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ÖZET
Eğitimin başarıya ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olan öğretmen yetiştirilmesi
konusunda Türkiye oldukça zengin bir birikime sahiptir Bu birikimin önemli bir
bölümünü oluşturan ilköğretmen okulları ve bu okullara nasıl öğrenci seçildiği de önem
arz eden bir konudur. Çünkü, öğretmen yetiştirme konusunda halen önemli sorunlarla
karşı karşıya bulunan Türkiye için bu tarihsel birikiminin ortaya konulması, bundan
yararlanması için oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: 1954, Öğretmen Adayı Seçme, İlköğretmen Okulları, Türkiye’de
Eğitim
ABSTRACT
A teacher has a significant role in the success of an education system and thus,
effective teacher training becomes a primary target in this respect. Turkey has a
prosperous background in terms of effective teacher training. Schools of Primary
Teacher Education and their student selection system, which constitute the main parts
of this experience, need studying in particular. Examining and benefiting from this
experience is vital for Turkey, which is still facing serious problems in teacher training.
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SUMMARY
This study aims to point out the drawbacks of Turkey’s not having been able to
institutionalize its plentiful and valuable experiences of teacher training and clarify
how to benefit from these experiences by presenting sample situations from the past. It
is also aimed to emphasize the significance of avoiding political interventions to teacher
training, establishing a more rational and realistic system and achieving the continuity
of this system.
First, a brief historical background of teacher training in Turkey was given in the study
so as to create an opportunity of comparing today’s teacher training practices with the
past applications and evaluating the outcomes of this comparision more effectively.
Then, the past documents showing how students were selected to the schools of primary
teacher education in the year 1954 were examined to comprehend and evaluate the
system.
The outcome of this study shows that student selection exams to the schools of primary
teacher education in the past were much healthier in assessment

than today’s

equivalent exams in Turkey, which basically aim to eliminate rather than assess.
Moreover, it is concluded that the best solution lies in the fact that Turkey should
benefit from its past experiences of teacher training by dealing with the shortcomings
and problems of Faculties of Education, which are the important sources of teacher
training in Turkey today.

Giriş
Atatürk’ün de belirttiği gibi, öğretmen eğitimin en önemli unsurlarından biridir ve
öğretmenin

eğitimin

başarıya

ulaşmasında,

devletin

ve

milletin

geleceğinin

biçimlenmesinde ayrı bir rolü vardır. (Kocatürk, 1999, s.127) Bu nedenle öğretmenin
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yetiştirilmesi konusu, tüm dünyada eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri
olmuş, Türk tarihinde de bu amaçla birçok yöntem denenmiştir. Bu konuda oldukça
fazla bir deneyim ve birikime sahip olduğu söylenebilecek olan Türk eğitim sistemi, çok
başarılı örnekler sergilemiştir. Ancak zaman zaman zengin tarihsel birikimine tamamen
aykırı bir takım uygulamalarda da bulunmuştur.
Oldukça kapsamlı ve çok boyutlu bir konu olan öğretmen yetiştirmenin en önemli
basamaklarından birini öğretmen adaylarının seçimi konusu oluşturur. Dönem dönem
Türkiye’nin koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösteren bu konuda gelinen en son
nokta, öğretmen adaylarının bir takım çoktan seçmeli sınavlara bağlı olarak
seçilmesidir. Ancak bu sistemin seçmeye değil, elemeye yönelik olduğunu söylemek
çok daha doğru olsa gerek. Çünkü bu sınavlar, kontenjana veya eldeki kadroya bağlı
olarak puanlamanın yapıldığı bir sınav olmaktan öte başka bir anlam taşımamakta olup,
adayların sadece bir veya birkaç yönünü ölçebilmektedir. Öğretmenlik mesleğinde çok
önemli olan “uygun mizaç” özelliğine yönelik ise bir seçme yapamamaktadır.
Gerçekte sözü edilen konularla ilgili olarak Türkiye’de birçok araştırma yapılmış ve
önemli sonuçlara da varılmıştır. Ancak 1954 yılında nasıl öğretmen seçildiği konusuyla
ilgili olarak bir takım belgelere ulaşılması, bu konunun bir kez daha incelenmeye değer
görülmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, araştırmanın yapılmasındaki öncelikli amaç
bu belgeleri gün ışığına çıkarmak, bu belgeler ışığında 1954 yılında ilköğretmen
okuluna öğrenci seçilirken nelere dikkat edildiğini saptamak ve Türkiye’nin öğretmen
yetiştirme konusunda nasıl zengin bir tarihsel mirasa sahip olduğunu sergileyerek,
Türkiye’nin bu mirası kurumsallaştırmak konusundaki sıkıntısına bir kez daha vurgu
yapmaktır.
I. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Kısa Tarihçesi
A. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları
Dini inanışın devlet, toplum ve insan ilişkilerinde belirleyici bir rol oynadığı
dönemlerde eğitim de dinî bir karakter taşımış, din adamları aynı zamanda öğretmen
olmuşlardır. Din bu konumunu uzunca bir süre devam ettirdiği için dünyada
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öğretmenliğe profesyonel bir meslek olarak ihtiyaç duyulmaya başlanması geç bir
tarihte, Fransız İhtilali sonrasında gerçekleşmiştir. 1789 Fransız İhtilali’nin hemen her
alanda olduğu gibi, eğitim üzerinde de etkisi olmuş, millî, laik, demokratik ve pozitif
bilimlere ağırlık veren eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. Böylelikle “din adamıöğretmen tipinden” farklı bir öğretmenlik kurumunun doğuşuna zemin hazırlanmıştır.
Fransa’da devletin yeni siyasi ve sosyal biçimlenmesine uygun, bir başka deyişle, resmi
ideolojisine göre öğretmen yetiştirmek amacıyla 1794 yılında dünyada ilk olan bir
öğretmen okulu açılmıştır. (Öztürk, 1996, s.XI) Ancak öğretmenliğin çağdaş anlamda
bir meslek olması çok daha fazla süre almıştır. (Altunya, 2000, s.65–66) Bu durum,
Türkiye için de geçerli olup, Osmanlı Modernleşme süreci bunun ilk adımlarının atıldığı
dönem olmuştur. Gerçekte Türk tarihinde öğretmen yetiştirme konusunda Fatih Sultan
Mehmet dönemi, çağından dahi ileri bir takım uygulamalar gerçekleştirmişse de
(Akyüz, 2007, s.92–93; Duman-Dilaver, 1996, s.651; Dilaver, 1994, s.29) öğretmen
yetiştiren kurumların doğuşuna asıl zemin hazırlayan gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde
askeri alan dışında da yenilik yapılması gerektiğine inanan II. Mahmut’un modern
eğitim kurumları açmaya başlamasıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nde yaşanan
modernleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. (Öztürk, s.47; Kodaman,
1991, s.3–4)
Osmanlı Devleti’nde, modern anlamda ilk öğretmen okulu 16 Mart 1848’de
“Darülmuallimin-i Rüşdi” adıyla açılmıştır. Bu okulda, batılı yöntemlere göre açılan,
ortaöğretimin ilk kademesi durumunda bulunan Rüşdiye Mekteplerine öğretmen
yetiştirmek amaçlanmıştır. (Duman, s.31; Koçer, 1967, s.5–10)
Darülmuallimin-i Rüşdi’nin açılışı, Türkiye’de öğretmen yetiştirme tarihinde önemli bir
dönüm noktasıdır. (Öztürk, 1996, s.4) Ancak bu okulun önemi ne programında, ne de
öğrenci sayısındadır. Bu gelişme, Tanzimat dönemi yöneticilerinin öğretmensiz eğitim
olmayacağını anlamalarıdır. Bir başka deyişle, modern eğitim ve öğretimin, açılan
okullara medrese geleneğine bağlı kimseler yerine, mesleğin gereklerine göre
yetiştirilenlerin öğretmen olarak tayiniyle mümkün olacağını anladıklarını göstermiştir.
Ayrıca

bu

gelişmeyi,

Türkiye’de

eğitim

bilimlerinin

öneminin

kavranıp,
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kurumsallaştırılması yolunda atılan ilk önemli adım olarak da kabul etmek mümkündür.
(Akyüz, 2007, s.177) Buna karşın uzun süre Darülmuallimin’den başka bir öğretmen
okulu açılmamıştır. (Kodaman, 1991, s.145) Bu tarihte yine İstanbul’da, ilkokullara
öğretmen yetiştirmek amacıyla“Darülmuallimin-i Sıbyan” açılmıştır. İlköğretmen
okullarının başlangıcı sayılabilecek olan bu okula, ilk yıl sınavla ve burslu olarak 30
öğrenci alınmıştır. (Koçer, 1967, s.11; Duman, s.32)
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan önemli bir gelişme de,
eğitimi bir devlet işi olarak ele almak ve ilköğretimden, yüksek öğretime kadar yeni bir
eğitim sistemi kurmak amacıyla, 1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin
yayımlanması olmuştur. (Duman, 1991, s.16) Nizamnamenin yayımlanmasından sonra
ilk açılan öğretmen okulu, kız ilkokulları ile rüşdiyelerine bayan öğretmen yetiştirilmek
üzere kurulan Darûlmuallimat (1870) olmuştur. (Dilaver, 1994, s.30; Duman, s.32)
Bunun dışında nizamname, “Darûlmuallimîn-i Âliye” adıyla bir yüksek öğretmen okulu
açılacağı hükmüne de yer vermiş ve bu okulları sıbyan, rüşdiye ve idadi olmak üzere üç
kısma ayırmıştır. Darûlmuallimînler’in şube düzenlemesi 1891’de değiştirilmiş ve ikişer
yıl olmak üzere iptidadiye, rüşdiye, âliye şekline dönüştürülmüştür. Bu şubelere giriş
için önemli bazı koşullar getirilmiştir. Bu koşullar, o dönemde öğretmenlik mesleği için
çok önemli olan “Muallimlikte Meslek-i İhtisas Tesisine Dair Talimat”ta yer almıştır.
Bunlar, iyi ahlaklı olmak, öğretmenlik görevinden başka bir işle uğraşmamak ve
kendisine verilecek derse bağlılık ve ihtisasa uymasıdır. Öğretmen okulunu bitirenlere,
öğretmenliğe alınmada öncelik hakkı verilmiş ve bunların İstanbul okullarında
öğretmen yanında en az altı ay uygulama gördükten sonra göreve atanacakları hükme
bağlanmıştır. (Dilaver, 1994, s.30)
Cumhuriyet dönemi öncesinde, öğretmen yetiştirme konusunda önemli gelişmelerin
olduğu en dikkat çeken devir, II. Meşrutiyet dönemi olmuştur. Bu dönemin temel
reformlarından biri “devletin yıkılışını ancak eğitim kurtarır” olmuştur. Eğitimin
devletin kurtarılmasının bir aracı olarak görüldüğü bu devirde, (Sakaoğlu, 1993, s.125)
öğretmen yetiştirme dahil olmak üzere eğitimin hemen her alanında önemli girişimlerde
bulunulmuştur. II. Meşrutiyet döneminde öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan en
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önemli gelişme ise öğretmen okullarını medresenin etkisinden kurtarmak olmuş,
öğretmenler için ilk meslek örgütleri kurulmuş ve öğretmenlik mesleği ve yetiştirilmesi
konusunda bir takım düşünceler geliştirilmiştir. (Duman, 1991, s.19) Bu dönem tüm
görüş ve uygulamalarıyla Cumhuriyet dönemi için önemli bir birikim oluşturmuştur.
(Duman, s.32–33; Akyüz, 2007, s.279–285; Altunya, 2000, s.68–69; Sakaoğlu, 1993,
s.148) Osmanlı Devleti’nin yıkılmak üzere olduğu bir dönemde, yaşanan birçok
ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara karşın, öğretmen yetiştirme konusunun ele
alınması, bu dönemde öğretmenlik mesleğinin öneminin kavrandığını gösteren önemli
bir kanıt olsa gerektir.
B. Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Politikaları
Cumhuriyetin ilk yıllarında, öğretim birliğinin ve harf devriminin sağlanmasından
sonra, en öncelikli eğitim sorunu, öğretmen yetiştirme işi olmuştur. (Âdem, 2000, s.118;
Akyüz, 2003, s.56) Bu amaçla Cumhuriyetin ilk on yılında öğretmenlik mesleği ve
öğretmen okulları ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak
Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan iki yasa, öğretmen okullarına ödenek sağlama ve
bu okulların güçlendirilmesine olanak sağlama açısından oldukça önemlidir. (Altunya,
2000, s.70)

Ayrıca 07.04.1924’te çıkarılan yasa ile öğretmenlik çağdaş bir yaklaşımla

tanımlanıp yasal statüsü belirlenmiş; 22.03.1926 tarihli Maarif Teşkilatına Dair
Kanun’un 12. maddesinde “maarif hizmetlerinde asıl olan muallimliktir” denilerek,
öğretmenlik mesleğinin önceliği vurgulanmıştır. Bu yasanın 7. maddesine göre
öğretmen yetiştiren kurumlar, ilköğretmen okulları, köy öğretmen okulları, orta
öğretmen okulları ve yüksek öğretmen okulları olarak düzenlenmiştir. (Altunya, 2000,
s.70–71)
Köye öğretmen yetiştirme işi ise Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar devam eden bir
sorun olarak kalmış, Maarif Teşkilatı Kanununda yer alan ve 1927–1928 öğretim
yılında John Dewey’in yaptığı öneri de göz önüne alınarak, Kayseri ve Denizli’de birer
“Köy Muallim Mektebi” kurulmuştur. Ancak bu okullar amacına uygun çalışmadığı ve
gerekli destek verilemediği için daha sonra kapatılmıştır. Bunun dışında 17 Nisan 1940
tarihinde 3803 sayılı yasayla kurulan “Köy Enstitüleri” ile yeni ve özgün bir öğretmen
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yetiştirme modeli denenmiştir. Bu okulların kurulmasında Maarif Vekili Hasan Âli
Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un çok emeği geçmiştir. Köy
Enstitülerine, ilkokulu bitiren köy çocukları sınavla alınmıştır. Köy Enstitülerinde
bedenin de çalışması gerekli olduğu için oraya alınacak çocukların önce sağlıklı
olmaları, köyde doğmuş, üç sınıf eğitmenli, beş sınıflı köy okullarını bitirmiş olmaları
istenmiştir. Alınacak öğrenciler, İlköğretim Müdürleri, Gezici Başöğretmenler,
İlköğretim Müfettişleri, Ulusal Eğitim Müdürleri tarafından bölgelerindeki köyler
taranarak saptanmıştır. Köy Enstitülerinde işe dayanan, bir eğitim-öğretim yapılmış ve
buradan mezun olanlar bulundukları çevrede ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliklerde
bulunmuşlardır. Türkiye’de 1953 yılına kadar, iki tip ilkokul öğretmeni yetiştirme
politikası sürdürülmüş; daha sonra 27.01.1954 tarih ve 6234 sayılı Kanunla, öğretmen
yetiştiren kurumlar İlköğretmen Okulu adı altında birleştirilmiş olup, ilkokul üzerine
altı, ortaokul üzerine üç yıl öğrenim vermiştir. (Dilaver, 2006, s.5–6; Akyüz, 2007,
s.393–397; Kaplan, 2002, s.56)
Bir süre sonra ilkokul öğretmenlerini de yüksek öğretimde yetiştirmek için 1974
yılından itibaren iki yıllık eğitim enstitüleri açılmaya başlanmıştır. 1976 yılında sayıları
50’yi bulan bu kurumların 30’u daha sonra kapatılmış ve 20 Temmuz 1982’den itibaren
eğitim yüksekokulları haline dönüştürülerek, üniversiteler bünyesine alınmıştır. 1989
yılından itibaren ise eğitim yüksekokullarının öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış ve
1992’de de eğitim fakülteleri haline dönüştürülmüşlerdir. Öğretmen yetiştirme işinin
üniversitelere bırakılması başlangıçta eğitimcileri büyük bir sevince sürüklemiş, ancak
kısa sürede üniversitelerin öğretmen yetiştirmeye hazırlıklı olmadıkları, başta bu alanda
yetişmiş yeterli sayıda ve nitelikte öğretim elemanı bulunmadığı, öğretmen yetiştirme
işinde gerekli alt yapıya sahip olmadıkları anlaşılmıştır. (Akyüz, 2007, s.382–384;
Dilâver, 1994, s.37–38; Âdem, 2000, 130; Altunya, 2000, s.76) Bir süre sonra YÖK
Yürütme Kurulu’nun 4 Kasım 1997 tarihli kararı ile Eğitim Fakülteleri’nde yeni bir
yapılanmaya gidilmiştir. Bu yapılanma ile ilköğretim kademesinin her türlü öğretmen
ihtiyacını karşılamak üzere Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Bölümleri kurulmuştur
(okulöncesi, ilköğretim matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği
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programları gibi). Ayrıca dört yıllık bir programla Türkçe öğretmeni yetiştirmek için
Türkçe Eğitimi, Bilgisayar öğretmeni yetiştirmek için de Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümleri açılmıştır. Bu yapılanmada dal öğretmenliğinin iki
kaynaktan yetiştirilmesi planlanmıştır. Buna göre; Yabancı Diller ve Güzel Sanatlar
öğretmenlikleri için 4 yıllık, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih, Coğrafya ve Felsefe öğretmenlikleri için 3,5+1,5 yıllık, yine bu dallar için Eğitim
Fakülteleri dışından atanacak öğretmenler için 4+1,5 yıllık eğitim öngörülmekte ve bu
öğretmenler tezsiz yüksek lisans mezunu sayılmaktadırlar.
Öğretmen yetiştirilmesine yönelik tüm bu uygulamalardan başka hükümetler, sadece
öğretmen ihtiyacını karşılamak için de bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Bu
uygulamaları şöyle sıralamak mümkündür: Yedek subay öğretmenler, vekil
öğretmenler, barış gönüllüleri, öğretmenlik formasyonu, mektupla öğretmen yetiştirme,
askerliğini öğretmen olarak yapanlar, tüm fakülte ve yüksekokul mezunlarının öğretmen
olarak atanması. (Akyüz, 2007, s.390–391) Tüm bunların dışında hükümetler tamamen
siyasi olarak değerlendirilebilecek bir takım girişimlerde de bulunmuşlardır. Örneğin 12
Eylül 1980’den önceki yıllara ait “hızlı öğretmen yetiştirme” denilen uygulamalar siyasi
olarak yapılmıştır. 1975–1980 arasındaki bu uygulamalar, partilerin kadrolaşma
ihtiyacından dolayı daha doğru bir deyişle kendi taraftarlarını memnun etmek amacıyla
ortaya çıkmıştır. (Koçer, 1983, s.587) Öğretmenlik mesleğine büyük zararlar veren bu
tür düzenlemelerin, özellikle mesleğin saygınlığına gölge düşürdüğünü ve yetişen yeni
kuşağa zarar verdiğini söylemek yanlış olmaz.
II. İlköğretmen Okullarına Öğrenci Seçme Örneği–1954
1954 yılında öğretmenlik mesleğine yönlendirme daha ilköğretimde başlamaktaydı ve
bu araştırmada örnek olarak alınan İlköğretmen okullarındaki yönlendirme ve aday
öğrenci seçimi şu şekilde yapılmaktaydı:
1. Eğer İlkokulu (5 sınıflı) bitiren bir öğrenci İlköğretmen Okuluna kaydolmak istiyorsa,
önce bulunduğu yerdeki İlkokulun Başöğretmenliğine (Okul Müdürü) bir dilekçe ile
başvurması gerekiyordu. (Ek 1)
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2. Bu başvuru, ilkokul başöğretmenliği tarafından uygun görülürse, evrak İlçe Milli
Eğitim Danışma Kurulu’na gönderiliyor ve bu kurulun onayı ile ilgili öğrenci sınavlara
girmeye hak kazanıyordu (Ek 2).
3. Bu öğrenciler daha sonra belirtilen bir tarihte, ilçe merkezlerinde, merkezi bir sınava
alınıyordu.
4. Sınavlar Türkçe ve Matematik alanlarında olup açık uçlu sorular sorulmaktaydı (Ek
3–4).
Ek 3’teki Türkçe sınav sorularında, ilkokul 5. sınıftaki bir öğrencinin; okuduğunu
anlama, zihinde canlandırma, okuduklarında sebep-sonuç ilişkilerini kurma, metin içi ve
dışı anlam kurma, yazma kurallarına uyma, kendini yazılı olarak ifade etme, kelimeleri
yerinde ve anlamlarına uygun kullanma, mantıksal bütünlük içinde yazma, tür, yöntem
ve tekniklere uygun yazma kazanımlarına sahip olup olmadığının saptanması
amaçlanmıştır.
Ek 4’teki matematik sınav sorularında ise 1, 2, 3 ve 4 işlemsel beceriyi; 5 bilgi tabanlı
işlemsel beceriyi; 6, 7, 8, 9 ve 10 mantıksal sonuç çıkarabilme ve matematiksel
kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme becerilerini ölçmektedir. Bu sınavın, üst
düzeydeki matematiksel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir.
Ayrıca sınavın, öğrencilerin hızlı işlem yapabilme ve hızlı matematiksel olarak
düşünebilme becerisini ölçmeye yönelik olduğu da tespit edilebilir.
Yazılı sınavlarda başarılı olanlar, ilgili İlköğretmen okulu öğretmenlerince oluşturulan
jüriler tarafından sözlü sınavlara alınmaktaydı. Sözlü sınavlarda da başarılı olanlar
okula kayıt yaptırmak üzere çağırılıyordu. Kayıt için;
1. Köy ihtiyar heyetinden alınmış bir Hüsnühal (iyihal) kâğıdı (Ek 5)
2. Bir sağlık raporu (Ek 6)
3. Bir yüklenme (Kefalet) senedi gerekliydi.
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Yükseköğretmen okullarının da öğrenci kaynağı olan bu okullar bir zaman sonra
kapatılmış ve daha öncede belirtildiği gibi öğretmen yetiştirmede yeni bir takım
girişimlerde bulunulmuştur.
Sonuç
Öğretmen yetiştirmenin Türk tarihinde oldukça eski dönemlere dayanan bir geçmişi
vardır. Bu konu her dönem önemli görülmüş, bir sorun olarak ortaya konmuş ve çözüm
çareleri aranmaya çalışılmıştır. İzlenen politikalar kimi zaman gelişigüzel olmakla
birlikte, çoğunlukla ciddiyetle ele alınmış, özel bir çaba gösterilmiştir. Örneğin Osmanlı
Devleti’nde, öğretmen okullarına ilk kurulduğu andan itibaren gelişi güzel değil, sınavla
öğrenci alınmıştır. Bu durum, öğretmenlik mesleğine verilen önemi gösteren bir delil
olarak kabul edilebilir. Ancak zaman zaman özellikle de cumhuriyet döneminde, bu
anlayıştan tamamen uzak ve öğretmen yetiştirme işini günlük parti politikalarına feda
eden bir anlayışın benimsendiği de ayrı bir gerçektir.
Osmanlıdan bu yana öğretmen olmak için hep bir takım özelliklere sahip olunması bir
koşul olarak konulmuş, öğretmen okullarının sadece öğretmen yetiştirmesi üzerinde
durulmuştur. Ancak Türkiye’de uzun süredir meslek okulu olarak açılan tüm okullar,
açıldıkları meslek kolu dışında da eleman yetiştirmek üzere düzenlenmekte, hatta bu
konuda ısrarlı davranılmaktadır. Günümüzdeki öğretmen liseleri için de geçerli olan bu
durum, erken yaşlarda öğretmenlik mesleğine gönül verecek ve o bilinçle yetişecek olan
adayların yetişmesine engel olmaktadır. Günümüzde doğrudan bu kaynaklardan
öğretmen yetiştirmek yerine, öğretmen yetiştirme işi, sadece üniversite sınavıyla
öğrenci alan Eğitim Fakültelerine bırakılmıştır. Buralardan mezun olan öğretmen
adayları, devletin mezunların tümüne kadro verememesi nedeniyle Kamu Personeli
Seçme Sınavı’na sokulmaktadırlar. Bu sınavların her ikisi de test sınavı olup öğretmen
adaylarının olmazsa olmaz diğer başka özelliklerinin tespitini yapmaktan oldukça
uzaktırlar. Bu nedenle öğretmen adaylarının erken yaşlarda yönlendirilip öğretmen
yetiştiren meslek liselerini bitirdikten sonra, sözlü sınavlardan da geçmelerinin daha iyi
olacağı düşünülmektedir.
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Öğretmen yetiştirmede dikkat çeken bir diğer nokta da Osmanlı Devleti de dahil olmak
üzere, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunun anlaşılmasına ve bu konuda
çağdaş ve iyi denebilecek bir takım düzenlemeler yapılmasına karşın, hemen her dönem
öğretmenlik mesleğine, meslek dışından kişilerin alınmasıdır. Bu durum, Türkiye’de
öğretmen yetiştirmenin insan yetiştirecek olanın yetiştirilmesi olduğu gerçeğinin zaman
zaman unutulduğunu gösterdiği gibi; çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de, bu
genç nüfusun niteliği konusunun niceliğinden çok daha önemli olduğunun da göz ardı
edildiğine işaret etmektedir.
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EKLER
Bunlar, 1954 yılında Kars-Cilavuz İlköğretmen Okuluna giriş için istenen belgelerle,
yazılı sınav kâğıtlarıdır.
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