
,ıLKÖGRETıMDE
ÖGRETMEN YETışTıRME VE ıSTıUDAMI

GıRış
Elititn, Türkiye'nin modern bir toplum olma yönündeki hamlelerinin temelini

teşkil etrnektedir. tki asım yakın bir süredir devam eden bablılaşma hareketleri
içerisinde. egitim ıwn.mları ile ögretrnenlerinözel bir yeri olmuştur. Bu çerçevede
egitim, toplumun yapısını degiştiren ve topluma daha,iyi yaşama seviyesi saglayan
diııamiJ(bir sosyal kuvvetolarak ~i ediımiştir.

Egitim sistemini toplum sisteminden ve ~yal ihtiyaçJardan bagımsız olarak
düşünmekmümkündegildir. Bütbn ülkeler degişen ve gelişen modernüretim tarzları
ile metodlanna cevap verecek biçimde egitim v~ ögretim işlerini yenilernek zorun-
dadırlar. Çaıımızda ekonomik, soşyı-ı ve teknolojik alanlardaki hızlı degişim, top-
lum kurumlarimetkilemekte ve elitim sistemleride yeniden düzenıemeldüzenlenme
ihtiyacıile karşılaşmaktadır. .

Bu hızlı delişim oıtamında ülkemiz, bir tiınıftanbilim ve teknilin üst noktasını
yakalama çabaSındadir.Diler taraftanvarlıımı koııımak, sürdürebilmekve gelişmiş
ülkelere yetişebi1mek için zorunlu bir mücadeİe vermektedir. Ülkemizin ortak ve
temel bir mesele olarakçözümlerneye çalışbI. konularınbaşmda. yeni kuşaklan en
iyi biçimde elitrnek ve yetiştirmek yoluyla gelecekteki ortama uyum yapmalarına
.hazırlamakgelmektedir.

Toplum hayabnm heralanında "~Iitiminönemi" konusundaherkesaynı ortak ka-
naati talımaktadır. Bu sebeple her geçen gün elidme verilen deler ve önem artmak-
tadır. BUnun bir sonucu olarak "ülkeler, ~Aitimeyapbklan Yabnmları günden güne
fazla1aştırmaktave buı,un karşılılında ~ etkili. daha Yapıcı ve günün gereli olan
bilgi. beceri ve dı\v.ranışlankazanmışnesiUeristemektedir."(I)

Ülkeler. çala uyum sallıunak için. qncelik1e yeterli nicelik ve nitelikte in-
sangücüne ihtiyaç duymaktadır. Her alanda yeterli nicelik ve nitelikte eleman
yetiştirilmesi. rasyonel ve fonksiyonel bir elitim sistemi ile gerçekleştirilebilir.
Bunun için. elitime büyük bir önem verilmekte ve bu alana büyük yatırımlar
yapılmaktadır. En isabetli yatırımın. insana yapılan yatırım oldulu konusunda.
yönetim biçimleri ne olursa olsun. bütünülkeler birleşmektedir.

(*) M.E.B. İlköiretim.Genel MüdürlölüDaireBAfkanl _
(1) Leyla Küçi1kahmet. Ö,retmen' Yeti,tiren Kurum Otretmenlerinin Tutum1an. A.O.. E.F.

Yayınlan: SS, Ankara, 1976.
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. Türk toplumundada özellikle Cumhuriyetdöneminde,sosyal, kültürel ve ekono-
mik hayat geliştikçe toplumun elitimd~n istekleri artmış, delişmiş ve bu istekleri
karşılayabilmek için elitim sisteminde önemli y~nileşmelereihtiyaç duyulmUştur."
Toplumumuzda,en muhafazakarinsanlarınWÜıi katildıklangörüş,elitim sistemimi-
zin delişmesi ve gelişmesine duyulanihtiyaçtır." (2) ~

Elitimde yeni1eştinnehareketIaihdeAbeklenenbapıuun elde edilememesininbir
delil birçok sebebiDin~undulutaı1lŞJ1lastzkabul edilen bir gerçektir.Ancak,
ölretmenbı üstdUzeyde oluşturulan p<>.litika1annve alınan kararların uygulayıcısı du-
rumunda oldaılu düşünüldUIUnde , başarısızlılın en önemh sebeplerinden birinin
ölrebnen UL1SU!'Uoldulu kOlayca kabul edilebilir.

Üst kademelerde geliştirilen reform teklifleri, memleket ölçüsünde okuldanı
sınıftan gelen verilerle beslendili ölçüde gerçekçive okulda/sınıf ta başarılı o1dulu
orandaetkili olabilmektedir.Bu sebeple, elitim sisterpleriniyenilemek isteyen
ülkeler reform çahşma1artna,ötretmen yetiştirmeişindenbaşladıklarıölçüde baprılı
olmaktadırlar(4). .

.

Yukandaki.açık1amalardananlaşılacalı gibiÖlretmen elitim kurumlarınınyeni-
leştirilmesindeve yaygınlaştınlmasında Önemli bir y~ ve gücü Sahip olup, bu
görevi onun yetiştirilmesini en önemli elititti probl~lerinden biri durumunagetir-
miştir. Bu problem, ülkemizde 19. yüzyılın ortalarından beri ele alınıp
çözümlenmeye çahşılmıştır. .

Ölretnien yetiştirme, çok boyutlu ve karmaşık bir problemdit.Bu, probleme
ilişkin, bugbe kadar yapılan çalışmalar incelendilinde apııda sıralanankonular
üzerindedmuldulugörUlmektedir.

. .

1. ÖJretmen yetiştirmedean ve talep dengesi.
2. Toplumda.ölretmenin delişen rolü, ölretmen yetiştirmede nitelik ve verimli-

lik ile. ,lgili prOblemler,
.

3. ÖlretmenadayJannınseçimi.öJretınenlikmes1e1.inin topluntdakideterinin ve.
çekicililininartırılması. .

. 4.Ölretmen adaylarınınhangi kurumlardayetiştirilmesigeıelWli.
S. ÖJretmen adaylannm yetiştirlbnesbbioiD ne.kada' olmisı gereklili.
6. 0Iretmen adaylarıiçineliti... pvgramlannan;haıırIaRnıasJ ve uyplanmasanda

yeniyaklaşımlar, . /

7. Ölretmen adaylarınınyetiştitilmesindeyapı ve yönetimproblemleri. (5)
Ülkemizde Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda. bir taraftan toplumun sos-

yal, kültürelve ekonomikyapısına uygun elitim refoilnları yapılırken, diler iaraftan
elitim kmıımlanmn yaygınlaştınlması yönündebüyük çabalar _edilmittir.
(2) Fatma van,. "Elitjmde Yenilepne Kavramı" A.Ü. Elitim FakOkesi Del'liıi, 15: 1. Anka..,

1982. · -
(3) .Tayyip Duman, Tfltlciye'de Ortaölntime öıretmen Yetiıtinne, Ar.,tınna-Inceleme Di'ziıi,

M.E.B. Yayınlan: 2322, 1II8Dbul, 1991,1. 2. .

(4) FaInia Van" "Cumhuriyetin so. Yılında TUrkiye'de Öptmen Yetilririnede KalfılqılanBlıtaç
Sonın" SO. Yıla Annalan. A.O.E.FaIt. Yayınlan, No: 36. Aııkaı-, 1973. i. 56.

(s) A. Sudi BttlbC11.Üniversitede O'relmen Yeti,tinne ve Hacettepe Örneıi. Yayınlanmamı,
Doçendilt Tezi. Hacettepe üniversiteıi, Ankara, 1979. s. S3.

398



Cumhuriyet Hükümetlerinin gerek yenileştirme, gerekse yaygınlaştırma yOnünde
üzerinde en çok durdukları konulardan biri de ııkôAretim ve .OrtaOlretim
öltretmenlerinin yetiştirilbıesi olmuştur. t~oıtretmen Okulları; Eltitim Enstitüleri,
genel ve mesleki~teknikYüksek OIretnıen okullan, öıtretmenyetiştiren kaynaklann
başlıcaları arasındayer almıştır.

.

SOz konusu öAretmenokulları 1982. yılına kadar Milli Elitim BakanlıAt'nabaAlı.
2-4 yıl süreli' yüksek okullar olarak,'öıtretmenyetiştinnegOrevini sürdünnüşlerdir.
41 Sayılı YüksekOltretim Kurumları Teşkilah Hakkında KHK (6) ile 20 Temmuz
1982 tarihindeüniversitelerebaAIananbu kurumtar,Elitim. MeslekiElitim ve Tek-
nik Eltitim Fakülteleri olarakbugün de aym görevi sürdürmeyeçalışmaktadirlar.

ıÖlre~en yetiştirme kUrumlarınüniversiteleredevredilmesi, başlangıçta
0ltretmeoyetiştiı'en ve Otretmeni istihdameden çevrelerce olumlubir gelişme olarak
kabul edilmiştir. Yeni uygulamaya geçildikten bir süre sonra. 0ltretmen adaylarınm
gerekli nicelik ve nitelikte yeti§tirilmeşikonusundaendişeler duyuldulu belirtilerek,
yeni sistem tehkid edilmeye bMlamnışhr.Paha çok 0Aretmeni istibdaot eden
çevrelerce (Milli EAitimBakanı~Aı) bu yOndeki göıiiŞİerln ve duyulan endişelerin,
oltretmeniD'yetiştirilmesiüzeri~ yoltunlaŞUAıgörülmektedir.

Ölretmen yetiştiren bütün kurumlafm ..üniversitelerebaAlandıAı günümüzde,
üniversitelerde Oltretmenlerindaha.iyi yetiştirilmesini beklemek tabii bir sonuçUır.
Anc8k bugünkü sistemi veuygulan\8ları delerlendirrnekve daha fonksiyonel bir sis-
tem kurabil~ için. Ölretmen yetiştitmenin dönü.ve bUgününincelenerek, durum
tespiti ve ilişki arayıcı bilimsel araşurnıa1arınyapılması gerekli görülmektedir.

tLKOO.ET1MOE ÖÖRETMEN YETİŞTıRME VE tSTtHDAMI
'lIkilreti8ia TH'.I, A~8Ç ve G6revleri
TOdcMilD Elitim Sisteminde tlkojtretim "6-14 yaşlarındaki çocukların eAitim ve

Oltretimini kapsar. Kız ve erkek bütün vatandaşladçin zorunludur ve Devlet okul-
larında parasızdır" (7) Ortaokullar, plAnlı bir 'Şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına
yaygınlaşıneaya ve aynca kanunla be1irleninceye kadar, ilkoıretimin sackce ilkokul
bölümü zorunludur.(8). '.

MecburiilköAretim çaAt, çoculun S yaşını bitirdiAi yılın Eylül ayı sonunda

başlar, 14 yaşını bitirip IS yaşına girdili yılın Oltretimyılı sonunda biter. (9) Mec-
buri .Olrenim çaAml bitirdiAi Pitretim yılı .sonuna .kadar ilkokulu ,bitiremeyen

çocukların i~Oltrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki Oltretim yılı daha okula de-

vamtalına izin verilir. B~' iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara
tasdikname.verilerek"lcayıt1arısilinir. (LO)

.

(6) Remıi Gazete, (20.01.1982; 11160), s. 1-19. . .
(T) 1139 ıayılı Milli Etitim Temel Kanunu, Resmi Gazete (24.00.1913; 14514, Del.

18.06.1983; 18081) Madde: 22.
(8) Aynı Kaıııın.Geçici Madde:2 .
(9) 222 Sayılı l1k6lretim ve Elitim Kanunu, Reımi Gazete (12.01.1961; 10105, Del.

15.10.1983; 18192). Madde:3
.

(10) Aynı Kaıııın, Madde: 46.
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tlköAretiminamaç ve görevleri; TürlcMilltEAitiminin genelanıaç've temel ilke-
lerineuygun9larak; '.

1. Iter Türlcçoculuna iyi bir vatandaşolmak için gerekli temel bilgi, beceri, dav-
ranış ve alışkanlıklan kazandırmak;onu .

milli ahlAkanlayışına uygun olarak
yetiştirmek; .

2. ~r Türk çoculunu ilgi, istidat ve kai)iliyetleri yönül)4en yetiştirerek hayat ve
üst öArenimehazırlamaktır.(ll) .

ılköiretim Kuramlan

tlköAretimkurumlan, beş yıllık ilkokullar, üç yıllık ortaokullar; ilkokul ve ortao-
kulun birlikte bulundulu ilköAretimokunan, yetiştirlci ve tamamlayıcı sınıflar ve
kurslarile özel elitime muhtaççocuklariçin kuruJanokulhlrve sınıflan kapsar. (12)

tlkögretim kurumlarında ögrenciyi keRdi yaş grubu içinde ve bütün olarak
yetiştirmek esasbr. llkögretim, ögrencinin tıerbangi bir dersten başarısızlılına
bakılarakeleneceği bir dönemde~, programdaöngöıiilenbütünderslerinve ders dışı
elitici çalışmalann Qrtakkatkısıyla ilgi, istidat ve yeteneli ölçüsünde yetiŞtirileceli
bir dönemdir.(13) -

ılkölretimde Ölretmenin Önemi

Her elitim kurumununüç temel unsurubulunmaktadır.Bunlar program, ölrenci
ve elitici kadrosudur~Elitim si~ıeminin e~ önemli unsuruölretmendir. Hiçbir
elitim modeli, o modeli işletecek personeli'nNitelili ü~rinde hizmet ~temez.
Anayasa, kanun, ~nma plAnlan ve hükümetprogramlarındailköAı'etimalanında
öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi, üst düzeyde alınan kararlann uygulayıcısı duru-
mundakiölretmeninokuldagö~1i başarısına baAkdır. -

Türk Milli Elitim Sisteminde; istihdam edilecek ()lretınenlerde "genel kültür,
özel alan elitimi ve pedagojik formasyon (meslek bilgisi)" olmak üzere üç temel ni-
telik aranmaktadır. Genel kültürün önemi tarhşılamaz. Alan bilgisini, bilmeyen
öAretemez; meslek bilgisini de, her birenöAretemezbiçimindetanımlayabiliriz.

Türlc Milli Elitimin amacı, toplumun ihtiyaçlanna ve ideallerine göre insan
yetiştirmektir. İnsan yetiştirme iki yönlü bir olaydır; . .

1. Toplumun inançlanndan, örflerinden, hedeOerinden, tutum ve delerlerinden, bi-
rikmiş bilgilerinden meydana gelen kültürünü yel\i nesillere intikAl ettirmek.

2. Yetiştinnekte olan fertlerin şahsiyetlerini (zeki, duygu ve iradelerini) dengeli
bir şekilde geliştirmek.' . .

- İnsan yetiştirmenin bu iki yönünden birincisi toplumun sürekliliıini, Ikincisi
toplumun yapıcılı.k/yarabcılık göstererek degişen şaı1tara uyumunu sallamayı ifade
etmektedir. .

(i i) 1139 sayılı Milli Etitim Temel Kanunu. Madde: 23. .

(12) 222 Sayılı Kanun.Madde: 6; 1739-sayılı Kanun,Madde: 24. 25.
(13) Milli Etitim Bakanhtı Ilkötretim Kurumlan Yönetmeli'i, Resmi Gazete (09.03.1992;

21166). Madde 33
.
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Hızlı birdelişme içinde olan toplumumuzda kültürün devamlılılını teminde
güçlülderle karşılaşılmatt&. ilköJretiıııin 'muhteva ve metodu ise fertlerin yapıcı!
yarahcı bir biçimde şahsiyetlerinin gelipnesi, istenilen derecede gerçekleştirile-
memektedir.Bu iki yöndekiakııpkh~ gidennekiçin. bir taraftanöifetmen yetiPme
ve isıihdamıbakımındankökl~delişiIdiklereihtiyaçduyulmaktadır. .

llkölretimde bilgi yükünün fazla 'himası yerine, temel bilgileri çok iyi
öAretmeye,gerektilinde bilgileri arayıpbulma ve ÖArenmekapasitesinikazancbnnaya
önem vemmesi gerekmektedir. Hakiki ölrenme, in,sanınziltniyetinde, meselelere
bakış ve delerlendirme tarzında. problemleri tespit ve çözme kapasitesinde bir
delişme meydana getirenöArenmedir.Bu sebeple. ilköAretiminmuhteva ve metodu-
nun fertlerde, bu delişmeleri meydana getirecek biçimde düzenlenmesi şartbr.
llkölretimde son beş ydda yapılmaktaolan reorganizasyonunbaşanyaulaşmuı için,
bunu uygulayacakölretmenlerin yetiştirilmesindeve istihdamUlda"kOlfet ve nimet"
dengesine göre ~üzenlemeleryapılmaı gerekli gQrOlmektedir.

ılkölretimdeÖ.retmeD Yetiştirme ve ıstihdamı (Mevcut Durum)
1ltölretimin ve ilköAretimdeölretmenlilinöneminiartıran sebepleri şöyle

sıralayabiliriz: . .

.

a. ıı~öAretimçalındaki ölre~eilerin beden, zihin. duygu, töre ve sosyal
gelişimlerinin hassas bir gelişim çalını kapsaması,

.

b.1lkötretimin mecburiyeti,

c. 1lköAreüminortaöIretime haıırlayıeı nitelili.

d tlkölretimdeki öAretmenlilin sınıf ölretmenlili ve branşöAretmenlili olması.

e. tlköAretimkurumlarınınvatandaşlıkelitiminin temellerininahldılı birer mült
.

elitim kurumuoıuşıandır. .

5 Mart t992 tarihi itibariyle iJköIretitnkurumlarından;
. a) Resmi ilkokullarda,230.796. ilkölretimokullarınınilko~ulkısmında31.343.
özel elitim ilkokullannda 917. özel ölretim ükokullannc:l82.441 olmak üzeretop.
lam 265.497 ilkokul öAretmen~(önlisans ve lisans ~Irenimli olarak).

b) BalımslZ ortaoleullarda 50.548. ilkölf:etim ()kullarının ortaokul kısmında
24.613, mesleki-teknik orta,*ullarda 498 olmak üzere toplam 75.69$ ortaokul
öAretmeni(lisans ötrenimli olarak)görev YaP.JDaktadar.(14)

10.477 ilkokolda ve 1.385 oıtaokuIdaitin ölretim yapılmaktadır.

1990-1991 ölretim yılında 51.370 ilkokuldan 33.483'ünde (% 65.18)
birleştirilmiş sınıf uygulamasıyapılmIF. (lS)

.

Yukarıdaki verilerden.anJaşi1acatıgibi,ilköIretim kurumlarındasınıf ölretmeni
ve branş (alan) ötretmeni istihdamedilmektedir. Ölretmenle~n ölrenim durumlan
çeşitlilik göstermektedir.

(14) Köksaı Toptan. Minr ElitimDllbnl. TBMM 1992 Yili Biltçe Konupuı. 15 Mart 1992.
i. 19-21.

. .
(lS) A.ı.e.. i. SS.
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..Diler taraftanijkölietim kurumlarmda-öıenikle iJkokuIlarda-özel bilgi ve beceri
gerektiren resim-q,'müzik. bedenejiümi'ıdin kültürUve ahLAkbilgisi dersleri, alan
ölretmeni bulunmaması durumunda- bu alanlarda.hizmetiçi elitim 'kursu görmüş
ÖIretJnenIertarafındanveri1ınektedir.

Ölretmen dalılımında da dengesizlik görülmektedir. Elitimkurumlannda bir
yandan 28.369 ölretmen fazIalılma karşılık,.diler yandan 39.109 ölretmen açılı bu-
lunmaktadır.1IkokuUarda9.766 vekij öJretmen,ça1ıştınlmaktadır. Ortaokul ve bazı
ortaöAretimkurumlannda. bir ö~nhaftadaayltk karşıiıli I>fanşında4 saat ders
okutmalda yetinirken; başka bir okuklaaynı branş dersi'boş.geçmekte veya ehil ol-
mayan kjşilercedo1durutmaktadır. (16)

"

MilliEPtlm Temel Kanunu'nunda "Ötretmenlik, Devletin. elitim. ölretim ve
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerinealan özel bir ihtisas meslejidir" biçiminde
tanımlanmıştır. Ölretmenlilin özel bir ihtisasişi (mesleli) oldulunu kabul ediyor-
sak. ki kabul etmek mecburiyetindeyiz. Öjretmen yetiştirmeendişesi fl1kemizinge-
lec~li.hakkındaki düşüncetermbir bölüq1ü.o~ elealınmalıdır. Bu da elitim poli-
tikasının. milli savunma gibi devlet politikası olması ile mijmkündür.
- Elitim sistemiyle,' bu sistemin içinde yer' aldılı toplum ve kültür arasında bir
bal. sıkı bir ilişki vardır. Bu bal ve ilişki öylesine fazladır ki. sonuçta ejitime mil-
liIik özellili kazandırmaktadır. Bu özellik, ilköAretimdenUniversiteye kadar bütün
elitim kurumlarına ve dolayısıy)aölretmenlete önemli görevler yüklemektedir. Bu
görev. toplutnunvarlılının ve gelecekte de var"olmasınınsebebini teşkil edecek olan
milli kültür delerleriyle yolrolmuş şahsiyetler yetiştirmektirdiye tanımlanabilir. Bu
gerçek. Türk-Milli Elitiminin genel amaç ve temel ilkelerinde açıkça belirtilmiştir.

SONUÇ ve TEKLİFLER
SONUÇLAR

_ .
ı. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren üniversite çatıSı altında öiretmen

y~tiştirmenin on yıllık uygulamasından sonra. 1>ukonudada bir takım meseleler
oldulu görülmektedir. Egitim fakültelerinin amaçlarının "öjretmen yetiştirmek
olduıunnun açık bir biçimdebelirtilmemesi. öjrenci.kaynalı ve seçme sistemi, yeni
akademik yapı. fıziki ve mali ionular ÖDemİiproblerlılerolatak ortaya ç\kmaktadır.

2. Ölretmen adaylarının ortaölretim seviyesinde .ölretmenlik mesleline
hazır~rn8sına önem ve alırlık verilmeİidir.Ötretmen"yetiştiren yüksekölretim ku-
rumlarına, ölretmen lisesi. meslekt-reknikliseler öjrencilerlne -belirli bir kontenjan
ayrılmalıdır. Ortaölretİm kurumlarında elitim fakültelerineöjrenci seçimi
öjretmenler kurulukaraniıa ballanmalıdır. Kurul aday ölrenciler için hem rehberlik
yapmalı. hem de adaylarındavranışlaomincelernelidir.1nceIemedeadaylarınbaşanlan
yanında. diler ölrencilerle münasebetleri.ifade dÜzgünlülü. karakteri-.liderligi. hissi
dengesi ve güvenilir oluşu gibi özellikleri dikkate alutma1ıdır.

3. Nitelüdiöjretmen yetiştirebilmekiçin daha sallıklı seçme metodlarının
geliştirilmesive uygulamasıgereklidir.Üniversiteseçme imtihan~ ile elitim
f~Uel~ne ö~ialınması.'''ölretmenlik meslelineyatkınlıkölçelini" uygulama

(16). Aynı eser, s. S9.
(17) Madde:43
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'

imkAnmı vermemektedir. Ç~lu zaman, tercih listesinin oldukça aşaAı basamaldannda
yer alan bir ö'retmenlik programına isabet eden puanla öAreh1\en olmayı hiç
dUşünmemişadaylar bu meslelegirmektedirler..

'

4. Ölretmenlerin verim ve niteliliJ1i yükseltebilrnek için, mesleki formasyonu
geliştirecek ders ve programlaraönem verilmelidir. '

5. Ölretmen adaylarının ölrenimleri sırasmda yaptıkları uygulama süresi yeterli
'~Iildir. En az rakamla 1 yıllık bir uygulama yapılmalıdır. ,

6.Ölretmen yetiştiren kurumlarla ortaölretim ders programları arasmda çlaha an-
lamlı bir uygunluk sallanması gereklidir.

7. Ötretm~nlerin stajyerlik dönemlerinin daha verimli ve ~ı olabilmesi için,
stajyer ölretmenlerin, tecrübeli ölretmenler gözetiminde, ders okutmadan en az bir
yıl faaliyette bulunması faydalı görülmektedir.

8.' Görevde olan ölretmenlerin başarı ve verimliliklerini yükseltebilmek için belli
bir pıana göre, hizmetiçi elitimden geçirilmeleri gereklidir.

'

9. Ölretmenlerin eko!1<>ffiikve sosyal durumları,ölretmenlilin çekici ve tercih
edilir bir meslek durumuOagetirilebilecek biçimde geliştirilmelidir.

.

10. Elitim kurUmlannda başarıyı yükseltmenin şartı "nitelikli ölretmen
yetiştirmek"le müÔıkündür.

11. Ders süreleri, ötretmen adayıarının alanlarındayetiştirilmelerini sallayacak
biçimde yenidendüzenlenmelidir. .

12. Ölretmen adaylan, ölrenimleri' sırasındateksir edilmiş ders not1anve smıfta
alınan ders notlarınabalınılı kalmaktadırlar.Araştırmayayönelik çalışmaları yapma-
lan faydalı görülmektedir.

13. Ölretmen yetiştiren Elitim Fakültelerinde ölrenim gören ölrencilerin büyük
bir bölümü, ortaölretim seviyesinde öAretmenolmayı düşünmemektedirler.

TEKLIFLER
1. öıretmen yetiştirmek üzere M.E.B. ile Üniversitelerin birlikte yürüteceli

karma bir yaPıda kurumlaşmayagidilmelidir. ,

2. Ölretmen yetiştirecek kurumlara alınacak' ölrenci kaynalı, geliştirilmiş
öAretmen meslek liselerine dayandınlmalıdır. Ölrencilerin herhangi bir bedeni ve
ruhi kusurununözUrününbulunmamasısallantnalıdır. Ölrenci allllımda meıkezi im-
tihan sisteminden ayn olarak, meslelin gerektirdili kişilik özelliklerini ölçen testler
uygulanmalıdır.'

,

3. Elitim ve ölretim programlan,ölrencilerin ve toplumun gelişme ve ih-
tiyaçlarına, bilim ve teknolojideki ilerlemelere ve özellikle ortaölretim program-
larmdakidüzenlemelere göre sürekli geliştirilmelidir.Bunun için, ölretmen yetiştiren
her kurum bünyesinde uzmanlardanteşkil edilecek bir birim kurulmalı, her yıl bu bi-
rimlerin temsilcileri ile birlikte toplanılarak program geliştirme çalışmaları
delerlendiri1melidir. ,

. '

, 4. Ölretmenlik. sıaj ve uygulamalarınabelli bir kredi verilmeli, bu süre
artınımalı, uygulama en az bir yarıyıl içerisine dagılacakşekilde yapılmalı v~ bir uy-
gulama kılavuzu hazırlanmalıdır.
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5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili yürütülmesi için
gerekli tedbirleralınmalıdır. .

.

6. Derslerin etkili bir şekildeyürütülmesini sa~layacak araç-gereç, mali ve fıziki
imkanların geliştirilip-yenilenmesine çalışılm3lıdır.

7. E~itim progı:amlannda seçme\li derslere yer verilerek ö~ncilerin ilgi.ve yete-
nekleri do~rultusunda yetiştirilmelerine imkAn saılanmalıdır. Ayrıca derslerin,
özellikle meslek bilgisi derslerinin- küçük gruplarla yapılmasına itina ve dikkat
gösterilmelidir.

8. Ö~retmen yetiştiren kurumlarda. çalışanö~retim elemanlarında ek nitelikler
aranmalı, pedagojik formasyonu olmayan öıretim elemanları, pedagojik formasyon
egitiminden geçirilmelidir. .

9. Ö~etmenlikmesle~i; ö~etmenin kişili~i, meslekibilgi ve becerisi, pedagojik
formasyonu ve Türk Milli Egitiminin Genel Amaç.ve Temel İlkeleri ile yakından il-
gilidir, Bu sebeple, ,retmen yetiştir~n kurumlara isabetli öırenci seçimi
yapılabilmesi için, mezun olunan okul ö~retmenler kurulunun adayhakkındaki
de~erlendirmesiesas alınmalıdır.

10. Ö~tmen yetiştirenkurumlarınders.programlari,ögretmenkadrosuaraç-gereç
ve fiziki ortam bakımından geliştirilmesine önem verilı;neJidir. Böylece. nitelikli
ö~retmenyetiştirilmesi sa~lanarak,ö~etmenin nite~~ artınlacak ve toplumdakiyeri
de yükseltilmiş olacaktır. .

11. Bakanlık ve yöneticilerinögretmenlereolan tutumları,ö~etmenlerin beklen~
tileriyönündede~işmelidir. .

.

12.Ö~retmenlik mesleginin bir kariyer olarak algılanması. öıretmenlerin
gelişme ve yükselmeye teşvik edilmesj için. çeşitli konum~ yönetim görevlerine
atanmalardave ödüllendirmelerdeobjektifölçüler geliştirilmelidir.

13. Ögretmenlik mesle~ini çekici ve özenilir bir duruma getirmek için, yurt
dışına göndermeye yönelik yetiştirmesistemineişlerlik kazandırmalıdır.

14. Öıretmenlerin toplum. içindeki statülerine uygun. bir ekonomik refaha
kavuşmalarını saglayacak "Ögretmen Personel Kanunu" çıkarılmalıdır. Böylece
öıretmenlerin toplumdakistatüleriyle bagdaşmayan ek işlerde çalışmaları önlenmiş
olacaktır.

15. Ögretmenlerin sosyal statülerine uygun yerleşim. bölgelerinde hayatlarını
devam ettirmeleriİçın, "mesken meselesi" Ç,Özümlenmelidir.

16. Saglık hizmetleri iyileştirilerek yaygınlaştırılmalıdır.
17. Ö~retmenlerin mali ve ekonomik durumlarını güçlendirmek amacıyla

Ö~tmen Yardımlaşma Kurumu(ÖY AK) kurulmalıdır.
.

18. Ögretmen evleri ve dinlenme tesisleri yapınıına işlerlik kazandırılmalıdır.
Ayrıca, görev yapan ve emekli ögretmenleieulaşımkolaylıkları saglanmalıdır.

19. Ögretmenlik meslegiferdi bir meslek olmayıp, sosyal fonksiyonu ve boyutu
çok önemli ve toplumungelecegi ile yakındanilgili oldugu gerçeginden hareket edil-
melidir. Bu sebeple, ögretmenyetiştirmeözerk bir kurumabırakılamayacak derecede
önemlidir. Toplumun gelecegi ile ilgili bu mesleıinpevletin yakın gözet~mve de-
netimindebulunması gereklidir.
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