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ÖNSÖZ
Öğretmen yetiştirme konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Türkiye, 16 Mart 1848 yılında 
kurulan Öğretmen Okulları ile bu yoldaki serüvenini başlatmıştır. O günden bugüne öğretmen 
yetiştirmede sürekli olarak iki hususu dikkate alarak öğretmen yetiştirme sistemlerini geliştir- 
meye çalışan ülkemiz, nitelik ve nicelik sorununu çözmeye çalışmıştır. Bu yolda devrim sayılabi-
lecek atılımları gerçekleştirmiş, çeşitli ülkelere örneklik edecek sistemler geliştirmiştir. Ne var ki, 
zamanın hızla akıp gitmesi, meydana gelen bilimsel, teknik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler, 
öğretmen yetiştirmede hep yeni arayışlara girmeyi zorunlu kılmış, bunun sonucu olarak da yeni 
uygulamalara geçilmiştir.

Bir ülkenin eğitim sistemi ve bu sisteme yetiştirilecek öğretmen yetiştirme modelleri, o ülkenin 
kendine özgü yapısına göre şekillendirilir. Bu özgün yapıya etki eden etkenler; kültür, toplumsal 
özellikler, ekonomi, siyaset gibi etkenlerdir. Ülkemiz bu etkenleri de dikkate alarak geliştirmeye 
çalıştığı sistemler zaman zaman uzun soluklu zaman zaman da çok kısa soluklu olmuş; kimileri 
tarafından övülmüş, kimileri tarafından da olumsuz yönde eleştirilmiştir. Bu durum, böylesi 
uygulamaların doğası gereği oldukça normaldir. Eğitim dinamik bir yapıdır ve bu yapıyı ayakta 
tutabilmek onun dinamizmine ayak uydurmakla mümkündür. Bu gerçekten hareketle 
gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan ve öğretmen yetiştirme sistemimize yeni bir yaklaşım 
getiren; 1998 yılından itibaren ülkemizde uygulamaya konulan Eğitim Fakültelerini Yeniden 
Yapılandırması uygulaması, bazı yönleriyle olumlu eleştiriler almış, birçok yönüyle de yine 
birçok eğitimci tarafından olumsuz yönde eleştiriler almıştır. Bu raporda, eğitim fakültelerinin 
yeniden yapılandırılması kapsamında, eğitim fakültelerindeki bölümleşmenin bir parçası olan 
ve ilk yıldan bu yana olumsuz eleştirilere maruz kalan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin 
akademik yapısı üzerinde durulmuş; bu yapının olumsuz yanlarına dikkat çekilerek önerilerde 
bulunulmuştur.

Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB) Güzel Sanatlar Eğitimi Program Grubu’nun bir çalışması olan 
bu raporun soruna ilişkin bir çözüm getirebilmesini umuyoruz.
      
                                                                                   

Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU
       Eğitim Araştırmaları Birliği

Güzel Sanatlar Eğitimi Program Başkanı
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I. Bölüm

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN
KISA BİR TARİHÇESİ

(1923 – 1981)

Türkiye’nin öğretmen yetiştirme alanında oldukça zengin bir tecrübesi 
vardır. Çünkü Türkiye, örgün eğitim tarihi boyunca kendi eğitim kurumlarını 
kuran ve bunlara kendisi öğretmen yetiştiren bir ülkedir. Şehir ve kasabaların 
öğretmenleri "Dârülmuallimin" denilen okullarda yetiştirilirken, kırsal bölge- 
lere öğretmen yetiştirme için Cumhuriyet döneminde "Köy eğitmenleri" ve 
"Köy Enstitüleri" gibi orijinal çözümler bulmuş ve başarıyla uygulamıştır 
(Ergün, 2009). 

Bursalıoğlu’na (1994) göre, okul olarak adlandırılan sosyal sistemin en strate-
jik parçalarından biri öğretmendir. Bir ülkede öğretmenliğin meslek oluşu, 
devletin öğretmen için yetişme ve çalışma ölçüleri koymasıyla olmaktadır. 
Ancak, geçmişten günümüze öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ve 
uygulanan ölçütlerin çoğu zaman karmaşık, çelişkili ve yeterli olmadığı 
görülmektedir (Akt: Üstüner, 2004).

Öğretmen yetiştirmede 150 yılı geçkin bir deneyime sahip olan Türkiye, 
çağın şartlarının gerektirdiği düzenlemeleri cesaretle uygulamaya koymak-
tan çekinmemiştir. Bu yoldaki çabaları hiç kuşkusuz siyasal, kültürel, sosyal ve 
ekonomik değişkenler etkilemiş ve hatta şekillendirmiştir. Cumhuriyet 
öncesi ve Cumhuriyet sonrası olarak kabaca iki döneme ayrılıp incelenebi-
lecek bu süreç, bu rapor kapsamında daha çok Cumhuriyet sonrası dönem 
dikkate alınarak özetlenecektir.
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1923-1981 yılları arasında ilköğretime öğretmen yetiştirmede önemli olan eğitim kurumları; 
İlköğretmen Okulları, Köy Enstitüleri ve iki yıllık Eğitim Enstitüleridir. 

İlköğretmen Okullarının temelleri Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Kuruluşundan 1974 
yılına kadar ilköğretmen okulları işlevlerini sürdürmüştür. Bu süreç içinde ilköğretim okullarının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çabaları önemle sürdürülmüştür. İlköğretmen okullarının 
sayıları 1940-1941 öğretim yılında 27 iken 1950-1951 öğretim yılında 31’e, 1972-1973 öğretim 
yılında ise 89’a ulaşmıştır (Öztürk, 2006; Akt: YÖK, 2007). Köklü bir geçmişe sahip olan ilköğret-
men okullarının bir kısmı öğretmen yetiştirme işlevlerini yitirdiğinden 1974-1975 öğretim 
yılında üç yıllık öğretmen lisesi haline getirilmiş, diğerleri ise kapatılmıştır.  

İki Yıllık Eğitim Enstitüleri, 1974-1975 öğretim yılından itibaren öğretim hayatına geçmiştir. 
Böylece, ilkokula öğretmen yetiştirme de dahil olmak üzere öğretmen yetiştirme konusu yük- 
seköğrenim düzeyinde ele alınmış oldu. İki yıllık eğitim enstitüleri, 20 Temmuz 1982 yılında 
eğitim yüksekokulu adını alarak üniversite çatısı altına girmişlerdir (YÖK, 1998a).

Köy Enstitüleri, köylerdeki okullaşma oranının çok düşük olması ve geçmişten beri köye 
öğretmen götürmede yaşanan sıkıntılar nedeniyle Cumhuriyet döneminde geliştirilen köylere 
öğretmen yetiştirme modelinin son halkasıdır. Bu doğrultuda ilk olarak 1927-1928 öğretim 
yılında Kayseri ve Denizli’de Köy Muallim Mektepleri; 1930’ların ortalarına doğru Köy Eğitmen 
Kursları; 1937’den itibaren Köy Öğretmen Okulları açılmıştır. Bu kurslar ve Köy Öğretmen 
Okulları, 1940 yılında kurulan Köy Enstitülerinin temelini oluşturmuştur. 1954 yılında kapatılan 
Köy Enstitüleri, altı yıllık öğretmen okulları olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece köy ve şehir 
okullarına farklı öğretmen yetiştirme politikası da sonlandırılmış; ilköğretmen mezunlarının 
hem şehir hem de köylerde görev yapabilecek şekilde yetiştirilmesi sağlanmıştır (YÖK, 2007).

Zorunlu eğitimin beş yıl olduğu dönemlerde ilkokul sonrası ve liseler öncesi ortaokul 
düzeyinde düzenlenmiş ve eğitimi süreleri üç yıl olarak belirlenmişti. Bu okullara öğretmen 
yetiştirme görevi üç yıllık Eğitim Enstitülerine verilmiştir. Bu okullar, 1978-1979 öğretim yılından 
1981-1982 öğretim yılının sonuna kadar “Yüksek Öğretmen Okulu” adıyla işlevlerini 
sürdürmüşlerdir.

Üç yıllık Eğitim Enstitüleri’nin kaynağı, Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1926-1927 
öğretim yılında Konya’da açılan Orta Muallim Mektebi olmuştur. Daha sonraki yıllarda Türkçe 
bölümüne pedagoji, matematik, �ziki ve tabii bilimler, tarih-coğrafya, iş eğitimi, resim (1936 
yılında resim ve iş bölümleri birleştirilerek resim-iş adını almıştır), beden terbiyesi, müzik, 
Fransızca, Almanca, İngilizce bölümleri eklenmiştir. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı eğitim kurumları iken, 1982 yılında mevcut veya yeni kurulan üniversitelerin bünyelerine 
katılarak Eğitim Fakültesi adını almışlardır.           

1.2. Ortaokullara Öğretmen Yetiştirme

1.1. İlköğretime Öğretmen Yetiştirme
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1923-1981 yılları arasında liseler öğretmen yetiştirmede iki kaynaktan söz edilebilir. Bunlar 
“Yüksek Öğretmen Okulları” ve “Üniversiteler”dir (YÖK, 2007).

Yüksek Öğretmen Okullarının başlangıcı, 1891 yılında kurulan Darülmuallimin-i Aliye’ye kadar 
uzanır (Oğuzkan, 1983; Akt: YÖK, 2007). Akyüz’e (1978) göre, 1923 yılında ülkemizdeki lise 
öğretmeni sayısının 513 olduğu belirtilmektedir. 1923-1963 yılları arasında 630 mezun veren 
okulun sayısı, artan ihtiyaç karşısında 1959 yılında Ankara’da, 1964 yılında da İzmir’de olmak 
üzere üçe çıkarılmıştır (Akt: YÖK, 2007). 

Bu okulun öğrencileri dal öğrenimini üniversitenin ilgili fakülte ve bölümlerinde, öğretmenlik 
meslek bilgisi derslerini ise yüksek öğretmen okulunda alıyorlardı.  İlk uygulamadan çok verimli 
sonuçlar alınması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’daki tarihsel yüksek öğretmen 
okulunu da aynı modele dönüştürdü (1964). Burası da hem edebiyat, hem fen koluna öğrenci 
alıyordu. 1964 yılında İzmir’de de aynı modele göre bir yüksek öğretmen okulu açıldı, orası 
yalnızca fen koluna öğrenci aldı. Böylece, Türk milli eğitiminde nitelikli öğretmen bakımından 
büyük bir canlılık sağlandı. Ancak 1974’ten sonra kendini gösteren olumsuz gelişmeler sonucu, 
1978 yılında yüksek öğretmen okulları kapatıldı ve bu okullar da tarihe karıştı (Kavcar, 2002).

Üniversiteler, öğretmen yetiştirmede önemli görevler üstlenmişlerdir. Her ne kadar 1982 yılına 
kadar öğretmen yetiştirme Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevleri arasındaysa da, üniversitelerimiz 
de öğretmen yetiştirmede önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya ile Fen Fakülteleri 
bu konuda sayılabilecek kurumlarımız olmuşlardır. Daha sonra bu üniversitelerimize çok sayıda 
yeni üniversiteler eklenmiştir. Üniversitelerimizde 1982 yılına kadar bu şekilde devam eden 
öğretmen yetiştirme, 1982 yılında Üniversitelerde kurulan Eğitim Fakültelerine devredilmiştir.

1.3. Liselere Öğretmen Yetiştirme
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2.1. Öğretmen Yetiştirmenin Eğitim Fakültelerine Devri

II. Bölüm

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
SÜRECİ

(1982 – 1997 YILLARI ARASI)
 

Bu bölümde, öğretmen yetiştirme görevinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
tümüyle alınarak üniversitelere devredildiği 1982 yılından, “Eğitim Fakülteleri- 
nin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarının sona erdiği ve bu çalışmaların 
uygulamaya geçtiği 1997 yılına kadarki süreç ele alınacaktır.

20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yük- 
seköğrenim Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile, 
öğretmen yetiştiren bütün kurumlar, ya var olan ya da yeni açılan üniversitelere 
bağlandılar. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme görevini 
üniversitelere devretmiş oldu (Kavcar, 2002).

2.2. Eğitim Fakültelerinde Akademik Yapı
Öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumlarının 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (20 Temmuz 1982) çerçevesinde üniversite çatısı altında 
toplanması aşamasında, 4 Yıllık Eğitim Enstitüleri Yüksek Öğretmen Okulları, 
Eğitim Fakültesi; İki Yıllık Eğitim Enstitüleri ise Eğitim Yüksekokulu adını almış, 
yabancı diller yüksekokulları kaldırılarak, Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerine 
bağlanmıştır.
Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Akademileri de Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü adı altında Eğitim Fakültelerine bağlanmıştır. Öğretim 
süreleri aynen korunmuştur (Eğitim Fakülteleri dört yıl, eğitim yüksekokulları iki 
yıl).
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Geçiş aşamasının ilk yılı olan 1982-83 öğretim yılında, bu fakültelerin bölüm ve anabilim dalları 
Millî Eğitim sisteminin yapısı ve gereksinimleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir 
(Yükseköğretim Kurulu’nun 11.11.1982 tarih ve 220-5317 sayılı ve 19 Kasım 1982 tarih ve 
220-5880 sayılı genelgeleri).

Öztürk’e (2006) göre 1982-83 öğretim yılında, Yüksek Öğretmen Okullarından almış oldukları 
akademik teşkilat yapısına uygun olarak Eğitim Fakültelerinde şu bölümlerin / programların 
bulunması öngörülmüştür (YÖK, 2007)

Bölüm /Programların dağılımına dikkat edildiğinde, birbirinin ikinci dalı olan programlar, tek 
bölüm çatısı altında toplanmıştır. Ancak, 1983 yılından itibaren 1993 yılına kadarki süreçte bu 
yapılanma değiştirilmiş, bölüm sayısı sekize, anabilim/anasanat dalları da yirmi yediye yüksel- 
tilmiştir.

1983-1993 yılları arasında eğitim fakültelerinin akademik yapılanması Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1: Eğitim Fakültelerinin Akademik Yapılanması (1983-93 Yılları Dönemi)
(YÖK, 2007, s. 39)

• Türk Dili ve Edebiyatı        • Biyoloji-Kimya
• Tarih-Coğrafya       • Almanca
• Coğrafya-Tarih   • Fransızca
• Matematik-Fizik   • İngilizce
• Fizik-Matematik   • Resim
• Fizik-Kimya   • Müzik
• Kimya-Fizik    • Beden Eğitimi
• Kimya-Biyoloji  • Eğitim

Bölüm Anabilim / Anasanat Dalı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Özel Eğitim

Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Fizik Eğitimi

Kimya Eğitimi

Matematik Eğitimi

Sosyal Bilimler Eğitimi
Coğrafya Eğitimi

Tarih Eğitimi

Bölüm Anabilim / Anasanat Dalı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Özel Eğitim

Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Fizik Eğitimi

Kimya Eğitimi

Matematik Eğitimi

Sosyal Bilimler Eğitimi
Coğrafya Eğitimi

Tarih Eğitimi
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Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Türk Dili Eğitimi

Türk Edebiyatı Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Müzik Eğitimi

Ses Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Müzik Kuramları Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Resim Eğitimi

Heykel Eğitimi

Seramik Eğitimi

Tekstil Eğitimi

İş Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi

Spor Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Türk Dili Eğitimi

Türk Edebiyatı Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Müzik Eğitimi

Ses Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Müzik Kuramları Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Resim Eğitimi

Heykel Eğitimi

Seramik Eğitimi

Tekstil Eğitimi

İş Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi

Spor Eğitimi
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III. Bölüm

EEĞİTİM FAKÜLTELERİNİN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARI

 

Hazırlıkları 1996 yılında başlayan ve 1998 yılında sonuçlandırılarak uygulamaya 
koyulan “hizmet öncesi öğretmen eğitiminin yeniden yapılandırılması” ilk 
uygulamadan günümüze, özellikle akademik camiada ve eğitim fakültelerinde 
en çok tartışılan konularından birisi olmuştur. Hatta Eğitim Fakültelerinde 
Yeniden Yapılanma ana temasıyla çeşitli paneller düzenlenmiş, konu enine 
boyuna tartışılmıştır (Şimşek, 2005). 

Öğretmen yetiştirme işlevinin 1982 yılında üniversitelere devredilmesinden 
yaklaşık 15 yıl sonra 1997 yılında, Yükseköğretim Kurulu öğretmen yetiştirme 
konusunda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirmiştir. YÖK/Dünya Bankası Milli 
Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında yapılan bu düzenleme ile;

 Öğretmen yetiştirme modeli,
    Öğretmen yetiştiren kurumların öğretim süreleri,
    Program geliştirme,
    Öğretmen yetiştiren kurumlarda bölümler,
    Program adları ve bağlantıları ile öğretim programları,
    Eğitim fakültesi – uygulama okulu işbirliği
    Eğitim fakültelerinin akademik değerlendirilmesi
    MEB ile işbirliği; eğitim-istihdam uyumu,
    Fen-Edebiyat Fakültesi / Eğitim Fakültesi ilişkileri
vb. boyutlarda değişiklik ve yenilikler ortaya konulmuştur.
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Sekiz yıllık zorunlu eğitime geçiş ve çeşitli düzey ve alanlardaki gereksinimler dikkate alınarak 
eğitim fakülteleri için yeni bir akademik yapılanmaya geçilmiştir. Ek -1 Şekil 1’de de belirtilen 
yeni yapının, bu raporun ana konusunu ilgilendiren kısmı şöyledir (YÖK, 1998a; YÖK, 2007):

* Öğretmen yetiştiren kurumların Bölümler ve programlar yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlam-
da, Eğitim Fakülteleri bünyesinde 10 bölüm ve 32 anabilim dalı ve 29 program öngörülmüştür. 
Yeni yapılanmada, ilköğretimle ilgili programlar İlköğretim Bölümü, yabancı dil öğretmenlikleri 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü çatısı alında toplanmıştır. Ortaöğretime yönelik öğretmenlik 
alanları ise Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi ve Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 
Bölümleri olmak üzere iki bölümde toplanmıştır. Öte yandan, Eğitim Bilimleri alanında yer alan 
programlardan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının dışındaki (Program Geliştirme, 
Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Halk Eğitimi vb.) Programlarının lisans programları 
kaldırılmıştır. 

Böylece, 1983-1993 yılları arasındaki bölüm yapılaşmasının oldukça dışına çıkılmış; birçok 
bölüm, yeni kurulmuş olan bölümlerin birer anabilim dalına dönüştürülmüştür.

3.1. Eğitim Fakültelerinin Akademik Yapılanmasına İlişkin Düzenlemeler

Yukarıda belli başlı boyutları belirtilen kapsam içinde eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme 
programlarının yeniden yapılandırılması önemli bir yer tutmaktadır. Böyle bir değişikliğe 
gidilmesine ilişkin gerekçeler şu şekilde özetlenebilir (YÖK 1998a):

1) Eğitim fakültelerinin kuruluş amaçlarından bazılarını ihmal etmiş; özellikle büyük ve köklü 
üniversitelerdeki fakülteler, öğretmen ihtiyacını ön plana alan bir örgütlenme yerine “bilim ve 
temel araştırma yapma” yolunda büyümeyi tercih etmiştir.

2) Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan programlar ile fen-edebiyat fakültelerinin program-
ları neredeyse aynı içeriklerle oluşmaya başlamış; her iki fakültede yapılan iş bakımından tekrar-
lar ortaya çıkmış; buna karşın her iki fakülte arasında yeterli ve güçlü bir işbirliği sağla- 
namamıştır. 

3) Eğitim fakültelerinde yetiştirilmeye çalışılan araştırma görevlileri alan öğretiminden çok 
fen-edebiyat fakültelerinde olduğu gibi “temel araştırmalar” yapmanın doğal bir etkinlik 
olduğunu kanıksamaya başlamışlar, bunun sonucu olarak alan öğretimine ilişkin uzmanlaşma 
yeteri kadar gelişmemiştir.

4) Eğitim fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim ve işbirliği 
kurulamamış, aynı sorunlar eğitim fakülteleri ile okullar arasında da ortaya çıkmıştır.

3.2. Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmasının Gerekçeleri
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YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında yapılanlar ve 
bunların sonuçları şu şekilde sıralanabilir (Üstüner, 2004):

Çeşitli konu alanlarında program geliştirme çalışmaları yapılmış ve üretilen kaynak öğretim 
materyalleri ilgili derslerde kullanılmak üzere eğitim fakültelerine gönderilmiştir.

Eğitim fakültelerinden öğretim elemanları lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmiştir.

Eğitim fakültelerinde kullanılmak üzere çeşitli araç-gereçler satın alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalanmış ve eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği     
sağlanmıştır. 

Eğitim fakültelerinde uygulanan programları denetlemek ve değerlendirmek amacıyla 
“Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi” kurulmuştur. 

Lisans düzeyinde 16 öğretmen yetiştirme programı geliştirilmiştir. 

Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren programları ile MEB’ okullarında uygulanan 
programlar arasında paralellik kurulmuştur. 

 Öğretmenlik formasyonu oluşturmak amacıyla verilen dersler yeniden düzenlenmiş,  bu 
derslerin sayısı ve miktarı artırılmış, formasyon dersleri ile alan derslerinin paralel olması sağlan-
mıştır. 

5) Öğretmen yetiştirmede teori-pratik dengesi teori lehine aşırı derecede bozulmuştur.

6) Eğitim fakülteleri, özellikle sınıf öğretmenliği alanında artan ihtiyaçları karşılayacak öğretmen 
yetiştirememiştir. Bunun sonucu olarak da Milli Eğitim Bakanlığı, gerekli formasyondan 
geçmemiş binlerce üniversite mezununu sınıf öğretmeni olarak atamıştır.

7) Herhangi bir alan fakülte mezunu adaylara yönelik düzenlenen öğretmenlik serti�ka 
programları içerik ve süreç açısından yetersiz kalmış; eğitim fakülteleri için para kazanma 
araçları olarak görülmeye başlanmıştır. 

8) Milli Eğitim Bakanlığı, elindeki yurt dışı burs olanağını daha çok fen bilimleri ve mühendislik 
bilimleri alanlarında kullanmıştır.

9) Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarında yer alan dersler, konuları, içerikleri ve 
bütünsellik özellikleri bakımından gereken nitelik ve özelliklere sahip öğretmenleri yetiştirmek-
ten uzaktır.

3.3. Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Yapılanlar
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IV. Bölüm

EĞİTİM FAKÜLTELERİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNİN
AKADEMİK YAPILAŞMALARININ ELEŞTİRİSİ

1998 yılından itibaren uygulamaya koyulan eğitim fakültelerindeki akademik 
yapıya göre, bu süreçten önce her biri bağımsız birer bölüm olan Müzik ve 
Resim Eğitimi Bölümleri (Tablo 1), Resim Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı statüsüne oturtulmuştur (Ek -1, Şekil 1). 

YÖK’ün (1998a) raporunda, eğitim fakültelerindeki yapılaşmasına ilişkin olarak 
şu görüşlere yer verilmektedir:

“Eğitim Fakültelerindeki bölüm yapılaşması, Milli Eğitim sistemimizdeki okul 
yapılaşmasına paralel hale getirilmiştir. Bir başka deyişle, fakültelerde her okul 
düzeyine uygun öğretmen yetiştiren bölüm ve programlar açılması öngörülmekte-
dir. Özellikle, fakültelerde yeni kurulacak olan İlköğretim Bölümünde uygulanacak 
programlar yoluyla sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimde görev alacak öğretmenler-
in yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Fakültelerimizin mevcut programları 
incelendiğinde, birkaç fakültemiz dışında fakültelerimizin, ihtiyaç olmasına 
rağmen, ilköğretimin ikinci kademesi olan 6-8. sını�ar için alan öğretmeni yetiştir-
medikleri görülmektedir. Fakültelerimiz, ortaöğretim (9-11) için yetiştirdikleri alan 
öğretmenlerinin 6-8. sını�arda da görev almalarını beklemektedir ve şu ana kadar-
ki uygulama da bu şekilde olmuştur. İnsan gelişimi ve öğrenme alanındaki kuram-
ları ve bilimsel araştırma bulgularını dikkate almayan bu uygulama öğretmen 
yetiştirme etkinliklerinde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, yeni 
düzenleme ile fakültelerimizde 6-8. sını�ar için alan öğretmenleri yetiştirilecek 
olması olumlu ve gerekli bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca, aynı okul çatısı 
altında görev yapması beklenen bu tür öğretmenlerin, hizmet öncesi eğitimleri 
sırasında da okuldakine benzer bir yapı olan İlköğretim Bölümü içerisinde yetişme-
leri, etkileşim ve yardımlaşmayı güçlendirerek nitelikli öğretmenler yetiştirmemizi 
sağlayacaktır.”
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Rapordaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi, yeni akademik yapılaşmanın temelinde, ihtiyaç 
olmasına karşın birçok eğitim fakültesinin ilköğretimin ikinci kademesine alan öğretmeni 
yetiştirmemiş olmaları yatmaktadır. Bu nedenle de, yine raporda ifade edilen biçimiyle “bu tür 
öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sırasında da okuldakine benzer bir yapı olduğu” ileri 
sürülen İlköğretim Bölümü yapılandırılmış; bu yapının içine 4 anabilim dalı/program eklen-
miştir (Ek -1, Şekil 1). Anlaşılmaktadır ki, Resim Eğitimi ve Müzik Eğitimi de aynı düşünceyle 
Güzel Sanatlar Eğitimi adlı çatı altında toplanmıştır.

YÖK’ün (1998a) raporunda, “Neden resim ve müzik Öğretmenliği programları aynı bölüm 
altında yer almaktadır?” sorusuna (böyle bir sorunun sorularak cevabının verilmeye çalışması 
bile, uygulamanın kabullenilmesindeki zorluğu ifade etmesi bakımından ayrıca manidardır) şu 
şekilde cevap verilmektedir:

“Güzel Sanatların birer kolu olan Resim-İş ve Müzik öğretmenleri okullarımızda da birlikte çalışma-
ları gereken alan öğretmenleridir. Ortak bir sanat kültürüne sahip olması beklenen bu iki alan 
öğretmen grubu arasındaki etkileşimi ve yardımlaşmayı okul düzeyinde daha etkili kılmak için 
hizmet öncesi öğretmen yetiştirmede de benzer bir yapılaşmaya gidilmiştir”. 

Oysa her iki alanın ortak bir sanat kültürüne sahip olduğu söylenemez. Her ikisi de birbirinden 
tümüyle farklı birer sanat alanı olarak farklı kulvarlarda yol almaktadırlar. Her ikisinin de güzel 
sanatlar kapsamında birer sanat dalı olması, kültürlerinin da aynı olduğunu göstermemektedir. 
Müzik, güzel sanatların fonetik sanatlar kolunda yer alırken, resim plastik/görsel sanatlar kolun-
da yer almaktadır; birbirleriyle sanat kavramından başka ortak noktaları yoktur.

Süreç içinde yapılan çalışmalar sırasında, alandan öğretim üyelerinin bu yapılaşmaya yönelik 
oldukça fazla eleştiri getirmiş olmalarına karşın, herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İlk 
günden bugüne geçen sürede, çeşitli bildiri, makale, panel, sempozyum vb. gibi bilimsel yayın 
ve toplantılarda 1997 düzenlemesine ilişkin çok sayıda eleştiri getirilmiş, ancak bu eleştirilerin 
karşılığında herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Dönmez (2000) ve Dönmezer (2000), “hangi ölçüte göre olduğu pek anlaşılmayan bölüm yapılan-
masında bir biri ile pek fazla ilgisi olmayan pek çok alan (örneğin, İlköğretim ve Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümlerinde olduğu gibi) bir bölüm çatısı altında toplanmış, bu durum bölümlerin yöneti-
mi ve akademik personelin gelişimi açısından çeşitli problemler yaratmıştır” diyerek, eğitim 
fakültelerinin bölüm yapılaşmasını eleştirmektedirler.

Kızılçaoğlu’na (2005) göre ise, yeniden yapılandırma sürecinde bölüm biçimindeki örgütlenme 
bozulmuştur. Anabilim dalına dönüş, bir takım sıkıntılara yol açmıştır. Bölümler anabilim dalları-
na dönüştürülerek küçültülmüş; yazışmalarda sıkıntıların doğmasına neden olmuştur.
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Eğitim fakültelerindeki akademik yapılanmayı eleştiren Eşme’ye (1998) göre ise, yeniden 
yapılanmanın getirdiği bölüm yapılanması gerçekçi değildir. Resim ve Müzik öğretmenliği 
dallarının bir bölümde toplanması yönetimde sıkıntılara yol açacaktır (YÖK, 2007). Eşme’nin 
ifade ettiği şey bir kehanet değildi. Birbiriyle hiçbir yakınlığı ve ilgisi bulunmayan iki alanın bir 
çatı altında toplanması, yönetsel sorunların yaşanılması kaçınılmaz olacaktı. Bugün uygulama-
da karşılaşılan sorunların başında da bu yönetim karmaşası gelmektedir. Birbirinden farklı bu iki 
alanın birleştirildiği bölümün başkanı, temsil gücü bakımından da zayıf bir konumdadır. 
Sözgelimi, başkanlığı resim alanından bir öğretim üyesi yürütüyorsa, aynı zamanda çok değişik 
bir başka alan olan müzik öğretmenliği programını temsil etmeye çalışmakta, ama bu sadece 
kağıt üzerinde kalmaktadır. Başkanlar değiştikçe durum değişmemekte, bölümün tümünü 
temsil sağlanamamaktadır.

Konunun bir başka boyutu da, sosyal bilimler ya da eğitim bilimleri enstitülerinde her iki anabil-
im dalının tek bir anabilim dalı olarak temsil edilmesidir. Bu temsil biçiminin yanlışlığı, ortak 
alan dersleri bulunmayan iki alanın bir bölümde temsil edilmesi yanlışlığıdır. Bölümün başında-
ki başkan sözgelimi müzik eğitiminden ise, enstitüde çok da ilgisi olmadığı halde resim eğitimi 
alanındaki lisansüstü eğitimle ilgili konularda görüş belirtebilmekte ya da belirtmek zorunda 
kalmaktadır. Bu haliyle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanları, enstitülerde her iki anabilim 
dalını layıkıyla temsil edememektedir. Oysa sözgelimi, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji 
Bölümlerinde, birbiriyle ortak dersleri bulunan ve aynı alanın alt dalları olan Botanik Anabilim 
Dalı, Zooloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ekoloji Anabilim Dalı vb. şeklinde bir 
bölüm yapılaşmasında, bölüm başkanı rahatlıkla tüm anabilim dallarını temsil edebilme 
yeterliğine sahip olabilmektedir.

Bu konudaki diğer bir sorun ise, enstitüde Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı olarak temsil 
edilen bölümün, Anabilim Dalı Kurulunun kimlerden oluştuğudur. Sözgelimi Resim Öğretmen-
liği Yüksek Lisans Programı ile ilgili bir karar almak durumunda olan kurulda kimler yer alacaktır. 
Eğer fakültedeki gibi bir temsil olacaksa, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi ya da temsilciler-
inin bu kararda görüş bildirmesi ne kadar dorudur? Eğer enstitülerdeki yapılaşmaya göre bir 
kurul oluşturulacaksa resim eğitimi anabilim dalı kurulu üyeleriyle bir karar varılmalıdır ki, o 
zaman Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın bu çatı altındaki varlığı tartışmalı hale gelmektedir. Aynı 
şey, tersi bir durum için de geçerlidir.

Enstitülerdeki temsil yetkisine benzer bir durum da fakülte kurullarında yaşanmaktadır. Eğer 
Resim Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı aynı çatı altında toplanmaya uygun, 
ortak dersleri bulunan ve aynı çatının birer yapısı konumunda olsalardı, Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölüm Başkanı bu alanları da temsil etmeye yetkisi/yeterliği vardır denilebilirdi. Oysa uygula- 
mada durum böyle değildir. Her iki farklı alanı temsil eden anabilim dallarından birinin öğretim 
üyesi bölüm başkanı olmakta ve kendi alanından çok farklı olan diğer alanı, fakülte kurullarında 
temsil etmeye çalışmaktadır.
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Her iki anabilim dalının hiçbir ortak dersi bulunmamış olması da, bu alanların bir çatı altında 
birleştirilmesine engeldir. Her iki programa bakıldığında ortak dersler, sadece diğer tüm 
programlarda da ortak olan öğretmenlik formasyonu dersleri ile ortak zorunlu derslerdir. Oysa 
bir bölümdeki programların ortak dersleri olmalıdır. Fakülte kapsamındaki programlar bir 
bölüm çatısı altında birleştirildiğinde o çatının ortaklıklarını taşıyarak birleşmelidir; fakülte 
anlayışı bunu gerektirir.
 
Diğer taraftan, anabilim dalına indirgenmiş olan bu alanların her birine fakülte bütçelerinden 
daha az pay ayrılmaktadır. Her iki alan, başlı başına birer bölüm olmaları halinde, eğitim fakülte-
lerinin bütçelerinden daha iyi pay alabileceklerdir.

Bir başka önemli konu ise, öğrenci kabulünün bölüme değil anabilim dallarına yapılmasıdır. 
Oysa eğitim fakültelerinin dışında hiçbir fakültede öğrenciler anabilim dalına yerleştirilmeme-
kte, bölüme yerleştirilmektedir (Sözgelimi, bu yeni yapılanmayla işbirliğine gidilen fen-edebi-
yat fakültelerinde uygulama böyledir). Eğitim fakültelerinin öğrencisi olarak alan eğitimi almak 
için fen-edebiyat fakültelerine giden öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim fakültelerindeki yapılaş-
madan farklı yapılaşmaya anlam verememekte; “eğer her ikisi de fakülte ise neden eğitim 
fakültesi (diğer fakültelerde de durum fen-edebiyattaki gibi olduğu halde) farklıdır?” sorusuna 
cevap bulmaya çalışmaktadırlar. 

Son olarak söylenebilecek bir diğer konu da, bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı 
başkanları arasındaki yetki karmaşasının yaşanmasıdır. Bazen anabilim dalı başkanları bölüm 
başkan yardımcısı gibi görünmekte, bazen de anabilim dalı başkan yardımcısı anabilim dalı 
başkanından yetkili görünmektedir.



4.1. Sonuç

V. Bölüm

SONUÇ VE ÖNERİLER

Raporun bu son bölümünde, eğitim fakültelerindeki bölümleşmenin bir parçası 
olan Güzel Sanatlar Eğitiminin akademik yapısına yönelik yapılan incelemenin 
sonucu ve önerilerine yer verilmiştir.

Raporun önceki sayfalarında da belirtildiği üzere, Eğitim Fakültelerindeki 
Akademik Yapı, geniş kesimler tarafından ilk günden bugüne eleştirilmiş, bu 
yapılaşmanın değiştirilmesi için çabalar harcanmıştır. Ne var ki, bugüne kadarki 
çabalar var olan uygulamayı değiştirmeye yetmemiştir. Ancak, bu değişim 
olmadığı sürece de yukarıda belirtilen sorunların yaşanması da sürüp gidecek-
tir. Yeniden yapılandırma çalışmalarının en önemli boyutlarından biri olan 
programların değiştirilmesi ve yenilenmesi, bölümlerdeki yapılanmanın halen 
uygulanmakta olan bugünkü şeklini almasına neden olmamalıydı. Eğitim 
Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmasının en önemli gerekçelerinden biri olan 
nitelikli öğretmen yetiştirme, bölümlerin anabilim dallarına dönüştürülmesiyle 
gerçekleşemez. Nitelikli öğretmen yetiştirmenin önündeki engeller eğitim 
fakültelerindeki bölümleşme yapısı değildir. Zaten her anabilim dalı/program 
kendi işleyişini yine kendi derslik, atölye ya da kendi alanlarına uygun laboratu-
arlarda yürütmektedir. Oysa iyi yönetilemeyen ve yetki karmaşası yaşanan 
bölümlerde nitelikli öğretmen yetiştirmek mümkün değildir.
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Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması çerçevesinde oluşturulan akademik yapılanma 
doğurduğu ve yukarıda ayrıntılarıyla belirtilmeye çalışılan sorunların giderilmesi doğrultusun-
da, EAB Güzel Sanatlar Eğitimi Programı üyelerinin rapor öncesi görüşleri de dikkate alınarak 
aşağıda bazı önerilere yer verilmiştir: 

Raporumuzun IV. Bölümünde eleştirisi yapılmış olan bugünkü yapıdaki Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü kaldırılmalı ve anabilim dalı düzeyine indirilmiş programlar bölüm kapsamına 
alınmalıdır. Bu çerçevede oluşturulacak bölümlerden biri olacak olan Müzik Öğretmenliği adı 
aynen saklı kalarak Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne; Resim Öğretmenliği ise Görsel Sanatlar 
Öğretmenliği Bölümü’ne dönüştürülmelidir. Çünkü halen uygulanmakta olan Resim Öğret-
menliği Programı’na bakıldığında, yetiştirdiği öğretmen adayını sadece resim alanında değil, 
plastik sanatlar ve tasarım alanları doğrultusunda yetiştirdiği görülecektir. Benzeri bir durum 
ilköğretim okullarındaki dersin adında yaşanmıştır. Yıllarca tartışılan ve program içeriğini gereği 
gibi yansıtmadığından değiştirilmesi önerilen ilköğretim okullarındaki Resim-İş dersinin adı 
Görsel Sanatlar olarak değiştirilmiş ve programa uygun bir ada kavuşturulmuştur. Ne var ki, 
bölümlerin (uygulamadaki adıyla resim anabilim dallarının) adı halen Resim Öğretmenliği 
şeklindedir. Bu yönüyle de bakıldığında, bölüme dönüştürülmesini önerdiğimiz programın adı 
Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü olması, bölümü işlevi ve programlarının içeriğini iyi yansıtması 
bakımından anlamlı olacaktır. 

Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümleri şeklinde bir yapılaşmayla, halen uygulan-
makta olan yapılaşmadan doğan sinerji kaybına, gereksiz tartışmalara ve zaman israfı 
yapılmasına zemin hazırlayan yetki kargaşası sona erdirilmiş olur. Diğer taraftan, 2547 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunu’na aykırı biçimde anabilim dallarına öğrenci yerleştirilmesi 
yanlışlığından da uzaklaşılmış olunur. 

Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ihdas edildikten sonra, bu bölümlerin 
kendi anabilim dalları kurulmalıdır. Bu konuda açılabilecek anabilim dalları, her fakültedeki 
bölümlerin ilgili kurullarında tartışılıp son şekli verildikten sonra yine yasal yollar takip ederek 
yasallaştırılmalıdır. Öğrenciler, ikinci ya da üçüncü sınıftan itibaren anabilim dallarına ayrılırlar 
ve sekiz yarıyıl sonunda seçtiği anabilim dalının öğretmeni olarak bölüm diploması alırlar. 
Böylece, eğitim fakültelerini yeniden yapılandırma çalışmalarının getirdiği tek tipleştirme de bir 
ölçüde sonlandırılmış; fakülte kavramına ve kapsamına uygun bir adım atılmış olur. 

Aşağıda, önerilen yeni yapılaşmadaki bölümler ve anabilim dallarına örnek verilmektedir:

4.2. Öneriler
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Bu yapılaşmaya göre, Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun olanlar Müzik Öğretmeni, 
Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinden mezun olanlar ise Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak 
mezun olurlar. Bölüm içindeki anabilim dalları, öğrenci alınan birimler olarak değil, öğretmen 
adaylarının bu bölüm altında tercih edeceği ve sonrasında uzmanlaşabileceği birimler olarak 
yapılaştırılmıştır.

Yukarıda önerilen ve anabilim dalları ilgili bölümlerce belirlenebilecek bir yapılaşmayla; 
Kavcar’ın (2002), yeniden yapılandırmadaki bölümleşmeye yönelik olarak; “…birer dal 
öğretmenliği olan yabancı diller, müzik, resim-iş, beden eğitimi öğretmenlerinin, ilk ve ortaöğre-
timin bütün kademeleri için 4 yıllık lisans programlarıyla yetiştirilmesi öngörülmektedir. Bu dallar 
için ilköğretim, ortaöğretim ayırımı yapılmamaktadır” şeklinde eleştirdiği yapılaşma, olması 
gerektiği bir yapılaşmaya dönüşmüş olabilecektir. 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

İlköğretimde Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı

Ortaöğretimde Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı

Özel Eğitimde Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı

İlköğretimde Görsel Sanatlar
Eğitimi Anabilim Dalı

Ortaöğretimde Görsel Sanatlar
Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitimde Görsel Sanatlar
Eğitimi Anabilim Dalı
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EK-1: EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI
YENİ DÜZENLEME ŞEMASI
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