
İLKÖGRETİM OKULLARINA
ÖGRETMEN YETışTİRME. SORUNU

Yard ~. Dr.MustafaYILMAN (*)

14.6.1973 tarihindekabu edilen 1739 sayılı Milli EgitimTemel Kanunu'nda "Te-
melegitim" iken, bu kavram 16.6.1983 tarihli 2842 sayılı kanunla "ilkögretim"
şeklinde degiştirilmiştir.

.

Söz konusu (~842) yasanın 22. maddesi ilkögretimle ilgili şu hükmü getirmiştir:

llkögretim, 6-14 yaşlarındakiçocuklarıne~tim ve ögretiinini kapsar. llkögretim,
kız ve erkek bütünvatandaŞlariçin zorunludurve Devlet okullarındaparasızdır.

llkögretim kurumlan, beş yıUık ilkokullar ile üç yıllık ortaoku1lardanmey$na

. gelir.llkokulun S9n sınıfı bitirildiginde, ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bi-
tirildiginde, ortaokul diplomasıverilir.

tlkögretim kurumlarındanolan ilkokullar ve ortaokullarbagımsız okfllar halinde
kurulabilecegi gibi planak ve koşullara göre birlikte kurulabilir.

Nüfusun az ve dagınık oldugu yerlerde, köyler gruplaşt.ırılarak,merlcezi durumda olan

köylerde ilkögretim bölge okul~ ve bunlara baglı pansiyonlar, gruplaşmanın mümkün
olmadtgı yerlerde YatıIı ilkögretim bölge okullart kurulur. (MEB. 1987: 12-13)

. .
"

, .

1974 yılına kadar kamuoyunca bilinen ilkokulların ögretmen ihtiyacı tamamen
ilkögretmen okullannda yetiştirilen.ögretmenlerle karşıİanırken, aynı yıl iX. Milli
Egitim Şurasında bu okulların "ögretmen liselerine" dönJJştürülmesiyleortaya~ıkan
açık, bir süre iki yıllık egitim enstitüleriyle karşılanmaya çalışılmıştır.

Ancak 1982 yılında 41 sayılı kanun hükmündekararnameile yüksekögretim ku-
rumlarının Yüksekögretim Yasası kapsamina alınmasıyla bu enstitüler, bu kez iki
yıllık "Egitim Yüksekokulları" haline getirilmiştir.

Son olarak egitim yüksekokulları 1990-1991 yılından itibaren de dört yıla
çıkanlm~lardır. .

(*) Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E#itirn Fakültesi Ö#retim üyesi.
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.Ne var ki, bütün bu çalışmalar yapılırken, 'bunlann ögretim elemanı sorununa
hemen hiç deginilmemiş, ögretim kadrolarınınkalitesinin yükseltilmesi için ciddi bir
çaba içine girilmemiştir. Egitim yüksekokullarınınögretim süresi uzatılnen, kadr0-
sunun nitelikleri gözardı edilmiş ve kurumdışıkaynaklarla ve işin ehli olmıyan ele-
manlarla ögretim sürdürülmegeçalışılmıştır.

Bugün egitim yüksekoiuııarında hizmet veren öAı'etimelemanlarının çok azı,
ilkögretimin yapısı ve işleyişini, en önemlisi 6-14 yaş çocugunun ögre~ süreçleri;
derslerin ögretim yöntem ve teknikleri hakkındayeterli bilgi ve.deneyime sahip bu-
lunmaktadır.(DEO. 1987: 684,697) .

Ege bölgesinde, ızmir yöresinde bulunan üç Egitim Yüksekokulunun ögretim
elemanlarının niteliklerinebakıldıAtnda,bunlardanA'da görevli elemanların % 57.1 ii;
B'de görevli olanların % 53.3 ve C'dekilerln % 100 (Rakam do~) ilkölretim ile il-
gili olarak ne lisans, ne de lisans-üstüdüzey~ bir ögretim.almamışlardır.

Oysa en güç ögretim ve egitim; ilköiretim düzeyindeolup yeter derecede bilgi de-
neyini ister. Bu ise oldukça geliştirilmişbilim, bilgi ve uygulama ortamında
gerçekleştirilebilir. .

Bugün, bize göre egitim yüksekokullarının en önde gelen sorunu alana yönelik

olarak her bakımdan iyi egitilmiş. yetiştiriliniş ögretim elemanlarına sahip olma so-
runıxıur. Görü1dügü kadarıyla aradan geçen 19 yıl içınde bu kurumlar ciddi bir şekilde

savsaklanmış, deyim yerinde ise büyük ölçüdekendi kaderleriDe terk,edilmiştir.

Öreilikle buralarda yeniden görevlendirmelerde ögretim elemanlarının ilkölretim
alanında bilgisi, deneyimi ve çalışması olup olmadıgı araştırılmamakta, bütün bir

ögrenim yaşamı boyunca herhangi bir düzeyde ilkögretime; 6- 14 yaş çocugunun be-

densel ve ruhsal gelişimine, özeııiklerine yönelik bir ölretim görmemiş kimselerin

rastgele atandıkları gözlenmektedir.

Konunun uzmanı olmıyan ,yöneıiciler, işin elf kritik noktasını gözden
kaçırınakta, atanacak elemanlardailkögretimdekiıderslerinölretimi ve egitimi konu-
sundakiyeterlilikleri dışlanm~tadır.

Bir örnek vermekgerekirse matematik, fen bilgisi, Türkçe, müzik, beden elitimi
\ .

ögretim ve elitimi alanında, lisans ve lisans-üstü düzey.de herhangi bir elitim
almamış, bunları sadece genel, kuramsalbir yaklaşımla kendisi için ölrenmiş aday-
ların ilkögretim okullarınaatanmalarıbirçok olumsuzluklaraneden olabilmektedir.

Niıeki~, halen elitim yüksekokuııarında gerek kadrolu gerekse geçici görevle
görevlendirilmiş ögretim elemanları, meslege yönelik olmaktan çok, bilim dallarının
genel konularınıele alıp işlemektedirler.
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Matematik ögretimi dersine giren ögretim elemanı matematigin genel konulannı,
fen bilgisini veren de lise ya da fakülte düzeyinde genel fızik, kimya ve biyoloji bil-
gileri, Türkçe ögretiminde ise Tjjrk dili ile ilgili genel ve edebi bilgiler verilmekte-
dir.

Halbuki burada verilmesi gerekli olan ve istenen bunlano ilkögretim düzeyinde, ·
6-1 yaş çoculuna ögretilmesi. kazandırılmasıdır.Gerçekleştirilmesi zorunlu amaç,
birtakım genel bilgilerin aktanlması olmayıp tam tersine, ölretim yöntemlerinin,
yollarının egitimidir. Bunun için ise adayları~daha ögrenim sırasındagere~n bilgiyi

ve yeterli uygulamayı gerçekleştirmişolmaları gerekir.

21 günlük göstermelik bir uygulama ile bunungerçekleştirilmesi mümkün
.olmayıp en az iki aya çıkanlinası zorunlulugu vardır~Bu durum bile bize, bir işin
ehillerince yapılmasınınne denli önemlioldugunu bir kere daha göstermektedir.

Oysa aşagıdaki ilkelerin bütünkurumlariçin esas alınıriasıve her ögretmenin:

_ Milli egitimin temel ilkelerini benimsemiş ve bunlan uygulama seviyesine
ulaşmıŞ olması,

_ Mesleki formasyon ve okutacagı derslerinbilgi ve becerileri ile donahimış, ge-
.

rekliuygulamalangeçirmişbulunması,
_ Türkiye Cumhuriyetinin,devrimlerininve milliyetçililinin ilkelerinebalıı,

kişilik ve karektec sahibi, mesleAin deA,erineiıuuımış ve kendini meslekte hizmete
adamış olarak yetiştirilmesi temel amaçlar sayılmalıdır. (Özalp-A,taünai. 1977: 375-
381).

1982 yılından bu yana yapılan gözlemler,ögreunen eAitimindekonu edilen hedef-
lerin çok uzaAındabulunuldugunugöstermektedir.Gerçekten bir kere, ögretmenaday-
larının ancak % 25.1 gerçekten ögretmen olmayı düşünerek bir ögretmen yetiştiren
kuruma girmektedir. (Yılman. 1988: 184) .

.

Uygun ögrenCilerin ~çilmemesi, daha baştan ölretmen eAitimi~de kalitenin
düşmesine neden olmakta ve ögretmen egitiminde ciddi sorunlaryaratmaktadır. Bu
nedenle, ülkemizde, gerek sistemin önemli bir bo~utunuoluşturduAugerekse onun
başarısını geniş ölçüde etkileyeceli için öAretmenyetiştirmeüzerindeöneme durmak
gerekmektedir.

ögretmen yetiştiren birkurumu bitirenölrenci:

_ Egitim ve ölretim çalışmalarının temel amacının Türkiye Cumhuriyetini
yükseltecek ,veyaşatacak kupklar yetiştirmekoldugunu;
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- Egitim ve kalkınma amsında baAı;

- ınceleme ve araşbrn1aya önem venneyi;

- Çalışacagı ögretim basamagındaki ögrencilerin gelişimine etki eden çeşitli et-

kemeri ve bunlann yarattıgı sorunları, bunların çözümünde egitimin görevini;

- ögretim süreçleri hakkında bilinçlenmeyi;

- Bireysel farklılıkları tanımayı, bunların geliştinoeye çalışmayı;

- Kazandıg. bilgi ve becerileri kullanarak ö~renci davranışlarını degiştirebilmeyi
ve

- Ögretmenlik mesleginin statüsÜnü,ahlak kurallarını, başlıca sorunlaı1m ve
meslegin getin1igi olanak ve fırsatları ögrenmesini bihnişolmalıdıt. (Milli Egitim
1981: 54n9-80)

Bit Model Önerisi

tlkögretim okuIlanna ögretmen yetiştiren egitim yüksekokullarının ögretim
programlarına ilişkin bir ögretmen egitimi modeli önerilmekte ve bunun başlıca
özellikleri şöyle özetlenmektedir:

Egitim yüksekokullarınaögrenciler:

-Giriş sınavlı meslege yönelik programagırlıklıögretmen meslek liseleri % 70;

ÖSYM taban puanlı özel giriş sınavlı genel liseler % 20 ve diger liseler % Lo
ölçüsündealınmalıdır.

. . .

- Geliştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş ögretmen meslek liselerini iyi ve pekiyi
derece. ile okuUarınıbitirenler sınavsız ve ÖR-koşulsuz olarıtk dogrudan egitim
yüksekokullarına geçiş yaptırılacaktır.

, . . .

- Ögretmen meslek li~lerini orta derece ile bitirenlerle genel, mesleki veteknik
lise mezunlarındanögretmenlile yatkın oldukları ilgili okulun ögretmenler kurulun-
ca onaylananlar; ÖSYM taban puatııyanındaaynca uygulanacak özel giriş sınavıyla
bu kurumlaraögrenci olarak girebilecelderdir.Lise mezunlarındaokullarını iyi veya
pekiyi derece ile bitirmişolma şartıaranacaktır.

- Egitim yüksekokulları uygulamasına son verilerek bunların mevcut egitim
fakülteleri bünyesinde fakültenin bir bölümü olarak ögrenim verebiiniesi için gere-
ken yasal ve akademikdüzenlemeleryapılacaktır.

.;. Böylece egitim fakülteleri içinde oluşturulacak lIkögretim Ögretmenligi

bölümünün hem statüsü yükseltilecek, hem de mesleki ve akademik entegrasyonu
saglanmış olacaktır.
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_ Bu tür bir uygulama hem egitim-ögretimde işbirliıi, kaynak bütünlügünU,hem
de bina, personel ve ögretim elemanı yönünden tasarruf ve avantaj saglayacak ve.
ögretimin kalitesini yükseltebilecektir.

_ au kurumlarakaliteli ögretim elemanları.saglayabilmek için, ögretim kadrosu-
nu oluşturacak personelin en az Uç yıl ilkögretim okulu ögretmenligi yapmış, terci-
han lisans-üstü ögrenim görm~ş kimselerden seçilmesi yönüne gidilecektir.
llkögretim okulu ögretmenligi deneyimi bulunmayanlar, kesinlikle egitim
yüksekokullarına her ne isim ve ünvan altında olursa olsun atanmayacaktır. Bu ko-
nudakaynaklaryeterlidir.

-Ögretim ve egitim programlarıbu konudayeterince bilgisi ve deneyimi bulu~n
uzmanlarcaele alınarakincelenecekve amacadoAnıdanhizmetetmiyen gereksiz ders,
konu ve yaklaşımlarınason verilerekoldukça faydacı bir düzenlemeye gidilecektir.

_ tlkögretim okulu ögretmenleriningerektiginde yalnız başlarına görev yapabile-
cekleri gözönünde bulundurularakyogun olararaken az iki ay ve aralıklı son iki yıl
içinde ilkögretim okullarındauygulama çalışmalarıgerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak; hiçbir kurum orada çalışanların nitelikltri. üzerinde bir hizmet
üretemez gerçegindenhareketleşu yargıya ulaşılabilir:

Gerçekte bugün bütün uygar ulusların elitimeileri gibi fikir adam-
ları da okulun ölretmen demek oldutuna; on~n yerini ne müfredat
programıyla, ne kitapla, nedisiptin .veya herhangi bir araçla tutmanın
mümkün olmadılına kanaat getirmiş bulunmaktadırlar. Bu nedenle
ölretmeni hesaba katmayan hiçbir etitim reform planının başarılı
olmasına ihtimal verilmemektedir. (Turhan. \964 103).

.
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