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ÖZET

Bu bildiride, Türkiye'de yabancı dil ögretmeni yetiştirmede karşılaşılan
güçlükler, sistem yaklaşımına göre girdi, süreç ve çıktı boyutlarında ele alınıp
incelenmiştir. Girdi boyutunda ögretmen adayı ögrencilerin bilişsel giriş dav-
ranışları ile duyuşsal özellikleri üzerinde durulmuştur. Süreç boyutunda;
ögretmen yetiştirmede seçilen model ile hizmet öncesi egitim programları
üzerinde durulmuştur. çıktı boyutunda ise ögretmenlik meslegine yönelme, sta-
jyerlik ve hizmet içi egitim programları üzerinde durulmuştur. Bu' boyutlarda
karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve nitelikli ögretfnen yetiştirilmesi için
öneriler sunulmuştur.

G1R1Ş

Türkiye'de yabancı dil ögretimi, imparatorlukdönemindesıbyan okullan ve med-
reselerde Arapça'nın ögretilmesiyle; Tanzimat döneminde ise ordu>personelini
batılılaştırmak için Fransızca'nın ögretilmesiyle başlamıştır (Wilson, H. ve ı.
Başgöz, 1968: 15). İlk ögretmenlerin de sıbyan mekteplerinde ders veren "muallim-
ler" ve medreselerde ögretim yapan "müderrisler" oldugu orta. dereceli okullarn
ögretmen yetiştirmeye 16 Mart 1948 yılında İstanbul'da açılan "Darülmuallimin"
(Ögretmen Okulu) ile başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise orta dereceli okul-
ların ögretmen İhtiyacı uzun süre 1926'da Konya'da kurulan ve 1927 yılından itiba-
ren Ankara'ya getirilen "Gazi Orta Muallim Mektebi"nden karşılanmıştır. 1946
yılında Gazi Egitim Enstitüsü adım alan bu egitim kurumundabaşlangıçta sadece pe-
dagoji (egitim bilimleri) bölümü varken, daha sonraları fen ve edebiyat gibi diger
bölümler ilave edilmiştir. Yabancı dil ögretineni yetiştirmek amacıyla 1941 yılında
Fransızca, 1944'de İngilizce ve 1947'00 de Almanca bölümleri açılmıştır (Demirean,
1988:103). 1962 yılına kadar iki yıllık egitim veren yabancı dil bölümleri bu tarih-

(x) Hacettepe Üniversitesi EiFtim Fakültesi tarafından 15-16 Mayıs 1989 tarihinde tertiplenen

"Fen ve Yabancı Dil Ögretmenlerinin Yetiştirilınesi" konulu uluslararası sempozyumda sunu-
lan bildiri.

(**) Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Ögretim Üyesi.
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ten itibaren üç yıla çıkarılmış, 1978 yılında da bütün egitim enstitüleri dört yıla
çıkarılarak yüksek ögretmen okullarına dönüştürülmüştür. 1982 yılında yürürlüge
giren YÖK yasasıyla ögretmen yetiştiren kurumlar üniversitelere devredilmiş ve
ögretmenlerin tek kaynaktan yetiştirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu uygulama ile
Türkiye'de ögretmenligin üniversitelileştirilmesi süreci başlatılmış; ancak ögretmen
adayların ögretmenleştirilmesi süreci işletilememiş ve kimi güçlüklerle
karşılaşılmıştır. Bu bildiride yabancı dil ögretmeni yetiştirmede karşılaşılan
güçlükler egitimde sistem yaklaşımı ile ele alınıp irdelenmiştif(Şekil - 1).
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(Ögretmenleştirme)

Şekil ı. Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Sistem Yaklaşımı

i. GıRİş BOYUTUNDA KARŞıLAŞıLAN SORUNLAR

ı. Öğretmen Adayı Öğrencilerin Bilişsel Giriş Davranışları:

Türk Egitim Sisteminde, ilk, orta, 1ise ve yüksek ögretim düzeyleri arasındaki
geçişlerde ögrencilerin sistemli ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmeleri söz konusu
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lNaILtZCE FRANSıZCA AlMANCA,

YIL ED. EG. ED. EG. ED. EG.

1985 483 462 353 361 455 414

1986 478 463 347 348 440 406

1988 523 509 377 373 506 487

1985 497 489 417 385 482 460

1986 487 481 415 388 455 436

1988 537 523 457 403 520 503

1985 433 420 340 368 367

1986 439 433 336 366 360

1988 484 476 360 476 454

olmamaktadır. Merkezi sınav sistemiyle üniversiteye girmek isteyeı;ıögrenci, tercihi-
ni yaparken çogunlukla meslekleri tanımadan sıralama yapmaktadır. Özellikle
ögretmenlik meslegine yönelme açısından durum degerlendirildiginde üniversite
gençliginin ögretme'Illik programlarına öncelik vennedikleri, ögretmenligi tercih
edenlerinde en son sıralardayer aldıklarıgörülmektedir(Karagözogıu, 1987:45).

Yabancı dil ögretmenadaylarınında meslege yönelme açısındanbu genellemeden
soyutlanamayacagı söylenebilir. Ancak yabancı dil ögretmeni yetiştinnede tek
kaynagın Egitim Fakülteleri oldugu 2547 sayılı kanunun beraberinde getirdigi
anlayışla vurgulanmış olmasına karşın süreç içinde ögretmenlik sertifikası program-
larıyla Edebiyat Fakültesi ögrencilerinin de bu meslege yönelmesi iki kaynaktan
ögrenci akışı oldugunu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre, ögretmen adayı ögrenciler,
Egitim Fakültelerinde "Diplomalı", Edebiyat Fakültelerinde ise "Sertifikalı"
ögretmen yetiştirme modeline yönelerek üniversite sistemine ginnektedir. Bu
yönelmeler do!ı;rultusundayabancı dil ögretmenligine giden yolda ilk tercihin hangi
kaynaga do!ı;ruoldugunu belirlemek amacıyla 1985-86 ve 1988 ÖSYS taban puan-
larına bakı1mıştır(Tablo 1).

a. Giriş Puanları:
TABLO 1

1985, 1986 VE 1988 YıLLARıNA GÖRE

Y ABANCI DIL BÖLÜMLERINE GIREN ÖGRENC1LER1N
ÖSYS TABAN PUANLARı

SELÇUK

üNtVERSITE

HACEITEPE

ıSTANBUL

Tablo 1 incelendiginde Batı Dillerinde yüksek ögrenim yapmak isteyen
ögrencilerden yüksek puan alanların daha çok Edebiyat Fak-ültelerine yöneldikleri
görülmektedir. 1985 ile 1988 yılları kendi içinde karşılaştırmalı olarak
degerlendirildiginde edebiyat fakülteleri ile egitim fakültelerinin yabancı dil taban
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TABLO 2
1988 YıLıNDA ıNGıLıZCE BÖLüMLERıNE GıREN

ÖGRENCİLERıN ÖSYS TABAN PUANLARı

ÜN1VERstrE EÖl11M FAKÜLTESt EDEBtYAT FAKÜLTESt

tOD IDE AKE lDB
1. ANADOLU 490

2. ATATÜRK 457 459
3. BOÖAZlÇt 563 564
4. ÇUKUROVA 500

5. DtCLE 470

6. DOKUZEYLÜL 512 (529-EGE)
7. GAZI 496

8. HACETI'EPE 509 523 514 497
9. tsrANBUL 523 537 525'

10. MARMARA 515

1 ı. OIJTÜ 540

12. ONDOKUZMAYIS 483
13. SELÇUK 476 484
14. ULUDAÖ 498

puanlan arasındaki farkın giderek kapandı~ıve egitim fakülteleri yabancı dil e~itimi
bölümlerine yüksek puan alan ögrencilerin yönelme~e başladıgı söylenebilir. Tablo
2'deki 1988 ÖSYS puanları da bu göılemi dogrular niteliktedir.

Tablo 2 incelendiginde edebiyat ve e~itim fakültelerinin İngilizce bölümlerine
giren ögrencilerin taban puanlarının hemen hemen eşit oldugu; hatta Hacettepe
ömeginde görüldü~ügibi İngilizce ögretmenligini tercih eden ögrencilerin puanları
İngiliz Dilbilimini tercih edenlerdendahayüksek oldugu görülmektedir.

b. Ögrenci Kontenjanları

Üniversitelere ba~lı fakülte ve yüksek okullara alınacak ögrenci kontenjanları
YÖK tarafından belirlenmektedir. Ögretmen yetiştiren kurumların üniversÜeye
baglanmasiyla Milli E~itim Bakanlı~ının ihtiyacı olan ö~retmen adaylarının sayısı
da YÖK tarafındanbelirlenmektedir. Ögretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Egitim
Fakültelerinin ögrenci sayılarında görülen artışın yanısıra Edebiyat Fakülteleri de
sürekli ö~renci sayılarını arttırma yoluna gitmiş; böylece sertifika modeliyle
ögretmen yetiştirilmesini gündemde tutmuştur.)986 ve 1988 yılları arasında ede-
biyat ve egitim fakültelerinin İngilizce bölümlerine kabul edilen ögrenci sayıları
Tablo 3'de gösterilmiştir.
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TABLO 3
Y ABANCI DIL (INGILIZCE) BÖLÜMLERININ

ÖGRENCI KONTENJANLARı

1986

1988

EGl11M FAKÜLTELERİ

(Toplam)

1149

1160

EDEBİYAT FAKÜLTELERİ
(Toplam)

848

1139

YIL

Tablo 3'de görüldügü gibi son iki yıl içinde egitim fakültelerinin ıngilizce
bölümlerinde sadece II kişilik bir artış saglanırken edebiyat fakültelerinin ıngilizce
bölümlerinde bu sayı 231'e ulaşmışur. DPT raporuna göre Edebiyat Fakültesi me-
zunlarının %80-90'lnın ögretmenlige yönehniş olmaları (Dülger, 1987:58)
Türkiye'de yabancı dil ögretmeni yetiştirmede Egitim Fakülteleri kadar Edebiyat
Fakültelerinin de önemli görevler üstlendigini ortaya çıkarmaktadır. Bu da
ögreunenlcrin tek kaynaktan degil iki kaynaktan yetişmekte.olduk1arını; diplom~
ögreunen yetiş~rmeye koşut sertifikalı ögreunen yetiştirme modelinin de sistem
içinde birlikte uygulandıgınıortaya çıkarmaktadır.

2. Ö~retmen Adayı Ö~rencilerin Duyuşsal Özellikleri

Türkiye'de ortaögtetimdenyüksek ögretimegeçişte yönlendirmeçalışmaları yeter-
li olmadıgı için meslek tercihlerinde ilgi envaterleri e yetenek testleri etkili bir
şekilde kullanılmamaktadır. Ögrencilerin duyuşsal özellikleri sadece girecekleri
bölümleri tercih sırasına koyarken gözlenmektedir. ÖSY sınavlarıyla ögrencilerin
bilişsel davranışları ölçülmekte; duyuşsal özellikleri ise ölçülememektedir. Oysa.
ögreunen adaylarının kişilik özelliklerinin ölçülmesi, sözlü görüşme yapılması,
konuşma ve bedensel özürlü olanlarınprogramaalınmamasıgerekmektedir. Aynı uy-
gulamanın ögreunenlik sertifikası prograinınagirecekler için de uygulantnası gerekli
olmalıdır. Ögreunenlik bölümlerini tercih edenögrencilere daha çokburs ve yurt im-
kanlarının saglanması ile ilgi ve tutumlarının olumlu yönde gelişmesine yardımcı
olunmalıdır.

3. Yabancı Dil Hazırlık Eltitimi

Ögreunen yetiştiren tüm egitim fakültelerinin yabancı dil e~itimi bölümlerinde
okuyan ögrencilerinbelli.bir düzeydedile.hakimolmalarıbeklenmektedir.Orta .
ögretimdeki eksik ögrenmeler nedeniyle bir yıllık yabancı dil hazırlık egitimi
ögrencilerin istenilen düzeye gelmesine büyük katkı getirmektedir.Hazırlık sınıfında
verilen toplam 700 saatl.ik temel yabancı dil egitimi ögreunen adayı ögrencilerin
daJıa sonraki ögrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye'de yabancı dil
ögreuneni yetiştiren toplam 14 egitim fakültesinin üçünde yabancı dil hazırlık
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.73 .12 .15

.81 .09 .10

.76 .11 .13

egitimi verilmekte ll'inde böyle bir egitim verilmemektedir. Orta ögretimde ya-
bancı dille egitim yapan bir okulda okumayan ve yabancı dil hazırlık egitiminden
geçmeden yetişen ögretmenlerinyabancı dil bilgisi eksikliklerini kolay kolay kapata-
madıklarıgözlenmektedir.

II. SÜREÇ BOYUTUNDA KARŞıLAŞıLAN GÜÇLÜKLER

1. Ögtetmen Yetiştirmede Seçilen Model

Ögretmenleri tek kaynaktan yetiştirmek ve alan bilgisi niteliklerini üniversiter
düzeye ulaştırmak amacıyla 1982 yıhnda çıkarılan Yüksekögretim Kanunuyla
Ögretmen yetiştirme görevi üniversitelere verilmiştir. Bu yasa uyarınca yabancı dil
ögtetmenlerinin de diger ögretmeriadayları gibi egitim fakültelerinde dört yıl süteli
lisans programı ile yetiştirilmesi öngörülmüştür. Son yasal düzenlemeyle ögretmen
yetiştirmede seçilen modelin bu olmasına karşın sertifika modeliyle de yabancı dil
ögretmeni yetiştirilmesine yer verilmektedir. Ülke genelinde yabancı dil ögtetmenine
duyulan ihtiyacın gi4erek artması hem diploma hem de sertifika modeliyle ögtetmen
yetiştirmenin nicel nitelik açısından gerekli oldugunu, nitel nitelik açısından ise çok
büyük farkların ortaya çıkmadıgını göstermektedir.

2. Ders Programları ve İçerigi

1982 yılında ögtetime başlayan egitim fakülteleri ilk yıllarda Yüksekögretim Ku-
rolundan gönderilen şablon ders programları ile ögretime başlamış. daha sonraları
%20 ve '%35'lik degişiklik önerileriyle ders programlarını sürekli yenilernek ve
degiştirmek durumundakalmışlardır.Ancak XI. Egitim Şurasında da ele alındıgı gibi
ögretmen yetiştiren kurumlarda bir egitim programının yaklaşık olarak %70'i alan
bilgisine. %20'si meslek bilgisine ve % lO'u da genel kültür bilgisine ayrılması
yaygın kabul görmüştür. Bu belirlemeler ışıgı altında Hacettepe. ODTÜ ve Gazi
Üniversitesindeki Egitim fakültelerinin İngiliz Dili Egitimi Anabilim Dallarında uy-
gulanan egitim programının agırlıklarına bakılmıştır (Tablo 4).

TABLO 4
ALAN, MESLEK VE KÜLTÜR BİLGİSİ DERSLERİNİN

DERS PROGRAMLARINDAKİ AGIRLIGI

ÜNİVERSİTE

HACEITEPE

OIJI'Ü

GAZi

İNGtLtZCE ÖÖRETMENLlöt BÖLÜMÜ

ALAN B1LGtSt MESLEK BILGtst KÜLTÜR B1LGtSt
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.27 .31 .11 .31

.44 .09 .04 .32 .31

.40 .14 .04 .42

Tablo 4'de görüldügü gibi ögretmenlikmeslekbilgisininidealde !!'o20 olması
beklenirken, bu oranın en çok %12 oldugu görülmektedir. Kültür bilgisi dersleri
agırlıgı normal görülürken alan bilgisi derslerinin ögretmen yetiştiren kurumların
programlarında oldukça agırlıklı oldukları görülmektedir. Alan, kültür ve me~ek
derslerikendi içinde dcgerlendirildigindeaşagıdakibulgulararastlanmaktadır.

a. Alan Bilgisi Dersleri

Yabancı dil ögretmeni yetiştiren bölümlerin egitim programlarındayer alan alan
bilgisi dersleri daha çok temel dil becerisi, edebiyat, dilbilim, dil ögretimi ve seçmeli
derslerde odaklaştlgı görülmektedir. Alan bilgisi derslerin dagılımı agırlıklı
yüzdeliklerle Tablo S'de verilmiştir.

ÜNtVERSITE

HACEITEPE

ODI'Ü

GAZi

TABLO 5
ALAN BİLGİSİ DERSLERİNİN

DİsİPLİNLERE GÖRE AGıRLIKLARı

İNGtLtZCE OGRETMENLlöt BÖLÜMLERI

EDEBİYAT D1LBlLlM DlLOGRT. TEMELDlL SEÇMEU

Tablo S'deki agırlık1ıyüzdelikler degerlendirildigindealan bilgisi derslerin Hacet-
tepe Üniversitesinde dengeli bir dagılımgösterdigi, ODTÜ'de edebiyat agırlıklı
oldugu, Gazi'de ise yabancı dil hazırlık sınıfı olmadıgı için temel dil becerilerini
geliştirmeye agırlık veren bir program uygulamasının agırlık kazandıgı
görülmektedir. Dil ögretimi derslerinin yıllardır ögretmen yetiştiren Gazi Egitim
Fakültesinde oldukça az yer alması düşündürilcügörülmektedir.Alan bilgisi derslerde
görülen bu farklılıkların ilgili anabilim dallarında görevli ögretim üyelerinin uz-
manlık alanlarıyla olan ilişkiden kaynaklandıgı söylenebilir.

b. Meslek Bilgisi Dersleri

Egitim Fakültelerinde okutulan ögretmenlik meslek bilgisi derslerinin neler
oldugu YÖK tarafındanbelirlenmiş olmasına karşın ders adları ve kredileri arasında
kimi farkların oldugu görülmektedir (Tablo 6).

Tablo6'da görüldügü gibi meslek bilgisi derslerininkredil saat toplamları her üç
egitim fakültesinde de farklılık göstermektedir.Gazi Üniversitesinde meslek dersleri-
ne daha çok agırlık verildigi, ODTÜ'de en alt sınırdatutuldugu,Hacettepe'de ise den-
geli bir dagı1ımınyer aldıgı görülmektedir.
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EÖl11M FAKüLTELERİ

DERSIN ADI HA<..;tH Iı:.ı'E ooro GAZi

ı. E~itimeGiri§ 3 3 2

2. Ejitim Psikolojisi 3 3 4

3. E~itim Sosyolojisi 2 3 2

4. Genel ÖÜetim Metodu 3 4

(ProgramGeli§tirme) 3

5. Ölçme -De~erlendirme 3 3 4

6. Özel ÖÜetim Teknikleri 3 4

. 7. Ar8§tırmaTeknikleri 2

8. Seçmeli 2

TOPLAM 19 15 22

c. Kültür Bilgisi Dersler

. TABLO 6
MESLEK BtLGtSt DERSLER! VE KREDtLERt DAÖILIMI

Yabancı dil ö~etmeni yetiştiren bölümlerde genel kültür derslerinin Yımı sıra
amaç dilin ögretildigi ülkenin kültürünütanıtıcı derslere de yer verilmesi önemli ol-
maktadır. Ancak bu dersler çogun1uklaalan bilgisi dersler arasındayer almaktadır.
Burada daha çokgenel kültür bilgisi dersler söz konusu edilmektedir. Bu derslerin
dört yıllık lisans egitimi süresi içindeki dagılımı Tablo 7'de gösterilmiştir.

ONNERStrE
HACEITEPE

ooro
GAZi

TABLO 7
GF;NEL KÜLTÜR BtLGtSt DERSLERİN

TOPLAM KREDt i SAAT DAÖILIMI
TOPLAM KREDlISAAT

24
22

26

Tablo 7'de de görüldügü gibi yabancı dil egitim bölümlerinin genel kültür bilgisi
dersleri her üniversitede benzer agırlıktaki kre<ti/saat yüküyle verilmekte ve önemli
farkların olmadıgt görülmektedir. .

3. Ögretim Üyesi - Ögrenci Dagtlımı

Nitelikli yabancı dil ögretmeni yetiştinne akademik kadrolaşma ile,dogru orantılı
görülmektedir. 1982'de kurulan Egitim Fakültelerinin karşılaştıgı en önemli
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TABLO 8

ÖGRETtM ÜYESı -ÖGRENCt DAGILlMI

tNon.tzcE ÖÖRETMENIlöı BÖLüMü

ONlVERStrE ÖÖRETIM üYESI DAÖILIMI ÖÖRENCI DAÖILIMI

Prof. Doç. Y.Doç. Top. (4 Yıllık Toplam) ORAN

HACl:HI ~E 3 1 4 264 66.0

ooro 2 3 7 12 272 22.6

GAZ1 2 1 3 396 132.0

güçlil1derden biri de akademik kadrolaşmada ortaya çıkmıştır. Özelllikle üç büyük
kentin dışında kalan yerlerde akademik kariyer sahibi ögt'etim elemanlarının temini
ve yetiştirilmesi güçlükler dogurmuştur. Buna karşın ~nkara ilinde yer alan üç
büyük üniversitenin Egitim Fakültelerindeki akademik kadrolaşma ile ögretim üyesi
dagtlım ve ögt'enci oranı istenilen düzeye ulaşamamışur (Tablo 8).

1982'00 YÖK yasasının.yürililüge girmesiyle kurulan Hacettepe ve Gazi Egitim
Fakülteleri gibi Ankara'da yer alan fakülteler dahi akademik kadrolaşmasını tamam-
layamamışur. Üç büyük kentin dışında kalan diger egitim fakültelerin yabancı dil
egitimi bölümlerinde de akademik ünvanlı ögretim üyeleri hemen hemen yok dene-
cek kadar azdır. Bu da ögt'etmen adayı ögt'encilerin bilgili ve nitelikli yetişmelerini
olumsuz yönde etkilemektedir.

4. Teknolojik Araç Gereç Noksanlıgı

Egitim Fakültelerin yabancı dil egitimi bölümlerinde tepegöz, dillaboratuvarı,
video, sinevizyon ve bilgisayar gibi teknolojik araç gereçleri ögretim etkinlikleri
içinde kullanılması oldukça önemli görülmektedir. Zira son zamanlarda video ve et-
kileşimli video ile yabancı dil ögt'etiminin çok etkili oldugundan söz edilmektedir.
Ankara'da bulunan üç büyük üniversiteninyabancı dilegitimi bölümlerindeki tekno-
lojik.araç ve ge~lerin durumuTablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9'da görüldügü gibi yabancı dil ögretmen adayları teknolojik araç ve
gereçleri tanımadanve büyük olasılıkla da kullanım özelliklerini ögt'enmedenmezun
olmaktadırlar. Yabancı dil ögt'etmenlerininyetiştirilmesi konusunda UNESCO des-
tekli bir araştırma projesi aralarında Türkiye'nin de yer aldıgı 68 ülkeye gönderilen
bir anketteki "Hangi görsel- işitsel araç ve gereçleri kullanıyorsunuz?" sorusuna
üniversitelerimizdenbazıları "silgi, tebeşir" bazıları da "video aygıtları, yabancıdilla-
boratuvarları"gibi degişik.cevaplar vermişlerdir(Freudenstein, 1986:26).
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TABLO 9
TEKNOLOJtK ARAÇ-GEREÇ DAGILIMI

HACETlEPE 0IJfÜ GAZ!
Fakülte Bölüm Fakülte Bölüm Faküıte

1 1

1
1

Bölüm
5
1
1

1
1
6

1
1
11

Bugün üniversitelerimizdeolmayan teknolojikaraç ve gereçler özelokullarda faz-
lasıyla bulunmakta; özelokullarda da bu olanaklarını propaganda amacıyla kullanıp
nitelikli egitim yapuldarını savunmaktadırlar. Bu kurumlara ögretmen yetiştiren
kimi üniversitelerde ise kafatabta, silgi ve tebeşir kullanmanın 'ötesinde hiçbir şey
yapılmamaktadır.

S. Öğretmenlik Uygulaması ve Uygulama Okulu

Yabancı dil ögretmeni yetiştiren kurumların karşılaşuldarı önemli bir sorun da
uygulama okullarının olmayışıdır. Türkiye'de acı bir gerçektir ki hiç bir egitim
fakültesinin uygulama okulu bulunmamaktadır. Hİzmet öncesi egitim programları
içindeögretmen adı;ıylarınaögretmenlikdavranışlarınıkazandırmakbir bakıma onları
ögretmenleştirmek için izlenen en etkili yollardan biri de uygulama okullarında
yapılan çalışmalardır. Mikro ögretim teknigi ile ögretmen yetiştirme çalışmaları da
uygulama okullarında daha etkili olmaktadır. Daha da önemli olanı uygulamalı bi-
limsel çalışmaların gerçek ortamda yapılacagı yer, gerçek laboratuvar uygulama
okullarıdır. Üniversitelerimizde bu okulları devrede olmayışı ögretmen yetiştirme
açısından büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.

'6. Bilimsel Araştırma ve Yayınlar

Üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de bilimsel araşurmalar yoluyla
bilgi üretmek ve ürettikleri bilgileri kamuya iletmektir. Yabancı dil ögretimi
alanında da yapılmış bilimsel araşurma ve çalışmalarının yabancı dil ögretmenlerine
ve ilgililere iletilmesinde büyük yarar görülmektedir.Ancak egitim fakültelerinin ya-
bancı dil bölümlerinde yeterli araşurma ve özgün çalışmalar bulunmamaktadır.
Fakültelerin saygınlıkları ve kredileri ortaya koyduklan özgün çalışmalarla ve
yayınlarla ölçüldügü unutulmamalıdır.Ögretmen yetiştirmede söz sahibi olan egitim
fakülteleri yaptıgı yayınlarla hizmet içi egitim boyutunda da tüm yabancı dil
ögretmenlerine son gelişmeler hakkında bilgi vermek, pratik önerilerde bulunmak,
teknolojik araç ve gereçlerin nasıl kullanıldığını açıklamak yeni ve çagdaş ögretim
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ÜN1VERStrn x x x x x x

ATATÜRK 26.00 25.62 13.24 15.28 26.81 26.16

SELÇUK 28.08 19.66 15.24 15.00 27.54 24.62

EGE- 9 EYLÜL 31.13 28.68 21.25 18.78 34.08 29.04

Kaynak: Senemo~lu - Özçelik, 1988

yöntemlerini tanıtmakiçin bilimsel çalışma ve yayın yapmak durumundadır.Yeterli
sayıda ve düzeyde bilimsel çalışma ve yayınların olmaması yabancı dil
ö~retmenlerininyetişmelerini olumsuz yöndeetkilernesi beklenmektedir.

III. ÇıKTı BOYUTUNDA KARŞıLAŞıLAN GÜÇLÜKLER

l.MesleAe Yönelme

Diplama ya da sertifika modeliyle yetişen yabancı dil ö~retmenlerinin meslege
yönelmeleri girişte oldu~ugibi çıkışta da benzer özellik göstermektedir.

Edebiyat fakültelerinden sertifika alarak mezun olanların % 80 ile % 90'oın
ö~etmenlik mesle~ine yöneldikleri (DPT 1987), geriye kalanların da turizm, ban-
kacılık ve ticaret olmak üzere di~eriş kollarına yöneldikleri görülmektedir.

Ö~retmenlik mesle~ine yönelenlerden ortaö~retimkurumlarındagörevalmak is-
teyenler Milli E~itim Bakanlıgı tarafından uygulanan "ögretmenlik ıçin Mecburi
Ye\erlik ve Yarışma Sınavı"na girmekte ve alan, meslek ve kültür bilgisi açısından
başf durumlarıbelirlenmektedir.

Senemo~lu ve Özçelik (1988) tarafından yapılan bir araştırmada bu sınavlarda
edebiyat ve e~itim fakültelerinden mezun olanların.başarı durumlarına bakılmışbr.
Bu araşbrma raporundayer alan yabancı dil ö~etmenlerinin başarı durumlarıTablo
10'da gösterilmiştir.

TABLO 10
M.E.B. ÖGRETMENLİK İÇtN

MECBURİ YETERLİK VE YARıŞMA SINAVI SONUCU

(İngilizce O~eımenliıi Bölümleri)

Alan Meslek Genel
Ed. Eıt. Ed. Eıt. Ed. Eıt.

Tablo 10 incelendiginde edebiyat fakültesi mezunlarınınalan bilgisi başarılarının
e~itim fakültesi mezunlarına göre daha iyi oldugu; bunun da edebiyat fakültelerinde
yıl~arınbirikimi ile akademik kadrolaşmanın daha iyi olmasından kaynaklandı~ı
söylenebilir. Meslek ve genel kültür bilgisi açısından her iki grup arasında önemli
farkların olmadıgı söylenebilir. Bunun da hem meslek hem de kültür derslerinin
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üniversitede görevli aynı ögretim elemanları tarafından verilmesinin başarıyı etkile-
medigini ortaya koymasından kaynaklandıgı söylenebilir.

2. Stajyerlik

Milli Egitim Bakanlıgına baglı okullarda görev yapan yeni mezun ögretmenler
için en az bir yıllık stajyerlik süresini tamamlaması gerekirken üniversitelerde ya-
bancı dil okutmanı olarak görev yapan yeni mezun ögretmenler için stajyerlik
döneminden söz edilmemektedir. Esasen stajyerlik döneminde ögretmen adaylarının
deneyimli ögretmenlerinyanında yetişmesi ve ögretmenlik davranışlarınıkazanması,
meslege uyum sagtaması ve daha sonra da kadroluögretmen olarak göreve başlaması
beklenmektedir. Ancak bu ideal amaca ulaşılmadıgı gözlenmekte; özellikle yabancı
dil ögretmenlerineduyulan ihtiyaç nedeniyle hemen derslere girildigi, yönetmeliklere
uygun bir stajyerlik döneminin yaşanmadıg. gözlenmekte, bunun da bir sorun olarak
gündemdekaldıgı görülmektedir.

3. Hizmetiçi Eğitim

Ögretmen yetiştirme sürecinde hizmet öncesiegitimle hizmetiçi egitim bir bütün
olarak kabul edilmektedir. Bu bütünlük üniversite ile M.E.B. arasında koordineli -
işbirligi ile saglanır. Üniversite, M.E.B. nın istedigi nitelikte ögretmeni yetiştirmek
ve hizmetiçi egitim çalışmalarını düzenleyerek ögretmenlerison gelişmelerden haber-
dar etmekle yükümlü oldugunu bilmelidir. M.E.B. da gerek hizmet öncesi gerek hiz-
metiçi egitim çalışmalarından beklentilerinin neler oldugunu açık seçik ortaya koy-
malıdır. Uygulamalara bakıldıgında üniversite ile M.E.B. arasında diyalog
kopuklugununoldugu, bununda bir sorunolarak ortaya çıktıgı görülmektedir.

ÖNERlLER
Öneriler, sorunlarıirdelerkenizlenen yaklaşıma parelelolarak girdi, süreç ve çıkb

boyutlarında ele alınıp açıklanmaya çalışılmıştır.

1. Giriş Boyutuna İlişkin Öneriler

1. Yabancı dil ögretmenlerinin kaynagı agırlıklı bir şekilde ögretmen liseleri
olmalıdır. Ögretmen liselerine ögrencilerin polis ve askeri liselerde oldugu gibi or-
taokuldan sonra sınavla seçilipalınması,

2. Üniversite giriş sınavlarında ilk 5.000 içinde yer alan ögrencilerden egitim
fakültelerini tercih edenlere M.E.B. tarafındankarşılıksız burs verilmesi,

3. Egitim fakültelerinin ögretmenlik bölümlerine başvuru yapacaklar için lise
ögretmenler kurulundan'ögretmenolur' kararı verilmesi,

4. Ögretmen olmak isteyenlerin duyuşsal özelliklerini belirlemek amacıyla
kişilik ve ilgi envanterlerinin uygulanması,

~.Yabancı dil ögretmeni olacakların dil yetilerini belirlemek için di. yetiklik
(Language aptitude) testlerininuygulanması; ayrıca anadil bilgisine bakılması,
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6. Yabancı dil bölümünü kazanan ö~rencilerin sözlü mülakat sınavından sonra
kesin kayıt yaptırmaları,

.

7. Tüm yabancı dil ö~etmenli~i bölüm ö~rencileri için dil hazırlık e~itiminin
zorunlu olması,

8. Yabancı dil ö~etmenli~i bölümü kontenjanlarınınöJlfetim üyesi sayısına göre
dengeli ol~ sa~lanması,

9. Ö~retmen niteliklerinin belirlenmesinde M.E.B. ile üniversite arasında
işbirli~i yapılması,

10. Sertifika programına başvuracak ö~rencilerin not ortalamalarına göre kabul
edilmesi,

11. Edebiyat ve e~itimfakülteleri arasında yatay geçiş olanaklarınınsa~lanması.

II. Süreç Boyutuna ılişkin Öneriler

ı. Yabancı dil ö~etmenlerinin zaman içinde diploma modeli ile egitim
fakültelerinde yetiştirilmesine agırlık verilmesi,

2. Egitim programlarında alan bilgisine % 70, meslek bilgiside % 20 ve kültür
bilgisine % 10 agırlık verilinesi; ayrıca ikinci yabancı dilin programlarda seçimli
ders olarak yer alması,

3. Alan bilgisi derslerde edebiyat fakülteleri ile çifte standartagidilmemesi için
dil ö~retimi derslerine daha çok a~ırlık verilmesi; bu amaçla gramer ögretimi,
konuşma ö~etimi, yazma ö~etimi gibi dil becerilerinin ö~retimine agırlık veren
derslere ewtim programlarındayer verilmesi,

4. Yabancı dil e~itimi bölümleri için yabancı dil e~itimcisi yetiştirilmesine
a~ırlık verilmesi bu amaçla ewtim fakültelerinin kendi öz kaynaklarına inerek me-
zunlarına yüksek lisans ve doktora yapma şansı verınesi,

5. Alan, meslek ve kültür bilgisi derslerinin hedef ve içerikleri arasında yatay
kaynaşıklık kurulması; Bu amaçla alan ve meslek bilgisi dersleri arasında yatay
ilişki kurabilmek için "Yabancı Dilde Program Geliştirme", "Yabancı Dilde Ölçme
De~erlendirme" ve "Yabancı Dil Ö~etim Teknolojisi" gibi derslere yer verilmesi,
ayrıca bu dersleri verecek ö~retimelemanlarınınyetiştirilmesine de önem verilmesi,

6. Yabancı Dil ö~etmenli~i bölümü için verilen "Özel Ö~retim Yöntemleri ve
Uysulama" dersinin bir degil iki sömestir verilmesi,

7. Video ve mikro ö~etim tekni~i ile ögretmenlik davranışları kazandınna
çalışmalarına yer verilmesi, ayrıca metodoloji dersi öJlfetmenlerininortaö~retimku-
rumlarındadeneyim kazanmış olması,

8. Ö~etmenlik uygulamalarının bütün bir yılı kapsaması ve beş ya da on

ö~enciye bir ö~tim üyesi düşecek şekilde işbölümü yapılması,
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9. Yabancı dil ö~retimineilişkin uygulamalı araştırmalar ve çalışmalar yapabil-
mek için her e~itim fakültesinde bir uygulama okulununaçılması,

10. Yabancı dil ö~etmenIi~i bölümlerinde okuyan ö~rencilerden sınıf birincisi
olanlann yaz aylannda yurt dışına gönderilmesi,

11. Video ve bilgisayar gibi teknolojik araçlann yabancı dil ö~retiminde nasıl
kullanıldı~ının ö~etilmesi,

12. Yabancı dil ö~retimiyle ilgili mesleki yayınlara ve ödünü araştırmaprojeleri
geliştirmeye yer verilmesi, buna ba~lı olarak ulusal ve uluslararası mesleki
örgütlerle işbirli~ine gidilmesi,

13. Yabancı dil ö~retmenIi~ibölümünde "Belirli Amaçlı Yabancı Dil Ö~etimi"
derslerine e~itim programlannda yer verilmesi ([ıp ingilizcesi, Teknik ingilizce vb.
gibi),

14. Yabancı Dil Ö~retimi Bilgisi derslerinde devlet ve özel okullarla
üniversitelerde okutulan ders kitaplanndan örnek çalışmalar yapılması, ~

15. Yabancı Dil Egitimi Bölümleri olan egitim fakülteleri arasında işbirliginin
kurulması ve ortak çalışmalann yapılması,

16. Edebiyat ve egitim fakülteleri arasında işbirli~ine gidilmesi,

III. Çıktı Boyutuna ilişkin Öneriler

1. M.E.B.'nın egitim fakültesi yabancı dil egitim bölümü ö~encilerini sınav
yapmadan işe alması,

2. Hangi ögretim kademesindeolursa olsun ö~etmenlik mesle~inegeçişte
stajyerlik dönemi olması, deneme dersindebaşanlı olduktansonra ö~etmenlige geçiş
saglanması,

3. Tüm yabancı dil ögretmenlerine dil tazminatıverilmesi"

4. Yabancı dil egitimi bölümlerini derece ile bitirenlere yurt dışında bilim uz-
manlıgı ve doktora yapma şansının saglanması,

5. Her üç ya da beş yılda bir yabancı dil ögretmenlerininüniversitelerdeyaz semi-
nerleriyle hizmetiçi egitimden geçirilmesi,

6. Kendi kendini yetiştiren başanlı yabancı dil ögretmenlerine ödül ya da teşvik
burslan verilmesi,

7. Halen ortaö~etim kurumlarındagörev yapan iki ve üç yıllık e~itim enstitüsü
mezunlarına üniversitelerdelisans tamamlamae~itimi verilmesi,

8. Yabancı dil ö~etmenlerini dil ö~etimindeki son gelişmelerden haberdaretmek
için mesleki yayınlann ülke genelinde arttırılması ve kendilerine ulaştıolması konu-
sunda M.E.B.nın katkı getirmesi,

önerilmektedir.
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