkinlikleri ile olsun, bir rol 

oynamakla yani belli bir durumda belli bir fonksiyonda bulunmakla 

gerçekleşmiştir. Benlik, meslek seçimini etkiler; çünkü aslında meslek 

seçimi, fertin kendi hakkındaki tasarımını oldukça açık bir biçimde ifade 

etmeyi istediği bir hayat noktasıdır. Yani fert meslek tercihini ifade ederken 

açıkca "ben şu ya da bu biçimde bir insanım"der
36

. 

İnsan hayatı boyunca çok çeşitli roller oynar. İş ve oyun etkinliklerinde 

yeteneklerini dener, başarılarını değerlendirir, başkalarının kendisi 

hakkındaki değerlendirmelerini değerlendirir, bazı şeyleri iyi bir şekilde 

yaptığını farkeder ve bundan doyum sağlar. Bu yaşantılar biriktikçe fert 

kendinî şu ya da bu alanda daha başarılı olarak görmeye başlar; kendisi 

hakkında bir yargıya varır. Yaşı ilerledikçe kendisi hakkındaki çok çeşitli 

tabloları birleştirir ve oldukça tutarlı bir benlik oluşturur. Kişinin amacı 

benlik tasarımını korumaktır. Bütün davranışları artık bu benlik tasarımına 

 
35

 Aynı eser,  1988, s. 94 
36

 Aynı eser,  1988, s. 95 
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göre biçimlenir.Meslekî davranışlar arasında da benlik tasarımı ile tutarlı 

olanları seçer
37

.  

 Super (1970)'e göre benlik tasarımının oluşması ve bir meslekî 

tercihe dönüşmesi süreci, bir gelişim süreci  boyunca gerçekleşmektedir. Bu 

süreç şu basamaklara ayrılmaktadır
38

.  

 1-Büyüme (14 yaşa kadar) 

 2-Araştırma (15-24 yaşlar) 

 3-Yerleşme (25-44 yaşlar)   

 4-Koruma (45-64 yaşlar) 

 5-Çöküş (65 ve sonrası) 

1.1.1. Tiedeman ve O'Hara'nın Kimlik Kuramı 

O'Hara ve Tiedeman (1959) meslek gelişimini bir kimlik gelişimi 

olarak görürler. Bu kuramcılara göre benlik ferdin kendini algılamasından 

çok kendînî değerlendirmesidir. Bu benlik    kavramının oluşumu bütün hayat 

boyu sürer. Fert gerek eğitimi gerek daha sonraki çalışma hayatında çeşitli 

sorunlarla uğraşırken benlik ve meslekî kimlik birbirini etkiler. Fert bir 

pozisyondan diğerine geçtikçe benlik de değişikliğe uğrar. Meslek seçimi 

süreçi, meslekî kimliğin gelişme süreci olup, benlik bu kimliğin merkezidir
39

. 

Ginzberg'in ve Super'in kuramlarında gördüğümüz araştırma dönemi 

meslekî rehberlik bakımından özel bir önem taşımaktadır. Araştırma 

davranışı hayatın her safhasında görünürse de gelişim bunalımları ve karar 

verme dönemlerinde çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle ilerideki hayatı 

için önemli bir karar verme durumunda olan fert kendisi ve çevre koşulları 

hakkında bilgi toplamaya yönelik maksatlı davranışlara girişir
40

. 

1.2.8. Holland'ın Kişilik Kuramı 

Holland'ın kuramı, kişilik dinamiği ile mesleklerin yürütüldüğü çevre 

veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. Holland 

 
37

 Aynı eser,  1988, s. 95 
38

 Aynı eser,  1988, s. 95 
39

 O'hara, R.P.,  D.V. Tiedeman, "Vocational Self Consept in Adolescence", Journal of 

Counseling psychology, Vol: 6,1959, s.292-301 
40

 Super, D.E., The psychology of Careers, Harper and Raw Pub. New York, 1957, s.80-101 
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(1966)'a göre meslek seçimi, kişiliğin yansıması, ferdin çevre ile ilişkisinde 

benimsediği uyum yönteminin, bir meslek faaliyeti alanında ifadesini 

bulmasıdır. Holland'a göre her fert meslek seçme yaşına gelinceye kadar çok 

çeşitli etkiler altında kalmakta ve meslekler hakkında kalıplaşmış yargılar 

geliştirmektedir. İş dünyası hakkındaki görüşlerini de bu kalıp fikirlerle ifade 

etmektedir
41

. 

Holland'a göre iş dünyasındaki çeşitli meslekler, içerdikleri etkinlikler 

bakımından altı tür meslekî çevre oluşturmaktadırlar. Bunların her biri için 

altı tür kişilik örüntüsü kabul edilmektedir. Bu kişilik örüntüleri şunlardır: 

Gerçekçi tipler, Aydın tipler, Sosyal tipler, Gelenekçi tipler, Girişimci tipler, 

Artistik tiplerdir
42

. 

 

1.2.9. Karar Kuramları 

Son yıllarda A.B.D.'de meslek seçimini mantık dışı ve duygusal bir 

olgu olarak gören yaklaşımlara karşı bir tepki olarak gelişen karar kuramları 

olarak bilinen bu yaklaşımların temsilcilerine (Katz,Gelatt,Hilton) göre, karar 

verme sürecinin belirli stratejileri vardır ve bunlar çözümlenebilir. O halde 

karar verme süreci salt duygusal bir eylem değil, bilimsel yönü ağır basan bir 

eylemdir. Karar kuramcılarına göre, karar sürecinin arkasındaki duygusal 

etmenleri ortaya çıkarmaya fazlaca önem veren diğer kuramlar, meslekî 

rehberlikte "bilgi verme" hizmetlerini bir hayli ihmale uğratmışlardır
43

. 

Günümüzde meslekî rehberlik alanında özellik-faktör yaklaşımının 

egemen olduğu dönemlerdeki gibi, meslek seçiminin bilimsel ve mantıkî bir 

işlem olduğu görüşünün önem kazandığı, uygulamada bilgi verme 

hizmetlerine daha fazla ağırlık  verilmeye başlandığı görülmektedir. Bugün 

artık bilgi toplama ve yayma işlemleri bilgisayarla yapılmaktadır. 

Danışmanlar, kişilerin karar verme stratejilerini geliştirerek doğru ve yerinde 

meslekî kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır.  

Yukarıda açıklanan meslekî gelişim kuramları sağlıklı bir meslek 

kararı verebilmesi için kişinin her şeyden önce kendisini bilmesi, ihtiyaçlarını 

ve imkânlarını tanıması gereğini vurgulamaktadırlar.Kişinin kendînî tanıması 

 
41

 Kuzgun, Yıldız, a.g.e.,  1988, s. 98 
42

 Aynı eser,  1988, s. 98 
43

 Aynı eser, 1988, s. 99 
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için, her şeyden önce çok çeşitli yaşantılar edinmesi, çeşitli öğrenim 

durumlarında kendînî sınaması gerekir. Danışma, çeşitli test ve test dışı 

tekniklerle kişinin çok çeşitli özelliklerini yansıtıcı verileri toplayarak, 

bunları sistemli bir biçimde kişiye açıklayarak, yorumlayarak onun daha 

ayrıntılı ve açık bir benlik tasarımının oluşmasına yardımcı olmalıdır. 

Buna göre, hemen söylenebilir ki meslek seçimini etkileyen faktörler 

çok ve değişik özellikleri kapsamaktadır.Bunların herkesce kabul 

edilebilecek geçerli bir listesi henüz yapılamamıştır.Ancak, meslekî gelişim 

geniş zaman içinde oluşan bir gelişim sürecidir.Meslekî gelişim ferdin genel 

gelişiminin bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu süreçte, her şeyden önce, 

ferdin kişilik özellikleri ve benlik tasarımı çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Kişilik özelliklerinin yanı sıra, fertin geçirdiği yaşantılar, bulunduğu çevrenin 

özellik ve imkânları, çevre ile etkileşim, v.b.yine çok önemli görünmektedir. 

Bugünkü bilgilerimize göre meslekî gelişimin ve meslek seçiminin önemli, 

ancak karmaşık bir süreç olduğu açıktır. Acaba öğretmenlik mesleğine 

yönelmede; hangi kişilik özellikleri, fertin geçirdiği hangi yaşantılar, hangi 

çevre özellikleri ve imkânları ve ne tür etkileşmeler etkili olmakta ve kişileri 

öğretmenlik mesleğine yöneltmektedir? Öğretmenlik mesleğine yönelen 

kişiler, mesleğin kendi kişilik, yetenek, ilgilerine uygunluğu konusunda nasıl 

bir bilgiye sahiptirler? 

Kaliteli öğretmen yetiştirmenin temeli, öğretmen olacak adayların 

seçiminden geçmektedir.İstenen nitelikte öğretmen yetiştirmek için en uygun 

yetenek ve potansiyeldeki kişilerin seçilmesi gerekmektedir.  

Bir toplum öğretmenini ne kadar iyi seçer ve mükemmel şekilde 

eğitirse, istenen sonuca o derece ulaşma imkânına sahip olabilir. 

Öğretmen adaylarında ölçülecek temel özellikler; mesleğe karşı 

tutumlar, ilgiler ve kişilik özellikleridir. Kişilik doğuştan getirilen 

özelliklerdir, ancak kısmen yetişme ile de ilgilidir. Bilhassa öğretmenin 

kişiliği ile etkisi ve meslekî rolleri arasında ilişkiler bulunmaktadır. Farklı 

kişiliğe sahip öğretmenlerin öğretimde, öğrencilerini etkilemekteki başarı 

derecesi çok farklıdır
44

. 

 
44

 Evrim, Selmin, Þahsiyet Alanında Psikososyolojik Bir Kavram Olarak Rol Sorununa 

Giriş, İstanbul, 1972, s.57 
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Sağlıklı bir meslek seçimi yapılabilmesi için, öğretmen yetiştiren 

kurumların alacakları öğrencilere bazı kriterler getirmesi gerekmektedir. 

Halen ülkemizde merkezi sınavla seçmede kullanılan testler ile öğrencilerin 

sadece akademik yetenekleri ve bilgileri ölçülmektedir
45

.  

Türkiye'de öğrencilerin seçecekleri mesleğin özelliklerini tanımalarını 

sağlayabilecek bir imkân bulunmadığı gibi, öğrencilerin kendi ilgi ve 

yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak bir sistem de mevcut değildir
46

. 

Halbuki yükseköğretime giriş ve meslek seçimi için yönlendirmenin 

ortaöğretimin ilk yıllarında başlaması gerekmekterdir
47

. 

Bu sebeble, öğrencilerin kendi kişilik özelliklerini bilmediği gibi, 

öğretmenlik mesleğinin özelliklerini de tanımadan bu mesleği seçmeleri, 

öğretmenlik mesleğini dolayısıyla eğitiminin niteliğini düşüreceği sonucunu 

doğurmaktadır. Çünkü öğretmenlik mesleğine tesadüfen girenlerle, eğitimin 

kalitesinin artmayacağı muhakkaktır. 

Sonuç olarak, öğretmen yetiştiren kurumları tercih ve mesleği cazip 

hale getirmek için alınan mevcut tedbirlerin istenen sonucu vermediği, 

öğrencilerin seçimi ile ilgili yürürlükteki sistemin (sadece ÖSYM sınavında 

aldıkları yeterli puan ve tercihler) yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

Uygulanmakta olan sistem öğretmen yetiştirmeyi dolayısıyla eğitimin 

kalitesini olumsuz etkilemekte, adayların mesleğe karşı tutum, ilgi ve yetenek 

gibi özelliklerini de dikkate alacak geçerli seçim yollarına ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. 

1.3. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 

Bu kısımda, öğretmenlik mesleğinin önemi, öğretmenlikte aranan 

nitelikler ve öğretmenlik mesleğinin hukukî temelleri üzerinde durulacaktır. 

1.3.1. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ 

Öğretmenlik, tarih içinde önemi gün geçtikçe artan bir meslek 

olmuştur. Öyle ki, ortaçağda ilk çağdakinden daha önemli, sanayileşme 

döneminde ortaçağdakinden, bugün de sanayileşme döneminden daha 

 
45

 MEB, Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi,Ankara, 1990 
46

 Kuzgun Yıldız, a.g.e.,  1988, s. 24 
47

 MEB, a.g.e., 1990, s. 12 
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önemlidir.Çünkü hem işbölümünün gelişmesi sonucu başta aile olmak üzere 

her sosyal kurum kendi ana görevi ile ilgilenmek zorunda kalmış, hem de 

insanlığın gelecek kuşaklara aktarması gereken bilgi ve kültür birikimi gün 

geçtikçe artmış ve artmaya devam etmektedir
48

. 

Uygarlaşan toplum, sosyal hayatını sürdürebilmek için çeşitli kurumlar 

geliştirmiştir. Eğitimin tarihi bir oluşum içinde sosyal kurum olarak 

gelişmesi, okul sistemi ile görülmektedir. Eğitime sosyal bir hava veren de, 

aile içindeki sosyalleşme ve eğitimden daha çok öğretmenliğin bir meslek 

olarak ortaya çıkması ve gelişmesi olmuştur
49

. 

Sanayı inkilâbının gerçekleşmediği, üretim için gerekli bilgilerin de 

küçük zenaat işletmeleri içinde ustadan çıraga öğretildiği ortaçağın sosyal ve 

ekonomik yapısı ise öğretmeni iktisadi değer yaratıcı bir unsur olmaktan 

alıkoyuyordu. Çağımızda durum tamamen değişmiştir. Yirminci asrın okulu, 

üretimin ve iktisadi hayatın belkemiğidir. Bu bakımdan öğretmeni hayatî bir 

fonksiyon ifa eden bir meslek elemanı olarak kabul etmek gerekir
50

. 

Günümüzde eğitimi bir sosyal sistem olarak gören bilimadamları bu 

sistemin üç temel öğesinin öğrenci-öğretmen ve eğitim proğramları olduğunu 

kabul etmektedirler. Eğitimin etkili olabilmesi ve amaçlarını en üst düzeyde 

gerçekleştirebilmesi ise bu öğeler arasındaki uyuma bağlıdır. Bunlardan 

birisinin istenen nitelikten yoksun olması eğitim sürecini doğrudan 

etkilemektedir. Ancak bu üç öğeden birisi olan "öğretmen" öğesinin sistemin 

başarı ve başarısızlığını etkileme gücü diğerlerinden fazladır
51

. 

Bir eğitim sisteminin en önemli unsuru, öğretmendir. Eğitim sisteminin 

başarısı, temelde, sistemi işletip uygulayacak olan öğretmenlerin ve diğer 

eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli 

işletecek personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez. Bundan dolayı, 

"Bir okul,ancak,içindeki öğretmenler kadar iyidir" denilebilir
52

. 

 
48

 Ergün Mustafa, Eğitim ve Toplum (Eğitim Sosyolojisine Giriş), Ocak Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara, 1992, s.144 
49

 Aynı eser, s.144 
50

 Bilgiseven, A.Kurtkan, Eğitim Sosyolojisi, İstanbul, 1992, s. 97 
51

 Karagözoğlu, Galip, "Yükseköğretime Geçişte Öğretmenlik Mesleğine Yönelme" Gazi 
Üniversitesi Sempozyumu, Ankara, 1987, s. 34 
52

 Kavcar, Cahit, "Yüksek Öğretemen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri" G.Ü. 

Sempozyumu, Ankara, 1987, s.39 
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Eğitim ve öğretim kurumu olan okullar bazı gereksinmelerden doğmuş 

ve gelişmiştir. "Bir ülkenin sosyal değişme ve iktisadı kalkınmasını 

başarabilmesi ve sürdürebilmesi için, yüksek düzeyde nitelikli insan gücüne 

ve çeşitli meslek elemanlarına ihtiyacı vardır. Bunlar esas olarak okullarda 

öğretmenler tarafından yetiştirilir."
53

 

Eğitimi sosyolojik ve ekonomik açıdan değerlendirmeye çalışanların 

ileri sürdüklerine göre, eğitimin fertlere kazandırdığı değer yoluyla sosyal 

tabakalaşma pramidinde meydana gelecek yükselme ve hareketlilik imkânları 

ile doğuştan elde edilen statünün önemini kaybetmesi, eğitim yoluyla 

kazanılan statünün değer taşıması, eğitim seviyesi ile elde edilecek gelir 

arasında kuvvetli bir ilişki doğurabilir
54

. Eğitimde fertlere kazandırılan değer 

ancak öğretmenler kanalıyla mümkün olmaktadır. 

Öğretmenler bir yandan çocukların, gençlerin ruhsal gelişmelerini 

sağlama, bir yandan da onları içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarına ve 

ekonomik durumuna göre yetiştirme durumundadırlar.Siyasi hayatı boyunca 

Atatürk, öğretmenlerin, Cumhuriyetin sahip olmak istediği "fikri hür, vicdanı 

hür" kuşaklar yetiştirmesindeki rolünü belirtmiş, toplum için de onlara seçkin 

bir yer tanımıştır
55

.   

Millî Eğitimin gayesi cemiyetin ihtiyaçlarına ve ideallerine göre insan 

yetiştirmektir. İnsan yetiştirme iki yönlü bir hadisedir. Birinci yönüyle; 

cemiyetin inaçlarından, örflerinden, tutum ve değerlerinden teşekkül eden 

kültürünü yeni nesillere intikal ettirmektir. İkinci yönüyle; yetişmekte olan 

fertlerin zeka, duygu ve iradelerini dengeli bir şekilde geliştirerek onları birer 

şahsiyet haline getirmektir. İnsan  yetiştirmenin bu iki yönünden birincisi 

cemiyetin devamlılığını, ikincisi cemiyetin yaratıcılık göstererek değişen 

şartlara uyumunu sağlar
56

. 
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 Akyüz, Yahya, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), 

Ankara, 1978, s.6 
54

 Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi) , 3.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1987, s. 108-

109 
55

 Hisar Eğitim Vakfı , Türkiye'de Ortaöğretim ve Sorunları, 1981, s.64 
56

 Özakpınar, Yılmaz, "Milli Eğitimin Gayesi ve Öğretmenlik Þahsiyeti" Gazi Üniversitesi 

Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü - Geleceği Sempozyumu, 

Ankara, 1987, s.59 
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Öğretmenin öğrencilerle ruhî temas kurması ve bu zemin üzerinde 

eğitimin gayesi olan gelişme ve değişmeleri öğrencide husule getirmesi 

gerekir. Öğretmen bunu gerçekleştiremezse, sadece şekli bilgileri vermekle 

uğraşır ve öğrencilerin bu bilgilerin ne kadarını unuttuğunu tesbitle vakit 

geçirirse insan yetiştirme görevini yapmış sayılmaz. 

Öğretmenin fikrî kapasitesi, şahsî olgunluğu ve örnek karakteri insan 

yetiştirmede vazgeçilmez esaslardır. Öğretim teknikleri ancak öğretmenin bu 

vasıflarıyla birleştiği takdirde hayatiyet kazanır. Öğrenme başarısının ilk sırrı 

olan alâka duyma öğretmenin şahsiyetinden ve öğretmenin zemin hazırladığı 

öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkilerinden çok etkilenir. Kısaca 

alâka,sosyal ilişkiler içinde doğar, sosyal ilişkilerle devam eder. Öğretmenin 

özendirici model şahsiyeti bu ilişkiler içinde merkezi bir önem taşır.
57

 

Öğretmenlik mesleği, yetişmekte olan nesli, aile çevresi, milleti, 

devleti ve vatanı için daima yararlı, yapıcı, yaratıcı iyi bir insan ve iyi bir 

vatandaş olarak yetiştirme sanatıdır. Öğretmenlerin yetiştirdiği bu insanlar, 

ailesini ve milletini mutlu kılar, yurdunu kalkındırır, devletini güçlendirir. Bu 

bakımdan, milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik 

yönden kalkınması her şeyden önce öğretmenlerin mesleklerinde göstereceği 

başarıya bağlıdır
58

. 

Öğretmenlik günümüzde daha önemlidir. Çünkü; Dünyanın günümüze 

kadar getirdiği, Türk Milletinin geleneğinde var olan, dînîmizde var olan ve 

şimdi insanlığın ortak değerleri olarak önümüze konulan bir takım değerler; 

sevgi, hoşgörü, paylaşma, üretme gibi, çevre bilinci, temizlik gibi bir takım 

değerler, ancak bunları iyi bilen, iyi yaşayan,iyi duyan insanlar tarafından 

yeni nesillere aktarılabilir. Bunun, teknolojinin nimetleri olan bilgisayarlarla, 

televizyonlarla kavranılması mümkün değildir
59

. Bütün bu insani değerleri 

yeni nesillere aktaracak örnek şahsiyete sahip nitelikli öğretmendir. 
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 Özakpınar, Yılmaz, "Milli Eğitimin Gayesi ve Öğretmenlik Þahsiyeti" Gazi Üniversitesi 

Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü - Geleceği Sempozyumu, 

Ankara, 1987, s. 61 
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 Tekışık, H.Hüsnü, "Türkiye'de Öğretmenlik Mesleği ve Sorunları", H.Ü. Eğitim Fakültesi 

Dergisi, Yıl, 1987, Sayı: 2, s. 24 
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Eğitim, Sayı: 122, Temmuz 1993, s.16 
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Yirminci yüzyılın insanlığa verdiği en önemli ders; ekonomik 

kalkınmanın sosyal ve kültürel boyutunu ihmal etmemek olmuştur. Bu 

gerçek, bilhassa bizim gibi gelişmekte olan, sanayileşmeye geçiş döneminde 

olan ülkeler için bir başka anlam ifade eder. Gelişmekte olan ülkeleri 

kalkınma ve çağdaşlaşma yolunda bekleyen eğitim, kendi kültürel 

birikimlerini netleştirerek millî kültürün başta aydınlar olmak üzere, 

toplumda geniş bir şekilde farkedilmesini sağlamak ve bundan sonra da 

evrensel alanda gerekli çabaları göstermektir
60

. 

Millî kültürün toplumda farkedilmesini sağlamak büyük ölçüde 

öğretmenlerin görevlerindendir. Çağdaş toplum, iş bölümü geregi yetişen 

neslin  eğitim işini öğretmene bırakmıştır. Toplum adına kendi millî 

kültürünü benimsemiş öğretmen, örneklik ve önderlik şahsiyetiyle millî 

kültürü yayma görevini en iyi şekilde yapacaktır. 

Milletleşme; boy, aşiret ve kavmî taassubun aşılması; mensubiyet 

şuurunun hissedilmesiyle meydana gelen kültürel ve manevi mutabakattır
61

. 

Bugün Amerika Birleşik Devletleri okulu, bir millet olma potası olarak kabul 

etmektedir. Millî kültürün oluştuğu bir pota olarak görmektedir. Dünyanın 

çeşitli ülkelerinden A.B.D.ne göç eden insanlar evlerinde konuşulan dili 

değil, okulda kendi ülkelerinin dilini öğrenmek zorunda kalmaktadır. Birinci 

kuşak bunu gerçekleştirmektedir. Amerikan ideali için eğitim görmektedir
62

. 

Tarihi eski çağlara uzanan milletimizin bekası, millî hasletlere dayanan 

millî eğitim ve onun temel faktörü olan nitelikli idealist öğretmenler ile 

mümkündür. Millî ideallerle yetiştirdiğimiz öğretmen, millî savunmanın da 

garantisidir. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası yetiştirdiğimiz 

öğretmenlerin özelliklerinden güç alacaktır. 

1.3.2. ÖĞRETMENLİKTE ARANAN NİTELİKLER 

Türk Toplumu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, büyük 

değişmeler ve gelişmeler içindedir. Bu süreçte, eğitim toplumsal değişmenin 

etkili bir "araç" ı olarak kabul edildiğinden, eğitim sisteminde ve öğretmen 

yetiştirme alt sisteminde, sık sık değişiklikler yapılagelmiştir. 

 
60

 Erkal, Mustafa E., "XXI. Yüzyıla Doğru Milli Kültürlerin Geleceği ve Bazı Çelişkiler" 
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Ülkemizde, öğrenci patlamasının sonucu olarak ortaya çıkan, öğretmen 

arz talep dengesizliğini giderme çalışmalarına bir nicelik sorunu olarak 

bakılmış; öğretmen yetiştirmenin nitelik boyutu ihmal edilmiştir. Halbu ki, 

toplumların hızla değişen ihtiyaçları, eskinin nitelik ölçülerine göre 

yetiştirilmiş öğretmenlerini bile kısa sürede niteliksiz duruma 

getirebilmektedir. 

Özellikle 1960'lı yıllardan bu yana eğitimde, özel olarak da öğretmen 

yetiştirmede nitelik konusu ciddi olarak ele alınmakta; bu konuda yapılan 

araştırmalar yogunluk kazanmaktadır. İlgili kaynaklarda, öğretmenin 

geleneksel rolünde meydana gelen değişmelere ve bunun sonucu olarak 

ortaya çıkan öğretmenin yeni rolüne sıklıkla değinildiği görülmektedir
63

.  

Öğretmenin yeni rolüne ilişkin davranış özellikleri açıkca 

gözlenebilecek özelliklerinden, gözlenmesi oldukça zor olan özelliklere 

dogru uzayan uzunca bir liste oluşturmaktadır. 

Hızla gelişen bilim ve değişen teknoloji, fertleri ve toplumları da 

değiştirmektedir. Buna parelel olarak, eğitimin amaçlarında ve öğretmenin 

rollerinde de değişiklikler meydana gelmektedir.  

Dünün klasik eğitiminde bilgilerin değişim hızı oldukça yavaş, sınıfın 

mutlak hakimi öğretmen iken; bugünün hızla değişen bilgi dünyası ile 

giderek demokratikleşen, düşünen, soran, cevap arayan genç kuşakların 

yetişmesini amaçlayan eğitim dünyasında öğretmenin önemi artarken, sınıf 

ortamı içindeki rolü ve konumu da bir hayli değişikliğe uğramış 

bulunmaktadır. Her şeyden önce artık, sınıfta tek bilen öğretmen değildir. 

Öğretmen sınıftaki öğrencilerinin artan bilgi edinme yolları ile elde ettikleri 

bilgileri kazanma yollarını aramalı, en azından onlara anlamadıkları 

konularda yardımcı olabilmeli, onların saygı ve güvenini kazanabilmelidir
64

. 

Öğretmenin vazifesi öğrencideki kabiliyeti ortaya çıkarmak ve onun 

izlenmesine yardımcı olmaktır. Bunu yapabilmek için öğretmenin kabiliyetli 

ve yaratıcı olması şarttır. Öğretmen yetiştirilirken belli bilgileri öğrenip 

aktaracak adamlar yetiştirilmesi hedef alınınca, yaratıcı kabiliyetler büyük 

ölçüde öldürülüyor demektir. Öğretmen kendinde olmayan birşeyi başkasına 
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veremez. Eğer o kendi tahsili içinde bilgiyi şahsen araştırıp ortaya çıkarmanın 

ne demek olduğunu öğrenmemişse, öğrenci karşısında sadece spikerlik 

hizmeti yapar
65

. 

Ülkemizde, öğretmen eğitiminin önemini vurgulayan Varış, bu 

konudaki görüşlerini şöyle belirtmektedir: 

Öğretmenlik statüsü yalnızca bilgi verme rolünü gerektirseydi, bu işi 

öğretim makinaları, T.V.,radyo v.b.araçlarla yapmak mümkün olurdu. En 

azından, teknoloji yönünden gelişmiş ve teknoloji ötesine geçmiş toplumlarda 

öğretmen problemi kolayca çözümlenebilirdi. Oysa, davranış bilimleri, bize 

öğrencinin, öğretmenin tutum ve davranışları ile etkilendiğini göstermektedir. 

Öğretmenin düşünceleri tutumları, duygusal tepkileri, çeşitli alışkanlıkları 

öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan 

çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden 

etkilenmektedir. Özet olarak yeni kuşakların meydana gelmesinde,  

• Öğretim ortamı ve öğretim yolları, 

• Öğretilen konunun niteliği, 

• Beklenmedik durumlarda ortaya çıkan soru ve tepkilere karşı 

öğretmenin tutumu rol oynamaktadır. 

Bu üç kategori, öğrenci başarısına dönük olarak ele alınmalıdır.
66

 

Öğretmenin görevinde başarılı olabilmesi için, üst düzeyde genel 

kültüre sahip olması, hem öğreteceği alanda hem de eğitim alanında yeterli 

bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekmektedir. Nitekim, öğretmenlik 

mesleği analiz edildiğinde, şu üç temel boyut dikkati çekmektedir: 

• "Kim, niçin, nerede, nasıl öğretilmelidir?" sorusuna cevap vermek 

üzere düzenli meslek bilgileri, 

• Öğretim alanı hakkında derin ve engin alan bilgisi, 
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• Küçük bilgi, olgu ve olay kategorilerinin büyük bir temele 

oturtulmasına yarayacak genel kültür.
67

 

Öğretmenliğin bu üç boyutu, tek bir kurumda, tek bir program halinde 

işlenebileceği gibi, ayrı kurumlarda farklı süre ve ağırlıklarla da 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Görüldüğü gibi, günümüzde öğretmen, en iyi bilgiyi aktaran kişi değil, 

davranış ve tutumlarıyla öğrenci başarısına dönük etkinlikleri düzenleyebilen 

ve öğretimde etkili olabilen kişidir. 

Ülkemizde henüz tam olarak öğrenci merkezli bir öğretimden söz 

etmemiz mümkün olmamakla birlikte, öğretim işinin yanlızca öğretmenin 

aktif, öğrencinin pasif dinleyici olarak gerçekleştirilmesi yöntemi de önemli 

ölçüde değişikliğe uğramıştır. Artık öğretmenin öğrencinin sorularına cevap 

veren, bazı konuları kendi imkânları ile arayıp, öğrenerek sınıfa getirmelerine 

imkân sağlayan bir yöntemi benimsemesi kaçınılmaz gibi görünmektedir. 

Hatta laboratuvar çalışmaları, geziler, gözlemler, bilgisayarlar, 

öğretimin büyük ölçüde ferdileşmesine yol açmaktadır. Bu da, öğretmene her 

öğrencisinin ilgisini, yeteğini, öğrenme hızını tanıma gibi yeni görevler 

yüklemektedir. Öğretmenin bunu başarabilmesi için iyi bir psikoloji, gelişim 

ve yöntem bilgisine ihtiyacı vardır
68

. 

Günümüzde girişimci yaratıcı kuşaklar yetişmesini vurgulayan 

öğretmenler isteniyor.Öğretmenlikte değişim çok hızlı seyrediyor. Belki de 

önümüzdeki yıllarda sürprizlerle karşılaşmamız söz konusu olacak. 

Değişikliklere çok kolay uyarlanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluklardan 

kaçmayan insan yetiştirilmesi ön plana alınmalıdır. 

Bugün artık tek bir alanda derinleşmiş olarak yetişen öğretmen yerine 

T şeklinde yetişen, hem alan bilgisine sahip aynı zamanda enginliğine de 

öğretmenlik bilgisine sahip, disiplinler arası ilişkileri de çok iyi izleyen 

öğretmen tipine bir gidiş var. Yine bilgi aktaran öğretmen yerine, 

öğrencilerine yön veren bir öğretmen istenmektedir. Ezberletici bir öğretmen 

yerine, nasıl öğrenileceğini, araştırma ve incelemeyi öğreten öğrencileri 

korkutan, dış uyarıma giden öğretmen yerine, öğrencilerinde iç uyarım 
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geliştiren öğretmen önem kazanmaktadır. Demokrasinin ön şartı olan; 

eleştirici düşünceyi öğreten öğretmen tipi günümüzün ve geleceğin öğretmeni 

olacaktır
69

. 

Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin olumlu bir sınıf ortamı 

yaratılmasında  ve öğretim çalışmalarının verimli olmasında en önemli 

değişken olduğunun anlaşılması ile birlikte bu alanda araştırmaların 

yapıldığını görmekteyiz. Öğrencilerin öğretmenlerinde hangi özellikleri 

aradıkları konusu ile ilgili olarak ülkemizde de bazı araştırmalar yapılmıştır. 

Bütün bu araştırmalarda öğrenciler, genellikle en sevdikleri öğretmenlerinin 

bilgi sahibi, bilgiyi iyi aktaran, öğretmek için örneklerden yararlanan, ölçüleri 

sıkı , iyi huylu, neşeli, adil, sorumluluk sahibi, otoriteyi sağlayabilen, uyumlu 

v.b. özelliklere sahip olmalarını istediklerini belirtmişlerdir
70

. 

Mc. Mergniy ve Carrier, çağdaş öğretmenin sınıf içi etkinliklerdeki 

niteliklerini vurgularken şu görüşlere yer vermektedirler:
71

 

 Öğretmen,  

• "Ne" yaptığı ile, öğrencinin "Ne" yi öğrendiği arasındaki nedensel 

ilişkiyi kavrayabilmeli, 

• Öğrenciye etki eden davranışlarını objektif olarak gözlemleyebilmeli, 

• Öğrencilerin niteliklerini titizlikle analiz eden, öğretimdeki 

yaklaşımlarını belirleyebilmeli,  

• Davranışlarıyla, öğrencilere yeterli ve en uygun olan öğretim 

ortamlarını düzenleyerek, öğrencilerin, öğretime uyum 

sağlamalarında yardımcı olmalıdır. 

Gower ve Walters, öğretmenin, sınıf-içi etkinliklerde aşağıda belirtilen 

yeterlilikleri taşımaları gerektiğini belirtmişlerdir:
72
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• "Ne"yi, "niçin" istediğine açık seçik olarak karar verebilmeli,  

• Sınıf-içi etkinliklerde süreyi iyi planlayıp kullanabilmeli, 

• Öğretim için gerekli materyali yeterli düzeylerde sağlayabilmeli,  

• Sınıf-içi etkinlikleri düzenlerken, öğrencilerin "Ne" yapaçaklarını 

anlamalarına fırsat vermeli, 

• Sınıf-içi etkinlikleri objektif olarak gözlemleyebilmeli, gerektiğinde, 

öğrencilerin karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmalı. 

• Sınıf-içi etkinliklerde, öğrenci davranışlarını sürekli düzeltmelerle 

değil, gözlemleyerek ve gerektiğinde not alarak güçlüklerin 

çözümünde yardımcı olmalı  

• Geçerli bir neden olmadıkça, öğrenci davranışlarına olumsuz yönde 

etki etmemeli, öğrencileri kendi hallerine bırakarak, fertsel 

gelişmelerine yardımcı olmadır. 

Öğretmenin yanlızca meslekî formasyona sahip olması başarılı 

olabilmesi için yeterli olmamaktadır. Çağdaş öğretmen, iyi bir vatandaş 

olmanın yanında, insan ilişkilerinde başarılı bir fert olmak zorundadır. Bu 

özellik giderek demokratikleşen sınıf ortamında, öğretmenin öğrencileri ile 

ilişkilerinde olduğu kadar okul içinde meslektaşları ve diğer insanlarla 

başarılı ilişkiler kurabilmesinde de önemlidir.  

Bilmek ve öğretmek bir öğretmende bulunması gereken ana 

özelliklerdendir. Konusunu iyi bilmek, yeniliklere açık olmak, bunları 

öğrencilerine en uygun yöntemlerle anlatabilmek, öğretmenin en önde gelen 

nitelikleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerine eşit ve objektif  

davranabilme, öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurabilme, 

planlı ve proğramlı çalışma, sınıfta düzeni sağlayabilme, öğrencilere hoş 

görülü davranabilme, güzel ve zengin bir dil özelliğine sahip olabilme, 

bunların yanısıra sıcak, sempatik ve dostça davranabilme günümüz 

öğretmeninde bulunması gereken temel özelliklerdir.Çocukluk ve gençlik 

dönemlerinin ideal yetişkin modeli olan öğretmenin, sınıfta öğrettikleri kadar 

genel tutum ve davranışlarının da öğrenciler üzerinde etkili olacağını hiç 

hatırdan çıkarmamalıdır
73

.  
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Öğretmenlik mesleğinde başarılı olanlarda bulunması gereken 

özellikler konusunda pek çok ölçek de geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden biri, 

Barr tarafından hazırlanmıştır. Barr ölçeğinde, başarılı bir öğretmende 

bulunması gereken onbeş özellik belirtilmiştir.Bunlar sıra ile şunlardır: 

• "1. İyi huylu uyumlu olmak,  

• Başkalarını düşünmek,  

• Işbirliğine açık olmak, 

• Duygusal yönden dengeli olmak,  

• Ahlâklı olmak,  

• Kendînî idare etmede başarılı olmak,  

• Bağımsız, kendi kendine yeterli olmak,  

• Zeki olmak, soyut düşünebilmek, 

• Peşin hükümsüz ve adil olmak,  

• Objektif olmak, 

• Kişisel olarak çekici olmak (giyim,fizik,görünüş,temizlik), 

• Fiziksel enerji sahibi olmak (başarılı olmak için istekli olmak), 

• Güvenilir olmak, dürüst olmak, 

• Olaylara orjinal bir yöntemle yaklaşabilmek, 

• Meslekî yönden yeterli bilgi sahibi olmak."
74

 

 Bütün bu özelliklere sahip kaç öğretmenimiz bulunabilir? Bu soruya 

olumlu cevap verebilmek oldukça zor. Bu özelliklere büyük ölçüde sahip 

olan fertlerin öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri en ideal durum olmakla 

birlikte, bugün için özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim 

kurumlarında, öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırmanın yanında 

öğretmenliğin gerektirdiği kişilik özelliklerini geliştirici ve uygun tutum ve 

davranışları kazandırıcı yaklaşımlara yer verilmesi son derece önemlidir. 

Sabırlı, bilgili, hoşgörülü ve yaptığı işi sevme özelliklerinin bütün 

öğretmenlerde bulunması gereken özellikler olduğu söylenebilir.  

 İfadelerden anlaşılacağı üzere, genç kuşakların eğitimi görevini 

üstlenen öğretmenlerin, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği niteliklere 

sahip oldukları oranda, öğrencilerini geleceğe dönük olarak 
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eğitebileceklerdir. Eğitimin niteliği ile öğretmenin niteliği arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka ifade ile, öğretmenin niteliği geliştikçe 

eğitimin de niteliği gelişmekte, öğretmen yeterli niteliklere sahip olmadığı 

zaman, eğitimin de niteliği gelişememektedir.  

 Görülüyor ki, öğretmenlikte aranan nitelikler konusunu akılcı bir 

yapıya kavuşturmak mümkün değildir. Çünkü, öğretmenlik mesleği dinamik 

bir yapıya sahiptir. Sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçiş sürecinin 

yaşandığı günümüzde, öğretmenin niteliğini belirleyici kriterler değişikliğe 

uğramış, eğitimde sevgi öğesi ön plana çıkmıştır. Temel olarak, öğrencilerini 

sevmeyen, meslektaşlarıyla iyi ilişkiler kuramayan, kişisel problemlerini 

sınıfa ve okula taşıyan öğretmenlerin başarılı olma şanslarının az olacağı 

söylenebilir.  

1.4. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN HUKUKİ 

TEMELLERİ 

Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, özel eğitimi 

gerektiren bir alan olarak kabulü 19 uncu yüzyılın ortalarında Dâru'l 

Muallimîn'in açılmasıyla gerçekleşmiştir. 1848'de yalnızca öğretmen 

yetiştiren bir okulun açılışı yeni bir anlayış ve Türk Eğitim tarihinde çok 

önemli bir olaydır. Ne var ki bu artık yalnızca Dâru'l Muallimîn mezunlarının 

öğretmenlik yapabileceği anlamına gelmemektedir. 1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi, "Dâru'l Muallimînde tahsil etmiş olan muallimlerin mekâtip-i 

umumiyeye muallim olmak için sairlerine (Dâru'l Muallimîn'de okumayıp 

öğretmen olmak için başvuranlara) hakk-ı rüçhanı (öncelik hakkı) olacaktır" 

demektedir. Bu ifade başka kaynaklardan da öğretmenliğe geçiş yolunu açık 

bırakmaktadır
75

.  

Öğretmen okullarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu bir 

dönemde, başka kaynaklara öğretmenliğin açık olması kaçınılmaz 

görünmektedir. Fakat yine de, öğretmen okulu çıkışlılara "hakk-ı rüçhan" 

(öncelik) tanınması Dâru'l Muallimînin bir meslek okulu olarak görüldüğünü 

açıklamaktadır. Aynı öncelik Dâru'l Muallimât mezunlarına'da tanınmıştır.  
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Dâru'l Muallimîn dışında çeşitli kaynaklardan mesleğe yapılan 

atamalar arasında askeri okul mezunlarının özel bir yeri vardır: Programlarda 

yer almaya başlayan müsbet bilimleri, eğer öğretmen okulu çıkışlılar yoksa, 

onlar okutmuşlar ve her düzeydeki okullarda öğretmen kadrolarını yarıdan 

fazla onlar doldurmuşlar ve bu durum Cumhuriyet dönemine kadar asker 

öğretmenlerin oranı azalarak sürüp gitmiştir. Askeri okullar medrese 

etkisinden uzak kaldıkları için, mezunları sivil okullarda olumlu etkilerde 

bulunmuşlardır
76

.  

Osmanlı Devletinin ilk Anayasası olan Kanun-u Esasi'de (23 Aralık 

1876), Osmanlı "efradının" (fertlerinin) tümü için ilk öğretim mecburi 

kılınmıştır. Daha sonra II. Abdülhamit döneminde, öğretmenliğin 

meslekleşmesine ilişkin -kağıt üzerinde de kalsa- bazı önemli düzenlemelere 

başlandığı görülür
77

.  

II. Abdülhamit döneminde, öğretmenliğin meslekleşmesi için çok 

önemli bir talimat çıkarılmıştır. Bu belge mutlakiyet döneminde en olumlu 

eğitim çalışmalarından biridir. Muallimlikte Meslek-i İhtisas Tesisine Dair 

Tâlimat başlığını taşıyan bu belgenin temel hükümleri şunlardır: 

 Md. 1. Türkçe karşılığı "Öğretmenlik mesleğine giriş için şu şartlar 

konmuştur: 

1- İyi ahlâk ve davranışlı olmak, 

2- Öğretim görevinden başka bir görev ya da  memuriyetle 

uğraşmamak, 

3- Kendisine verilecek derse bağlılık ve ihtisasa uymak
78

. 

Görüldüğü gibi, bu hükümlerle öğretmenliğin meslekleşmesi için çok 

önemli şartlar getirilmiştir. Bugün bile değerlerini korumaktadırlar. 

Talimat, "Öğretmenleri daimî (kadrolu) ve seyyar (ek görevli) olarak 

ikiye ayırmakta ve daimî öğretmenlerin her zaman mektepte bulunup öğretim 

görevi yanında öğrencilerin ahlâk terbiyelerine ve mektebin idare ve 
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disiplinine dikkat ve nezaret etmelerini şart koşmakta, bunların başka 

mekteplere ek  görevle derse gidemeyeceklerini belirtmektedir."   

16. maddeye göre bir öğretmene birden fazla ders verilmesi halinde,bu 

derslerin arasında mümkün olduğu kadar bir ilişki bulunmasına dikkat 

edilecektir. 

1869 Maarif-i  Umumiye Nizamnamesinin bazı maddelerini değiştiren 

ve Hicri 1316 (1898-1899) tarihli Maarif Salnamesi'nde yer alan bir hükümde 

çok önemlidir. Hüküm şöyledir: "Dâru'l Muallimîn'i bitirenler önce 

öğretmenlik sınıfı (mesleği) içinde ilerleyip sonra idadi mektepleri ve maarif 

müdürlükleri gibi uygun bir göreve atanacaklardır. Fakat vaad edilen bu 

yükselme için öğretmenlikte beş yıl iyi hizmet vermiş olmak şarttır." Bu, 

Cumhuriyet döneminin başında "meslekle asılolan muallimliktir" biçimde 

ifade edilen ilkenin bir ifadesidir
79

. Görüldüğü gibi bu hüküm, eğitim 

yöneticiliği görevinin, bazı şartlarla, öğretmenlere verileceğini ifade ediyor 

ki,daha sonra, günümüze kadar da hep böyle olagelmiştir.  

İlk öğretmen meslek örgütünün kuruluş tarihi Temmuz 1908'dir. Bu 

tarihte II. Meşruriyetin ilân edilmesinden hemen sonra İstanbul'da  

Darülfünûn ve Dâru'l Muallimîn mezunları Encümen-i Muallimîn adında bir 

örgüt kurmuşlardır. Bu girişimden kısa bir zaman sonra İstanbul'da İdadî, 

Rüşdî ve İptidaî okulların öğretmenleri Muhafaza-i Hukuk-ı Muallimîn 

Cemiyeti adında ikinci bir örgüt kurmuşlardır. Örgütün amacı öğretmenlerin 

haklarını savunmak ve belgede yazıldığına göre, halk arasında eğitimin 

yayılmasını sağlamaktır
80

. 

I. Dünya Savaşının öğretmenlik mesleğine geçişle ilgili şöyle bir 

sonucu olmuştur: Savaşta sakat kalıp bu nedenle emekliye ayrılan subayların, 

isterlerse ve öğretmenlik yapmalarına engel bedenî kusurları yoksa, 

diplomalarının düzeylerine göre ilk veya orta dereceli okullara öğretmen 

olarak atanmaları imkânı getirilmiştir. Bunlar hem emekli maaşını, hem 

atandıkları öğretmenlik kadrosunun maaşını alacaklardı. Bu emekli subay 

öğretmenlerin mesleğe uyumlarını sağlamak için her yıl yaz tatilinde illerde 

onların meslek bilgilerini arttırıcı kurslar açılacaktı
81

. 
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T.B.M.M'nin açılışından üç ay sonra, Ankara'da bilimsel ve meslekî 

alanlarda çalışacak bir "Muallim ve Muallimler Cemiyeti" kurulmuştur.82 

Cemiyetin kurulmasından bir yıl sonra toplanan "Maarif Kongresi"nde, 

öğretmen sorunlarına da değinilmiş ve köye öğretmen yetiştirmek amacıyla 

"Köy Muallim Mektebi'nin açılması teklif edilmiştir
83

. 

13 Mart 1924 tarihinde, 439 sayılı 'Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" 

kabul edilmiştir.Bu kanunla öğretmenlik, Devletin genel hizmetlerinden olan 

eğitim ve öğretimi yerine getirmekle görevli bir meslek haline getirilmiştir. 

Öğretmenlik, ilk, orta ve yüksek olmak üzere bulundukları okullara göre üç 

kademeye ayrılmıştır. Ayrıca öğretmen olabilme şartları da 3.4.6.7. 

maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre, öğretmen okullarını bitirenler, 

Bakanlığın uygun göreceği yerde stajyer öğretmen olarak atanmakta, bir yıl 

sonra stajyerliği kalkarak öğretmen ünvanını almaktadırlar
84

.  

Öğretmen okullarının dışındaki okulları bitirenlerden öğretmen olmak 

isteyenler ise 6. maddede şöyle belirlenmiştir.  

"Darülfünun ve yüksek ihtisas mektepleri mezunlarından orta tedrisat 

mekteplerinde kendi ihtisaslarına ait ders zümresinin talimini deruhte 

edebilmeleri için öncelikle dördüncü maddede beyan olduğu şekilde bir 

mektepte en az bir sen staj görmeleri lazımdır. Bunların muallim ünvanını 

alabilmeleri için, staj gördükleri mektep meclis-i muallimini tarafından 

kabiliyet ve ehliyetlerinin tasdik edilmesine Türkçe, fenni terbiye ve 

felsefeden verecekleri imtihanlarda muvaffak olmalarına mütevakkıfdır."
85

 

Bu maddeye göre öğretmen okulları dışındaki Yüksek öğrenim 

kurumlarını bitirenlerden kendi branşlarında öğretmenlik yapmak isteyenler, 

Bakanlığın göstereceği bir okulda en az bir yıl staj yapmaları, bir yılın 

sonunda Öğretmenler Kurulu'nun onayı alındıktan sonra, Türkçe, Fenni 

Terbiye (Pedagoji), ve felsefe derslerinden yapılacak sınavda başarılı 

olmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu sınav, bugün uygulanmakta olan " 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifikası" yerine geçmektedir. Ancak bu sınav, 
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ilgili yasada bir yıl staj gördükten sonra yapılmaktadır. Günümüzde ise kendi 

branşlarında öğretmen olmak isteyen fakültelerini son iki sınıfında okuyan 

öğrencileri ve mezunları bağlı bulundukları üniversitelerin Eğitim 

Fakültelerine müracaat ederek. ilgili sertifika programını bitirmek 

zorundadırlar. 439 sayılı yasanın 6. maddesi, 10.6.1930 tarih ve 1702 sayılı 

yasanın 4. maddesini uygun olmadığından, sözü edilen yasanın 44. maddesi 

gereğince 1 Eylül 1930 tarihinden itibaren kaldırılmıştır
86

. 

1702 sayılı ve 10.6.1930 tarihli "İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 

Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun" un 4. maddesinde öğretmenlerin staj 

işlemleri şöyle düzenlenmiştir.  

"Madde 4. İlk vazifeye stajyer olarak başlanır. Staj senesi sonunda 

ehliyet ve tedris kabiliyeti talim sicili ve teftiş raporu ile sabit olan stajyerler 

muallim ünvanını alırlar. Meslekte kıdem muallim ünvanını aldığı tarihten 

hesap edilir. Muallim ünvanı alınmadıkça terfi edilemez ve iki sene zarfında 

muallim ünvanını alamayan stajyerlerin vazifelerine nihayet verilir."
87

 

439 sayılı yasanın 7. maddesinde de orta öğrenimini tamamlayan ancak 

yüksek öğretime devam edemiyenlere de öğretmenlik hakkı verilmektedir. 

Buna göre, ilgili adaylar branşlarında sınava alınır, başarılı olanlar "Öğretmen 

Yardımcısı" olurlar. Daha sonra, ilgili yasanın 6. maddesine göre öğretmen 

ünvanını alabilmektedirler
88

. 

Ancak bu yasada, resim, el-işleri, beden-eğitimi v.s. gibi derslerin 

öğretmenlerinin atanmasında, adayların ilgili branşlarda yüksek öğrenim 

görmüş olmaları şart koşulmuştur
89

. 

Öğretmenliği meslek olarak belirleyen bu yasada, öğretmenler, sabit 

(devamlı) ve mevkut (belli zamanlarda çalışan) olmak üzere iki kısma 

ayrılmıştır. Bu ayrım 439 sayılı yasanın 10. maddesinde şöyle belirlenmiştir: 

"Madde 10. Muallimler vazife itibariyle sabit ve mevkut olarak iki 

kısma ayrılmıştır. Mekteb sınıf derslerini deruhte eden muallimler sabit 
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kısımdandır. Bir mektebe haftada yedi saatten fazla ders okutmak vazifesiyle 

mükellef olmayanlar mevkut muallimler sınıfını teşkil ederler."
90

 

Devamlı öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı'nca verilen eğitim ve 

öğretim hizmetlerinin dışında resmi veya özel hiçbir işte çalışamamaktadır. 

Mevkut öğretmenler ise, bu kuralın dışındadır. Günümüzde buna benzer bir 

ayrım "Yüksek Öğretim Yasası" yla öğretim üyeleri arasında yapılmaya 

başlanmıştır.  

Öğretmenleri sabit ve mevkut olarak ikiye ayıran bu ilgili yasanın 

maddesi, 1702 sayılı yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır
91

. 

439 sayılı yasada, öğretmenlerin törenlerde, davetlerde Devlet 

dairelerinin müdürleri ile eşit hak ve salahiyette olacağı belirtilmiştir
92

. 

21. madde ile de, tatil zamanlarında eğitim ve öğretimde ilgili 

incelemelerde bulunmak üzere yabancı  ülkelere gitmek isteyen öğretmenlere 

beş yılda bir olmak üzere gerekli izin ve masraflarının karşılanacağı 

belirtilmiştir. Bu madde 1943 yılına kadar yürürlükte kaldıktan sonra, 

13.9.1943 tarihli ve 4489 sayılı "Yabancı Memleketlere Gönderilecek 

Memurlar" hakkındaki yasayla yeniden düzenlemiştir.  

Öğretmenlik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 13 Mart 1924 tarih ve 439 

sayılı yasayla bir meslek haline getirilmiştir. 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı 

yasanın 12. maddesinde de "maarif hizmetinde asıl olan muallimliktir" 

hükmü konmuştur
93

. 

Ülkemizde 24 Haziran 1973 tarih, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu
94, öğretmenlik mesleğini 43. maddesinde tekrar tanımlamıştır. 

"Madde 43: Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili 

yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu 

görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel 

alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.  
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Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim 

kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim 

görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans 

üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde 

düzenlenir." 

"Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi", 1739 sayılı kanunun 45. 

maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. (Bu maddenin ikinci fıkrası 

16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı kanunun 13 üncü  maddesi ile aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir." 

- "Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan ve pedagojik 

formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim 

Bakanlığı'nca tesbit olunur.  

- Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından ve 

bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca 

seçilirler.  

- Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış 

olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları 

halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî 

Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.   

- Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine 

hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla 

seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir", denilmektedir.  

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, 3.4.1991 karar tarihli, 37 

nolu karar sayısı ile çıkarılan, öğretmenliğe atanacakların atamalarına esas 

olan branşlarıyla mezun oldukları yüksek öğretim programı ve maaş karşılığı 

okutacakları esas derslerle diğer dersleri gösteren bir kararname 

yayınlanmıştır
95

. Öğretmenliğe atama işlemleri; bu kararnamede yer alan 

branşlar ve mezun oldukları yüksek öğretim programı göz önünde 

bulundurularak yapılmaktadır.  

Öğretmenlik mesleği, yasal temellerinin belirlenmiş olmasına rağmen; 

öğretmen okullarının sayısının yetersizliği, öğretmen ihtiyacının fazla oluşu, 
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dengesiz öğretmen dağılımı gibi sebeplerden dolayı "kapısı açık, girişi kolay 

bir meslek"
96  olma özelliğini günümüze kadar koruyagelmiştir. Halen "Hiç 

bir şey olamazsan öğretmen ol" düşüncesi geçerliliğini sürdürmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

SİSTEMİNDE DEĞİŞMELER 

 Bu bölümde, öğretmen yetiştirme sistemimizdeki değişmeler ele 

alınmış, günümüzde öğretmen yetiştiren kurumlar tanıtılmaya çalışılmıştır.  

2.1. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN GELİŞİM SÜRECİ 

Bu ana başlık altında Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin tarihçesi 

sunulacak, ayrıca öğretmen yetiştirme sistemimize yön veren, politikaları 

etkileyen Millî Eğitim şûraları ve kalkınma planlarında öğretmen yetiştirme 

konuları ele alınmıştır.  

2.1.1. TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN 

TARİHÇESİ 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusu yaklaşık yüzelli yıldır ele 

alınıp incelenen bir problem olmuş ve olmaktadır. Türk Eğitim Tarihi 

incelendiğinde toplumumuzun ihtiyaç duyduğu öğretmeni yetiştirmek 

maksadıyla, 1848 den başlayarak günümüze kadar uzanan zaman dilimi 

içerisinde, değişik isimlerde ve değişik özelliklerde öğretmen yetiştiren 

kurumların açıldığı görülür.  

Öğretmen yetiştiren bu kurumlardan nasıl bir öğretmen yetiştirmeye 

çalışıldığını incelediğimizde; bunun devrin sosyo kültürel yapısına ve 

politikasına göre şekillendiğini ve değiştiğini görürüz
97

. 

Ülkemizde ilk öğretmen okulunun açılmasından başlayarak çok çeşitli 

ve değişik öğretmen yetiştiren kurum açılmış ve faaliyet göstermiştir. Bu 

kurumların ömrü kimi zaman uzun olmuş bazen de çok kısa sürmüştür. 

Öğretmen yetiştirmenin tarihine baktığımızda zengin bir tecrübe birikiminin 

var olduğunu görebiliriz. 
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Burada öğretmen yetiştirmenin tarihi üç başlık altında incelenmeye 

çalışılmıştır. Bunlar ; Cumhuriyet öncesi, 1923-1980 dönemi ve 1981 sonrası 

YÖK sisteminden günümüze öğretmen yetiştirme uygulamalarıdır.  

2.1.1.1. Cumhuriyet Öncesi Öğretmen Yetiştirme  

Türk eğitim tarihinde örgün eğitim çalışması yapan ilk öğretmen tipleri  

sıbyan mektebinde öğretim yapan "muallimler ve medreselerde öğretim 

yapan müderis"lerdir. Muallimleri ve müderrisleri yetiştiren medrese 

sistemidir; ancak alt düzeydeki medreseler genelde imam ve muallimleri 

yetiştirirken yüksek düzeydeki medreseler müderrisleri yetiştiriyordu. 

Müderrisler ayrıca yaptıkları hizmete göre 20'li medreselerden 30'lu, 40'lı, 

50'li ve 60'lı medreselere doğru terfi ediyorlardı
98

. 

Mektep ve medrese öğretmenlerinin genel karakteristikleri şöyle tesbit 

edilebilir: Bunlar sadece dînî bilimler alanında uzman idiler ve yaptıkları 

eğitim de genelde  din eğitimi idi. Mekteplerde ezberletmeye, medreselerde 

not tutturmaya, eski kitapları şerhetmeye dayanan bir öğretim vardı; bunların 

dışında belirgin bir öğretim metodu yoktu. Mekteplerde genelde dayak ve 

disiplin üzerine bir eğtim olmasına karşın, medreselerde saygıya dayalı, ders 

geçme sisteminin uygulandığı  bir öğretim vardı
99

. 

Medrese tipi eğitimin, zamanında, cemiyetin ihtiyaçlarına cevap 

verebildiğini kabul etmemiz gerekir. Bütün bu eğitim müesseselerinin 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde devlet tarafından değil, fakat fertler 

tarafından yapılmış olması ve bedava olarak herkesi istifadesine açık 

bululundurulması, üstelik medreseye devam eden öğrencilere gündelik 2-3 

akçe kadar mâli yardım da yapılması, Türk eğitim tarzının dikkate değer 

hususiyetlerini teşkil etmektedir. Böylece Türklerin umumi tahsilin 

ehemniyetini Hiristiyan milletlerden daha önce takdir etmelerini müşahade 

ediyoruz
100

. 

Türkiye Maarif Terihi isimli eserinde Osman Ergin Peşte Millî Arşivi 

Direktörü Doktor Fekete'nin kendisine yazdığı bir mektubun muhtevasını 

şöyle aktarmakdır:  
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"Türkiye'nin idaresinde mektep ile medrese olmak üzere iki tedrisat 

tipi bulunurdu. Budin, Temeşvar, ihtimal ki Sigetvar ve sonraları Kanije gibi 

ileri Türk şehirlerinde mektepten başka birer yüksekçe tedrisat müessesesi de 

bulunurdu, bunun adı "Medrese" idi. Medreselerin tedrisatı camilerde değil, 

hususi binalarda vuku bulurdu. Müderrisler yüksek bir tabaka teşkil 

ediyorlardı. Medreselerdeki eğitim, matematik, yıldızlar ilmi, biyoloji,Hukuk 

ve felsefe ilimlerine teşmil ediliyordu. Edebiyat ta ayrı bir müderis tarafından 

okutuluyordu. Din ile mahkeme ve idarei mülkiye (mülkkî idare) adamları 

tahsillerini bu medreselerde görüyorlar ve mesleklerde buradan yetişen 

talebeler kullanılıyordu. Müderrisin gündeliği 30-40 akçeye kadar 

yükseliyordu."
101

 

Mektep-medrese şeklindeki okul kuruluş sistemi Osmanlı Devletine 

Selçuklular'dan ve beyliklerden kalmıştır. Osmanlı Devleti de kuruluş ve 

yükseliş dönemlerinde bu sistemi geliştirdi ve yüceltti. Osmanlı eğitim 

sisteminin belkemiğini teşkil eden medreseler, Cumhuriyetin ilanına kadar 

eğitim ve öğretimdeki etkisini devam ettirmiştir.  

Osmanlılarda genel olarak, eğitimin özellikleri şöyle özetlenebilir
102

: 

• Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline 

gelmiş, toplumu derinden etkilemişlerdir. Öyleki, eğitim açısından, 

tüm Osmanlı dönemine medrese dönemi denebilir. Ancak 

medreseler, Osmanlı Devleti'nin yıkılışılna ve kapatılmalarına kadar 

(1924) kendilerini yenilemeye gitmemişlerdir. 

• Azınlık çocuklarının üst düzeyde yönetici yetiştirildikleri, "Enderun" 

adında önemli bir örgün eğitim kurumu ortaya çıkmıştır.  

• İlköğretim, 19. yüzyılın sonlarına kadar, çok basit bir düzeyde 

kalmıştır.  

• Osmanlıların son dönemine kadar, ilkokul üstü örgün eğitim 

kurumlarında yalnızca erkekler okumuştur. 
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• Eğitim-öğretimin temel amacı dînîdir ve "âlim" denince esas olarak 

din bilgini anlaşılmaktadır. Müsbet bilimlere ilgi ferdî, istisnaî ve 

süreksizdir.  

• Eğitim-öğretim yöntemi, esas olarak nakilci (aktarmacı) ve 

ezbercidir.  

• Tanzimat dönemine kadar, eğitim her düzeyde ücretsizdir.  

• Azınlık ve yabancılara öğretim hakkı tanınmış, fakat bu faaliyetleri 

denetlenmediğinden, Devlet için siyasi, ekonomik olumsuz 

sonuçları görülmüştür.  

• "Osmanlıca" denen Türkçe, Arapça, Farsça karışımı bir dil 

geliştirilmiştir. Böylece, aydınlarla halkın dili arasında uçurum 

derinleşmiş, eğitimin ve bilginin toplumda yaygınlaşması 

güçleşmiştir. 

• 10-Yaygın eğitim, dinadamları, ahlâkçılar, edipler...tarafından 

yapılmıştır. 

• 11-Eğitimde yenileşmelere 1773'lerden itibaren önce askeri okullar 

açılarak girişilmiştir. 

• 12-Medrese, Osmanlı İmparatorluğunun sonuna kadar askeri 

okullarda kısmen, sivil okullarda daha geniş ölcüde etkisini 

sürdürmüştür. 

Osmanlılarda öğretmen yetiştirme konusu, ilk kez genel eğitimden ayrı 

bir ihtisas alanı olarak düşünen ve ele alan Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih, 

Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, sibyan mektebi muallimi olacaklar için, 

genel medrese programlarından farklı bir program öngörülmüştür.Bu 

programda, Adab-ı Muhasebe ve Usûl-i Tedris adında bir derse yer vermiştir. 

Tartışma Kuralları ve Öğretim Yöntemi anlamına gelen böyle bir dersin 

ilkokul öğretmen adayları için programda özel olarak öngörülmesi o çağda ve 

daha yüzyıllarca sonraları için önemli bir yeniliktir. Bu, Türk eğitim tarihinde 

olduğu kadar, dünya eğitim tarihinde de son derece yerinde bir buluştur. Ne 

yazıkki Fatih'in programı kendisinden sonra devam ettirilememiştir
103

. 
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XVII. yüzyıldan sonra medreselerde yavaş yavaş akli ve müsbet ilimler 

itibardan düşmüş ve dersler daha ziyade fıkıh olan içine kapanmıştır. 

Matematik, astronomi, felsefe gibi dersler, her ne kadar, tamamiyle ortadan 

kalkmış değilse de, herhalde ikinci planda kalmıştır. Hatta bu ilimlerden en 

ilkel bilgilere bile sahip olmayanların en büyük  medreseler müderrisliğine ve 

en büyük makamlara geçtiği görülmüştür
104

. 

Ancak 18. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra başlayan Osmanlının 

batılılaşma ve modernleşme çabalarına önce askeri alanda daha sonra 19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren sivil alanda yeni okullara ihtiyaç duyuldu. 

Askeri okulların öğretmen ihtiyacının önemli bir kısmı yabancı uzmanlarca 

karşılanırken, sivil okullarda yeni öğretmenlere ihtiyaç duyuldu. Özellikle 

batı örneğine göre yapılanmaya çalışılan devlet teşkilatına memur (kâtip) 

ihtiyacını karşılamak üzere kurulan "Rüştiye Mekteplerinin" öğretmen 

ihtiyacını karşılamak üzere 16 Mart 1848'de ilk kez bir öğretmen okulu 

Dâru'l Muallimîn adıyla açılmıştır.Sonraları Dâru'l Muallimîn-i Rüşdî de 

denen bu öğretmen okulunun açılması,Türk eğitim tarihinde ve Tanzimat 

döneminin sivil okullar açılması atılımında çok önemli bir olaydır
105

. 

Başlangıçta amacı yeni bir öğretmen tipi meydana getirmek bunun 

vasıtasıyla yeni bir okul sisteminin medrese karşısında tutunmasını sağlamak  

olan, Osmanlı öğretmen yetiştirme politikası doğrultusunda yeni öğretmen 

yetiştiren kurumlar ortaya çıkmıştır.  

Ülkemizde doğrudan doğruya ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere 

kurulan ilk okul, 1968'de açılan "Dâru'l Muallimîn-i İptidâiye" ilköğretmen 

okuludur. 1874'de idadiler açılmaya başladıktan sonra bu okula bir de idadi 

bölümü eklenmiş, böylece öğretmen yetiştiren kurumlar "sıbyan", "rüştiye" 

ve "idadiye" olmak üzere üç dereceye ayrılmıştır. Her şube iki yıl olarak 

düzenlenmiştir
106

.  

Mutlakiyet döneminde öğretmen yetiştirilmesi alanında daha ziyade ilk 

okul öğretmeni yetiştirilmesine önem  verilmiştir. Taşrada ilkokul öğretmeni 

yetiştirilmesine 1875'lerden itibaren önce Bosna, Girit ve Konya'da girişilmiş, 

1882-1890 arasında Sivas, Bursa, Amasya, Kastamonu, Kudüs, Trabzon, 
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Edirne'de, daha sonra da Selânik, Kosova, Manastır, Aydın, Halep, Elazığ, 

Erzurum, Musul, Van ve Bolu'da okullar açılmıştır
107

. 

Meşrutiyet döneminde hem nitelikli, hemde çok sayıda öğretmen 

yetiştirilmesi fikri önem kazanmış, bu yolda bazı uygulamalara gidilmiştir. 

Temmuz 1908'den hemen sonra Dâru'l Muallimîn'den İptidaiye kısmı 

ayrılmış ve bağımsız bir okul haline gelmiştir. Dâru'l Muallimîn-i Âliye 

öğrencileri ise derslerinin bir kısmını kendi okullarında bir kısmını da Dâru'l 

Fünunda oranın öğrencileri ile beraber yapmaya başlamışlardır. 1909'da 

Dâru'l Muallimîn-i Âliye kapatılıp öğrencileri darülfünuna gönderildi. 

1910'da yeniden açıldı. Dersleri yine kısmen kendi bünyesinde, kısmen 

Dârü'l Fünûn'da yapılıyordu
108

. 

Meşrutiyet dönemi ile İstanbul dışında öğretmen yetiştirme faaliyeti 

hız kazanmıştır. 1908'den sonra taşrada 30 Dâru'l Muallimîn birden açıldı. 

Daha önce eski Dâru'l Muallimînlerin genellikle bir öğretmeni vardı. Bazı 

dersleride dışarıdan gelen "seyyar muallimler" gösteriyordu. Öğrencileri 

talebe-i ulûm idi. Yeni açılan Dâru'l Muallimînler önceden hazırlanmış, 

düşünülmüş bir program çerçevesinde ele alınmadığından bu okullara 

öğretmen bulunamadı. Açılan yeni okullara İptidaiye ve Rüştiye'den yetersiz 

hocalar atandı. Mektep ve terbiye işleri ile ilgili pek az müdürler tayin 

edilebildi
109

. 

Osmanlı'da 1858 yılına kadar kızlar yalnızca ilkokul öğrenimi yapmış, 

ancak 1858'den sonra kızlar için orta okul düşünülmüştü.Bu okulların bayan 

öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 1870'de İstanbul'da kız öğretmen okulu 

Dâru'l Muallimât açılmıştı
110

. 

İstanbul'daki Dâru'l Muallimât meşrutiyet döneminde Dâru'l 

Muallimât-ı Âliye adını almış ve İptidaî, ihzarî ve Âli adlarıyla üç kısma 

ayrılmıştır. İptidaî kısım (5 yıl) ilkokullara öğretmen yetiştiriyordu. İhzarî 

kısım (2 yıl) Dâru'l Muallimât-ı iptidaiyelere öğretmen ve ilköğretim 

müfettişi yetiştiriyordu. Âli kısım (3 yıl), Edebiyat, Tabiiyat, Riyaziyat 
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şubelerine ayrılmıştı. Mezunlar orta ve yüksek dereceli okullara öğretmen 

oluyorlardı
111

. 

Taşra kız öğretmen okulları ise bazı vilayetlerde kız Rüşdiyelerine 

birkaç sınıf eklenerek kurulmaya çalışmış, 5 yıl süreli ve kız ilkokullarına 

öğretmen yetiştiren okullardı
112

. 

Meşrutiyet döneminde nitelikli ve çok sayıda erkek ve kadın öğretmen 

yetiştirilmesi fikri önem kazanmış ve bazı uygulamalara gidilmişse de, gerek 

ihtiyaç, gerek kayırma, gerek öğretmenlik mesleğinin öneminin yeterince 

anlaşılamaması nedeniyle, meslek okulları dışında bir çok kimse (kapıcılar, 

kahveci cırakları v.s..) mesleğe alınmıştır. Maarif Nazırı Emrullah Efendi, 

1910'da gazetelerde yayınlattığı bir ilanla "yalnızca okuma yazma bilenlere 

bile muallimlik ehliyeti verileceğini, bunların muallim atanacaklarını" 

duyurmuştur
113

. 

Özellikle 1913 yılında kadar olan geniş serbestlikten olumsuzluklarına 

rağmen Maarif de nasibini almıştır.Maarifin ilerlemesi için ilköğretimden mi 

başlamalı, yoksa üniversiten mi başlamalı gibi soruların cevapları bu 

dönemde araştırılmıştır. Öğretmen yetiştirme davasında iki türlü öğretmen 

tipinden, yani bilgili yetişmiş öğretmen tipinin Batıya uygun bir şekilde 

yetiştirilmesine bu devirde başlamış, iş eğitimine dayanan müstahsil 

öğretmen tipi hakkındaki görüşler de, bu devirde matbuat ve meclise intikal 

etmiştir
114

. 

Meşrutiyet yıllarında sayıları 65'e kadar çıkan öğretmen okulları, 

meşrutiyetin sonlarına doğru hem önemlerini yitirmişler hemde kendilerine 

rağbet çok azalmıştır. Dâru'l Muallimîn ve Dâru'l Muallimât 

Nizamınamesinin neşrinden sonra, savaş yıllarında çok sıkıntı geçiren vilayet 

bütçelerinin Darulmuallimin'lere bakamaması ve ilkokul öğretmenlerinin 

aylıklarını verememesi öğretmenliğe olan ilgiyi azaltmış hatta öğretmen 

bulunamamaya başlamıştır. 1915 yıllından sonra programı tekrar değiştirilen 
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öğretmen okulları yukarıda adı geçen Nizamname ile Cumhuriyete intikal 

etmiştir
115

. 

Kurtuluş Savaşı döneminde öğretmenler, gerek mitingler düzenlemek 

suretiyle, gerekse halkın millî kurtuluş davası yolunda bilgilendirilmesi 

amacıyla halk eğitimi çalışmaları yapmışlardır.Bunların ötesinde Kurtuluş 

Savaşında bazı öğretmenlerin cepheye koşarak düşmanla mücadele 

ettiklerini, bazılarının şehit düştüğünü görüyoruz. Mesela Maraş Lisesinin 

genç matematik öğretmeni Hayrullah Efendi, Fransız işgali ve zulümleri 

üzerine beş on arkadaşıyla dağa çıkmış, düşmanla savaşırken şehit 

düşmüştür. Özellikle 1921 başlarında düzenli ordu kuruluncaya kadar, 

öğretmenlerden yer yer Kuva-yı Millîye denen millî direniş için silahlı 

örgütlenme ve mücadeleye katılanlar çoktur
116

. 

2.1.1.2. Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme (1923-

1980 Dönemi) 

29 Ekim 1923"te Cumhuriyet ilan edildi ve yeni bir Türk Devleti 

kuruldu.  

Cumhuriyet idaresinin devraldığı sosyal yapı ekonomik ve kültürel 

bağımsızlıktan mahrum hale geldiği için siyasi bağımsızlığını da hemen 

hemen yitirme durumuna düşmüş bir sosyal yapıdır. Cumhuriyet idaresi bu 

sosyal yapıyı siyasi bağımsızlığa kavuşturdu. Fakat, siyasi bağımsızlığın 

temelinde ekonomik ve kültürel bağımsızlık vardır ve bunların sağlanması da 

bir eğitim meselesidir
117

. 

Cumhuriyetle birlikte başlatılan eğitim çalışmalarının esasını millî, 

çağdaş ve laik bir eğitim sistemi kurmak, yaymak ve bunun için gerekli olan 

vasıtaları temin etmek teşkil ediyordu. Amaç, Atatürk'ün belirttiği ve 

hükümet proğramlarında da açıklandığı gibi, halkı eğitmek ve cumhuriyeti 

yaşatacak yeni nesli yetiştirmekti. Ancak mevcut okullar, programlar, 
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öğretmenler ve diğer kaynaklar bunu gerçekleştireçek sayı ve nitelikte 

değildir
118

. 

1923'ten sonra, ülkede, o zamana kadar görülenlerle 

karşılaştıralamayacak önemli siyasal, ekonomik, hukukî, kültürel ve eğitimle 

ilgili değişmeler gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet dönemi eğitiminin temel 

özellikleri şunlardır
119

: 

- Dönemin siyasal , ekonomik, hukukî, kültürel değişmeleri 

gerçekleştirildiğinde toplumun % 10'u bile okur yazar olmadığı 

için, bunların kitlelere benimsetilmesi ve kökleştirilmesinde 

eğitimin oynayabileceği rol her zamankinden fazla anlaşılmış ve 

eğitime bu nedenle de çok önem verilmiştir.  

- Atatürk, bizzat kendisi "Baş öğretmen" ünvanı ile, eline tebeşiri 

alarak karatahta başında halka ders vermiş, kitlelerin eğitim 

düzeyinin yükselmesi için büyük çaba harcamıştır. Bu hareketiyle, 

o, öğretmen ve eğitimcilere çok değerli bir manevi destek 

sağlamıştır.  

- Eğitimde genel olarak sayısal bakımdan önemli gelişmeler 

sağlanmıştır.  

- 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ile tüm 

okullar Maarif  Vekâletine bağlanmış ve medreseler kaldırılmıştır.  

• -Eğitim laikleştirilmiştir.  

• -Eğitim demokratikleşmiştir.  

• -Özellikle tarih ve dil konularında millî bir amaca yönelme 

başlatılmış. Ancak, zaman zaman bu alanlarda aşırılıklara da 

gidilmiştir.  

• -Lâtin harfleri kabul edilmiştir.  

• -Kadın eğitimine önem verilmiş, bu alanda büyük gelişme 

sağlanmış ve erkek-kız karışık (karma) eğitim kesinlikle 

gerçekleşmiştir. 
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• -Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve 1938'e kadar Atatürk'ün 

varlığı tüm halka ve öğrencilere, kendilerine ve geleceğe güven 

duygusu ve büyük şevk vermiş, kız erkek tüm öğrenciler bir 

meslek sahibi  olarak topluma yararlı olabilmek için büyük çaba 

harcamışlardır.  

• -İlkokul öğretmenlerinin maaşları 1948'de Devlet Bütçesinden 

ödenmeye başlamıştır.  

• -Bir süre, köy için eğitim ve öğretmen konusunda önemle 

durulmuş, bazı uygulamalara girilmiştir.  

• -Laik ve Atatürk ilkelerine bağlı, yeni bir insan tipi yetiştirmek 

eğitimin amaçlarından biri olmuştur.  

• -Özellikle 1940 lara kadar halk eğitimine önem verilmiştir.  

• -1945'lerden itibaren, eğitim bilimlerindeki gelişmeler, kara 

Avrupası'nın  etkisinden çıkarak A.B.D.'deki eğitim görüşleri ve 

uygulamalarının etkisine girmiştir.  

• -1961'de, eğitim plânlamasında istişari (danışılan) bir kurum 

olan Devlet Plânlama Teşkilatı kurulmuştur. 

• -1961 Anayasının 114. maddesi idarenin her türlü eylemlerine 

karşı yargı yolunu açtığı için, bu tarihten sonra, öğretmenin 

verdeği sınav notuna karşı, öğrencinin idare mahkemesine itiraz 

edebilme hakkı doğmuştur.  

• -Öğrencileri, yetenekleri doğrultusunda ve ülkenin gerçekten 

ihtiyacı olan mesleklere ve teknik eğitime yönlendirici bir örgün 

eğitim sistemi kurulamamıştır.  

• -Eğitim öğretimde, "şekille ilgili" tutum ve davranışlara fazla 

yer verilmiş, bu da bazen "öz"ü unutturmuştur.  

• -Zaman zaman hükemetler kendi partilerinin isteklerini eğitime 

aşırı ölçüde yansıtmışlar, bu nedenle, istikrarlı bir millî eğitim 

politikası izlenememiştir. 

• -Çok partili rejime geçildikten sonra, mahallî seçmeni tatmin 

etmek için, gerçek ihtiyaç düşünülmeden, çeşitli yerlerde pek 

çok okul açılmıştır. 

• -Öğretmen yetiştirmede, zaman zaman nitelik gözetilmemiş, 

bunun da başlıca iki olumsuz sonuçu olmuştur. 
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a) Genel eğitim ve öğretim bundan zarar görmüştür. 

b) Öğretmenlik mesleği, toplumda, lâyık olduğu düzeye 

yükselememiştir. 
 

• -Eğitim sorunları tümüyle çözülememiş, başka sorunlar ortaya 

çıkmış, bazıları da büyük boyutlara ulaşmıştır. 

• -Kitle ilitişim araçları (basın,radyo,TV,sinema,video 

filimleri,v.s) eğitim ve öğretime yeterli destek ve katkıda 

bulunamamış, hatta zaman zaman olumsuz değerler yayıp okul 

ve öğretmenlerin etkisini yıpratmışlardır. 

• -Siyasal etkenler, bozuk kentleşme, kaynak yetersizliği, 

umursamazlık, şekle önem verme vs. gibi nedenlerle eğitimde 

nitelik yeterince sağlanamamıştır. 

• -Öğretim yöntemleri ve öğrenci disiplini konusunda, geçmişten 

gelen etkiler kısmen sürüp gitmiştir (ezbercilik vs.).  

• -Türk eğitim tarihinin geniş tecrübe ve fikir birikiminden asıl 

günümüzde ders alınması gerekirken, ilgililerde ve aydınlarda bu 

konuda yeterli bilinçlenme ve çaba görülmemektedir. 

Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin temel özelliklerini belirttikten 

sonra, bu dönemde öğretmen yetiştirme alt sistemindeki gelişmeleri gözden 

geçirebiliriz. 

1982 YÖK düzenlemesine kadar öğretmen yetiştirmeyi ele aldığımız 

bu kısımda; önce ilköğretine öğretmen yetiştirme daha sonra da genel  

ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusundaki gelişmeler sunulmuştur. 

2.1.1.2.1. İlköğretime Öğretmen Yetiştirme  

Cumhuriyetin kuruluşu olan 1923'te 10102 ilkokul öğretmeni vardı: 

Bunların 1081'i kadın, 9021'i erkekti. Meslekî öğrenim görmüş olanlar, 378'i 

kadın, 2356'sı erkek toplam 2734'tür. bunların önemli bir kısmı da 

medreselerin alt sınıflarından ayrılmış, yarım yamalak bir öğrenimle 1-2 

senelik Dâru'l Muallimîn'lerden mezun olmuş, medrese alışkanlık ve 
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düşüncelerinden kurtulamamış, çoğu imamlık ve müezzinlikle de görevli 

sarıkla hocalardır
120

. 

Cumhuriyet  döneminde öğretmen  yetiştirme  konusu  oldukça  

karmaşık  bir  özellik  arzetmektedir121. İlkokul öğretmeni yetiştirme 

konusunda izlenen yol, sayıları çok fakat öğrencisi az ve öğretmeni yetersiz 

ilköğretmen okullarının sayılarını azaltmak, niteliğini yükseltmek olmuştur. 

1923-1924 Öğretim yılının başında kız öğretmen okullarının sayısı yediye ve 

erkek öğretmen okullarının sayısı 13'e indirilmiştir
122

. 

 Meşrutiyet döneminde 4 yıl olan öğretmen okullarının süresi 1924'te 

5 yıla çıkarılmış,her sınıfta okutulan ders saati sayısı 32 den 28'e indirilmiştir. 

1924-1925 ders yılında programa ictimaiyat konmuştur
123

. 

2 Mart 1926 tarih ve 789 Sayılı Maaif  Teşkilatına Dair Kanun'da 

ilkokul öğretmenlerinin, "İlk Muallim Mektepleri" ve "Köy Muallim 

Mektepleri" olmak üzere iki kaynakta yetiştirilmesi öngörülmüştür. Aynı yıl 

içinde Denizli ve Kayseri'de 3 yıllık "Köy Muallim Mektepleri" açılmıştır. 

Beklenen sonuç elde edilemediğinden bu okullar 4 yıl sonra kapatılmıştır.
124  

1932-1933 ders yılı başında, ilköğretmen okullarının süresi 6 yıla 

çıkarılmış, ilk 3 yıl ilk devre sayılarak bu devrede ortaokul programlarının 

aynen tatbiki kararlaştırılmış, son 3 yıl da meslekî devre sayılarak yeni bir 

program yapılmıştır. Bu sistem yıllarca sürmüştür. Daha sonraları ilk devreler 

kaldırılarak öğretmen okulları ortaokul mezunlarını kabul eden üçer yıllık 

meslek okulları haline getirilmiştir
125

. 

O yıllarda, öğretmen okullarına yöteltilen bir eleştiri, teorik derslere 

fazla önem verip meslek derslerini ve uyğulama çalışmalarını yeterli titizlikle 

ele almayışlarıdır.  
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Öğretmen okulları öğretmenleri bu iş için yetiştirilmiş kişiler değildi: 

"Bir kısmı eski hocalardan, bir kısmı da idadi, tıpbiye, eczacı, harbiye, 

milkiye gibi okulların mezunlarından oluşmuş kadrolara sahipti.  O zamanki 

öğretmen okullarındaki bu kadrolara güvenerek ileri öğretim usullerini veya 

eğitim şekillerini uyğulamaya kalkışmak en çetin meselelerden birini ele 

almak demekti. Yüksek veya orta öğretmen okulundan çıkmış yeterli öğretici 

ve eğitici eleman henüz öğretmen okullarının kadrolarında yer almamıştı."
126

 

Öğretmen okulları kitabî bilgilerden ve ezbercilikten kendînî bir türlü 

kurtaramamıştı. "Fizik, kimya, tabiat dersleri bile bu biçimde işleniyordu. 

Eğitim bilimi, öğretim yöntemleri, eğitim tarihi gibi derslerde de en son 

yöntemlerin neler olduğu öğretileceğine, söyleniyordu. Öğretilen ve 

uygulanan arasında farklı bir durum ortaya çıkıyordu. Eğitim dersleri 

dışındaki öğretmenler, eğitim derslerini küçük görüyorlar, hatta bu derslerle 

alay ediyorlardı."
127

 

Cumhuriyet döneminde 1948'e kadar ilkokul  öğretmenleri maaşlarını 

il özel idaresinin cılız bütçelerinden almışlardır. Bu durum öğretmenliği, 

ekonomik bakımdan güven vermeyen meslek haline sokmuş, öğretmenlerin, 

ülkedeki dağılımını ve ülke eğitimini çok olumsuz biçimde etkilemiştir
128

. 

Köylerimizin durumu, ülke şartları içinde kısa zamanda okul açarak, 

öğretmen bulup gönderme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmen 

okullarımızın öğrenci sayısı bu ihtiyacı karşılayacak ölçüde değildi. 1937 

yılında "nüfusu öğretmen gönderilmesine yeterli olmayan ve üç yıllık 

ilkokullara gönderilmek üzere" köy öğretmenliği kursları düzenlenmiştir. Bu 

kurslara askerliğini jandarma çavuşu olarak yapan, okuma-yazma bilen genç 

ve dinamik köy delikanlıları alınmıştır
129

. 

Yine 1937 yılında büyükçe (nüfusu 400 ün üstünde) köylere öğretmen 

yetiştirmek üzere İzmir Kızılçullu'da ve Eskişehir Çifteler'de Köy Öğretmen 

Okulları açıldı. Bunlar sonradan Köy Enstitülerine dönüştürüldü
130

. 
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Köy Enstitülerinin kurulmasından önce köy öğretmeni yetiştirme 

konusunda bazı görüşler ve tecrübeler vardı.  

Nüfusun % 85'i köyde yaşayan ve okul olmayan köylerimize kısa 

sürede öğretmen yetiştirmek amacıyla 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı 

kanunla Köy Enstitüleri kurulması kararlaştırılmıştır. Köy Enstitüleri 

kurulurken köyün ihtiyaç duyduğu öğretmen, ziraatçi ve sağlıkçı 

yetiştirilecekti. Köy enstitüleri ilkokul üzerine 5 yıllık eğitim veren ve 

mezunu köy öğretmeni olan bir uygulama içindeydi. Aynı zamanda faaliyet 

gösteren şehir öğretmen okulları ilkokul üzerine 6 yıllık bir eğitim veriyordu. 

Öğretmen yetiştirme kaynağı ikiye bölünmüştü. 1948 yılında 21 köy 

enstitüsü faaliyet gösteriyordu
131

. 

Köy Enstitüleri kuruluşlarından itibaren Türkiye'de en çok tartışılan 

eğitim kurumlarıdır. Şubat 1954' te yayınlanan 6234 sayılı kanunla Köy 

Enstitüleri, tümüyle geleneksel ilköğretmen okulları ile birleştirilmiştir
132

. 

1970-1971 öğretim yılına kadar, ilkokul öğretmenleri lise gibi, üç 

yıllık ilk öğretmen okullarında yetiştirilegelmiştir. 1970-1971 öğretim yılında 

süreleri 4 yıla çıkarılmıştır
133

. 

1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, "öğretmenlik, 

Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan 

özel bir ihtisas mesleğidir", hükmünü getirmiş ve öğretmenlerin, hangi 

öğretim kademesinde olursa olsun, yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması 

gerektiğini öngörmüştür. Bunu gerçekleştirmeye doğru bir adım atılarak,  

Temel Eğitim 1. kademe denen okullara, yani ilkokullara sınıf öğretmeni 

yetiştirmek üzere eğitim süresi uzatılarak, 2 yıllık Eğitim  Enstitülerinin 

açılması kararlaştırılmıştır. 1974-1975 öğretim yılından itibaren bazı 

ilköğretmen okullarında 2 yıllık Eğitim Enstitüleri açılmış ve bünyesinde 

Eğitim Enstitüsü açılmayanlar ise, Öğretmen Liselerine dönüştürülmüştür. 

1976'da sayıları 50'yi bulan 2 yıllık Eğitim Enstitüleri, belirtildiği gibi eski 

ilköğretmen okulları binalarında faaliyet göstermişlerdir. Bu okullara öğrenci 
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alımı yetiştirilmesi ve mezun edilmesi üzerine ideolojik ve politik amaçların 

karıştığı öne sürülmüş ve bu konu o yıllarda basında çokça tartışılmıştır
134

. 

1981'de yapılan düzenleme ile, "sınıf öğretmeni" yetiştiren bu 

okulların sayıları 17'ye indirilmiştir. Daha sonra 20 Temmuz  1982'den, 

itibaren Eğitim Yüksekokulları haline dönüştürülerek üniversitelerin içine 

alınmıştır
135

. 

1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile getirilen tüm öğretmenlerin 

yüksek öğrenim görmeleri ilkesini gerçekleştirmek için, 1986 Nisan'ından 

itibaren önceki yıllarda orta öğretim düzeyinde yetişmiş ilk okul 

öğretmenlerine -sayıları 130 bin kadar- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi tarafından iki yıl süreli Eğitim Önlisans Programı başlatılmıştır. Bu 

program, TV, Radyo ve basılı ders malzemeleri ile gerçekleştirilmiştir
136

. 

2.1.1.2.2. Orta Öğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme 

1936'da orta okul, lise ve öğretmen okulları öğretmenlerinin yetişme 

yerlerine göre durumları şöyledir:
137 Yüksek öğrenim görenler; 960/ orta 

öğrenim görenler: 1129/  özel öğrenim görenler: 27/ Toplam : 2116 

Cumhuriyet döneminde orta okullara öğretmen yetiştirme konusunda 

en uzun ömürlü ve en önemli kurum şüphesiz 1926 da Konya'da kurulup 927-

1928 ders yılı başında Ankara'ya taşınan Gazi Orta Mulallim Mektebi ve 

Terbiye Enstitüsüdür
138

. 

Gazi Orta Muallim Mektebi 1949-1950 öğretim yılında Gazi Eğitim 

Enstitüsü adını almıştır.1946'dan sonra orta öğretim basamağında artan 

öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim enstitüleri açılması yoluna 

gidilmiştir. l969'a  kadar sayıları  10'u geçmeyen bu kuruluşların sayıları 

1977-1978'de 18'i bulmuştur. Eğitim Enstitülerinin bütün bölümleri  1968-

1969 yılından itibaren 3 yıla çıkarılmıştır
139

. 
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Bu arada onbinlerce öğretmenin çok kısa dönemlerde yetiştirildiği, 

mektupla yükseköğretim ve hızlandırılmış eğitim uygulamalarını 

görmekteyiz. 1974'te, bütün lise mezunlarına yüksek öğretim yaptırmayı vaat 

eden dönemin hükümeti, mektupla yüksek öğretim denen bir uygulamaya 

gitmiş ve 46.000 öğrenci bu yolla  öğretmen yetiştiren programlara alınmıştır. 

Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri de dahil, çeşitli dallarda mektupla 

öğretmen yetiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu program daha çok yazın 5 

haftalık çalışmalar biçiminde yapılmış ve 3 yıl içinde toplam 15 hafta kadar 

öğretim yapılabilmiştir.
140

 1978 yılında siyasi sebeplerle "Hızlandırılmış 

Eğitim" adıyla bir uygulama başlatılmış, 45 günde bir sınıf geçilmek kaydıyla 

binlerce yetişmemiş eleman öğretmen yapılmıştır
141

. 

1978-1979 öğretim yılından itibaren üç yıllık eğitim enstitüleri 4 yıla 

çıkarılarak isimleri de Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiş, sayıları 

azaltılarak programları lise öğretmeni de yetiştirebilecek şekilde 

düzenlenmiştir
142

.  

Liselere öğretmen yetiştiren okul olarak İstanbul Yüksek Öğretmen 

Okulu 1956'ya kadar tek kurum olarak kalmıştı. Eski Darulmualimîn-i 

Aliye'nin devamı olan bu okul yıllarca iyi öğretmenler yetiştirmiştir. Ancak, 

yıllık mezun sayısı 30'a bile varamamış, 1923-1963 arasında 630 mezun 

verebilmiştir. 1963'ten sonra verimin arttığı görülmektedir
143

. 

1956'da İzmir'de, 1959'da Ankara'da birer Yüksek Öğretmen Okulu 

daha açılmıştır. 1972-1973 Öğretim yılında mevcut üç yükseköğretmen 

okulunda  1441 öğrenci bulunuyordu
144

. 

Yüksek Öğretmen Okullarına 1959'a kadar, Liseyi bitirerek 

üniversitenin Fen ve Edebiyat Fakültelerine giren öğrencilerden bir grup 

sınavla seçiliyor, çeşitli dallarda lise öğretmeni olmak üzere MEB hesabına 

parasız yatılı olarak okutuluyordu. 1959'dan itibaren, ilköğretmen okullarının 

en başarılı ve kişilikli öğrencileri arasından seçilenler bu okullara öğrenci 
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olarak alınmaya başlandı. Fakat böyle seçilen öğrenciler, o yıllarda lise 

mezunu sayılmadıkları için önce lise sınavlarına sokulup lise diploması 

alıyorlardı. Öğrenciler branş öğrenimlerini ilgili fakültelerde, meslek 

derslerini Yüksek  Öğretmen Okullarında görüyorlardı. Fakat geceleri 

yürütülen meslek derslerindeki düzensizlik, 1974-1975'ten başlayarak 

ilköğretmen okullarının "öğretmen liseleri" adı altında lise mezunu vermesi, o 

yıllarda üniversitelerin öğretmenlik formasyonu vermeye başlamaları ve 

Yüksek Öğretmen Okullarının içine düştükleri ideolojik şiddet olayları, bu 

okullara gerek kalmadığı biçiminde bir görüşe neden olmuştur.  Yüksek 

Öğretmen Okullarına Ağustos 1978'den itibaren öğrenci alınması 

durdurularak bu okulların ortadan kalkmasına gidilmiştir
145

. 

1978'den itibaren Eğitim Enstitüleri 4 yıla çıkarılıp sayıları 10'a 

indirildi ve Yüksek Öğretmen Okulu adını aldılar. Temel eğitim II. kademesi 

ile liselere öğretmen yetiştiren bu okullar 16 bölüm halinde öğretim 

yapıyorlardı. 20 Temmuz 1982'de de Eğitim Fakülteleri haline 

dönüştürüldüler
146

.  

Özelillikle Cumhuriyet döneminde orta öğretim kurumlarının öğretmen 

ihtiyacını karşılayan kaynaklar arasında üniversiteler önemli bir yer tutar. 

Bunlardan İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Fen Fakülteleri ile A.Ü., 

D.T.C.F. ve Fen Fakültesi, Lise ve dengi okullara Türk Dili ve Edebiyatı, 

Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dillerde çok sayıda 

öğretmen yetiştirmişlerdir
147

. 

Yine formasyon kazandırıcı program uygulamalarıyla üniversitelerin 

öğretmen yetiştirmeye katkılarını görmekteyiz. A.Ü.Eğitim Fakültesi, 

Boğaziçi, Ege, Hacettepe, ODTÜ, Selçuk, İnönü ve Diyarbakır 

üniversitelerinde formasyon programları uygulanmıştır. Bu programlara 

kaydolma şartları üniversitelere göre farklılık göstermiştir. Mesela; A.Ü. 

Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi belirli kontenjanlara göre başka 
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üniversite, akademi ve yüksek okul mezunlarını da kabul ederken, D.T.C.F., 

Boğaziçi ve O.D.T.Ü. sadece kendi öğrencilerine öğretmenlik sertifikası 

programları uygulamışlardır
148

. 

1982 öncesi Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmen yetiştirme 

sisteminin en önemli sakıncası, öğretmen yetiştirme işinin politik 

yönlendirmelere çok açık olması idi. 1982'de  öğretmen yetiştirilmesi 

M.E.B.'dan alınıp üniversitelere devredilince bu sakınca kalkmış, fakat bu 

kez, sadece öğretmeni istihdam etmekte yetkisi bulunan bir kurum haline 

gelen M.E.B. ile üniversite ve ilgili fakülteler ve yüksekokullar arasında 

kopukluk olmuştur. Ayrıca, öğretmen yetiştirme işinde nitelikten çok niceliğe 

önem verilmiş, öğrencilere öğretmenlik ruhu ve bilgisi yeterince 

aşılanamamış, öğrencilerin de bu okullara öğretmen olma ülküsü ile 

gelmeleri sağlanamamış, bu okullara henüz yeterli sayıda ve nitelikte 

niversite hocası yetiştirilememiştir
149

. 

Görüldüğü gibi, Cumhuriyet döneminde orta okul ve liselere öğretmen 

yetiştiren kurumlar ve kaynaklar çeşitlilik göstermektedir. Bu dönemde 

öğretmen yetiştirme, nitelikten çok nicelik boyutunun ön planda olduğu bir 

gelişme sergilemektedir. Özellikle, mektupla yüksek öğretim ve hızlandırılmış 

eğitim  uygulamaları ile onbinlerce öğretmen mezun olarak eğitim ordusuna 

katılmıştır. Öğretmenlik mesleğine karşı olumsuz tutumlarda ve seksen 

öncesinde sergilenen hadiselerde yeterli eğitimi alamamış bu türlü 

öğretmenlerin etkisi küçümsenemeyecek nisbettedir.  

2.1.1.3. 1981 Yılından Günümüze Öğretmen Yetiştirme 

1981 yılından itibaren bütün öğretmenlerin üniversiterde 

yetiştirildiklerini görmekteyiz. Bu noktaya nasıl gelindiğini anlayabilmemiz 

için konu ile ilgili Cumhuriyetten sonraki gelişmelere göz atmamız yararlı 

olacaktır.  

Öğretmenin Üniversitede yetiştirilmesi fikri pek de yeni değildir. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, öğretmenin üniversitede 

yetiştirilmesine ilişkin görüşler ortaya atılmıştır. Hatta liselere öğretmen 

yetiştiren Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri; okul kurulduğu günden beri 
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öğrenimlerini üniversitenin ilgili programlarında görüyorlardı. Bu 

uygulamanın dışında orta okul, hatta ilkokul öğretmenlerinin bile 

üniversitelerde yetişmesini isteyen eğitimciler olmuştur
150

. 

Tanınmış eğitimcilerimizden İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1930'lu yılların 

başlarında yazdığı bir makalede, bu konudaki görüşlerini söyle 

açıklamaktadır: "...Hocalık, mesleklerin en incelerinden biridir. Bu genç 

yolcunun yüksek tahsili ve felsefe kültürü yoksa ne yapsın? İlkokul 

öğretmenini de bir üniversiteli olarak yetiştirmek lazımdır."
151

 

1946'da toplanan III. Millî Eğitim Şûrasında, "Öğretmen Üniversitesi" 

kurulması önerilmiş; 1950'li yılların sonları ile 1960'lı yılların başlarında 

yapılan Millî Eğitim Komisyonu, Millî Eğitim Planlama Kurulu ve VII. Millî 

Eğitim Şûrası çalışmalarında Yüksek Öğretmen Okullarının Eğitim Fakültesi, 

Eğitim Enstitülerinin de Eğitim Akademileri adlarıyla akademik bir yapı ve 

işleyişe kavuşturulması istenmiştir. Bütün bu tasarı ve düşünceler bir türlü 

hayata geçirilememiştir. Burada bazı eğitim bilimciler, öğretmen 

yetiştirmenin bir üniversite görevi olarak ele alınması gerektiğine işaret 

etmişlerdir
152

. 

1981'e kadar süregelen değişme ve yenileşme istekleri ile Türk Yüksek 

Öğretiminin en büyük sorunu olan yapı ve model arayışı,
153 6 Kasım 1981 

tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bunu tamamlayan 20 

Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sonuçlanmıştır
154

. 
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Bu düzenleme, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan, 

yükseköğretimin tüm nitelikleriyle bir "bütünlük" içinde ele alınarak 

düzenlenmesi temel ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir
155

. Konu, XI. 

Millî Eğitim Şûrası'nda da, "Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmenlik 

yapma yetkisinin bugüne kadar yoksun bulunduğu yasal dayanaklara 

kavuşturulduğu" biçiminde değerlendirilmiştir
156

. Bir başka kaynak yeni 

düzenlemeyi 1933 üniversite reformundan sonra ikinci üniversite reformu 

olarak adlandırmaktadır
157

. 

6 Kasım 1984 tarihinde yayınlanan 2547 sayılı kanun ile Yüksek 

Öğretim Kurulunun kurulduğunu söylemiştik. Bu kanunun  6. maddesi 

kurulun tanımını şöyle yapmaktadır.  

"Madde 6-Yüksek Öğretim Kurulu: tüm yüksek öğretimi düzenleyen 

ve yüksek öğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren bu kanunla kendine 

verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip, sürekli görev yapan bir kuruluştur."
158

 

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere tüm yüksek öğretim kurumları 

YÖK çatısı altında toplanmıştır. YÖK'e bağlanan kurumlar arasında 

öğretmen yetiştiren kurumlar da yer almaktadır.  

28.3.1983 tarihinde yayınlanan 2809 sayılı, "Yüksek Öğretim 

Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 

değiştirilerek kabulüne dair kanun"
159

 ile yüksek öğretim kurumları yeniden 

teşkilatlandırılmıştır.  

Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu ile toplam üniversite sayısı 27'ye 

çıkarılmıştır. Bu 27 üniversitenin 22'sinde öğretmen yetiştiren bir ya da 

birden çok birim açılmıştır.  
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Yüksek öğretim kurulunun kurulmasını takiben üniversite çatısı altında 

toplanan öğretmen yetiştiren kurumlar genelde, Eğitim Yüksek Okulları (2 

yıllık) ve Eğitim Fakülteleri (4 yıllık) şeklinde sınıflandırılmıştır. Eğitim 

Yüksek Okulları; ilkokullara, eğitim fakülteleri de orta öğretim 1. devre ile 

lise ve dengi okullara öğretmen yetiştirmeyi üstlenmişlerdir. Mevcut 26 

eğitim yüksekokulu (l Sanat Eğitimi Yüksek Okulu ile 2 Kız Sanat Eğitimi 

Yüksek Okulu dahil) ile 21 Eğitim fakültesi (3 Teknik Eğitim, 1 Meslekî 

Eğitim ile 1 Eğitim Bilimleri Fakültesi dahil) ülkenin ihtiyacı olan öğretmeni 

yetiştirmeyi amaçlamıştır
160

. 

Çağdaş literatür öğretmen yetiştiren kurumlarda -dört yıllık bir lisans 

öğrenim- süresini zorunlu kılmıştır. 1982 yılında toplanan XI. Millî Eğitim 

Şûrasında öğretmen eğitimi için " her kademe öğretmenliği için genel kültür, 

alan bilgisi ve meslek bilgisi dahil en az 4 yıllık lisans öğrenimi esas 

olmalıdır" denilmektedir. Yine İcra Planının 8. maddesinde ve 8-10 Haziran 

1989 da Millî Eğitim Bakanının başkanlığında toplanan "Öğretmen 

Yetiştirme Danışma Kurulu" kararlarında yer alan ilkokul öğretmenleri dahil 

bütün öğretmenlerin lisans düzeyinde öğrenim görmesi; YÖK'ün almış 

olduğu 23.5.1989 tarih ve 89.22.876 sayılı kararla 1989-1990 öğretim 

yılından itibaren uygulamaya konulmuştur
161

. 

1989-1990 yılından itibaren Eğitim yüksek okulları iki yıldan dört yıla 

çıkarılmış ilk iki yıl ortak dersler, son iki yıl ise,yan alan, esas alan dersleri 

olarak düzenlenmiştir. Her öğrenci için esas alan "Sınıf Öğretmenliği"dir. 

Eğitim Fakülteleri 1992-1993 öğretim yılında programlarına yeni bölümler 

ekleyerek onlar da Fen, Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeni yetiştirmeye 

başlamışlardır. 

1992 yılının ortalarına kadar ki dönemde Eğitim Yüksek okulları 

ilköğretim okulları ile bağımsız ilk ve orta okullara; Eğitim Fakülteleri 

liselere öğretmen yetiştirmekte idi. 3 Temmuz 1992 yılında yayımlanan 3837 

sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı kanun 

hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 

ile 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 
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kanun" ile öğretmen yetiştiren kurumların teşkilatlandırılmasında tekrar bir 

değişiklik yapılmıştır
162

. 

Bu kanuna göre (4 yıllık) Eğitim Yüksek Okulları, Eğitim Fakülteleri 

(tek bölümlü - sınıf öğretmenliği) ismini almıştır. Ancak eğer bir ilde birden 

fazla bölümlü Eğitim Fakültesi varsa bu durumda mevcut eğitim yüksek 

okulu bu eğitim fakültesine "Sınıf Öğretmenliği" bölümü olarak 

eklenmiştir
163

. 

3837 sayılı kanun ile sayıları 50'ye çıkarılan üniversitelerden eğitim 

fakültesine sahip olanların listesi araştırmanın sonunda (Ek-1) verilmiştir.  

Ek-1'de verildiği gibi günümüzde sınıf öğretmeni yetiştiren 17, orta 

öğretim 1. devre ile lise ve dengi okullara branş dersleri öğretmeni yetiştiren 

19 olmak üzere toplam 36 eğitim fakültesi vardır.  

Sınıf ve branş dersleri öğretmeni yetiştiren bu 36 eğitim fakültesi 

dışında meslek dersleri öğretmeni ve eğitim uzmanı yetiştiren; 13 teknik 

eğitim fakültesi, 2 meslekî eğitim fakültesi, 1 meslekî yaygın eğitim fakültesi, 

1 eğitim bilimleri fakültesi, 1 iletişim bilimleri fakültesi, 1 edebiyat fakültesi, 

3 fen edebiyat fakültesi, 1 ticaret ve turizm eğitim fakültesi, 1 endüstriyel 

sanatlar eğitim fakültesi olmak üzere toplam 24 kurum görev yapmaktadır
164

. 

Günümüzde bütün öğretmen yetiştiren kurumlara öiğrenciler, diğer 

yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenceler gibi merkezi sınav sistemiyle 

seçilmektedirler. Öğretmen yetiştiren bir kuruma öğrenci olmak isteyen aday 

iki türlü tercih yapabilmektedir; 

1. ÖSY sınavına göre, 

2. ÖSS ve özel yetenek sınavına göre,  

1. ÖYS Sınavına göre : 4 yıllık lisans öğretimi yapan tüm öğretmen 

yetiştiren kurumlara girmek isteyen öğrenciler üniversiteye giriş sınavının 2. 

basamağı olan ÖYS (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) başarmak zorundadır.  

2. ÖSS ve Özel Yetenek Sınavina Göre: Eğitim Fakültelerinin beden 

eğitimi, resim-iş, müzik gibi özel yetenek gerektiren alanlarına öğrenci olarak 

girmek isteyenlere ÖSS sınavı yanında özel yetenek sınavı uygulanmaktadır.  
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Ülkemizde öğretmenliğin herkesin yapabileceği bir meslek olarak 

düşünülmemesi, bu meslege yatkın olanların programlara kaydedilmesi için 

öğretmen olacaklara merkezi seçme ve yerleştirme sınavı (her iki aşaması) 

yanında, öğretmenlik tutumlarını ölçen ölçeklerin de uygulanması 

gerekmektedir. Adayların, meslek ilgileri, lise öğretmenlerinin kanaatleri, vb. 

dikkate alınmalıdır. Bu husus XI. Millî Eğiitim Şûrası'nda üzerinde durulan 

konuların en önemlilerinden biridir. Bugünkü uygulamada bu husus 

gerçekleşmemiş olmasına karşılık, öğretmen yetiştirme konusunda çalışmalar 

yapan bazı komisyonların bu öneriyi Yüksek Öğrteim Kurulu'na arzetmiş 

olması, ileride bu hususunda dikkate alınabileceği ümidînî vermektedir
165

. 

Tarihi gelişim çizgisi içinde batılı anlamda öğretmen yetiştiren ilk okul 

1848'de açılan Dâru'l Muallimîn'dir. Bu tarihten itibaren öğretmen 

yetiştirmek üzere bir çok okulun açıldığını görmekteyiz. Bunların bazısının 

ömrü uzun olmuş, bazıları ise çok kısa ömürlü olmuşlardır. Öğretmen 

yetiştirmede kaliteden ziyade nicelik boyutu hep ön planda düşünülmüş, 

açtığımız eğitim kurumlarında ve uygulamalarda sayısal talepler ağırlık 

kazanmıştır.  

Günümüzde öğretmen yetiştirme, çağdaşımız olan devletlerde  olduğu 

gibi, üniversiter bir seviye kazanmıştır. Artık ana sınıfı öğretmeni dahil tüm 

öğretmenler dört yıllık üniversite eğitimi alarak öğretmen olmaktadırlar. 

Niteliğin artırılması; eğitim fakültelerine öğretmenlik mesleğine ilgi duyan, 

kabiliyetli gençlerin yönlendirilmesi alanında sağlanabilecektir.  

2.2. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRALARINDA ÖĞRETMEN 

YETİŞTİRME 

Millî Eğitim Şûraları, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile ilim 

adamları, eğitimciler ve eğitimle ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinin 

katıldığı ve Türk Millî Eğitiminin çeşitli sorunlarının ele alınıp tartışıldığı ve 

çözüm önerilerinin hazırlandığı geniş tabanlı ilmi niteliği bulunan 

toplantılardır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze kadar çeşitli 

tarihlerde bu tür toplantılar yapılmıştır ve yapılmaktadır.  

Eğitim şûralarında öğretmen yetiştirme konusu sık sık gündeme 

getirilmiş, konu çeşitli boyutlarıyla tartışılmış, bu tartışmalar zaman 
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içerisinde öğretmen yetiştirme politikalarını etkilemiş, öğretmen yetiştiren 

kurumların gerek örgüt gerekse programlarında değişmelere sebep olmuştur. 

Bu bakımdan, öğretmenlik mesleğinin toplumsal saygınlığını etkileyen bir 

etken olarak eğitim şûralarında öğretmen yetiştirme ile ilgili eğilimleri 

gözden geçirmek faydalı olacaktır.  

17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında toplanan Birinci Maarif Şûrası 

gündeminde öğretmen yetiştirme konusu bulunmamakla birlikte komisyon 

raporlarında ve ilgili raporların şûra genel kurulunda görüşülmesi sırasında 

öğretmen yetiştirme konusu da ele alınmıştır. Şûra'nın açılış konuşmasını 

yapan Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Köy Öğretmeninin köyde 

doğmuş, büyümüş gençler arasından seçilip, yine köy şartlarına uygun olarak 

hazırlanan öğretmen okullarında yetiştirilerek köye gönderilmesinin ilke 

olarak kabul edildiğini, bu öğretmenlerin, asırlarca ihmale uğramış köy 

hayatının içine girerek kalkınma hareketlerinin yorulmaz ve idealist yapıcıları 

olacağını belirtmiştir
166

. 

Komisyonlarda yapılan konuşmalarda, köye öğretmen yetiştirme 

konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir kısmı köye öğretmen 

yetiştirme işinin yalnızca köy öğretmen okullarına verilmesine karşı çıkarak, 

toplumsal gelişme sonucu şehir-köy farkı kalmayacağını, köy çocuklarının bu 

okullarda tecrit edilmiş olarak eğitilmelerinin doğru olmayacağını, 

öğretmenlerin hem köy, hem de şehirde çalışacak şekilde yetiştirilmelerini 

istemişlerdir. Diğer bir kısım üyeler de; köy kalkınması sağlanıp şehir-köy 

arasındaki farklar azalıncaya ve Atatürk İnkılâplarını köylü benimseyinceye 

kadar, onlarla birlikte yaşayacak, köylülerin kaderini paylaşacak, aydın ve 

becerikli yeni tip öğretmenlere ihtiyaç olduğu görüşünü savunmuşlardır. 

Sonuçta köy okulları fikri benimsenmiştir
167

. 

15-21 Şubat 1943 tarihleri arasında toplanan İkinci Maarif Şûrası 

gündeminde öğretmen konusu bulunmamaktadır. Ancak, zamanın Millî 

Eğitim Bakanı açış konuşmasında öğretmen yetiştirme konusuna değinerek, 

çocukları; görmeye, gördüğünü anlatmaya, gördüğü ve görmediği şeyler 

üstünde düşünmeye alıştıracak ve onların zihnine her yönden gelişme 
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imkânını verici bir öğretim metoduna muhtacız denmektedir. Bu hususların 

gerçekleşmesinde öğretmen yetiştiren kurumları daha itinalı çalışmaya 

çağırmaktadır
168

. 

2-10 Aralık 1946 tarihleri arasında toplanan Üçüncü Millî Eğitim 

Şûrasında; köy enstitülerinin memleket için faydalı olduğu, ilköğretimde 

görev alacak öğretmenlerin, özellikle manevi bakımdan tatmin edilmiş, 

toplum içinde mesleğin önemine uygun değere yükseltilmiş, onurlu ve 

kendine güvenen, huzurlu meslek adamı durumuna getirilmesi zaruri 

görülmüştür. Bu şûra'da 8 yıl süreli (ilkokul+ortaokul) okullar ve bu okullara 

uygun yükseköğretimli öğretmenler yetiştirilmesi istenmiştir. Bu nedenle 

öğretmen okullarının "Eğitim Enstitüsü" haline getirilmesinin uygun olacağı 

belirtilmiştir
169

. 

3. Millî Eğitim Şûra'sında  liselere öğretmen yetiştiren kaynaklar 

olarak yüksek öğretmen okulu ile üniversiteler ve yüksek okullar kabul 

edilmiştir
170

. Yine bu Şûra'da öğretmen okullarının tek bir daire tarafından 

yönetilmesi gerekli görülmüştür
171

. Ayrıca bu Şûra'da Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı bir "Yönetken Enstitüsü veya Akademisi" adı altında 

yönetici yetiştiren bir kurum kurulması istenmiş; öğretmenliği süresince, 

yöneticilik yeteneği belirmiş ve başarılı olmuş öğretmenlerin, iki yıllık bir 

yetiştirmeye alınması ve 789 sayılı kanundaki "Millî Eğitim Hizmetlerinde 

asıl olan öğretmenliktir." hükmünün değiştirilmesi ve yöneticiliğin bir meslek 

haline getirilmesi istenmiştir. Bu Şûra'da elde edilen olumlu sonuçlar göz 

önünde bulundurularak "imtihanla orta dereceli okullara ehliyetnameli 

öğretmen alınması" uygulamasının devam etmesi gereği belirtilmiştir
172

. 

22-31 Ağustos 1949 tarihlerinde toplanan Dördüncü Millî Eğitim 

Şûrası gündeminde yer alan konulardan birisi; ortaokul ve liselere öğretmen 

yetiştiren eğitim enstitüleri ile Yüksek Öğretmen Okulu'nun yeni ihtiyaçlara 

göre düzenlenmesi idi. Millî Eğitim Bakını Dr.Tahsin Banguoğlu, Şûra'yı 
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açış konuşmasında; "Millî Eğitim konularının tartışıldığı ve düşünüldüğü her 

yerde, öğretmen unsuru da beraber düşünülmelidir, ortaokul ve lise 

öğretmenliği kariyer haline getirilmelidir."
173

 diyerek öğretmen yetiştirme ve 

öğretmenlik  mesleği üzerine dikkatleri çekmiştir.  

5-14 Şubat 1953 tarihlerinde toplanan Beşinci Millî Eğitim Şûrasında 

"ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen okulları ile köy enstitüleri için 

yeni öğretim programı ve meslekte olgunlaşma" konuları incelenmiştir.  

Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Şûra'yı açış konuşmasında; köy 

enstitülerinin programlarının ihtiyaca cevap veremediğini, şehir, kasaba ve 

köylere öğretmen yetiştirilmesi uygulamasının sakıncalı olduğunu belirterek, 

Türkiye'de, ilkokullara tek kaynaktan öğretmen yetiştirileceğini, bu sebeble 

ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumların "öğretmen okulu" adıyla 

birleştirilmesinin uygun bulunduğunu bildirmiştir. Bakan; öğretmen 

okullarına köy ve şehir çocuklarının alınacağını, bu okulların ilkokul üzerine 

6 yıl, ortaokul üzerine 3 yıl olarak öğretim yapacaklarını belirtmiştir
174

. 

18-23 Mart 1957 tarihleri arasında toplanan Altıncı Millî Eğitim Şûrası 

göndeminde öğretmen yetiştirme konusunun ele alınmadığı görülmektedir.  

5-15 Şubat 1962 tarihleri arasında toplanan Yedince Millî Eğitim 

Şûrası'nda gündemde yer almamakta birlikte öğretmen yetiştirme konusuna 

da değinilmiştir. Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu Şûra'yı açarken yaptığı 

konuşmada "Türk Milletinin öğretmenine karşı minnettarlığı, ordusuna karşı 

minnettarlığı ile beraber yürür. Bugün çeşitli kademelerde öğretmen ihtiyacı 

ile karşı karşıyayız. Öğretmen yetiştiren yeni müesseseler kurmaya ve 

kurulmuş olanları takveye etmeye mecburuz."
175 demiştir.  

Bu yıllarda Türkiye'de kitle eğitimine girişildiğinden ilköğretmen 

okullarının öğretim süreleri artırılamamış ancak eğitim enstitülerininin sosyal 

bilgiler, fen bilgisi, yabancı dil bölümleri iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.  

Yedinci Millî Eğitim Şûra'sında her öğretmenin; 
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a) Millî Eğitimin temel ilkelerini benimsemiş ve bunları uygulama 

seviyesine erişmiş,  

b) Meslek hayatına atıldığı zaman genel kültür ve bilgi yönünden en az 

lise yeviyesinde yetişmiş,  

c) Meslekî formasyon ve okutacağı derslerin bilgi ve becerileriyle 

donatılmış ve gerekli uygulamaları yapmış, 

d) Atatürk İnkılâpları ve Atatürk Millîyetçiliği ilkelerine bağlı şahsiyet 

ve ahlâki karekter sahibi, mesleğin değerine inanmış ve kendînî 

mesleğine vakfetmiş olması amaçlanmıştır
176

. 

İlköğretmen okullarının öğretim süresi uzatılmış, eğitim enstitülerinin 

ise bütün bölümlerinde süre üç yıl olmuştur. Ayrıca, eğitim enstitülerinin 

edebiyat bölümleri; Türkçe, tarih-coğrafya-yurttaşlık bilgisi, fen bölümleri 

ise; matematik, fizik-kimya, tabiat bilgisi olmak üzere ayrılmıştır
177

.  

28 Eylül- 3 Ekim 1970 tarihleri arasında toplanan Sekizinci Millî 

Eğtim Şûrası'nda, öğretmen yetiştirme konusu ve öğretmen sorunları üzerinde 

durulmamıştır.  

24 Haziran- 4 Temmuz 1974 tarihleri arasında yapılan Dokuzuncu 

Millî Eğitim Şûrası'nda, öğretmen yetiştiren kurumların 1739 sayılı kanunda 

yer alan esaslar ve çıkarılacak yüksekokullar kanunu hükümlerine göre 

yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin yurdun çeşitli bölgelerinde görev 

yapma esası getirilmesi, hizmet bölgesi ve ihtiyaçlara göre bölgeler arası yer 

değiştirme esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.  

Ayrıca Şûra kararlarında, "Millî Eğitimin başarısı, her türlü eğitim ve 

öğretim çalışmasının odak noktasını oluşturan öğretmene ve onun huzur ve 

güvenlik içinde görevi başında bulunmasına bağlıdır. Öğretmenin başarısı 

toplumumuzun da başarısı olacaktır."
178 denilmektedir.  

23-26 Haziran 1981 tarihleri arasında Onuncu Millî Eğitim Şûrası 

toplanmıştır. Şûra'da, eğitim, sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi daha 

önemli görülerek "Yeni Türk Millî Eğitim Sistemi" konusu gündeme 

 
176

 Aynı eser, s. 85 
177

 Aynı eser, s. 85 
178

  M.E.B. Dokuzuncu  Milli Eğitim  Þûrası, 24 Haziran-4 Temmuz 1974, Öneriler, 

Raporlar, Kararlar, Uygulamaya Konulan Esaslar, (Tıpkı Basımı), Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul, 1991, s. 327 



D r .  O s m a n  N u r i  D E M İ R E L  | 60 

 

getirilmiştir. Bundan sonra toplanacak ilk şûrada öğretmen yetiştirmeyle ilgili 

sorunların bütünüyle ele alınması kararlaştırılmıştır. 

 8-11 Haziran 1982 tarihleri arasında toplanan Onbirinci Millî Eğitim 

Şûrasının gündemini,"Millî  Eğitim Hizmetlerinde Öğretmen ve Eğitim 

Uzmanlarının Durum ve Sorunları" oluşturmaktaydı. Bu gündem 

çerçevesinde öğretmen eğitiminin gelişimi, öğretmen eğitiminde hizmet 

öncesi sorunlar ve öneriler, eğitim uzmanlarının eğitimi, öğretmen ve 

uzmanların hizmetiçi eğitimi, öğretmen ve uzmanların sorunları ve çözüm 

önerileri tartışılmıştır. Bu çalışmalara ışık tutmak amacıyla, öğretmenlerin 

statülerine ilişkin problemleri tesbite yönelik bir araştırma yapılmıştır
179

. Bu 

araştırma sonucunda, öğretmenlerin statülerinin yükseltilmelerine ilişkin bazı 

öneriler getirilmiştir. Bunlar, öğretmenliğin gençler için çekici hale 

getirilmesi, hizmet öncesi ve hizmetiçi yetiştirme durumlarının geliştirilmesi, 

çalışma ve hayat koşullarının düzeltilmesi ile ilgilidir.  

Onbirinci Şûra gündemini tamamen öğretmen ve eğitim uzmanı 

yetiştirme konusu kapsadığı için çeşitli alanlarda ayrıntılı teklif ve tedbirler 

görüşülmüştür. Mesela, Yükseköğretim öğretmeninin eğitimi başlığı altında 

çok önemli konulara temas edilmiştir.  

Konu ile ilgili olarak Şûrada şu görüşlere yer verilmiştir. 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanunu; bütün yükseköğretim kurumlarında çalışacak 

öğretim elemanları için, yeni bir düzenleme getirdiği gibi, öğretmen yetiştiren 

kurumlarda öğretmenlik yapma yetkisini de hukukî dayanaklara kavuşturmuş 

bulunmaktadır.  

Bununla beraber, yeni kanunun ışığında, öğretmen yetiştiren 

kurumlarda öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunu irdelemek 

gerekmektedir.  

Bilindiği gibi, bir ülkede yeni nesillerin yetiştirilmesinden o ülkenin 

eğitim sistemi sorumludur ve eğitim sisteminin en önemli öğesi de 

öğretmendir. Bunun içindir ki, çeşitli eğitim tip ve kademelerine öğretmen 

yetiştirme son derece önemlidir. Ancak, öğretmen yetiştiren kurumlarda 

çalışacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesinin farklı bir önemi vardır. 

Çünkü; bu öğretim elemanlarının yetiştireceği öğrenciler de meslek olarak 
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öğretmenliği seçmişlerdir ve bu öğrenciler öğretmenlerinin bilgi, beceri ve 

tüm kişiliğinden kazandıkları etkiyi atanacağı okulda devam ettireceklerdir. 

O halde; eğitim sistemindeki öğretim kalitesinin öğretmen yetiştiren 

kurumlarda çalışan öğretim elemanlarının niteliğiyle özdeş olduğu 

söylenebilir. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, öğretmen yetiştiren 

kurumların öğretim kadrosunu aluştururken şu hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

a. Öğretmen yetiştiren kurumlara öğretim elemanı yetiştirme kurumsal 

olmaktan çok bir sistem olarak düşünülmelidir.  

b. Öğretmen yetiştiren kurumlar belirli bir mesleğe hazırlayıcı 

yükseköğretim kurumları olduğundan, bu kurumlarda görev 

alacaklar için 2547 sayılı kanunun ilgili hükümlerinin 

uygulanmasına hemen geçilmelidir180. 

Onikinci Millî Eğitim Şûrası 18-22 Temmuz 1988 tarihleri arasında 

toplanmış ve gündem maddelerinden birisini öğretmen yetiştirme konusu 

oluşturmuştur. Hazırlanan komisyon raporlarında ana başlıklar halinde şu 

bölümler bulunmaktadır
181

. 

• -Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetiştirilmesi, 

• -Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programları,  

• -Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı 

sağlanması ve yetiştirilmesi, 

• -Hizmetiçi eğitim,  

• -Öğretmenlerin çalışma şartları, meslekî itibar ve statüsü. 

Şûra kararlarının hayata geçirilmiş olan en önemlilerinden birisi, 

eğitim yüksekokullarının dört yıla çıkarılması olmuştur. Yine öğretmen 

liselerinin sayılarının artırılması ve belli bir puan avantajıyla öğretmen 
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yetiştiren yükseköğretim kurumlarına geçiş sağlanması yönündeki karar 

hayatiyet kazanmıştır
182

. 

Şûra kararları doğrultusunda "Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü" 

kurulmuştur.  

15-19 Ocak 1990 tarihleri arasında toplanan Onüçüncü Millî Eğitim 

Şûra'sının gündeminde öğretmen konusu bulunmamaktadır.  

27-29 Eylül 1993 tarihleri arasında toplanan Ondördüncü Millî Eğitim 

Şûrası gündeminde yer alan okul öncesi eğitimi konusu içinde; okul öncesi 

eğitim alanına öğretmen yetiştirme ve istihdam üzerinde durulmuştur
183

. 

2.3. KALKINMA PLANLARINDA ÖĞRETMEN 

YETİŞTİRME 

Türkiye'de 1961 Anayasası ile birlikte kalkınma gayretleri plânlı olarak 

yürütülmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirme konusunda hedef, ilke ve 

politikaların önemli göstergelerinden birisi de, kalkınma planlarında konuya 

verilen değerdir. Bu açıdan kalkınma planlarında öğretmen yetiştirme 

konusundaki hedefleri bilmekte yarar vardır.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1963-1967); ortaokul ve 

liselerde öğretmen açığı bulunduğu, bunun sonucu öğretmen/öğrenci oranının 

çok yüksek olduğu ve verimin düştüğü belirtilerek, buna çözüm olarak 

öğretmen yetiştiren kurumların geliştirilmesine öncelik verileceği, bu 

kurumların yurdun imkân ve ihtiyaçlarına uygun bir sistem içinde kurulması, 

öğretmen sayısının arttırılması, öğretmenlerin nitelikli olması için gerekli 

önlemlerin alınması, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi ve 

üniversite mezunlarının bu alana yöneltilmesine çaba gösterilmesi gereği 

açıklanmaktadır
184

. 

Ayrıca DPT çalışmasında, öğrencilerin yeterli sayıda öğretmene 

kavuşabilmeleri için 15 yıllık bir sürenin gerekli olduğu belirtilmekte, 

öğretmen/öğrenci oranlarının ortaokullarda, 1963 yılında 70,1967 yılında 40, 
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1972 yılında 27, 1977 yılında 24 olması, liseler için de bu oranların 1963 

yılında 37, 1967 yılında 26, 1977 yılında 16 olması hedef alınmaktadır.
185  

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972); İlköğretmen 

okulları, temel eğitim veren, köyde yetişenlerin eğitimini yürüten ve köy 

okulunu yaygın eğitim ve kültür merkezi olarak yöneten elemanları yetiştiren 

okullardır denilmekte, altı sınıflı  ilköğretmen okullarının birinci devresi 

ilköğretmen okulu bünyesinde genel ortaokul niteliğine getirilmektedir.  

Bu plan döneminde de önceki plan dönemindeki benzer problem ve 

çözüm önerileri yer almıştır. Ortaokullarda, öğrenci/öğretmen oranlarında 

sınırlı bir iyileşme olmasına rağmen, liselerde öğretimin niteliğinin, özellikle 

bina ve öğretmen yetersizliği nedeniyle düşmekte olduğu ileri sürülüyordu. 

Bu durumu düzeltmek için, öğretmen yetiştiren kurumların bina, techizat ve 

öğretim kadrolarının iyileştirileceği; öğretmenlerin diğer çalışma alanlarına 

kaymalarını önleyici, bölgesel dağılımı dengeleyici, mevcut öğretmenlerden 

azami yararlanmayı sağlayıcı bir politika uygulanacağı belirtilmektedir.
186

 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1973-1977); İnsan gücündeki 

sayısal gelişmeler bildirilirken, öğretmen sayılarının artmasına rağmen, 

özellikle orta öğretimdeki açıkların devam etmesi ve bütün eğitim 

kademelerinde öğretmenlerin bölgelerarası dengesiz dağilımları, temel eğitim 

sorunları olarak gösterilmektedir
187

. 

Öğretmenlerin yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek hizmetiçi 

eğitimlerinin de sağlanamadığı belirtilen Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı'nda, durumun iyileştirilmesi ve sorunun çözümüne yönelik şu 

tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

"Yeniden düzenlenen öğretmen yetiştirme sistemi içinde temel 

eğitimin gerektirdiği nitelik ve nicelikte sınıf ve dal öğretmenleri süratle 

yetiştirilecektir"
188

 

Üçüncü Plan Döneminde de öğretmen sorununun hem nicelik hemde 

nitelik yönünden çözüme kavuşturulduğunu söylemek mümkün değildir. 
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Bunu Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, önceki döneme ait yapılan 

değerlendirmeden anlamak mümkündür.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1979-1983); eğitimde 

gelişmeler başlığı ile, söz konusu gelişmeler şu şekilde açıklanmaktadır: 

Üçüncü  plan döneminde de sürdürülen plansız okul açmalar, fiziki 

kapasite yetersizliği, bunun sonucunda ortaya çıkan ikili öğretim, nitelik ve 

dağılım yönünden öğretmen dengesizliği, öğretmen açığının bazı illerde 

önemli boyutlara ulaşması, öğretimin niteliğinde bölgelerarası ve aynı 

bölgede kır-kent arasında farklılaşmaya yol açmıştır.  

Diğer taraftan, öğretmenlerin istihdam şartları, ekonomik ve sosyal 

sorunları, öğretmenlik mesleğine katılımı, dolayısıyla niteliği düşürmektedir.  

Öğretmen sayısındaki yetersizliğin yanısıra öğretmen yetiştiren 

kurumların niteliği de giderek düşmektedir
189

. 

Plan'da öğretmen yetiştirme ve istihdamı ile ilgili ilke ve politikaların 

şöyle tesbit edildiği görülmektedir: 

Tüm öğretmenlerin yüksek öğrenimli olmaları esastır. Öğretmen 

yetiştiren yüksek okulların esas kaynağı öğretmen liseleri olacaktır. 

Öğretmen liselerini bitirenler doğrudan iki yıl daha öğrenim görerek ilkokul 

öğretmeni olacaktır. Öğretmen lisesi mezunları diğer yüksek öğretim 

kurumlarına da girebileceklerdir.  

Eğitim enstitülerinde oluşturulan kapasite dikkate alınarak, farklı 

eğitim kademelerinin öğretmen ihtiyacını karşılayabilecek esnek bir 

öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilecek ve fazla kapasitenin diğer eğitim 

amaçlarına uygun olarak kullanmı sağlanacaktır.  

Öğretmenlerin eğitim süresince daha verimli bir biçimde katkıda 

bulunabilmelerini sağlamak, öğretmenlik mesleğine katılımı özendirmek 

amacıyla istihdam koşullarının iyileştirilmesi ve özellikle meslekî bilgi 

birikimlerini sürekli olarak yenileyebilmeleri sağlanacaktır
190

, denilmektedir.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1985-1989); örgün eğitimin 

her kademesinde, yabancı dil eğitimine seçmeli ve kademeli olarak ağırlık 

kazandırılacak ve bunun için gerekli olan programların hazırlanması ve 

öğretmen ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.  
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Eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesine 

dönük programlara ağırlık verilecek ve eğitim programları günün şartlarına 

uygun hale getirilecek, öğretmenlerin eğitimi için TV'den faydalanılacaktır.  

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), teknisyen liselerine öğretmen 

hazırlama programını hızla karşılayacaktır191, denilmektedir.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1989-1994); öğretmen 

yetiştiren yükseköğretim kurumlarına, ortaöğretim düzeyinden kaliteli 

öğrencilerin yönelebilmesi için Anadolu Öğretmen Liseleri'nin, öğrencilerini 

daha iyi yetiştirmek için gerekli imkânlarla destekleneceği ve öğretmen 

olmayı tercih eden yükseköğretim öğrencilerinin 3580  sayılı Kanuna göre 

barınma, beslenme, giyinme ve öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının 

karşılanacağı hükmü yer almaktadır
192

. 

Kalkınma planlarının incelenmesinden görülmektedir ki, her alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da planlamaların yapıldığı bu dönemde, kalkınma 

planlarında belirtilen hedeflere ulaşılamamış, özellikle 1970-1980 arasında 

hükümetlerin çok sık değişmesi nedeniyle, ileriye dönük kapsamlı önlemler 

alınamamış, hep aynı ya da benzeri şeyler söylenmiştir.  

Genelde hızlı nüfus artışı, öğretmen yetiştirmenin bir devlet politikası 

olarak yeterince ele alınamaması, eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği gibi 

sebeplerden kalkınma planlarında yer alan hedeflere yeterince 

ulaşılamamıştır. 

2.4. GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN 

KURUMLAR  

2.4.1. FAKÜLTELER 

Bu başlık altında temel amacı öğretmen yetiştirmekte olan fakülteler 

alınmaktadır.  

2.4.1.1. Eğitim Fakülteleri 

41 sayılı K.H.K. ile Yüksek Öğretmen Okulları Eğitim Fakülteleri adı 

altında üniversitelere bağlanmıştır.  

 
191

 DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 140-141 
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 MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon, 

Ankara, 1992, s. 16 
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Aslında öğretmen yetiştiren bu kurumların akademik bir yapıya 

kavuşturulması konusunun Aralık 1946 da yapılan Üçüncü Millî Eğitim 

Şûrası'nda dile getirildiğini görmekteyiz.Her branş için elemen yetiştirilmesi 

gereğine değinilmiş, değişik fakülteleri olan bir öğretmen üniversitesi 

kurulması önerilmiştir
193

. 

1962 yılında yapılan Yedinci Millî Eğitim Şûrası'nda öğretmen 

yetiştiren okulların üniversiteye bağlı veya müstakil bir eğitim fakültesi 

haline getirilmesinin uygun görüldüğü bilinmektedir
194

. 

1982 yılında, öğretmen yetiştiren kurumların eğitim fakülteleri adıyla 

YÖK'e devri konusunda çeşitli çevreler değerlendirmelerde bulunmuş, lehte 

ve aleyhte görüşler ortaya konmuştur.  

Tekışık, öğretmen yetiştirme işinin en çok iki veya üç üniversiteye 

verilmesi gerektiğini savunmakta, bu görevin birden çok üniversiteye 

verilmesinin problemler doğuracağını belirterek, Millî Savunma'da subay 

yetiştiren, Emniyet Teşkilatı'nda polis yetiştiren yüksekokullar nasıl YÖK 

kapsamı dışında bırakıldı ise, öğretmen yetiştiren kurumların da kanun 

kapsamı dışında bırakılması gerektiğini savunmaktadır
195

. 

Oğuzhan, öğretmen yetiştirmenin üniversiteye verilmesini taktirle 

karşıladığını, bu adımın kaliteyi yükselteçeğini, ancak , bir hamlede 15-20  

civarında eğitim fakültesinin kurulmasının, üniversiteleri bir çok sorunla 

karşı karşıya bırakacağını, en büyük sorunun ise öğretim elemanı ihtiyacı 

oldugunu vurgulamıştır
196

. 

Yukarıda belirtilen problemleriyle beraber üniversitelere devredilen 

eğitim fakültelerinin günümüzdeki sayısı 33 dür. Bu fakültelerin bağlı olduğu 

üniversiteler ile birlikte isimleri Ek-1'de verilmiştir. 

1992 yılının ortalarına kadar Eğitim Yüksekolulları ilköğretim okulları 

ile bağımsız ilk ve orta okullara; eğitim fakülteleri  liselere öğretmen 

yetiştirmekte idi. Bu tarihten sonra Eğitim Yüksekokulları, eğitim fakülteleri 
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 Ataünal, Aydoğan, Özalp Reşat, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, 

Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 213 
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 Aynı eser, s. 383 
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Çağdaş Eğitim, 7,67 (Mayıs:1982),s.15   
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ismini almıştır. Ancak eğer bir ilde birden fazla bölümlü eğitim fakültesi 

varsa bu durumda mevcut eğitim yüksekokulu bu eğitim fakültesine "Sınıf 

Öğretmenliği" bölümü olarak eklenmiştir. 

Günümüzün Eğitim Fakülteleri, okul öncesi dahil ilk ve orta öğretim 

öğretmenlerinin yetiştirildiği kurumlardır. Bu fakültelerde öğretim 8 sömestr'i 

4 yıl olarak düzenlenmiştir. Anabilim dalları, öğretmenlik esasına göre 

düzenlenen fakültelerin pragramlarının, aşagıdaki bölüm ve anabilim 

dallarından oluştuğu görülmektedir
197

. 

*Fen  Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji Öğretmenliği 

*Sosyal Bilimler Bölümü 

Tarih,Coğrafya Öğretmenliği 

*Felsefe Öğretmenliği 

Felsefe, Mantık,Psikoloji, Sosyaloji Öğretmenliği 

*Türk Dili ve Türk Edebiyatı Bölümü 

Türk Dili ve Eedebiyatı Öğretmenliği 

*Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  

Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca Öğretmenliği 

*Sanat Eğitimi Bölümü 

Müzik, Uygulamalı Resim ve Resim-İş Öğretmenliği 

*Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmenliği 

*Özel Eğitim Öğretmenliği 

*Eğitim Bilimleri Bölümü 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yöneticiliği ve Denetiçiliği 

Proğramları. 

*Sınıf Öğretmenliği 

*Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 

Eğitim fakültelerinde verilen dersler teorik ve pratik olmak üzere 

düzenlenmiştir. Bu dersler "Alan, Genel Kültür ve Öğretmenlik Meslek 

Bilgisi" adı altında toplanmıştır.  
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 ÖSYM, İkinci Basamak Klavuzu, Ankara, 1995.s.39 
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Eğitim fakültelerinin geliştirilmesi, karşılaşılan problemlerin tesbiti ve 

çözümlenmesi için 1987 yılında M.E.B. ve eğitim fakültesi dekanlarından 

oluşan bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon tarafından 1988 yılında YÖK 

başkanlığına sunulan raporda şu konular ele alınmıştır
198

. 

 

1. Öğretmenin sahip olması gereken ana nitelikler, 

2. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, 

3. Öğretmen yetiştiren kurumların meseleleri, 

4. Öğretmenlerin hizmetiçinde yetiştirilmeleri, 

5. Öğretmenliği cazip kılıcak iktisadî tedbirlerin alınması. 

 

1991-1992 öğretim yılında eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 

71.531'dir
199

. 

Günümüzde öğretmen yetiştiren 33 Eğitim Fakültesinin; 16 tanesi 

1982'de, 17 tanesi de 1992 yılından itibaren Eğitim Fakültesi ismini alarak 

öğretmen yetiştirme görevini sürdürmektedir.  

 

2.4.1.2. Meslekî Eğitim Fakültesi 

Meslekî Eğitim Fakültesinde, meslekî ve teknik alanda nitelikli 

öğretmen yetiştirmek amaçıyla öğretim ve araştırma yapılmaktadır. 

Öğretimin 4 yıl olarak düzenlendiği Meslekî Eğitim Fakültesinin 

bölüm ve anabilim dalları aşağıda verilmiştir
200

. 

Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Eğitimi Bölümü: Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği, Aile Ekonomisi ve 

Beslenme Öğretmenliği,  

El Sanatları Eğtimi Bölümü: Nakış, Dekoratif Eşyalar ve Çiçek, 

Uygulamalı Resim Öğretmenliği,  

Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi Bölümü: Giyim Öğretmenliği,  

Teknoloji Eğitimi Bölümü: Ev-İş Eğitimi, İş Yönetimi ve Ticaret 

Eğitimi, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği,  
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 YÖK, Eğitim Fakültelerinin Geliştirilmesine Esas Olacak Önerileri Tesbit Etmek 
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Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü : Turizm İşletmeçiliği ve 

Otelcilik Öğretmenliği 

Ticaret Eğitimi Bölümü: Büro Yöneticisi , Muhasebe İşletme 

Öğretmenliği dallarında eğitim vermektedirler. 

2.4.1.3. Teknik Eğitim Fakülteleri 

Teknik Eğitim Fakülteleri'nde teknik alanlarda öğretmen yetiştirmek 

amacıyla eğitim-öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. 

Öğretimin 4 yıl olarak düzenlendiği Teknik Eğitim Fakülteleri'nin 

bölüm ve anabilim dalları aşağıdadır. 

Bilgisayar Teknolojisi Eğitimi Bölümü: Bilgisayar Teknolojisi 

Öğretmenliği,  

Elektrik-Elektronik Eğitimi Bölümü: Elektrik İşleri ve Elektronik işleri 

Öğretmenliği,  

Yapı İşleri Eğitimi Bölümü: Yapı İşleri Öğretmenliği, 

Makina Bölümü: Motor, Tesisat, Makine Ressamlığı ve Konstrüksiyon 

Öğretmenliği, 

Metal İşleri Eğitimi Bölümü: Döküm İşleri, Model, Metal işleri ve 

Tesviye Öğretmenliği 

Matbaa Eğitimi Bölümü: Matbacılık Öğretmenliği,  

Agaç İşleri Endüstrisi Bölümü: Agaç İşleri Öğretmenliği,  

Tekstil Eğitimi Bölümü: Boya-Apre, İplikcilik, Dokuma Öğretmenliği 

dallarında eğitim vermektedir
201

. 

2.4.2. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLE İLGİLİ DİĞER 

KURUMLAR 

2.4.2.1. Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 Ankara Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak kurulan, Eğitim 

Bilinleri Fakültesi'nin kuruluşu üniversite senetosunun 31.8.1964 gün ve 

2718 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir. Alanında tek olma özelliğini taşıyan 

fakülte Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2.8.1966 günü kanunlaşmıştır. 

Kanunda amaçları şu şekilde belirtilmiştir. 
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-Eğitim sorunlarının bilimsel olarak çözümlenmesine ve Türk Millî 

Eğitim Politikasının gelişmesine katkıda bulunmak,  

-Öğretmen okullarına meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek,  

-Üniversite öğrencilerinden  ilerde öğretmen olmak isteyenlere 

öğretmenlik sertifikası vermek  

-Eğitim bilimlerindeki modern gelişmelerin ortaya çıkardığı çeşitli 

uzmanlık alanlarına (rehberlik, proğram geliştirme, planlama, 

ölçme ve değerlendirme, halk eğitimi, özel eğitim gibi) eleman 

yetiştirmek
202

. 

1982 YÖK düzenlenmesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesi adını alan 

fakültenin belli başlı programları aşağıda verilmiştir.  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 

Eğitim Programları ve Öğretim, 

Eğitim Yönetimi ve Planlaması,  

Halk Eğitim bölümleri olarak eğitim verilmektedir
203

. 

Eğitim ve öğretimin yanında araştırmaların da yapıldığı fakültede 

eğitim  4 yıldır.  

Mezunlarının büyük bölümü Millî Eğitim Bakanlığı:  

-Millî Eğitim müdürlükleri uzmanlık büroları, 

-Orta öğretim kurumlarında Rehber öğretmenlik, 

-Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde uzmanlık,  

-Öğretmen liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, 

-Halk eğitim merkezlerinde uzmanlık gibi birimlerde 

çalışmaktadırlar
204

. 

2.4.2.2. İlâhiyat Fakülteleri 

Öğretmen yetiştiren kurumlardan birisi de İlâhiyat Fakülteleridir. İlk 

defa 1949'da Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılan bu okuldan sonra, 

MEB'na bağlı olmak üzere 1959 yılından itibaren Yüksek İslâm Enstitüleri 

 
202

 Kavcar, Cahit, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, A.Ü. Eğitim Fakültesi 10.Yıl 
Yayınları,No:l, No:1, A.Ü. Basımevi, Ankara 1976,s.9-10 
203

 ÖSYM, a.g.e., 1989, s.113-117 
204

 Kavcar, 1976, a.g.e, s.10-11 



71 | M E S L E K  S E Ç İ M İ  V E  Ö Ğ R E T M E N L İ K  M E S L E Ğ İ  

 

açılmaya başlanmıştır. Öğrenim süresi 4 yıl olarak kurulan bu okulların 

programları zamanla geliştirilmiş, 1982 yılında da İlâhiyat Fakülteleri adıyla 

üniversitelere bağlanmıştır
205

. 

Bu okul mezunları, ortadereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlâk 

Bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde  ise Meslek Derslerine girmektedirler. Bu 

okullarda da Eğitim Fakültelerinde olduğu gibi "Pedagojik Formasyon" 

dersleri diğer derslerle birlikte verilmektedir
206

. 

2.4.2.3. Öğretmenlik Sertifikası Uygulamaları 

Kuruluş amaçları arasında öğretmen yetiştirmek bulunmayan bazı 

fakülteler Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren öğretmen yetiştirmeye devam 

etmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinde, kuruldukları ilk yıllardan beri 

öğretmenlik formasyonuna dönük eğitim dersleri veriliyordu. Bu durum, 

üniversitelerin öğretmen yetiştirmeyi  temel bir amaç olarak 

benimsememekle birlikte, ondan da kopmadıklarını göstermektedir. 

Üniversiteler bu ilişkiyi Yüksek Öğretmen Okulu aracılığıyla, Cumhuriyetin 

ilk yıllarından beri sürdürmüşlerdir.  

Ortaöğretimin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla önce İstanbul, 

sonra da Ankara Üniversitesinde başlatılan "Öğretmenlik Sertifikası" 

programları, daha sonra diğer üniversitelerde de açılmış ve halen pek 

çoğunda bu programlar sürdürülmektedir
207

. 

Gerekli dallarda alan öğrenimi görmüş veya görmekte olanların kabul 

edildiği bu programları başarı ile bitirenlere "Öğretmenlik Sertifikası" 

verilmektedir.  

Bu sertifikayı alabilmek için, 1980'de 21 kredilik meslek formasyonu 

veren derslerden ve üç haftalık öğretmenlik uygulamasından başarılı olma 

şartı aranırken
208

, YÖK, 1983 yılında 27 kredilik ders ve dört haftalık 

uygulama getirmiştir.  
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YÖK, 1985 yılında MEB'nın isteği üzerine öğretmenlik formasyonu 

için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri yeniden belirlemiş, 

3.10.1985 gün ve 15462 sayılı yazı ile üniversite ve MEB'na bildirmiştir. Bu 

yazıda derslerin 18-21 kredilik olması, 3 haftalık uygulama yapılması 

istenmektedir.  

  Zorunlu Dersler   Kredi 

  Eğitim Bilimine Giriş      3 

  Eğitim Psikolojisi      3 

  Genel Öğretim Metodları     3 

  Ölçme ve Değerlendirme     3 

  Özel Öğretim Metodları      3 

  Eğitim Sosyolojisi      2 

  Seçmeli        2 

  Toplam                    19 

  

Onbirinci Millî Eğitimi Şûrasında "Öğretmenlik Formasyonu" 

programındaki zorunlu dersler arasında gösterilen "Rehberlik" dersi, yukarda 

belirtilen listede yer almamış, ancak YÖK, bir yıl sonra bu dersin seçmeli 

dersler listesine alınmasını 24.9.1986 gün 16087 sayılı yazı ile; "Özel 

Eğitime Giriş" dersinin zorunlu ders olarak konulmasını da 14.5.1987 gün 

10206 sayılı yazı ile üniversitelere ve MEB'na bildirmiştir
209

. 

Bazı fakülteler sadece lisans mezunlarını bu programlara kabul 

ederken
210

, bazıları da hem mezun hem de halen alan öğrenimi yapanları 

almaktadır
211

. 

Özellikle Fen-Edebiyat Fakültelerinin kuruluş amaçları öğretmen 

yetiştirmek olmamasına rağmen, "Öğretmenlik Formasyonu" programlarını 

tamamlamak suretiyle mezunları büyük oranda öğretmen olarak istihdam 

edilmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

FERDİN EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bu bölümde, ferdin eğitimine  etki eden sosyal çevre olarak da 

isimlendirebeleceğimiz; aile çevresi, okul çevresi ve toplumun bütünü 

üzerinde durulacaktır.  

Her fert belli bir sosyal çevrede dünyaya gelir. Ferdi cemiyetin bir 

üyesi yapacak birleştirici düşünce, âdet ve tutumların fertlere aşılanabilmesi 

bilginin doğrudan doğruya verilmesiyle değil, çevrenin aracılıgıyla  mümkün 

olmaktadır. Gerçi eğitimi etkileyen tek faktör çevre değildir. Çevrenin 

yanında irsiyete bağlı ve nesilden nesile gelen biyolojik sebeblerin olduğunu 

ileri sürenlerin yanında, her birinin ayrı ayrı ve değişik ölçülerde etki 

edeceğini söyleyenler de vardır.
212        

Sosyal çevre, âzalarının herhangi birinin faliyetlerinin başarılmasıyla 

münasebet halinde olan bütün diğer âzaların faaliyetlerini içine alır. Çocuğun 

sosyalize olması, içinde yaşayacağı cemiyetin sosyal hayatına uyabilmesi ise, 

aileden okuldan, işyerinden ve cemiyetin bütününden öğrenimle ilgili bazı 

tesirlere maruz kalmasıyla mümkün olmaktadır
213

. 

Şimdi sırasıyla ferdin yetişmesinde etkili olan aile, okul ve toplum 

çevresi üzerinde duralım. 

3.1. AİLE ÇEVRESİ VE EĞİTİM 

Aile toplumun küçülmüş bir şeklidir. Bütün toplumların en küçük 

sosyal birimi ailedir. Ailenin mutlu ve huzurlu olması bir bakıma toplumun 

huzurlu olması ile eş anlamlıdır. Aile hiçbir toplumda vazgeçilemeyen ve 

korunmak zorunda olan bir sosyal müessesedir. Aile müessesesi sosyal, 

ekonomik, kültürel ve biyolojik görevleri yerine getirmektedir
214

. 
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Bir sosyo-ekonomik çevre olarak aile, yüzyüze ve samimî ilişkilerin en 

güçlü olduğu birincil gruplardandır. Bu şebeble, ferdin tutum ve değerlerinin 

oluşumunda birincil etkileşimi sağlaması yönünden ayrı bir öneme sahiptir. 

Onun temel kurumlar arasında yer almasının nedenlerinden birisi de budur
215

. 

Türk toplumunun temeli ailedir. Toplum yapısında ve sosyal sistemin 

işleyisinde ailenin bir müessese olarak önemi büyüktür. Ailenin, nüfusu 

yenileme, millî kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik 

ve psikolojik tatminin yerine getirilmesi gibi fonksiyonları vardır. Toplumun 

sürekliliği için aile vazgeçilmez bir unsurdur
216

. 

Örgün eğitim yoluyla kazandırılamayan  nitelikler ailede elde edilir. 

Şahsiyetin oluşması, ilim, ahlâk, millî şuur sahibi olmak, örf ve âdetlere bağlı 

olarak gelişir. Bu bakımdan, ahlâkî değerlerin, millî şuurun örf ve âdetlerin 

kazanılmasında aile bir okul vazifesini yerine getirir. Bilhassa, örf ve âdetler 

kazanılmadan fertlerin neden birarada bulunmalarının gerektiği kavranamaz. 

Örf ve adetler yoluyla sosyal ilişkiler düzenlenir
217

. 

İnsanlar kişiliklerinin temelini oluşturan bir kısım davranışı aile 

ortamında kazanır. Çocuklar daha küçük yaşlarda anne-babalarını ve ailede 

sevdikleri büyükleri taklid ederek onlarla özdeşleşirler. Ortak aile yaşantısı 

içinde ailenin temel davranış kalıplarını ve değerlerini öğrenirler. İnformal 

eğitim süreci aile ortamında çok etkili olarak çalışır
218

. 

Aile çocuğun cemiyete olumlu bir uyum sağlamasında önemli bir 

öğretim fonksiyonunu yerine getirmektedir. Aile ayrıca çocuğun okul 

başarısını da olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir.  Eğitim 

sistemi açısından aile aşagıdaki fonksiyonları ile çocuğun şahsiyetinin 

gelişmesi üzerinde etkili olmaktadır.  
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3.1.1. SOSYALLEŞTİRME FONKSİYONU 

Sosyaleştirme çocuğu dolaysız olarak etkileyen bir süreçtir219. 

Sosyalleşme süreci, bir sosyal olgu olarak ferdin doğuştan itibaren toplum 

üyeliğini kazanmasında geçirdiği safhaların hepsine verilen addır. Bu 

safhalara zekâ gelişmesi, öğrenme ve eğitim yoluyla varılır. Sosyalleşme 

süreci doğuştan itibaren başlar. Doğuştan sonra ferdi saran ilk sosyal muhit, 

aile müessesesidir. Aile müessesesi içinde fert bazı davranış şekillerini ve 

toplumla ilgili temel normları kazanır. Bu  safhada çocuğun sosyalleşmesinde 

en büyük pay aile müessesesinin önemli bir unsuru olan anneye düşmektedir. 

Anne ne  derece iyi yetişmiş ve yeterli kültürel bir seviyeye sahipse, gördüğü 

eğitimin yanısıra, yeterli bir sosyal çevreden geliyorsa, bu durum çocuk 

üzerinde çok olumlu etkiler yapabilir. Bu açıdan konuya baktığımızda 

annenin ilk öğretmen olarak ferde sosyalleşme yolunda imkânlar sağladığını 

görürüz
220

. 

Aile, ferdin cemiyete müsbet bir şekilde intibakını sağlamada da 

önemli bir öğretim fonksiyonu ifa etmektedir. Cemiyete ait kıymet 

hükümleri, hayat görüşleri, örflar ve adetler ancak ailenin araçılığı ile ferde 

intikal ettirilir. Cemiyette hakim bulunan "doğru" ve "yanlış", "iyi" ve "kötü" 

telâkkileri de aile süzgecinden geçerek ferdin idrakine ulaşabilir. Böylece 

aile, çocuğun sosyalleşme sürecinde ilk ve en önemli fonksiyonları yerine 

getirmektedir
221

. 

Eski toplumlarda olduğu gibi bugünün modern sanayi toplumlarında da 

aile çocukları sosyalleştirme, onları topluma hazırlama görevini hiçbir zaman 

kaybetmemiştir. Aile toplumdaki fertlerin fertsel olarak gerçekleştirilmesi 

gereken amaçların gerçekleştirilmesi için toplumun vazgeçemeyeceği sosyal 

bir müessesedir. Ailenin bir toplumunda ortadan kalkması, ancak 

fonksiyonlarının başka bir grup yoluyla yerine getirilmesine bağlıdır. Mahelle 

ve arkadaş grupları gibi diğer birincil gruplarda zaman zaman aileden 

beklenen fonksiyonları yerine getirebilirler. Fakat bu grupların gerek 
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devamlı, gerekse istikrarlı olmayışları ailenin yerini almalarına engel 

olmaktadır
222

. 

Aileye alternatif olarak geliştirilen sosyalleştirme vasıtalarının hiçbiri 

ailenin gerçek yerini alamamaktadır. Aile, eskiden olduğu gibi, bugün de 

çocuğun, anne ve babası ile özdeşleştiği, toplumun bir takım davranış 

kalıplarını, ilk defa öğrendiği, sosyal kaderinin çizildiği bir sosyaleştirme 

kurumu olarak vazifesini devam ettirmektedir
223

. 

Parsons'un da belirttigi gibi, aile bürokratik örgütlerden yalıtılmış 

olarak bürokratik örgütlerle bir arada yaşama imkânına sahiptir. 

Endüstrileşen ve kentleşen toplumlardaki bütün kurumlar gibi ailenin de 

uzmanlaşmaya yöneldiğini ve fonksiyonlarının  sayısı azalmakla birlikte bu 

fonksiyonları daha da derinlemesine yerine getirdigini görüyoruz
224

. 

Kuzgun'un (1973) bir araştırmasında belirttiği gibi, farklı çocuk 

yetiştirme yöntemleri  farklı kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açmaktadır. 

Davranışların sıkı denetim altında tutulduğu ve sevginin koşula bağlandığı 

ortamlarda çocukların ürkek, bağımlı ve güvensiz yetiştikleri, buna karşılık 

demokratik çevrelerde yetişen çocukların bagımsız, kendine yeterli, başat, 

sosyal etkileşim becerisine sahip, altılgan, meraklı kişiler oldukları ve güçlü 

bir benlik geliştirdikleri görülmektedir
225

. 

Özellikle kültür aktarma yönünden sosyalleşmenin önemi büyüktür. 

Çocuğun kişiliğinin gelişmesi ailede başlar. Toplumsal normlar orada 

öğrenilir. İlk beş yılda aile, bilinçli yada bilinçsiz birşeyler öğretir. Bu dönem 

çocuğun ilk sosyalleşme dönemidir.  Örneğin, cinsel roller, çocuğun tuvalet 

eğitiminde öğretilir
226

. 

Ana-baba sadece uyguladıkları pekiştirme yöntemleri ile değil, çocuğa 

bir model olmak suretiyle de onların tutum ve davranışlarını 

biçimlendirmektedirler. 
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3.1.1. EĞİTİM FONKSİYONU 

Değişen bir dünyada tüm sosyal kurum ve davranışlar değişimden 

etkilenmektedir. Bu değişimden en çok etkilenen sosyal kurumlardan biri de 

ailedir. Aile; toplumun en küçük birimi olarak genellikle anne baba ve 

çocuklardan olusan üyeler ile değişmeyi hızlandıran bir öge olabilecegi gibi 

değişmeye direnen, onun hızını azaltan, dengeleyen bir özellik de taşıyabilir. 

Aile ve toplum, birbirini karşılıklı olarak etkileyen iki temel toplumsal 

kurumdur. Bu bakımdan birinde gözlenen değişmelerin digerinde de 

görülmesi son derece olagan bir durumdur
227

. 

Günümüz Toplumlarında çocuğun örgün eğitimini devlet üzerine 

almıştır. Okula giriş yaşı düşmüş, çıkış yaşı ise yükselmiştir. Bu nedenle 

okul, ferd hayatının büyük bir kısmını işgal etmektedir.Yeni tip aile eskiye 

nazaran eğitim konusunda daha ilgili ve bilgilidir. Ailenin okula giden fertleri 

için ana-babalar kendine düşen görevi yerine getirebilecek 

sorumluluktadırlar
228

. 

Günümüzde çocuğun eğitimi görevi büyük ölçüde eğitim kurumları 

tarafından yürütülmekte ise de; ailenin çocuğun eğitimi görevini tamamıyla 

bıraktığı söylenemez. Çocuk aile içinde okulda öğrenemediği pek çok bilgi, 

beceri, yetenek ve tutumu kazanabilir. Aile çocuğu özellikle ailenin bağlı 

olduğu değerleri, tutumları ve ailenin ait olduğu alt kültürün özelliklerini 

öğretir. Her aile çocuğuna aile üyeleri tarafından benimsenen değerleri, 

tutumları çoğunlukla şuurlu bir biçimde kazandırmaya çalışır. Bu nedenle 

aile içinde çocuğa verilen eğitim, yarı formel eğitim olarak kabul edilebilir
229

. 

Aileler gerek okul öncesi eğitim, gerekse okul aile ilişkileri açısından 

önemli bir eğitim fonksiyonu yerine getirmektedirler. Aile içinde çocuğa 

verilen idealler, ailenin eğitime bakışı, çocuğun eğitimden istifadesini büyük 

oranda etkilemektedir.  
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3.1.1.1. Okul Öncesi Eğitimi  

Aile çevresinin değeri, sevgi ve güvenliğin doğal kaynağı oluşundan 

ileri gelmektedir. Sevgi duymak, şefkat görmek, çocuğun temel ihtiyaçları 

arasındadır. Ailenin diğer fonksiyonlarındaki değişmelere nazaran bu 

fonksiyonu çok az değişmektedir
230

. 

İşte ailenin bu kalıcı fonksiyonu  onun değerini giderek artırmaktadır. 

Sevgi duymamış kişi karşısındakine de sevgi gösteremez.  

Gürkaynak (1979) bir araştırmasında ülkemizde  ana babaların 

çocuklarına karşı tutumlarının genellikle sevecen olduğunu, ancak 

çocuklarının davranışlarını kısıtlamaları açısından otoriter olarak 

nitelendirilmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Soğuk ve katı bir disiplin ile 

karakterize edilen otoriter tutum ile çocuğu reddetme veya ihmal etme 

şeklinde tanımlanabilecek ilgisiz tutumu gösteren ana babaların sayısı 

genellikle azdır. Çünkü bunlar patolojik aile tiplerdir. Burada asıl sorun, 

çocuğa gösterilen sevginin derecesinden çok onun davranışlarına uygulanan 

denetimin derecesinden kaynaklanmaktadır.  Gürkaynak otoriter tutum 

yönünden alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden ana-babalar arasında önemli 

bir fark olmadığını belirtmektedir
231

. 

Çocuk hayatı öğrenirken, ilk bilgilerini ve duygularını ailesinden 

özellikle de annesinden alır. Anne çocuğun ilk öğreticisidir. Onun aracılığı ile 

çocuk dünyayı kavramaya çalışır. Anne çocuğun yol göstericisi ve ona ışık 

tutandır. Bunu anne karşılık beklemeden doğal sevgisiyle yapar. Annenin 

çocuğun üzerinde olan büyük etkiside buradan kaynaklanır. Babanın 

sevgisini ise prensipler ve umutlar belirler. Bu nedenle baba sevgisi, korkutan 

bir sevgi değil, sabırlı ve hoşgörülü olmalıdır
232

. 

Kişilerin bütün davranışları çocukluğunun bir ürünüdür. Bu nedenle 

fertlere çocukluğu sırasında örnek davranışlar aşılamak gerekir. Bunun için 

de, kişinin hayatı ve kendisini iyi tanıyabilmesinin en önemli faktörü, iyi bir 

aile eğitimi almasına bağlıdır.  
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İlk sevgi ve şefkat eğitimleri çocuğun anne ile olan ilişkileriyle 

ilgilidir. Bir çocuğun en önemli yaşantısı budur. Çünkü böyle bir yaşantı ile 

çocuk tamamen güvenebileceği bir kimsenin varlığını kavramaktadır. "BEN" 

ile "SEN" arasındaki ayırımı böylece öğrenebilmektedir. Nietzsche bu 

konuda şöyle demektedir: "Herkes sevdiği kişinin hayalini annesi ile olan 

ilişkisine göre biçimlendirir"
233

. Gerçekten de anne ile olan ilişkiler daha 

sonraki bütün faaliyetleri belirlemektedir.  

Fertin yetiştiği aile ortamı ve aile fertleri ile olan ilişkiler, kişiliğin 

oluşmasında çok önemli bir rol oynar. Ana-babanın değişik davranış 

kalıplarına sahip olması, çocukların da zamanla bilerek veya bilmeyerek bu 

kalıpları benimsemelerine yol açar.  

Annenin çocuğuna olan tutumu, onun bütün hayatını etkilemektedir. 

Çocuğun annesiyle kuracağı ilişki onun ömrü boyunca kuracağı insan 

ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu nedenle psikologlar çocuğun aile içinde 

geçen okul öncesi yaşantısının üzerinde özellikle dururlar. Yapılan 

araştırmalar bir çocuğun okul öncesinde aileden aldığı eğitimin, ondan 

sonraki eğitimine temel teşkil ettigini ortaya koymuştur. Psikologların, 

eğitimcilerin ve özellikle de ilkokul öğretmenlerinin çocuğun ailesini 

tanımaya çok önem vermelerinin nedeni budur
234

. 

Öner (1985) ise ana-baba tutumları üzerinde yaptığı araştırmanın 

bulgularını daha önce yapılmış olan araştırmaların bulguları ile 

karşılaştırmakta ve ana babaların eğitim düzeyleri yükseldikçe çocuğa karşı 

davranışlarının daha demokratik olduğunu ifade etmektedir
235

. 

Okul öncesi eğitim özelliklerinden olarak sevgi gören çocuklar sıcak 

ve uyumlu bir arkadaşlık geliştirirken, sevgisiz büyüyenler ilişkilerinde 

düşmanlık yolunu tutmaktadırlar. Evde sevgi ve ilgi göremeyen çocuk ilgi 

çekmekten hoşlanır ve ilgi çekmek için akla gelmeyen yollara başvurur. 

Böyle çocuklar, örneğin öğretmenin ilgisini çekmek için hırsızlık bile 

yapabilmektedir. Özellikle kimsesiz çocuklar, yetiştirme yurtlarındaki 

çocuklar, ana okullarındaki çocukların şikayetleri, bulundukları yerlerde 
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sevgi yoksunlugu içinde oluşları etrafında toplanmaktadır. Bu çocuklar 

hayata uyum sağlamakta güçlük çekmektedirler
236

. 

Çocuğun din eğitiminin önemli bir kısmı da aile kurumunda yerine 

getirilir. Dînî törenler, dualar, ailede öğrenilir. Dînî uygulamalar genellikle 

aile içinde yerine getirilir ve bunlar genellikle okul öncesi aile eğitiminin 

özelliklerindendir
237

. 

Okul öncesi eğitimin en önemli özelliği ana-baba ve çocuk arasındaki 

yakın ilişkide, karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamının gelişmesinde 

düğümlenmektedir. Çocuğun ilerideki hayatının büyük bir bölümü, sahsiyet 

teşekkülü gibi konular okul öncesi eğitim ile doğrudan ilgili görünmektedir.  

3.1.1.2. Aile Okul İşbirliği  

Çocuğun eğitiminde, eğitim kurumlarının yanısıra aile de önemli rol 

oynadığı için, aile ile eğitim kurumlarının sürekli işbirliği yapması gerekir. 

Çocuğun aile içinde geçirdiği yaşantılar sonucu elde ettiği bilgi ve beceriler 

onun okuldaki başarısını etkiler. Çocuğun aile içinde öğrendiği, tutum ve 

beceriler, okulda öğrendiklerini destekler nitelikteyse çocuk okulda daha 

başarılı olur. Okul ile ailenin öğrettikleri arasında çelişki olursa, bu durum 

çocuğun başarısını olumsuz yönde etkiler
238

. 

 Okula gitmeden önce birçok çocuğun hayatlarında ana-baba, yegane 

otorite sembolüdür. Çocuk okula gidince, ana baba, çocuk üzerinde 

öğretmenin otoritesini de paylaşmalıdırlar. Özellikle okul kurallarını, ihlal 

eden çocuklar bakımından veliler ve öğretmenler ciddi sorunlarla 

karşılaşırlar. Çocuklar okul kurallarını ihlal ettiklerini ve cezalandırılmaları  

durumunda veliler hemen öğretmenin karşısında olur ve öğretmeni çocuğun 

önünde eleştirirler. Bu durum şüphesiz öğrencinin zararına olmaktadır. 

Çünkü çocuk sınıfta öğretmenin otoritesine saygı duymayı öğrenmelidir
239

. 

Öğretmenlerin karşılaştıkları bir başka sorun ev ödevleri ile ilgilidir. 

Bu konuda öğretmenlerle işbirligi yapılmamaktadır. Kimi ana babalar 
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çocukların eğitimindeki başarılarıyla aşırı derecede igilenirler. Onlara aşırı 

derecede yardım ve rehberlik etmekle çocukların insiyatif ve girişim 

yoksunluğuna neden olurlar. Çocuğun ödevlerini ve araştırmalarını kendileri 

hazırlarlar. Halbuki çocuğa asgari bir yardım gereklidir.   Anne-baba 

çocuklarına ödevlerini düzenli olarak yapmalarını teşvik ettiklerinde ona 

yardım etmiş olurlar
240

. 

Ana-baba ve öğretmenler arasında başka çatışmalar da çıkabilmektedir. 

Bu anlaşmazlıklardaki nedenler, okul ve velilerin çocuktan farklı beklentiler 

içerisinde bulunmalarından  kaynaklanmaktadır
241

. Okul daha çok evrensel 

değerleri çocuğa aşılamak isterken, aileler, üyesi  oldukları alt grupların 

değerlerini çocuklara benimsetmek isterler. Anlaşmazlıkları gidermek için 

veli-öğretmen işbirliği gerekmektedir.  

Aile okul işbirliğinin güçlendirilmesi için, öğretmenler tarafından  ev 

ziyaretleri, ana babalar için çocukla ilgili programlar ve okulda geceler 

düzenlenmesi çocuğun yararına olabilecek çözüm yollarıdır.  

Çok iyi bir aile tecrübesi vasat kabiliyetle doğmuş bir çocuğun dahi okulda iyi 

başarı elde etmesini mümkün kılabilir. 1950'den beri ailevi faktörlerle zihni 

gelişme arasındaki ilişkilere dair pek çok araştırma yapılmıştır. Bütün bu 

araştırmalar aile ve okulun nisbi önemleri hakkında ötedenberi var olan 

inançları aileye daha fazla önem vermek suretiyle köklü bir değişmeye tabli 

tutmuştur
242

. 

 Çocuğun sosyalleşmesinde gerek okulun gerekse ailenin dikkat 

edecekleri husus, çok yumuşak ve çok sert terbiye metodları arasında 

ortalama bir yol tutmaktır
243

. 

 Aile okul işbirliği, bireyin gerek  sosyalleşmesi gerekse eğitim 

imkânlarından daha iyi bir şekilde yararlanması açısından büyük önem 

arzetmektedir. Aile, okulun amaç ve faaliyetlerinden ne kadar çok haberdar 

olabilirse, bu amaç ve faaliyetler kendi değer sistemine ne kadar yakın olursa, 

yetişen fert  açısından okuldan etkilenme o kadar yüksek olacaktır. 
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3.1.2. DİL KAZANDIRMA FONKSİYONU 

İnsanların düşüncelerini, duygularını istek ve arzularını  birbirlerine 

anlatırken kullandıkları en önemli araç dildir. İnsanoğlu, dil (lisan) ve yazı 

aracılığıyla geçmiş kuşaklardan bilgi edinme, gelecek kuşaklara da bilgi 

aktarma imkânına  sahiptir.  

İnsan hayatı için bu derece önemli bir yere sahip olan dilin, çocuklarda 

sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi çocuğun bu fonksiyonunu kazandığı ailesi 

ile yakından ilgilidir. Çünkü çocuk, dile ilişkin becerilerini doğar doğmaz 

kazanmaya başlar. 

Farklı sosyal sınıflara mensup veya farklı tahsil seviyelerindeki 

ailelerde dünyaya gelen çocukların birbirinden farklı zihni gelişme 

seviyelerine ulaşmalarının başlıca sebebi öğrendikleri lisanın birbirine 

nazaran çok değişik olmasıdır. Düşük gelir gruplarına mensup, tahsili az olan 

ebeveynlerden doğan ve okul öncesi hayatını bu tip ailelerde geçiren 

çocukların lisanları zayıf ve fikirlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilme 

kabiliyetleri noksandır
244

. 

Eğitim ve öğretimde dil başarıyı etkileyen önemli bir faktordür. Çünkü 

bilgi aktarmanın çogu dil aracılıgıyla gerçekleşmektedir. Okullarda kullanılan 

dil daha çok bölgeler üstü dildir. Yani imlâ ve dilbilgisi kurallı seslendirilişi 

yazılışına uygun olan standart dil. Oysa okul çağına gelmiş bütün çocuklar 

okulda geçerli olan öğrenim dilini kullanmada aynı avantaja sahip değillerdir. 

1962 yılında ABD'de yapılan bir araştırmada göçebe işçi ailelerinin 

çocuklarının çoğunun öğrenimde diğer çocuklardan 1 ile 4 yıl arasında geri 

kaldıkları tesbit edilmiştir
245

. Bu başarısızlıkta dil faktörünün önemli bir 

etkisi olduğu muhakkaktır.  

Çocuk, ana dilini ilk öğrenme aşamasında, yani bir yaşından önce 

kelimeyi nesnenin bir çok niteliklerinden biri olarak algılar. Görüp 

dokunduğu objenin ismini tekrar tekrar duyarak, kelime ve bunun işaret ettiği 

nesne arasında bir ilişki kurar. Bu ilişki kurmada aile ortamı çok önemlidir. 

Sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan şanssız çevrede, genellikle çocuğun 

ilk seslendirme egzersizlerine ilgi gösterilmez. Çocuğun hareketle ilgili 
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becerileri kazanması büyük ölçüde cansız çevre ile etkileşime dayanmasına 

rağmen, dil gelişimi tamamıyla yetişkinlerle olan etkileşimine bağlıdır. Bu 

etkileşim de ilişkinin yoğunluğu ve duygusal niteliği önemli rol oynar. Anne-

babanın çocuğuna olan sevgisini göstermesi çok önemlidir, çünkü öğrenmeye 

karşı motivasyonu kuvvetlendirmek açısından bu ilişkiler zaruridir
246

. 

Sosyal bakımdan avantajsız çocukların dil gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen faktörler şunlar olmaktadır: 

-Bebeklik sırasında konuşmaya fazla teşvik edilmeme,  

-Hayatın ilk üç veya dört yılında, konuşma yetenekleri iyi gelişmiş 

yetişkinlerle yapılan konuşma denemelerinin az oluşu,  

-Olgun zihinsel davranış geliştirme imkânlarının sınırlı oluşu,  

-Çocuğun zihinsel ve konuşma yeteneklerini sınırlı hale getiren 

duygusal yaşantılar
247

. 

Çocuğun dil gelişiminde aile önemli bir yere sahiptir. Alt tabakaya 

mensup ailelerde genellikle sınırlı bir dil kullanılır. Aile fertleri görüş ve 

düşüncelerini çok kısa cümlelerle, jestlerle ve diğer sözlü olmayan 

yöntemlerle ifade ederler. Cümleler daha çok yarım, bitmemiş ifadelerden 

oluşur. Dolayısıyla çocuk ailede dilini kazanıp geliştirmeye pek fazla imkân 

bulamaz. Bu şartlar içinde yetişen çocuk okulda öğretmeninin dilini 

anlamada, kendi düşüncelerini ifade etmede büyük zorluk çeker. Herhangi bir 

konuda fikir ve düşünceleri olsa da sınıfta düşüncelerini belirtmekten kaçınır. 

Çünkü ailesinde ard arda gelen birkaç düzgün cümleden oluşan bir konuşma 

veya dinleme imkânını çok az bulmuştur. Bu özellikteki zeki öğrenciler sözlü 

değerlendirmelerden ziyade yazılı değerlendirmelerde daha başarılı olurlar.  

Eğitim seviyesinin yüksek olduğu orta ve üst sınıftaki ailelerde çocuk, 

zeka ve dil gelişimine olumlu yönde etki edecek ortam bulabilmektedir. Anne 
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ve babanın çocuklara karşı tutumlarının çocuğun şahsiyeti ve dil gelişimine 

birçok bakımdan tesir edeceğini Hass ve Shipman'ın araştırmalarına 

dayanarak belirten Bilgiseven, iki aile tipinin çocuğundan birşey yapma 

isteğinin farklı şekilde olduğunu misallendirmektedir: İşçi ailesindeki anne 

çalan telefona cevap verebilmek için gürültü yapan çocuğuna "gürültüyü kes" 

şeklinde emir verirken, aynı isteği eğitim seviyesi yüksek orta sınıfa mensup 

ailedeki anne "telefonla konuşmak istiyorum, lütfen bir dakika sessiz kalabilir 

misin?" şeklinde, çocuğa muhakeme yapma imkânı verebilecek bir üslupla 

istemektedir
248

. Aile içerisinde çocuğun şahsiyetinin ve dilinin gelişmesinde 

annenin büyük bir tesiri vardır. Çünkü, çocuk en fazla  anneyle beraber 

olmaktadır. 

İstanbul'da okulda başarısızlığın araştırıldığı bir araştırmada sosyal 

bakımdan şanssız olan çocukların eğitim için zorunlu olan  dili kazanmada 

zorluk çektikleri, şanssız sosyal çevreden gelen ilkokul öğrencilerinin % 

37'sinin dil yetersizliği gösterdikleri tesbit edilmiştir. Türkiye içinden ve 

dışından İstanbul'a gelen bu ailelerin İstanbul'a geliş tarihleri 15 seneyi 

geçmiş olmasına rağmen ailelerde Sırpça, Yugoslavca, Arapça, Kürtçe gibi 

dillerin konuşulması çocuğun okulda eğitim diline uyum sağlamalarını 

zorlaştırmaktadır
249

. 

Çalışmalar göstermektedir ki, dil faktörünün okul başarısı üzerinde 

büyük etkisi olmaktadır. Çünkü okulda ki öğrenme dile dayanmaktadır. Dil 

okulda sadece öğrenmeyi değil, öğrenme olayında yer alan algılama, 

düşünme, hayal etme, transfer yapma, problem çözme, duyguları ifade etme 

vb. gibi bütün zihni başarılarıda belirlemektedir
250

. 

Öğrencinin dil konusundaki eksikliğini giderici faydalı çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu konuda öncelikle ilk ve orta öğretimdeki öğretmenler 

bilinçlendirilmeli, okul idaresi ile aile birlikleri arasında işbirliği yapılarak 

ailelere eğitici seminerler verilmelidir. Bununla beraber orta öğretimde dil 

yetersizliği bulunan öğrenciler Türkçe, dilbilgisi, güzel konuşma ve yazma 

gibi dil kullanımını zenginleştirici derslere yönlendirilmelidir. Ülkemizde 
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özellikle kırsal kesimde televizyon kullanımının yaygınlaştırılmasının 

konunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkaktır. Bu katkının özel 

hazırlanmış eğitici programlarla planlı bir şekilde artırılması daha faydalı 

olacaktır.  

3.1.3. AİLENİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ VE EĞİTİM  

Bu kısımda ailenin çeşitli durumlarıyla eğitim arasındaki ilişkiye işaret 

edilecektir.  

Sanayileşme ile birlikte aile tiplerinde değişmeler meydana gelmiştir. 

Geniş aileden dar aileye doğru bir değişme söz konusudur. Çalışan kadınlar 

açısından çocuğun bakımı ve eğitimi önemli bir problem olarak 

görülmektedir. Dağılmış aileler ve çocuğun eğitimi bir ayrı eğitim problemini 

yansıtmaktadır. Aile çevresinin değişik durumları, ferdin eğitimden 

yararlanmasını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Şimdi çeşitli aile 

durumları ve bunların ferdin eğitimine nasıl tesir ettiğine bir göz atmak 

faydalı olacaktır.  

3.1.3.1. Aile Tipi ve Eğitim  

Aile toplumların gelişme aşamalarına göre farklı özellikler gösteren bir 

kurumdur. Kentleşme ve sanayileşme ile birlikte hemen tüm toplumlarda 

fonksiyonları bakımından önemli bir değişime ugradığı, fonksiyonlarının pek 

çoğunu yitirerek diğer kurumlara devrettiği tartışılmaktadır
251

. Aile yapı 

olarak zamanla değişikliğe uğramıştır. Aile zaman zaman daralmış ve 

çekirdekleşmiş veya genişleme eğilimi içine girmiştir. Sosyal değişmeden 

nasibini almamış bir sosyal müessese bulmak zordur. Ancak, "sağlam aile, 

sağlam toplum" formülü hâlâ geçerlidir ve aile toplum hayatında 

vazgeçilemeyen bir sosyal müessese olma rolünü korumaktadır
252

. 

Ferdin içinde yer aldığı aile tipi onun eğitim imkânlarından 

yararlanmasını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda Clark 

Kerr ve arkadaşlarının görüşlerini nakleden Özen, sanayileşmenin; kendi 

teknolojisinin icap ettirdiği meslek ve hünerlerle foksiyonel olarak irtibatlı bir 

eğitim sistemi isteğidînî belirtir. Temel eğitime, tıp, mühendislik tabii 
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bilimler, yöneticilik hukuk konularındaki eğitime öncelik verir. Bilginin hızla 

değişmesi ve büyümesi sözkonusudur. Teknik olarak eğitilmiş bir işgücünün 

böyle durumlarda kendînî yeni bilgilere uydurabilmesi ve icap ederse yeni 

sahalara geçebilmesi gerekmektedir. Sanayi toplumu, sadece iş gücündeki 

bilgi donanımını sağlamak için değil, artan gelirle birlikte artan eğitimi 

desteklemek eğilimindedir
253

. Bu görüşe göre böyle bir toplunda geniş aile 

tipinin, sanayi hareketliliğini engellediği, modern çekirdek ailenin ise daha 

hareketli bir işgücü sağladığı savunulmaktadır.  

Ailenin geniş veya dar aile tipinde oluşları, çocuk eğitimi bakımından 

önem taşımaktadır. İngiltere'de işci sınıfında daha çok geniş aileler 

görülmektedir. Çocuk suçluluğu oranı da bu ailelerde yüksektir. Geniş 

ailelerdeki çocuk sayısının fazla oluşu, çocukların yeter derecede eğitimlerine 

engel olmaktadır. Oysa ki iki yada üç çocuklu dar ailelerde ana-babalar, 

çocuklarının eğitimiyle daha yakından ilgilenmektedirler. Ülkemizde 

gecekondu ailelerindeki çocuk sayısının fazlalığı da eğitimlerinin 

sağlanamamasına ve anti sosyal davranışlara yol açmaktadır
254

. 

Aile büyüklüğü yanında ailenin kırsal kesimde veya şehirde yerleşimi, 

fertin eğitim imkânlarından yararlanmasını etkilemektedir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kır-kent dengesizliği (eğitim 

yatırımları bakımından) ve kır ailesinin bir üretim birimi olma niteliği, 

biriyen eğitimden yararlanma imkânını azaltmaktadır. Aynı  zamanda 

gelişmekte olan ülkelerde yağun bir kır-kent göçü yaşanmaktadır
255

. 

Şehirlere nufüsun akışı, şehirlerde eğitim hizmetlerinin dahada 

zorlaşmasına sebeb olmuştur. Kır kesiminde daha az okul ve öğretmen vardır. 

Kır kesiminde okur-yazarlık oranı daha düşük ve okuldan ayrılma oranı daha 

yüksektir.  

Kırsal kesimde kız çocuklarının okula devamsızlıklarının fazlalığı, 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, ailelerin gelir yetersizliği, 
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ilkokul ötesi eğitimden yararlanmanın azlığı kır-kent arasındaki yararlanmada 

eşitsizlik unsurları olarak görülmektedir
256

. 

Kent ailesi boyutça kır ailesinden küçük ve işlevleri değişmiştir. 

Çocuğun, ekonomik etkinlik öğesi olmakdan çıkması ve onun bakımı, 

yetiştirilmesi, eğitimi nedeniyle kent ailesi az çocuklu olma eğilimindedir. 

Modernleşme ve teknolojik değişmenin gerektirdiği yeni mesleklere uyum 

sağlamak için kent ailesi çocuklarını yetiştirmek zorundadır. 

3.1.3.2. Çalışan Kadınlar ve Eğitim  

Çalışan kadınların çocuklarına ayıracağı zaman sınırlı olduğundan 

çocuğun bakımı ve eğitimi güçleşmektedir. Aynı zamanda annelerin çocukla 

duygusal ilişkileri de o ölçüde zayıflamaktadır.  

Gelişen toplumlarda, kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesine 

paralel çalışan kadın sayısı artmıştır . 

Ailenin çocuğa etkileri incelenirken, çalışan annenin hangi etkileri 

meydana getirdiği konusu üzerinde durmak gerekir. Anne ev dışında bir işte 

çalışıyorsa hem çocuk, hem kendisi bazı zorlukları birlikte yaşarlar.  

Ülkemizde doğum sonrası iznin yetersiz oluşu, evdeki işlerde 

yardımsız kalınması anne açısından bilinen zorluklardır. Çocuk açısından 

duruma bakıldığında, özellikle ilk aylarda anneye olan biyolojik ve psikolojik 

ihtiyaç bugün kabul edilen bir gerçektir.  Çünkü temel güven duygusunun 

oluşumunda bu ilk ayların önemi vazgeçilmez niteliktedir. Bu dönemde 

çocuğun temel ihtiyaçları annesi tarafından karşılanmalıdır. Anneden 

mahrumiyet, önemli psikolojik bozukluklara neden olabilir
257

. 

Çocuk açısından ikinci zorluk, kimin bakacağı konusuna getirilen 

yanlış çözümlerdir. Parayla tutulmuş niteliksiz ve sevgisiz bir bakıcı, bütün 

hafta bakıcıda kalıp sadece hafta sonu eve dönmek, uzakdaki bir yakınının 

yanında büyüyüp sadece yıllık izin sırasında ebeveyni görmek gibi
258

. 
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Annenin çalışmasının çocuk üzerindeki etkisini inceleyenler şu 

hususlara değinmişlerdir
259

: 

- Annenin çalışması, çocuğun gelişmesinde aksaklıklar meydana 

getirir.  

- Çocukta uyum ve davranış bozukluğuna yol açar. 

- Çocukları yanız kalır ihmal edilirler.  

Anneden uzun süre ayrı kalmak çocuğun gelişimi açısından 

sakıncalıdır. Çocukta davranış bozukluklarına  hatta suçlu davranışa yol 

açabilir. Araştırıcı Maccoby, ailelerinden ayrı kalan çocuklarda gelişen 

sorunları, durgunluk, çekingenlik ve depresyon olarak tesbit edilmiştir
260

. 

Şu bir gerçektir ki, çalışan annenin çocuğunun ruhsal gelişimi aksar. 

Yorgun olan anne ev işleriyle uğraşırken çocuğa yeterince zaman ayıramaz. 

Çocuk kendînî ihmal edilmiş hisseder. Anne-çocuk ilişkileri sağlıklı bir 

şekilde gelişemez.  

Bir araştırmada annesi çalışan ilkokul çocuklarının davranışlarında 

silik ve çekingen oldukları, okul başarılarının düşük olduğu gözlenmiştir. 

Annenin yorgunluğu, ilgisizliği, başarısızlıkta rol oynamıştır. Çocuk eve 

dönünce okul durumunu anlatacağı anneyi karşısında bulamaz. Ondan bu 

ilgiyi göremeyince de başarısızlığa düşer
261

. 

Eğitim yönünden çalışan kadınların sorunları artmaktadır. Okula giden 

çocuğun okula hazırlanması, eve dönünce kimin ilgileneceği, tatilde kimin 

bakacağı eğitim sorunlarından bazılarıdır. 
 

3.1.3.3. Parçalanmış Aileler ve Eğitim  

Parçalanmış aileden kastedilen, ailenin bir azasının, ana ya da 

babasının yada her ikisinin birden ölüm, terk, boşanma ve ayrılık nedeniyle 

mevcut olmayışıdır
262

. 
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Boşanma, çocukların ruh sağlığı açısından üzerinde önemle durulması 

gerekek bir sosyal olaydır. Boşanma bazen eşler için olumsuzlukların sonu 

olabilir. Fakat çocuğun varlığı eski sorunlara yenilerini ekler. Anlaşmazlık 

nedeni ile boşanan eşler bu anlaşmazlıklarını boşanmadan sonra da devam 

ettirirler. Çocuk ise boşanmadan önce uyumsuz bir ailenin olumsuz etkilerini 

yaşarken, ortaya çıkan yeni durumla birlikte artan yeni olumsuzlukları yoğun 

bir şekilde yaşar
263

. 

Boşanma durumunda taraflardan bir veya ikisinin ilgisizliği, nafakanın 

ödenmesi, ayrı kalma, tarafların birbirlerini devamlı kötüleyip suçlaması çok 

karşılaşılan konulardır. Yapılan araştırmalar, bu durumdaki çocuklarda 

psikolojik uyumsuzluğa daha sık rastlandığını göstermiştir. Bunlardan 

depresyon, uyum ve davranış bozuklukları, okul başarısızlığının görülme 

ihtimali yüksektir
264

. 

Sonuç olarak aile, insan hayatındaki en temel sosyal kurumdur. 

Kalıtımla geçen özelliklerini aileden alan fert ilk toplumsal davranışlarını da 

ailede kazanır. Çocuğun çok yönlü olarak gelişmesinde hem aile içi fertler 

arasındaki ilişkiler, hem de çocuğa sağlanan deneyim imkânları çok 

önemlidir. Çocuk ilk alışkanlıkları, disiplin ile ilgili ilk temel kuralları ailede 

kazanır. Duygu ve zihin gelişiminin temel kaynaklarını da aile içi imkânlar 

oluşturur. Kişinin şahsiyeti, benliği, gelecek yetişkin hayatındaki bütün 

karakteristik özellikleri hep aile temeli üzerine eklenerek şekillenebilecektir. 

Kişinin ileri yaşlarda alacağı eğitim, aile çevresinin kişiye kazandırdığı 

donanımla çok yakından ilgili olacaktır. Dolayısıyla aile çevresi kişinin 

eğitimini etkileyen önemli faktörlerden birisidir.   

3.2. OKUL ÇEVRESİ VE EĞİTİM  

Toplunda var olan bütün sosyal ve kültürel  kurum, olgu ve değerler 

ferdin eğitimini etkiler; ancak ferdin eğitiminden sorumlu olan ve bu amaçla 

kurulmuş olan sosyal kurum okuldur. Planlı, programlı bir çevre olarak 

okulun fert üzerinde elbette tesiri büyüktür. Burada okul çevresinden 

kastedilen okul içinde yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleridir. 
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İnsanların öğrenmesi süreklidir. Kişi aile üyeleriyle, yakın 

arkadaşlarıyla, doğal çevresiyle ve kitle iletişim araçlarıyla etkileşimde 

bulunurken bir çok davranışı öğrenir. Ancak bu öğrenmeler gelişigüzeldir. 

Kişi bu etkileşimleri sırasında toplumca onaylanan, istenen davranışların 

yanısıra argo  konuşma, sigara, içki gibi toplumca onaylanmayan istenmedik 

davranışları da öğrenebilir.  

Okul toplumdaki fertlerin eğitimleri görevini üstlenen kurumların ortak 

adıdır. Okullar formal eğitim veren kurumlardır. Okullarda bir grup 

öğrenciye toplumun ve fertin ihtiyaçlarına göre önceden hazırlanan 

programlar doğrultusunda öğretim faaliyetleri sunularak öğrencilerde istendik 

davranış değişikliği meydana getirilmeye çalışır
265

. 

Okul kontrollü bir ortamdır. Okulda öğrenciye kazandırılacak bilgi 

beceri ve tutumlar önceden belirlenmiştir. Bunlar bu konuların uzmanı olan 

öğretmenler tarafından planlı bir biçimde düzenlenen öğretim faaliyetleri ile 

öğrencilerere kazandırılır.  

Okulda öğrenme beşerî öğrenme çeşitlerinden sadece biridir ve günlük 

lisanımızda okul öğrenimi "tahsil" kelimesiyle ifade edilmektedir. Çok daha 

geniş bir tabir olan "eğitim" tabiri ise, bütün öğrenimleri içine alan ve insanın 

hayatı boyunca devam eden öğrenme faaliyetini ifade etmektedir
266

. 

Okullardaki eğitim, başlangıctan bitimine kadar özel bir çevre içinde 

kontrollü olarak yürütülür. Önceden hazırlanmış bir proğram çercevesinde 

planlı olarak yapılan okul eğitimi öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Sürecin 

belli aşamalarında ve sonunda değerlendirme yapılır.  

Okullar, verilen eğitim düzeyi ve niteliğine göre anaokulu, ilkokul, 

ortaokul, lise, meslek okulu, yüksek okul ve üniversite gibi çeşitli isimler alır. 

Bu okulların her birinin kendine özgü amaçları, eğitim programları ve 

öğretim  yöntemleri vardır. Her okul kendi amaçlarını gerçekleştirmek için 

gerekli davranışları seçerek, öğrenme yaşantıları sergileyerek ve bu 

yaşantıları öğrencilerin ihtiyaç ve düzeyine göre ayarlayarak planlı bir 

öğretim ortamı meydana getirirler
267

. 
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Okulların fonksiyonu zamanla büyük değişikliklere maruz kalmıştır. 

Eski çağlarda okul, sadece öğretmenler vasıtasıyla bilgi veren bir müessese 

durumunda idi. Zamanla yazının daha sonra matbaanın ve nihayet film, 

radyo, TV ve öğretme makineleri gibi  teknik vasıtaların keşfi, okulun 

fonksiyonlarında bazı değişikliklere sebeb olmuştur. Eskiden mevcut sınırlı 

bilginin tek hakimi durumunda olan öğretmenler, zamanımızda bilgi 

hazinesinin sadece bir parçası haline gelmiş bulunmaktadırlar
268

. 

Okul ve toplum, karşılıklı konulmuş iki ayaı gibidir. Birinin tüm olarak 

diğerini etkilemesi beklenmemelidir. Okulun görevleri aslında eğitimin 

görevleridir ve bunlar sosyal, politik ve ekonamik olarak gruplandırılabilir
269

. 

Bütün toplumlarda okullar bu görevleri yerine getirmek üzere 

ortayaçıkmışlardır.Ancak, bu görevleri yerine getirme biçimi, hangi amaçlar 

doğrultusunda gerçekleştirebileceği, hangi görevin öncelikli oldugu 

toplundan topluma değişiklik gösterir. 

Okulların yukarıda sayılan temel görevlerini ve bu görevlerini 

gerçekleştirirken kişilere nasıl etki ettiklerini ele alıp incelemek uygun 

olacaktır. 

3.2.1. OKULLARIN SOSYAL GÖREVLERİ 

İş bölümünün  alabildiğine attığı sanayileşmiş toplumlarda kişileri 

vasıflı yapmanın ve sosyalleştirmenin en önemli vasıtası okul olmuştur. 

Okulun örgütlü yapısı, eğitim amaçları ve vasıtaları, öğrencilerden istedikleri, 

ailelere göre farklılık göstermektedir. 

Okullar sosyal görevlerini yerine getirirken, toplumun sürekliliğini ve 

gelişimini sağlayacak, toplumla uyumlu fertler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadırlar.  

Okulların sosyal görevleri, çocuğu sosyalleştirmek, yani çocuğa 

kültürü aşılamaktır
270

 şeklinde ifade edilebilirse de, okullar sosyalleştirme 

görevini yaparken aşagıdaki oluşumları gerçekleştirmeye çalışırlar. 

Okullar : 
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- Öğrencilere toplumun kültürel mirasını aktarır, 

- Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar 

- Yenilikçi ve toplumun kültürünü geliştirecek fertler yetiştirir
271

. 

Şimdi okulların sosyal görevlerinden olan bu süreçlerin nasıl 

işlediğine bakmaya çalışalım. 

3.2.1.1. Sosyalleştirme Görevi 

Sosyalleşme süreci, bir sosyal olgu olarak ferdin doğuştan itibaren 

toplum üyeliğini kazanmasında geçirdiği safhaların hepsine verilen addır. Bu 

safhalara zekâ gelişmesi, öğrenme ve eğitim yaluyla varılır
272

. İnsan biyolojik 

bir varlık olarak çok yada az, örgütlenmiş toplum dediğimiz gruplar içinde 

dünyaya gelir. Her toplumun kendine has davranış biçimleri vardır. Fertlerin 

giyim, barınma, yemek yeme tarzı, aile içindeki ilişkiler, sosyal roller 

toplumdan topluma değişir. Bu davranışlar kültürün bir parçasıdır. Fertler 

çevresi ile etkileşim kurarak bu davranışları bilinçli ya da bilinç dışı olarak 

öğrenir. 

Kültürel birikimin sınırlı olduğu ilkel ya da ilkele yakın toplumlarda 

ferdin sosyalleşmesinde aile ve toplumdaki diğer üyelerin çabaları yeterlidir. 

Bu toplumlarda çocuk hayatı sürdürebilmek için yapacağı ekonomik 

faaliyetleri, toplumun inaç ve değerlerini aile üyelerinden ve akran 

gruplarından öğrenebilir. Ancak kültürel birikim hızlandıkça ferdin 

sosyalleştirilmesi görevi değişik sosyal kurumlar tarafından gerçekleştirilir. 

Günümüz modern toplumlarında her sosyal kurum ferde kültürün farklı 

özelliklerini kazandırır
273

. Sosyalleşme süreci çocuğun doğuşundan itibaren 

başlayan bir süreçtir. Çocuk aile üyelerinden aile içindeki rolleri, arkadaş 

gruplarında arkadaşlık ilişkilerini, arkadaşlık rolünü, uyesi olduğu grubun 

norm ve değerlerini öğrenir. Böylece biyolojik bir varlık olarak dünyaya 

gelen insan toplumun bir üyesi haline gelir.  

Çocuklar 6-7 yaşlarında aileden okula geçerken bazı problemlerle 

karşılaşır, okula uyumsuzluk gösterirler. Ama okula gitme mecburiyeti, 

ilgililer için önemli bir sosyal olaydır. Okuldaki sosyalleşmeyi okul sistem ve 
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öğrencilerin okuldışı hayatını etkileyen toplumsal şartlar okul-içi ve okul-dışı 

(okullar arası) geçişler, ders programları, öğretmen öğrenci iletişim ve 

etkileşimi belirler. Öğretmenlerin davranışları, disiplin kuralları, sınav 

korkusu da sosyalleşmede etkilidir
274

. 

Ferdin sosyalleşmesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yeri 

önemlidir. Bu faaliyetler hem devlet, hem fert ve hem de devletle ferdin 

birlikte ortaya koydukları gayretlerle ortaya çıkabilir. Kültürün kazanılması 

ve genç nesillere aktarılması da eğitim,öğretim ve öğrenme süreci sonunda 

elde edilir
275

. Sosyal kurumların büyük bir çogunluğunda ferdin 

sosyalleşmesi gelişi güzel ve kendiliğinden gerçekleşir. Okullar ise, fertlere 

kültürel mirastan seçtiği ve toplumdaki fertlerin büyük bir kısmı tarafından 

benimsenen özellikleri bilinçli ve amaçlı bir biçimde kazandırır. Bu sebeble 

ferdin sosyalleşmesinde okulların ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Okul sistemleri, sosyal bütünleşmenin ve kaynaşmanın bir aracıdır. 

Öğrencilere toplumun kuralları, değerleri ve sosyal roller örnek 

yorumlamalar  ile sistemli olarak okullarda öğretilir.  

Toplumsal kurumların farklılaşması, toplumsal ilişkilerin 

karmaşıklaşması toplumda yaşayan, fertlerin bir çok rolü üstlenmesini 

gerektirmektedir. İnsanlar, çocuk, öğrenci, arkadaş, komşu, baba, anne, eş, 

meslektaş, üretici, tüketici, vatandaş gibi rollerin bir kısmını aynı anda yerine 

getirerek toplumda yaşarlar. Bu rollerin hem ortak hem de birbirinden ayrılan 

yanları vardır. Bu rollerin nasıl oynanacağını, toplumun kuralları ve yasaları 

belirler
276

. 

Toplumla uyumlu bir insan olabilmek için ferdin üstlendiği rolleri 

sağlıklı bir biçimde topluma ve kendine zarar vermeden yerine getirmesi 

gerekir.Okullar bir yandan öğrencilere bu rollerin gerektirdiği davranışları 

öğretirken, diğer yandan onların okulda bu rollerin bir kısmını yaparak 

yaşayarak uygulamaları için imkân hazırlar. Böylece toplumla uyumlu, 

işbirliği duygusuna sahip, hak ve sorumluluklarının sınırını bilen ve ona göre 

davranan fertlerin yetişmesi sağlanır. 
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3.2.1.2. Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma  

Kültür çoğunlukla kabul edilen Tylor'un tarifine göre, bir toplumun 

üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek 

görenek, beceri, imanı, örf ve adeti, alışkanlıkları içine alan karmaşık bir 

bütündür
277

. Kültürün meydana gelmesi ve bunun diğer nesillere aktarılması 

insanoğluna özgü bir durumdur. İnsan dil dedeğimiz sembolleri kullanma 

özelliğine sahip tek canlıdır. İnsanoğlu bu sayede, kendi yaşantıları yoluyla 

elde ettiği bilgi, beceri ve yetenekleri diğer nesillere aktarabilmektedir.  

Kültür, insanın insana ve maddeye karşı tavır alışının belirlenmesidir. 

Birçok sosyolog sonradan öğrenme yoluyla kazanılmayan davranışları 

kültürün dışında bırakmıştır. Bazı sosyologlar kültürü belli bir toplumu başka 

bir toplumdan ayıran yaşama şekli olarak tarif etmektedirler. Bunlara göre 

kültür ferdi olmaktan çok sosyal değerler ve davranış sistemidir. Kültür bir 

toplumun bütün ideallerinin ve sosyal  kişiliğinin bir sembolüdür. Kültürün 

iki temel fonksiyonu vardır, bunlardan birisi koruyuculuk, diğeri de gelişme 

ve yenileşmedir
278

. Bir milletin varlığını  ve devamını sağlayan kültürel 

değerler ve normlar fetlerin toplum içinde birbirlerine benzer davranışta 

bulunmalarını sağlarlar. Kültürün önemli bir kısmını oluşturan bilgi birikimi 

milletlerin gelişmesinde önemli rol oynar.  

Günümüz toplumlarında kültür birikiminin hızlı olması günlük 

yaşantılarında fertlerin kültürel mirasın bütününü öğrenmelerini imkânsız 

kılmaktadır. Bu sebeble kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması görevi 

eğitim kurumları tarafından üstlenilmiştir. Eğitim kurumları, kültürel 

özellikler içinden öğrencilerin yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun olanları 

seçerek bunları planlı ve amaçlı bir biçimde öğrencilere kazandırır. Okullar 

özellikle bilgi birikiminin öğrencilere aktarılmasında çok önemli rol oynar.  

İnsan eğitilebilen bir varlıktır. İnsanın eğitimi ile, kültürel değerlerin, 

gelenek ve göreneklerin, taklid ve özdeşleşme mekanizmaları kullanılarak 

(nesilden nesile aktarma suretiyle) davranış biçimlerinin devamlılığı ve 
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medeniyetin bekası sağlanmaktadır. Bu bakımdan "eğitim hem yaratıcı, hem 

de yaratıktır" sözü doğrudur
279

. 

Eğitim yoluyla bilgi ve kültür nakli yapılmaktadır. Sadece bilgi nakli 

yeterli değildir; kültür nakli de gereklidir. Bilgi kazandırılan kimse, bu bilgiyi 

nerede, ne zaman ve ne için kullanacağının farkına varmalıdır. Örgün veya 

yaygın eğitim şeklindeki eğitimin uygulanması, eğitimden kültür naklinde 

faydalanılması, cemiyete ait kültürün eğitim çağındaki genç kuşaklara 

aktarılması gayesini taşımaktadır
280

. Okullarımız, kültürün bir ögesi olan bilgi 

birikimin genç kuşaklara aktarması yanında; bu bilgileri nerede ve nasıl 

kullanabileceği şuuruna sahip, millî kültürden, ülke sevgisinden pay alabilen 

nesiller yetiştirmelidir. 

Kültürün biyolojik olmaktan öte, eğitim ve öğretim ile kazanılan sosyal 

miras olarak yeni nesillere aktarılan bir grup öğrenilmiş davranışlar olduğunu 

düşünürsek, hiç kimse canı istediği taktirde kültürünü terkedemez. Nitekim 

bazıları istese de istemese de, Türk- İslâm kültürünün mensuplarıdır. Bu 

mensup olma özelliği çoğu kere irade dışı olarak tavır ve davranışlarla 

kendînî dışa vurmaktadır
281

. 

Her ciddi devletin kültür politikası vardır. Kültür politikası, metodlu  

maksatlı amaç tayini, önceliklerin belirlenmesi, şuurlu ve planlı işlerin 

bütününü kapsayan faaliyetler dizisidir. Bu politika bir toplumdaki ortak 

değerlerin ve kabullerin korunarak geliştirilmesidir. Yoksa devlet tarafından 

ortak değerlerin tayin edilmesi veya planlanması değildir. Hele kültür 

yaratılması hiç değildir. Çünkü devletin görevi "kültür yaratmak" değil, millî  

kültürün korunması, geliştirilmesi için tedbirler almak ve uygulamaktır. 

Toplumun millî ve manevi değerlerine rağmen kültür politikası 

oluşturulamaz
282

. Eğitim kurumları toplumun millî ve manevi değerlerini 

genç kuşaklara kazandırarak hem fertleri içinde yaşadıkları toplumun bir 

üyesi haline getirmekte, hem de ortak kültür sayesinde toplumsal yapının 

sürekliliğini sağlamaktadırlar. 
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Toplumun millî ve manevi değerleri, fertlerin bu değerlere sahip 

olmaları ölçüsünde toplum içinde birbirine benzer davranışta bulunmalarını 

sağlayarak toplumun bütünlüğünün sağlanmasında yardımcı olur. 

Toplumdaki kültürel değerler fertlere toplum içinde nasıl davranmaları 

gerektiği hakkında kullanışlı modeller sunarlar. Okulda fertlere 

kazandırılmaya çalışılan değerler, seçilmiş ve toplumun çogunluğu tarafından 

kabul edilmiş olanlardır. 

3.2.1.3. Yenilikçi ve Toplumun Kültürünü Geliştirecek 

Fertler Yetiştirme 

Toplumlar sürekli değişim ve gelişim içindedirler. Kültür de toplumsal 

kurumlar ve şartlardaki değişmelerle birlikte sürekli değişir. Bu sebeble 

toplumların hayatını sürdürmesi ve gelişmesi için yalnız kültürün yeni 

nesillere aktarılması yeterli değildir. Ayrıca fertlerin toplumdaki değişmelere 

uyum gösterebilecek ve değişmeye katkıda bulunacak bir biçimde 

yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu da eğitim kurumları ile sağlanır
283

. 

Toplumsal gerçek başdöndürücü bir hızla değişmektedir. Toplumsal 

yapı ve işleyişte, kültür içeriğinde toplumlar arası ilişkilerde meydana gelen 

değişmeler, toplumdaki imkânlar ve ihtiyaçları değişik hale getirmiştir; daha 

da getirecektir. Ayrıca, toplumda yaşayan insanların ilgi ve ihtiyaçlarında da 

değişmeler meydana gelmiştir
284

. Görülüyor ki, değişme kaçınılmaz bir 

olgudur; yerine göre bir kapsamı, derinliği ve hızı olan bir olgudur.  

Hiç bir toplum sosyal ve kültürel kişiliğinin devamını sağlayan 

muhafazakâr düşünceyi yok sayamaz. Eski sadece eski olduğu için atılmadığı 

gibi; yeni de sadece yeni olduğu için kabul göremez.  

Muhafazakârlık geniş anlamı ile bir milleti diğer milletten ayıran, 

farkettiren özelliklerin korunması ve korunarak geliştirilmesidir. Milleti 

kültürel ve siyasi anlamda sürekli ve istikrarlı kılan unsurlara ve değerlere 

bağlı kalarak, onları canlı tutarak kaynağı tahrip etmeden yenilikçi tavır 
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takınmaktır. Sosyal yapıyı tanımadan, ihtiyaçları zamana göre belirlemeden, 

peşin hükümlü ve taklitçi bir yenilikçi tavır; fayda değil zarar getirir
285

. 

Okul sisteminin başta gelen görevlerinden birisi, içinde yer aldığı 

toplumun yenileşmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu yenileşme ve 

devamlılıkta okul; kültürün iki temel fonksiyonu olan yenilikçi ve gelişmeci 

tavır ile, muhafazakâr (koruyucu) tavırı yeni yetişen fertlere kazandırmak 

durumundadır. Korumadan kaynağa bağlı kalmadan toplumun yenileşme ve 

devamlılığını sağlamak mümkün değildir.  

Muhafazakâr bir politika halk ile aydın arasındaki sosyal mesafenin 

büyümesini önler. Aydınların içine düşebilecekleri kimlik krizinin 

atlatılmasına yardımcı olabilir. Zamana, yere ve yeni ihtiyaçlara göre yeni 

birtakım sosyal dengelere varmada, yeni politikalar oluşturmada muhafazakâr 

yapı kazanan toplumlar daha avantajlı olurlar. Polemikleri ve kavram 

anarşişini aşamayan toplumlar yaratıcı ve üretici olamaz. Bunun için asgari 

müştereklerde birlik ve beraberlik şuurunun geliştiği, fakat çok sesli 

demokratik toplumlar daha kolay mesafe alabilirler
286

. Eğitim kurumları 

fertlere yeni değişme ve gelişmeler için gerekli bilgi, beceri ve değerleri 

kazandırıken, toplumun sürekliliğini sağlayan kültürün muhafazakâr yapısını 

ihmal etmemelidirler.  

Muhafazakârlar, manevi kültürün değiştirilmesine karşı çıkarak maddi 

kültürde (İlimde ve teknikte) gerekli ve faydalı olanların alınması görüşünden 

hareket ediyorlardı. Bu tavır onların gelişmeci ve medeniyetçi olduklarını 

bize göstermektedir
287

. 

Okullarımız toplumun devamlılığını sağlayan konularda koruyucu; 

bunlar, Türk aile yapısı, demokratik rejim, ahlâk anlayışımız, Türkçemiz, 

dînîmiz, hayatımıza yön veren değer hükümlerimiz, sanat, edebiyat ve 

musikimiz, millî tarihimiz yanlış yönlendirmelere müsade edemeyeceğimiz 

örf ve adetlemimiz gibi, değişmesi gereken konularda ise değişmeci ve 

reformcu bir tavır ortaya koymalıdır; bunlar, laubalilik, israf, kuralları 

zorlama, idare-i maslahatçılık, görev sorumluluğundan kaçma, gösteriş 
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tüketimi, ilim ve teknik gibi konulardır
288

. Okullarımız toplumun faydasına 

olan güzelliklerin kazandırıldığı, kişi ve toplum için fayda getirmeyecek 

olumsuz özelliklerin bertaraf edildiği mekanlar olmalıdır.  

Eğitim yoluyla kültürün geliştirilmesi çoğunlukla üniversitelerde 

araştırmacılar, teknik elemanlar ve bilim adamları tarafından sağlanır. Teknik 

elemanlar toplumun ekonomik gelişmesi ve insanların hayatlarını 

kolaylaştıracak yeni teknoloji üretmekle uğraşırken; sosyal bilimciler 

sanatçılar, edebiyatçılar ise kültürün diğer boyutlarının geliştirilmesine 

yardımcı olurlar
289

. 

Eğitim kurumları, toplumun var olan kültürel özelliklerinin yeni 

nesillere aktarılması görevini yapmasının yanında, ayrıca toplumdaki 

değişmelere uyum gösterecek ve hatta değişmeye katkıda bulunacak fertlerin 

yetişmesinde büyük pay sahibidir. Okullar toplumun kültürünü yeni nesillere 

aktarmak suretiyle onlar üzerinde tesirli olduğu gibi, yetiştirdiği fertlerin 

toplumun kültürüne önemli katkıları sayesinde toplumuda etkiler. Yeni 

teknoloji üretimi, okulların, özellikle de üniversitelerin yetiştireceği fertlerle 

yakından ilgili görülmektedir. 

3.2.2. OKULLARIN POLİTİK GÖREVLERİ 

Okulların politik görevleri yetiştirdiği kuşağın toplumdaki devlet 

sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olan öğrencilerin 

seçilmesi ve egitilmesini gerektirmektedir
290

. Toplumlarda devlet sisteminin 

ortaya çıkması, özellikle millîyetçilik kavramı ve demokrasinin gelişmesi ile 

okulların politik görevleri arasında yakın bir ilişki sözkonusudur
291

. 

Millet, kendi birliğinden haberdar olan siyasi bakımdan devlet şeklinde 

teşkilâtlanmış ve millî devlet kurma kabileyetine sahip  sürekli ve teşkilâtlı 

insan zümreleridir. Millîyet ise, tohum halindeki bir millettir
292

. 

Millîyetçilik, mensup olduğu milleti sevmektir. Milletlerin 

yaşayabilmelerinde, devamlılığında, yükselmelerinde en önemli, en kuvvetli 
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öge kişilerin mensup oldukları kütleye bağlı olmalarıdır. Kişilerin bu bağlılık 

duygusuna toplum bilinci denilmektedir. Millîyet duygusunun  çekirdeği, 

kişinin mensup olduğu topluma duyduğu bağlılıktır. Tarih boyunca 

milletlerin, diğer milletler içinde yok olmadan varlığını sağlayan, kişilerin 

mensup oldukları topluma olan ruhi bağlılık hissidir. Her hangi bir sebeb 

sonunda toplumsal bilinç hissinden yoksun olan, milletine bağlılık duygusu 

gevşemiş, körletilmiş kişilerden meydana gelen insan grubu, hayat ve varlık 

alanından, yokluk sahasına geçmiş demektir. Çünkü, kişiler ve miletler için 

yaşamanın en önemli iki şartı vardır: Var olmak ve var olmak azim ve 

iradesi. Kişilerin var olmak azim ve iradesi de, "Millî Şuur" veya "Millîyet 

duygusu" dur
293

. 

Okullar fertlere millî ideolojiyi, değerleri ve idealleri kazandırmaya 

onları mevcut politik yapıya bağlı vatandaşlar olarak yetiştirmeye çalışırlar. 

Okullarda çocuklara küçük yaşlardan itibaren bayrağı, millî değerlere ve 

sembollere saygı öğretilir. Devletin dayandığı temel felsefe, ideoloji ve 

ilkeler çeşitli dersler, törenler, özel gün kutlamaları gibi faaliyetlerle çocuk ve 

gençlere kazandırılır. Bu faaliyetleri ile eğitim kurumları mevcut politik 

yapının korunmasına yardımcı olur. 

Okul, verdiği genel ve meslekî eğitimle, kişilerin daha sonra 

katılacakları toplum içindeki yerlerini belirler. Öte yandan okul, toplumdaki 

mevcut politik sistemi, kurumlaştırılmış iktidar ilişkilerini öğretir, kabul 

ettirir ve onun isteklerine göre hareket etmeyi sağlar. Böylece okuldan 

yetişen kişiler bir taraftan toplumu öğrenip benimseyerek onunla bütünleşir, 

kaynaşır; diğer taraftan ise mevcut düzen onların gözünde oldukca 

meşrulaşır
294

. 

Okul, devletin yasal bir kurumu olması dolayısıyla, modern okul 

sistemini kurmuş olan bütün devletler okullarda kendi siyasi felsefelerini, 

ideolojilerini, hakimiyet anlayışlarını ve kanunlarını öğretmek, benimsetmek 

istemişlerdir.  

Ülkemizde ise, ana okulundan üniversite sonuna kadar tüm eğitim 

kademelerinde, Atatürk ilkelerini cumhuriyet idaresini koruyan ve 
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benimseyen, millî değerlere bağlı fertler yetiştirilmesi   amaçlanmaktadır
295

. 

Okullarda, içinde yaşanılan toplumun aleyhinde, onu parçalayacak yok 

edecek bir ders konulamaz, anlatılamaz. Okullardaki Tarih, Coğrafya, 

Yuttaşlık Bilgisi gibi dersler; içinde yaşadığımız toplumu herkese öğretmeye, 

kabul ettirmeye ve benimsetmeye çalışmaktadır.  

Okullar bir yandan toplumdaki fertlere millî şuuru kazandırarak 

mevcut politik sistemin devamlılığını sağlarken, diğer yandan ülkenin 

yönetiminde rol alacak liderlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynarlar.  

Ülkemizde, devlet yönetimi ile doğrudan ilişkili olan Cumhurbaşkanı, 

Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri yüksek okul ya da üniversite mezunları 

arasından seçilmektedir. Millet Meclisi üyesi olabilmek için ise ilkokul 

mezunu olmak yeterlidir. Ancak Meclisteki üyelerin eğitim düzeyleri giderek 

yükselmektedir
296

. 

Modern toplumlarda soyluluğun ve maddî kalıtımın gücü giderek 

azalmaktadır. Modern toplumlar giderek başarı toplumu haline geliyorlar; işte 

bu başarıyı  değerlendiren en büyük merkez de okul sistemi oluyor. Okullar 

şartları eşitlemeye, değerlendirmeyi tarafsız yapmaya çalışarak herkesi ilgi, 

yetenek ve çalışma gayretlerine göre, birbirlerinden farklı sosyal statülere ve 

mesleklere yerleştirmeye çalışıyorlar. Toplum düzeninin fazla para 

kazandıran işleri en yüksekte tutması, başarıyı para ve saygınlık kazanma ile 

eşdeğer sayması, gerek okulda gerek toplumsal hayatta ferdî rekabeti 

alabildiğine arttırmakta; okul sistemi de pek çok yönlerden bunun etkisine 

girmektedir. Modern başarı toplumlarının itici gücü ve vazgeçilmez 

esaslarından biri olan bu rekabet, aynı zamanda toplumsal bütünleşmeyi de 

önemli ölçüde sarsmaktadır
297

. 

Okulun, okul dışı toplumsal alanda çok önemli görevleri olduğu gibi, 

fertlerin şahsiyetlerinin oluşmasında, onun hayatta başarılı çalışmalar 

yapabilmesinde, kendi başına karar verebilmesinde de önemli görevleri 

vardır. Okulda yetenekleri geliştirilemeyen, belli alanlarda yönlendirilemeyen 
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öğrenciler ne sosyal hayata katılabilirler ne de ferdî özelliklerini 

kazanabilirler
298

. 

Okullar, yetiştirdikleri insanlara mevcut politik sisteme sadakati 

aşılarlar. Bu sayede toplum bir birlik ve dayanışma ruhu kazanır. Bizim 

toplumumuzda okulların yetiştirdiği insanlara politik tesiri, demokratik 

ilkelere bağlılık anlamını ifade etmektedir. Diğer yandan önderlerin seçim ve 

eğitiminde de yine okullar birinci derecede rol oynarlar. Mutlakiyet 

dönemlerine göre, Cumhuriyet döneminde politik önderlerin seçilip 

yetiştirilmesi ihmal edilmiştir denilebilir. Bununla birlikte özellikle 

üniversitelerimiz devlet yönetimi ile ilgili politik liderlerin yetiştikleri 

kurumlar olmaktadır. İyi seçmen yetiştirilmesini de okulların politik 

görevlerinden sayabiliriz. Eğitim düzeyi yükseldikçe vatandaşlar 

demokrasinin teminatı olan seçme görevlerini daha yerinde 

yapabilmektedirler.  

3.2.3. OKULLARIN EKONOMİK GÖREVLERİ 

Okulların ekonomik görevi, toplumdaki fertlere belli bir beceri 

kazandırarak onları üretici durumuna getirmek ve endüstri, tarım, hizmet 

alanlarında toplumun ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmektir.  

Okulun en önemli görevlerinden biri, "üretim görevi" de denilebilecek, 

eğitme ve kalifiye eleman yetiştirme görevidir. Okulun ekonomik üretim 

alanındaki görevleri, esas anlayışla sanayileşme hareketinden sonra ortaya 

çıkmış ve Eğitim Bilimi alanında da İkinci Dünya Şavaşından sonra 

incelenmeye başlanmıştır. Gelişmeler işgücü hammadde ve sermayenin yanı 

sıra eğitimi de ekonomik gelişmede önemli bir faktör olarak ortaya 

koymuştur. Çünkü ekonomik rekabete ve uluslararası diğer rekabet alanlarına 

girebilmek için, ülkenin bütün yetenek rezervlerinin tam olarak 

değerlendirilmesi, en yüksek düzeyde eğitilmesi gerekmektedir
299

. 

İnsan kaynağını geliştirme, bir toplumda yaşayan bütün insanların bilgi 

ve becerilerini geliştirme sürecidir. Harbison ve Myers, insan kaynaklarının 

niteliğinin arttırılmasını, bir "çağdaşlaşma" aracı olarak kabul etmişler ve bu 

noktadan yola çıkarak, insan kaynaklarının geliştirilmesini, toplumun tüm 
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fertlerinin, teorik ve uygulamaya dönük bilgilerini ve yeteneklerini 

arttırmaktan oluşan bir süreç olarak ifade etmişlerdir
300

. 

Eğitim müessesesi Teadore W. Schultz'a göre bütünü ile bir sanayiden 

ibarettir. Okulların kâr için açılan ve yönetilen kurumlar olmadıkları 

doğrudur. Öğrencilerin de eğitim masraflarının tamamını karşılamadıkları 

söylenebilir. Buna rağmen eğitim harcamalarının, öğrencinin istikbaldeki 

verimliliğini ve kazancını arttırması nisbetinde birer yatırım sayılmaları 

gerekmektedir. Bu özellikleri itibariyle okullar eğitim hizmeti üretiminde 

ihtisaslaşmış müesseseler durumundadırlar
301

. 

Okulların toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilmesi, 

ekonomik kurumların ihtiyacı olan nicelik ve nitelikte insan gücü 

yetiştirmesiyle mümkündür. Ekonomik kurumların çeşitli düzeyde eğitim 

görmüş insangücüne ihtiyacı vardır. Eğitim kurumlarının bu talebi 

karşılayacak nicelik ve nitelikte insangücü yetiştirmesi gerekir. Çünkü okulda 

öğretilen bilgi ve beceriler, okul dışındaki hayatta kullanılmak üzere 

öğretilmektedir. Okul, insanın hayatındaki bir geçiş, bir hazırlanma yeridir. 

Hiç bir öğrenci bütün hayatı boyunca okulda kalmayacaktır. Bu nedenle 

okulda kazandırılanlarla okul-dışı hayattaki uygulamaların birbirine uygun 

olması gerekmektedir.  

Eğitimin üretim ve tüketim cepheleri vardır. Okullar öğrenim faaliyeti 

yoluyla verimliliğin ve buna bağlı olarak millî üretimin arttırılmasında şu 

fonksıyonları yerine getirir:
302

 

• İlmi araştırmayı teşvik eder,  

• Kabiliyetlerin keşfini sağlar,  

• İş fırsatlarına uyma imkânı sağlar,  

• Bilginin yeni nesillere naklini sağlar,  

• Halkın hünerlerini arttırır,  

• İktisadi buhranların tesirini hafifletir. 
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Okullaşmanın üretim değerinin, ferdin istikbalde bir gelir 

kazanabilmesi için gerekli kapasiteleri elde etmesi hususunda derhal bir 

yatırım olarak göze çarptığı ifade edilebilir. Bundan başka okullaşmanın 

tüketimle ilgili faydalarını elde aldığımızda üç nokta ile karşılaşıyoruz :  

1) Okullaşmanın halihazır tüketim faydası, anlayış ve zevkin 

incelmesini sağlar. 

2) Bir yatırım olarak gelirleri arttırmaya hizmet etmek suretiyle temin 

ettiği istikbaldeki üretim artışı. 

3) Yine bir yatırım olarak temin ettiği istikbaldeki üretim kabiliyetine 

tesir faydasıdır.  

Bütün bu neticeler eğitimin, okulların öğrenim faaliyeti yoluyla millî 

gelir artışındaki büyük rolüne işaret etmektedir. 

Bir ülkedeki teknolojik gelişme ile o ülke insanlarının eğitim düzeyi 

arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir devletin eğitim politikası, onun ekonomik 

alandaki hedeflerine ve çağdaş ekonominin ana özelliklerine göre 

düzenlenmelidir. Okullar öğrencilerini, ilgi ve yetenekli yönünde yurt 

kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve 

mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri ve davranış özelliklerine 

sahip mutlu vatandaşlar olarak yetiştirebilmelidir.  

Bir ülkenin gelişmesi için yetişmiş insangücüne ihtiyacı vardır. 

Gelişmiş bir ekonomide, insan kapasiteleri, son sınırına kadar geliştirilmiş; 

geri kalmış bir ülkede ise, bu kapasite çoğu yönlerden gelişmemiştir. Eğer bir 

ülke, insan kaynaklarını geliştirmeye muktedir değil ise, refah içinde yaşasa 

dahi fazla gelişemeyecektir. Gelişme temel olarak insan çalışmasının 

sonucudur. Sermayeyi işletmek, doğal kaynakları kullanmak ve benzeri 

ekonomik etkinlikler, insan faktörü aracılığı ile mümkün olmaktadır. 

Ekonomiyi kuranlar, gelişme hareketini düzenleyenler ve idare edenler, 

yetişmiş yetenekli kimselerdir. Okullar, yetenekli kimseleri yetiştirmek 

suretiyle gelişmenin temelini kurmuş olacaklardır. 

3.3. TOPLUM VE EĞİTİM 

Toplumun eğitim üzerine etkilerini incelerken  toplumu meydana 

getiren fertlerin de toplumla olan ilişkisini gözardı edemeyiz. Toplum duygu, 
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düşünce, inanç ve estetik gibi değerler ile ferdi etkiler. Fert insanî tabiatını da 

topluma borçludur. Gerçi insan hiç bir zaman toplum karşısında pasif 

durumda değildir. Fert, belli bir gelişme düzeyinden sonra, topluma yani 

kültüre katkıda bulunur
303

. İnsanın topluma katkıda bulunabilmesi için önce o 

toplumun bir üyesi olarak, benliğini ve ferdiyetini geliştirmesi gerekir.  

Demek oluyor ki, fert sosyal yönden bir takım statülere sahip kılınıyor 

ve şahsiyet kazanıyor. Şahsiyetine göre de belirli meşguliyetler göstererek, 

roller icra ediyor. Kişiler, sosyal statüler ve sosyal örneklerden ve kültür 

kalıplarından meydana gelen sosyal yapı, içinde yerlerini almaktadırlar. 

Statülere sahip olan şahıs faaliyetleriyle onları kuvveden fiile çıkararak 

toplumdaki rollerini oynuyor ve bu sayede işgal ettiği özel statülerine göre 

rollerini yerine getirmiş oluyor
304

. Kişiler doğum yoluyla kazandıkları 

statülerine ferdi ve şahsi kabiliyetleriyle yenilerini eklemiş oluyorlar.  

İnsan ancak cemiyet içinde beşerî tabiatını kazanabilir. Ferdiyetin 

gelişmesi açısından insanların iştirak ettiği, insanî muamelelerin cereyan 

ettigi bir cemiyet hayatına ihtiyaç vardır. Böyle bir sosyal muhitte insan 

psikolojik dünyasıyla bir fert olabilir. Cemiyetin dışında bırakılarak vahşi ve 

münzevi bir hayata terkedilmiş olan çocuklara ait vak'aların tesbiti bu gerçeği 

bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.  

Vahşilerle ilgili vak'aların en ilgi çekici olanlarından birisi yaşları sekiz 

ve ikinin altında olan ve 1920 de bir kurt ininde bulunan iki hintli çocuğa 

aittir. Bulunmalarından bir kaç ay sonra çocukların küçük olanı öldü, büyügü 

(Kamala diye isimlendirilmiş), olan kız 1929'a kadar yaşadı. Onun beşer 

cemiyetinde geçen hikayesi dikkatle kaydedilmiştir. Kamala bizim beşerî 

davranışla bir arada gördüğümüz vasıflardan hiçbirini beraberinde getirmiş 

değildir. Ancak dört ayak üzerinde yürüyebiliyordu, kurt gibi olan 

hırıltılardan başka hiç bir lisana sahip değildi ve insanlardan herhangi diğer 

bir ehlileşmemiş hayvanın çekinmesi kadar çekiniyordu, Ancak en itinalı ve 

muhtemelen sempatik bir talim neticesi iptidaî sosyal âdetler kendisine 

öğretildi. Ölümünden önce iptidaî surette konuşmayı, insanlara ait yeme ve 

giyinme âdetlerini ve diğer âdetleri yavaş yavaş öğrenmişti. Bu kurt çocuğun 
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"beşerî hissi" ilk bulunduğu zaman son derece noksan olup tedricen meydana 

çıktı, Fakat topyekûn ferdiyetin ortaya çıkışı çocuğun insan cemiyetine âza 

oluşuna tabi bulunuyordu
305

. 

Çocuğun veya gencin çevre ile bütünleşmesi gerekir. Ancak bu 

bütünleşme cemiyetin, reaksiyoner, muhafazakâr ve ihtilâlci yapısına göre 

değişir.  

Reaksiyonerlik, her türlü yeniliğe karşı bir tavır takınmak ve her 

müesseseyi çağlar öncesindeki özellikleri ile yaşatmak eğilimindeki 

radikallerdir. Muhafazakârlık ise, yeniliklere ve değişime karşı peşin bir karşı 

tavır takınmaksızın yeniliklerin sosyal bütünleşmeye etkisi göz önünde 

bulundurularak itibâri bir yaklaşımla kabul ya da reddetmektir. Yani 

muhafazakârlıkta ne peşin kabul ne de ret söz konusudur. Muhafazakârlar 

utopyacı değişme modellerinden uzak durmuşlar ve değişmeye; toplum 

yapılarına, yere ve zamana göre itibâri olarak yaklaşmışlardır
306

. 

İhtilâlcilik anlayışında ise bir kez toplumu değiştirmeye karar 

verdikten sonra ne pahasına olursa olsun değiştirme programları uygulanır. 

İhtilâlcilikte sürekli devrim esastır.  

Reaksiyoner toplumlarda yeniliklere karşı çıkıldığı için, ihtilâlci 

toplumlarda ise toplumsal değerler göz önünde bulundurulmadığı için okul 

ile toplum arasında anlaşmazlıklar ve çalkantılar olur. Muhafazakâr 

toplumlarda ise okul (eğitim) programları toplumsal değerler göz önünde 

bulundurularak planlanıp uygulandığı için okul ile toplum arasında çatışma 

değil ahenk olur.  

Eğitim toplumsal yapı üzerine oturtulmuş bir kavram olması 

dolayısıyla toplumda eğitime uygun bir atmosferin olması zorunludur. Eğitim 

için gerekli olan bu atmosfer toplumdan topluma değişebilir. Öyle ise eğitim 

sonucu bütün toplumlar için geçerli bir insan tipinden, bir dünya 

vatandaşından söz etmek mümkün değildir. Her toplumun kendine has bir 

eğitim sistemi vardır. Kısacası toplumda zarûrî olarak cereyan eden eğitim 

olayı, toplumsal yapı ve zeminle ilgilidir.  
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Eğitim olmadan bir toplumun uzun zaman varlığını sürdürmesi 

mümkün değildir. Toplum sürekliliğini eğitime, eğitim de işleyişini topluma 

borçludur
307

. 

Toplumsal yapı eğitim ilişkisinin yanında bir de toplumun siyasi 

organizasyonunun, teknolojik gelişmişliğinin ve ekonomik durumunun 

eğitimle yakın ilişkisi vardır.  

3.4. SİYASİ REJİMİN EĞİTİME ETKİLERİ 

Siyasi rejimlerin totaliter ya da demokratik oluşlarına göre eğitim 

felsefeleri farklılık gösterir.  

İnsanlık tarihinde fert ve cemiyetin ehemniyetlerini ortaya koymak 

bakımından birbirine tamamen zıt iki görüş hâkim olmuştur. Birinci grubun 

görüşlerine göre, sadece toplumun ehemniyeti kabul edilmiş ve ferdî 

hürriyetlerin cemiyetin selâmeti ugruna feda edilmesi meyli hâkim olmuştur. 

Diğer tipi teşkil eden felsefe ise, aksi görüşe sahiptir. Bu felsefî görüşe göre 

cemiyet ve cemiyetteki müesseseler bizzat fert için mevcuttur. Bunların 

değerinin ferdî hayatı zenginleştirme kapasiteleriyle ölçülmesi 

gerekmektedir
308

. 

O halde fert ve cemiyet hakkındaki esas teorik anlayışımız, insanla-

insan ve insanla-grup arasında sosyal hayatın daimi surette değişen modeli 

içinde cereyan eden safhalarla ilgili bir münasebet anlayışıdır. Cemiyet bütün 

an'anlerle, müesseselerle, temin ettiği teçhizatla sosyal hayatın değişen büyük 

bir nizamı olup ferdin fizikî olduğu kadar psikolojik ihtiyaçlarından ortaya 

çıkar. Bu nizam, beşerî varlıkların doğdukları ve kendi faaliyetlerini ifa 

ederek hangi tahditlerle ve ne hususta olursa olsun gelecek nesillere hayatın 

lüzumlu şeylerini devrettikleri bir nizamdır. Fertle cemiyet arasındaki 

münasebeti sadece bir veya diğer taraftan dikkate alan görüşü reddetmemiz 

lâzımdır
309

. 

Cemiyet ve fert bir madalyanın iki yüzü gibidirler, birbirlerinden 

ayrılmaları, ikisinin ayrı mütalâ edilmeleri mümkün değildir. Fert bütün 

kazanımlarını bir cemiyet içinde elde eder ve geliştirir. Cemiyet adına ferdi 
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hürriyetlerin yok sayıldığı görüş totaliter rejimlere, cemiyet ve cemiyetteki 

müesseselerin fert için mevcut oldugunu savunan görüş ise, demokratik siyasi 

rejimlere tekabül etmektedir.  

Totaliter rejimlerde rejim yeni bir inkılap hareketi olarak ortaya 

çıkması sebebiyle, örgün ve yaygın eğitim programlarında "manevi" konulara 

kendi "idrak" ölçülerine göre önem verir. Teknik konulara da "karşı devrim" 

ihtimali ortadan kalktıktan sonra önem verir. 

Totaliter rejimin hakim olduğu  ülkelerde toplumun politik yapısı 

hertürlü eleştiriden uzak  tek bir siyasi ideolojiyi eğitime hakim kılar. Böyle 

toplumları, eğitimin küçük yaştan itibaren "ideolojist" olarak yetişmelerine 

gayret edilen aydınları, belirli şekilde kalıplandırmasından ibaret çok ciddi ve 

önemli bir hastalık kaplar. Aydınlar toplumu uyarma ve aydınlatma 

görevlerini yerine getiremezler
310

. 

Demokratik toplumlarda ise örgün ve yaygın eğitim programları sosyal 

yapının bilimsel gerçeklerine uygun olarak düzenlenir. Toplumun ihtiyaçları 

ve öncelikleri gözönünde bulundurulur. Aydınların görevi ise, toplumu  

uyarmak ve aydınlatmaktır. Ancak demokratik toplumlarda aydınların 

müşavir olarak siyasileri aydınlatmakla yetinecek yerde siyasete atılmaları bu 

görevlerini ihmale sebebiyet vermektedir. Çünkü bu suretle aydın, "toplumun 

vicdanı olmayı bırakarak" topluluğun siyaset mekanizmasının " bir aleti 

haline gelmektedir". Halbuki demakrasinin en ideal idare sistemi olması 

aydınların eğitim mekanizması yardımı ile fertleri olgunluğa erdirdikleri 

toplumlarda mümkündür
311

. 

Bütün bunlar göstermektedir ki ferdin eğitim yoluyla şekillenmesinde 

siyasi rejimlerin önemli etkisi bulunmaktadır. Demokratik toplumlarda insan 

tabiatının gelişimine imkân verecek bir ortam bulunmaktadır. Bu toplumlarda 

eğitim, toplumun ihtiyaçları, bilimsel gerçekler göz önünde bulundurularak 

yapılmaktadır. Ferdin kapasitesinin son sınırına kadar geliştirilmesi hem fert 

hem de cemiyet açısından önemli bir eğitim hedefi olarak görülmektedir.  
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3.5. TEKNOLOJİK GELİŞMENİN EĞİTİME ETKİLERİ 

Bilim ve Teknoloji süreklilik arz eder. Bunlar bütün insanlığın 

müşterek mirasıdırlar. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney, geçmişte bunların 

yaratılmasına eşit olarak katılmışlar ve ümid edilir ki gelecekte de bu böyle 

olsun. Bilimler için gösterilen müşterek gayretler bu dünyadaki farklı 

milletleri birleştirici güçlerden biridir
312

. 

Kendi bilimcileri ve teknisyenleri olmadan hiçbir ülke kendînî 

bagımsız sayamaz. Bu orta öğretimden temel araştırma safhasına kadarki 

bilimsel ve teknik eğitimin her problemini kapsamaktadır
313

.  

Teknoloji ile eğitim arasındaki ilişki her ikisinin de boş zamanlarla 

olan ilişkisinden ötürüdür. Teknolojinin ilerlemesi insan emeğinden tasarrufu 

gerekli kılmaktadır. Eğitim faaliyetlerine ise insanların boş zamanlara sahip 

olduğu cemiyetlerde daha yoğun rastlanmaktadır. Teknoloji, uzun zaman ve 

çok emek isteyen işleri kısa zamanda ve az emek ile gerçekleştirdiğinden 

insanların eğitime daha çok zaman ve emek ayırmalarını gerekli kılmaktadır. 

Eğitime ayrılan yoğun emek yeni tekniklere ve buluşlara sebeb olduğundan 

daha çok zenginleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Böyle ülkeler 

kendilerine daha çok boş zaman ayırabilmek için ise başka ülkelerden iş gücü 

satın alma yoluna gitmektedirler. Buna karşılık teknoloji ve eğitim 

bakımından geri kalmış ülkeler, yaşayabilmek için kas gücüne bağlı olarak 

daha çok çalışmak mecburiyetinde olduklarından eğitime ayıracak zamanları 

da kısıtlı olacaktır. Hatta böyle geri kalmış ülkeler iş gücünü başka gelişmiş 

ülkelere sevketmek mecburiyetinde kalırlar
314

. Ayrıca yeni ve hızlı 

teknolojilerin uzantısı olan kitle iletişimi ve haberleşme araçlarını da eğitim 

hizmetine sunduğumuzda eğitim düzeyi de o ölçüde gelişecektir.  

Milletlerin hayat standartları "bilim ve teknoloji" ye bağlıdır. Bugün 

Üçüncü Dünya ülkeleri, Güney'i Kuzeyden ayıran şeylerin esas itibariyle, 

Modern Bilim ve Teknolojide icat, ustalık ve bunlardan yararlanma ile ilgili 

olduğunu yavaş da olsa, idrak etmektedirler. Güney ve Kuzey arasında 

ekonomi ve etkinlik bakımlarından genişleyen açıklık, aslında, Bilim ve 
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Teknolojideki açıklıktır. Başka hiçbir şey, ne ekonomi ve idare 

sistemlerindeki farklılık, ne kültür ve an'anelerindeki farklılık, ne de dînî 

kanaatlerdeki farklılık Kuzeyin (Güneyi saf dışı ederek) Dünyamıza ve 

Dünya ötesine hakim olabilmesini izah edebilir
315

. 

Zamanımızda eğitim faaliyeti her cemiyette rastlanan bir faaliyet 

olmakla beraber, zengin ekonomilerde fakirlere nazaran daha yaygındır ve 

daha ileri bir seviye göstermektedir.  

Görülüyor ki teknoloji ve eğitim münasebeti birbirini takviye eden bir 

özelliğe sahiptir. Teknolojideki ilerleme boş zamanı arttırmakta, artan boş 

zaman eğitim faaliyetleri için imkân hazırlamaktadır. Daha çok eğitim 

teknolojinin gelişmesini sağlayarak zenginleşmeye sebep olmaktadır. 

Snow'un kelimeleri ile: "Her hangi bir ülkenin veya milletin bilim 

öğrenebilmede diğerlerinden daha iyi olduğunu gösteren bir delil yoktur. 

Buna mukabil hepsinin bu bakımdan birbirlerine çok yakın olduğuna dair pek 

çok delil vardır. Gelenek ve teknik temel farklılığı hayret edilecek derecede 

az geçerlidir."
316

 Batının uzun zaman empoze ettiği bilim ve teknolojinin 

batıya has bir san'at olduğu yargısı doğru bir düşünceyi yansıtmamaktadır.  

Kalkınma gayretleri ile beraber, teknoloji transferi, bilgisayar ağının 

genişlemesi, kısaca bir teknoloji kültürü ile temas kaçınılmazdır. 

Evrenselleşen kültürün bu bölümü olan maddi kültürle ilgili bu saha, ister 

istemez teknolojinin milletler arasında dolaşımında bilhassa ingilizceyi ön 

plana geçirmiştir. Türkiye gibi kalkınan ve sanayileşen ülkeler; bir sel gibi 

gelen yabancı kelime ve kavramlara Türkçe karşılıklar bulmak ve anadili 

geliştirmek durumundadırlar. Bilgide, teknolojide standartlaşmaya doğru 

kayan bir dünyada bu gibi güzel gelişmelerden uzak duramayız; ancak başta 

anadilimizi ve genelde kültürümüzü ikinci plana atarak, her yerleşmiş 

kültürel değeri aşağılayarak da bir yere varamayız
317

. 

Hedefimiz, teknolojiye ve teknoloji kültürüne uyum sağlayabilmiş, 

medeniyette önemli mesafeler almış nesiller yetiştirmek ise; eğitimde 

"millîliğe" önem veren, dili ile manevi değerleri ile millî kültürü ile 

yozlaşmamış ve yabancılaşmamış insanlar yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 
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Teknolojik gelişmeler, ancak "millî harsla" yetiştireceğimiz insanlar elinde 

insanlığın mutluluğuna hizmet edebilir.  

3.6. EKONOMİK DURUMUN EĞİTİME ETKİLERİ 

Bugün hemen herkesiz kabul ettiği gibi eğitim ile ekonomik durum 

arasında doğru orantı vardır. Ekonomik durumu iyi olan ailelerin ya da 

toplumların bütçelerinden eğitim ayırdıkları pay zenginlik derecelerine göre 

değişmektedir. Eğitim yoluyla kişiye kazandırılacak yetenekler, 

ekonomistlerce de artık toplumun serveti sayılmaktadır. Yapılan araştırmalar 

"eğitim gören orta düzeyde bir işçinin, hiç eğitim görmeyenlere göre, iş 

kapasitelerini (nicelik olarak) % 2, iş kalitesini de (nitelik olarak) % 97 

oranında artırmıştır.
318

 Bu sonuç, ekonomik sebeblerle eğitime yönelmenin 

gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, yaygın işsizlik 

dolayısıyla, fertlerin eğitim seviyelerine uygun işlerde istihdam 

edilememeleri, eğitimlerine uygun bir gelire de kavuşamamaları karşımıza bir 

problem olarak çıkıyor. Oysa gelişmiş ülkelerde fertler kendi sahalarında ve 

ihtisaslarında iş bulmakla kalmamakta, işlerini çeşitli alternatifler arasından 

alacakları ücrete göre de seçmektedirler
319

. 

Burada ekonomik durumun eğitime etkilerini gösteren bir araştırma 

sonucunu da vermek faydalı olacaktır. 

"Dünyanın hemen her yerinde cari olan bir müşahade, nüfus başına 

gelir ile cahillik nisbeti arasındaki münasebettir. Nüfus başına gelirin 300 

dolardan az oldugu yerlerde, okuma yazma bilmeyenlerin nisbeti % 50'den 

yüksektir. Fert başına isabet eden gelirin 300 dolardan yukarı olduğu yerlerde 

ise bu nisbet % 20'den düşük olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerin kapilat 

teşekkülünü hızlandırmaya kâfi gelmeyecek kadar az tasarrufa sahip oldukları 

bir gerçektir. Fakat tasarruf ve yatırım imkânlarına süratle kavuşabilmiş 

olsalar dahi, gelişme için ziraat ve sanayi sektörlerinde alınması gerekli olan 

tedbirlerin, bir cehalet ikliminde semereli neticeler vermesinin hemen hemen 

imkânsız sayılabilecek kadar güç olduğu da bir gerçektir."
320
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Ekonomik yönden bakıldığında eğitim hem bir tüketim, hem de 

yatırımdır.  

Eğitimin tüketim yönünü eğitime yapılan giderler oluşturur. Eğitim 

harcamalarını insan ihtiyaçlarını karşılayan özelliği bakımından tüketim 

harcamaları olarak kabul edebiliriz. Eğitim hizmetinin, bütün diğer dayanıklı 

tüketim mallarından daha uzun ömürlü bir mal oluşu dikkatimizi çeker. 

Eğitim, sürekli olarak kullanmakla tükenmez. Sanayileşme ve teknolojinin 

gelişmesi ile insanların eğitim giderleri sadece maddî değil, manevi doyum 

kaynaklarına da yönelir. Böylece insanların zevklerinde incelme meydana 

getirecek harcamaların sayısı artar
321

. 

Beşerî kapitalin ekonomik gelişmenin en önemli şartlarından birini 

teşkil ettiği açıktır. Beşerî kapital dediğimiz eğitilmiş insanlar da gelişmiş 

ekonamiler için vazgeçilmez önem taşımaktadır.  

Ekonomik faaliyetlerin ve buna bağlı olarak bu faaliyetleri 

gerçekleştirecek insan gücünün niteliğinin değişmesi, eğitim kurumlarının 

gelişmesi ve değişmesine sebeb olmaktadır. Ancak bu ilişki tek yönlü 

değildir. Eğitim kurumları da yetiştirildiği insangücü ile ekonominin 

gelişmesine önemli katkıda bulunur.  

Ekonomi ve eğitim ilişkisinide gelişmiş ülkelerdeki durum ile, az 

gelişmiş ülkelerdeki durumu değerlendirmek faydalı olacaktır.  

 

3.6.1. Gelişmiş Ülkelerdeki  Durum  

Gelişmiş toplumlarda insangücünün yerini büyük ölçüde makineler 

almış, vasıflı insangücü ile teknolojik gelişmelere katkıda bulunacak beyin 

gücüne ihtiyaç doğmuştur. Bu durum da yüksek eğitim kurumlarının önemini 

arttırmıştır. 

Günümüzde yetişmiş nitelikli insangücü stratejik bir önem 

taşımaktadır. Süper güçler tarfından aydınları elde etmek gayretleri soguk 

harp içinde sürmektedir. Aydınların göçü bu harbin bir parçasıdır. İnsanlık 

tarihi, işbölümü, dayanışma ve millî menfaat çatışmalarının tarihi olduğu 

için, toprak işgal etmeksizin beyin yıkama ve millî menfaatler değrultusunda 

aydınları kullanma gayretleri görülmektedir. Yeteri derecede gelişmeyen 

ülkeler, sadece fizikî değil, fakat beşerî sermaye yönünden de açıklarla 
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karşılaşmaktadırlar. Diğer taraftan, aydınların bir ülkede işsiz ve 

fonksiyonsuz duruma girmeleri, hem bir kayıptır; hem de tehlikelidir
322

. 

Ekonomik büyüme, üretim artıracak teknolojinin gelişmesi, doğal 

kaynakların ve sermayenin en iyi ve akıcı biçimde kullanılması ile 

mümkündür. Bunu sağlayan ise eğitilmiş insangücüdür
323

. Örnek vermek 

gerekirse günümüzde çok değerli bir doğal kaynak olan petrolün bulunduğu 

birçok ülke, yetişmiş insangücüne sahip olmadığı için bu kaynaklarından 

yeterince yararlanamamaktadır. Buna karşılık, doğal kaynakları çok sınırlı 

olan Japonya ile II. dünya savaşından bütün gücünü yitirerek yenik çıkan 

Almanya yetişmiş insangücü sayesinde sahip oldukları kıt kaynaklardan en 

iyi biçimde yararlanarak ekonomik yönden büyük gelişme göstermişlerdir.  

Yüksek derecede tahsil görmüş kaliteli fertlere olan ihtiyaç bu fertlerin 

yetiştirilmesini teşvik etmekle beraber, halkın refah durumundaki 

yükselmenin eğitim üzerinde, hepsi aynı istikamette olmayan farklı tesirleri 

mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde refah seviyesinin yeksekliği, devletin halka 

daha fazla ve daha iyi eğitim imkânları sağlayabilme gücünü ifade 

etmektedir
324

. Refahın artması yüksek eğitime talebi arttırmaktadır. Bu 

durum, yüksek tahsilli olan fertlerin uzun vadede daha kârlı duruma 

geçmelerine sebep olacaktır.  

Refah seviyesi yüksek olan ülkerde ölüm oranının düşüklüğü ve  

dogurganlığın azlığı sebebiyle yüksek öğretim çağındaki genç grup, 

çalışabilir durumdaki nüfusa nazaran çok düşük bir orandadır. Bu durum 

çalışan fertlerin okutulanlar açısından mali yükünün agır olmadığını 

göstermektedir. Aile gelirlerindeki artış tüketim malları açısından 

doygunluğa uluştıktan sonra hizmetlere olan talebi arttıracaktır.  

İnsan gücü kaynaklarının gelişmesine nitelik ve nicelik artışına 

rağmen, ihtisaslaşmış aydına olan talep hızla yükselmiş ve buna parelel 

olarak da istihdam imkânları artmıştır. Gelişmiş ülkeler için fizikî 

sermayelerden daha önemlisi, beşerî sermaye ve onu geliştirmek olmuştur. 

Çünkü, sanayileşme ve hatta ileri sanayi toplumu haline gelebilmek en 

azından fizikî sermaye kadar, beşerî unsura da önem vermeyi gerekli 
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kılmıştır. Beşerî sermaye insanın bir parçasıdır; beşerîdir, çünkü insanla 

birlikte bir değer ve anlam taşımaktadır. Sermaye oluşu ise gelecekte 

düşünülen çeşitli tatmin ve isteklerin gerçekleşmesini sağlayacak bir kaynak 

oluşudur
325

. 

Görülüyor ki, gelişmemiş ülkelerde refah seviyesinin yüksekliği 

devletin halka daha fazla ve daha iyi eğitim sağlayabilme gücünü ifade 

etmektedir. Daha fazla ve daha iyi eğitilmiş beşeî sermaye ise ülkenin refah 

seviyesinin daha da yükselmesine katkı sağlayacaktır. 

3.6.2. Az Gelişmiş Ülkelerdeki Durum 

İktisadî durumları itibariyle az gelişmiş olan ülkeler gelişmiş ülkelere 

göre tamamen değişik özellikler göstermektedir.  

Az gelişmiş ülkelerde öğrencileri okuldan ayrılmaya teşvik edecek iş 

ve ücret cazibesi sebebleri mevcut olmamakla beraber, ebeveynin ücretleri 

düşük ve çocuğun eğitimi için harcanacak miktarın marjinal faydası 

yüksektir. Bu durum, marjinal gelirin çocuğun okulutulmasından ziyade 

hayati ihtiyaçların tatmini için tüketim malları satın almaya harcanması 

neticesini vermektedir
326. 

Eğitim hizmetlerinin sağlanması için her ülkede giderek artan 

miktarlarda büyük harcamalar yapılmaktadır. Bu artışın çeşitli sebebleri 

arasında; 

- Nüfus artışı, 

- Eğitim hizmetlerinin mükemmelleştirilmesi,  

- Para değerindeki düşmeler belirtilebilir
327

. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde, yaşama ümidînîn azlığı ve yüksek 

doğurganlığın mevcudiyeti, çalışma çağındaki nüfusa tekabül eden eğitim 

çağındaki nüfusun miktarını arttırmaktadır. Bu durum anne-babanın malî 

yükünü arttırırken devletin vergi sağlamalarını kısıtlayarak, devletin eğitime 

katkısını azaltmaktadır.  
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Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, yaygın işsizlik dolayısıyla, 

fertler eğitim seviyelerine uygun işlerde istihdam edilemedikleri gibi, 

eğitimlerine uygun gelire de kavuşamamaktadırlar. Bu durumda, eğitim 

seviyesindeki yükselişe rağmen, âdeta, fertler işsizlikle daha çok karşı karşıya 

gelebilmektedirler
328

. 

Az gelişmiş ülkelerde, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle eğitimde 

nitelikten çok nicelikğe önem verilmektedir. Çünkü, eğitimde niteliğe de 

önem vermek istediğimiz zaman eğitim harcamalarını arttırmamız 

gerekecektir. 

Fakat, bütün dünya ülkelerinde eğitimin gelişme üzerindeki rolü 

anlaşılmaya başlamıştır. Az gelişmiş ülkelerde dahi iktisadî güçlüklere 

rağmen imtiyazlı zümrelere has olmayan bir genel eğitim modeli hedef olarak 

benimsenmiştir
329

. 

Az gelişmiş ülkelerin kabuklarını kırabilmeleri yine eğitimden 

geçmektedir. Aşagılık duygusuna kapılmadan millî meselelerine sahip olarak 

yetiştirilen nesiller, bir ülkenin az gelişmişlikten kurtulması için gerekli 

çabayı sarfedeceklerdir. 
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  TEKLİFLER 

Öğretmenlik mesleği, bir milletin geleceğini tayin eden önemli 

mesleklerden birisidir. Öğretmenler günümüzde üniversitelere bağlı eğitim 

fakültelerinde yetiştirilmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre, eğitim 

fakültesi öğrencilerinin sorunlarını çözmeye yönelik şu tekliflere yer 

verilmiştir:   

1. Eğitim fakültelerine alınacak öğrencilere, ÖSYS sınavlarıyla birlikte 

meslekî yetenekleri ölçebilecek ayrı bir sınav yapılmalı ve mesleğe uygun 

olmayan adaylar daha başlangıçta elenebilmelidir. Böylece daha yetenekli ve 

istekli adayların mesleğe katılması sağlanmalıdır.  

 2. Başarılı öğrencileri öğretmenlik mesleğine yöneltmek için, 

bursluluk ve yatılılık imkânları arttırılmalıdır.  

 3. Öğretmen yetiştiren kurumlara gerekli sayıda öğrenci alınmalı. 

Öğretmen talep projeksiyonları yapılarak öğretmen arzı buna göre 

planlanmalıdır. Aksi taktirde doğacak öğretmen açıkları meslekten olmayan 

kimselerle doldurulma tehlikesini doğurabilecektir.  

 4. Eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleği 

sevdirilmeli, meslekî ruh ve idealin verilmesine özen gösterilmelidir.  

 5. Toplum gözünde öğretmenlik imajını yükseltecek çalışmalar 

yapılmalıdır. Filmler, TV dizileri, başarılı öğretmenlerle basın-TV sohbetleri 

gibi çalışmalar yapılabilir.  
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 6. Eğitim fakülteleri ile Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile fakülte 

programları tekrar gözden geçirilmeli, geleceğin öğretmenini yetiştirecek 

şekilde programlara yön verilmelidir. 

  7. Öğretmenlik mesleği sağlıklı ve kalıcı bir hukûki temele 

oturtulmalı, nasıl hukuk fakültesinden hukukçu, tıp fakültesinden doktor, 

iktisat fakültesinden iktisatçı yetişiyorsa, aynı şekilde öğretmenlik 

yapabilmek için de eğitim fakültesini bitirmek şart olmalıdır. Mesleğin 

toplum nazarındaki değeri bir ölçüde buna bağlıdır. 

 8. Öğretmen adaylarının gerekli motivasyonunun sağlanması, 

mesleğe sağlanan ekonomik gelirle bağlantılı görünmektedir. Öğretmenlerin 

ekonomik sıkıntıları mutlaka çözülmedilir. Bu sağlandığı ölçüde başarılı 

öğrenciler eğitim fakültelerine daha istekle yöneleceklerdir.  

9. Öğretmen adaylarına uzmanlığın önemi kavratılmalı. İnsanların 

problemlerini uzmanlar kanalıyla çözmesinin daha köklü bir çözüm olduğu 

anlatılmalıdır.  

10. Eğitim fakültelerinde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine 

yeterince önem verilmeli. Öğrencilerin çekinmeden bu hizmetten 

yararlanmaları sağlanmalıdır.  

 11. Eğitim fakültesi öğrencilerinin liderlik özelliklerini ortaya 

çıkaracak ders ve etkinliklere yer verilmeli, öğretmenlerin daima önder ve yol 

gösterici vasıflara sahip olmaları gereği göz önünde bulundurulmalıdır.  

 12. Eğitim fakültelerinde öğrencileri zararlı alaşkanlıklardan 

(özellikle sigara) koruyacak çalışmalar yapılmalıdır.  
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 13. Kadınların eğitimine önem verilmelidir. Başarılı kız öğrenciler 

öğretmenlik mesleğine yönlendirmelidir. 

 14. Eğitim fakültelerinde bir yabancı dil öğretilmeli, bunun için 

gerekli çalışmalar sağlanmalıdır. Fakat, eğitim ve öğretim dili kesinlikle 

Türkçe olmalı, Türkçenin ilim dili olmaktan uzaklaştırılması ve 

fakirleştirilmesi önlenmelidir.  

 15. Millî Eğitim sistemimiz, millî kimliği kazandırmaya dönük, millî 

kültür değerlerimize önem veren bir eğitim uygulaması yapmak için yeniden 

yapılanmalıdır.  

  16. Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetlerindeki öğretmen yetiştiren 

kurumlar arasında öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi arttırılmalıdır. 

 17. Eğitim fakültesi öğrencileri, gerek Türk Cumhuriyetleri gerekse 

özerk Türk topluluklarında öğretmenlik yapabilecek donanımla 

yetiştirilmelidir. 

       18. Eğitim Fakültesi öğrencileri, kendi coğrafyasını ve insanını 

tanımaya dönük eğitici gezilere teşvik edilmeli. Türk dünyasına yapılacak 

gezilerde gerekli kolaylık sağlanmalıdır. 
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