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ÖZET 

Bu ara tõrma, Çanakkale’de ö retmen e itimi veren kurumlarõn tarihi geli im süreci 
içinde uygulamadaki etkisini betimlemeyi amaçlamõ tõr. Çanakkale’de kesintisiz 
ö retmen e itimi, “Çanakkale Erkek lkö retmen Okulu” adõ altõnda ilk kez 1955 
yõlõnda ba lamõ tõr. Daha sonraki yõllarda bu kurum farklõ adlarda e itim-ö retimini 
sürdürmü , 1992’de kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin de temellerini 
olu turmu tur. Ara tõrma verileri, Çanakkale’de, e itim fakültesi dõ õnda yakõn geçmi te 
ö retmen e itimi veren “ilkö retmen okulu”, “e itim enstitüsü” ve “e itim yüksek 
okulu” mezunu ö retmenlerle yapõlan sözlü tarih görü meleri ile toplanmõ tõr. Bu üç 
kurumun yapõsõ, ö renci durumu, ö retim kadrosu, e itim-ö retim faaliyetleri ve 
mezunlarõnõn atama durumlarõ konu ba lõklarõ altõnda sözlü tarih görü meleri ile 
toplanan sözlü anlatõlar analiz edilerek de erlendirilmi tir. Çalõ ma, yakõn geçmi te 
ö retmen e itimi veren bir kurumun tarihi geli im sürecinde uygulamadaki etkisini 
deneyimlerden hareketle derinlemesine inceledi i için önemlidir. Ara tõrma 
bulgularõnda, kurumlarõn geli iminde sosyal ve kültürel etkenlerin belirleyici oldu u ve 
kurumlarõnõ etkisinin de toplumsal etkenlere ba lõ oldu u görülmü tür.  

Anahtar sözcükler:  Çanakkale Ö retmen Okullarõ, Ö retmen E itimi, Sözlü Tarih 
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SUMMARY 

The aim of this research is to define the effect of teacher training institutions through 
oral history method.  The first continually teacher training institution in Çanakkale was 
opened in 1956. In later years, this institution had continued educational period under 
different names, and it was been basis of Çanakkale Onsekiz Mart University founded 
in 1992. This research is important. Because it presents a review of the history of 
teacher training institutions in (in particular) and its results will be clarified to general 
teacher training (in general). The oral history researches that were made with teachers 
who graduated from the teacher education institutions except Faculty of Education in 
Çanakkale and the effects of institutions on historical development process have been 
reviewed in comparative way. Data was collected from narrations of witness and 
document analysis. These data was analyzed and evaluated in a descriptive way. 
According to findings, it has been seen that witnessing that based oral history method as 
important as printed sources to clarify institutions’ social and cultural development. 

Keywords: Çanakkale Teacher Training College, Teacher Training, Oral History 

 

Giri  

Türkiye’de ilkö retmen yeti tiren kurum 16 Mart 1848’de açõlmõ tõr 
(Akyüz, 2007). Bu tarihten günümüze birçok ö retmen yeti tiren 
kurumdan söz edilebilir (Öztürk, 2005). Çanakkale’de ise ilkö retmen 
yeti tiren kurum muhtemelen II. Me rutiyet’in sonlarõnda açõlmõ tõr 
(Uygun, 2009). Ancak bu okul hakkõnda somut bir bilgiye 
ula õlamamõ tõr. Çanakkale’de ö retmen yeti tiren ilk kurum 1955’de 
Çanakkale Erkek Ö retmen Okulu olarak açõlmõ tõr (Uygun, 2009). Daha 
sonraki yõllarda bu kurum farklõ adlarda e itim-ö retimini sürdürmü  ve 
1992’de kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin temellerini 
olu turmu tur. Bu üniversitenin halen en büyük fakültesi, ö retmen 
e itiminin verildi i e itim fakültesidir (www.comu.edu.tr). Bu fakültede 
çe itli ö retim kademelerine yönelik farklõ bölüm ve anabilim dallarõnda 
e itim-ö retim verilmektedir (Uygun, 2009).  Ancak ara tõrma bir sözlü 
tarih çalõ masõdõr. Sözlü tarih, yakõn zamanõn olgu ve olaylarõnõ konu 
edinen ve canlõ tanõklarõn a zõndan yazõlabilen bir tarihtir. Bu özelli i 
sebebiyle öznelli i çok tartõ õlan bir tarihtir (Thompson, 1999; Caunce, 
2001). Bu noktada ara tõrmanõn öznelli ine yönelik gelebilecek 
ele tirileri en aza indirgemek amacõyla 1992’den günümüze kadar E itim 
Fakültesi adõyla e itim-ö retim veren Çanakkale E itim Fakültesi 
kapsam dõ õ bõrakõlmõ tõr. 

Çalõ manõn amacõ, Çanakkale’de ö retmen e itimi veren “ilkö retmen 
okulu”, “e itim enstitüsü” ve “e itim yüksek okulu” mezunu 



163 

ö retmenlerin anlatõlarõndan hareketle bu kurumlarõn; yapõsõ, e itim-
ö retim ortamõ, ö renci durumu, ö retim kadrosu, e itim-ö retim 
faaliyetleri ve mezunlarõnõn atama durumlarõ konu ba lõklarõ altõnda 
ö retmen e itimine katkõlarõnõ de erlendirmektir. 

Bu amaç do rultusunda u sorulara cevap aranmõ tõr? 

a) Çanakkale’de ö retmen e itimi veren kurumlarõn; 
1. Yapõ ve ö renci özellikleri nelerdir? 
2. Yönetici ve ö retmen özellikleri nedir? 
3. E itim-ö retim faaliyetleri nasõldõr? 
4. Mezunlarõ mesle e nasõl atanõyordu? 

b) Çanakkale’de ö retmen e itimi veren kurumlarõn tarihi geli im 
sürecinde benzer ve farklõ özellikleri nelerdir? 

Yerel boyutta bir kurumun tarihsel geli imini derinlemesine irdeleyen ve 
ya anmõ  tecrübelere dayalõ bu sözlü tarih çalõ masõnõn, ö retmen 
e itiminin geli tirilmesinde hem özel hem de genel ö retmen yeti tiren 
kurumlar ba lamõnda olumlu katkõ sa layaca õ dü ünüldü ü için 
önemlidir. 

YÖNTEM 

Bu çalõ mada sözlü tarih yöntemi kullanõlmõ tõr (Baum 1987; Caunce, 
2001; Gardner 2003). Ara tõrmacõ tarafõndan hazõrlanan yarõ 
yapõlandõrõlmõ  görü me sorularõ, ön görü meler ile test edilmi  ve uzman 
görü ü alõnarak geli tirilmi tir. Görü meleri 2008-2009 güz yarõyõlõnda 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi’nde 
“Kar õla tõrmalõ Ö retmen E itimi Programlarõ” ve “Türk E itim Tarihi” 
derslerine giren lisansüstü ö renciler* gerçekle tirmi tir. Görü me öncesi 
ö rencilere “sözlü tarih yöntemi” ve “görü me tekni i” üzerine iki hafta  
(6 ders saati) bilgi verilmi  ve görü me örnekleri gösterilerek kendilerine 
verilen “görü me formu” ile verilerin toplanmasõ sa lanmõ tõr.  

Çanakkale’de 1955’ten 1992’ye kadar farklõ programlarda ö retmen e itimi 
veren ö retmen okulu, e itim enstitüsü, e itim yüksek okulu mezunu 
kõdemli veya emekli ö retmenlerin anlatõlarõ ara tõrmanõn verilerini 
olu turmaktadõr.  

                                                 
* Doktora ö rencileri: Berfu Kõzõlaslan Tunçer, Osman Kartal, Akan Deniz Yazgan, Tugay Tutkun, Yasemin Abalõ, 

Emel Okur. 



164 

Tanõklar  

Ara tõrma için ilkö retmen okulundan 6, e itim enstitüsünden 8, e itim 
yüksek okulundan 6 mezun olmak üzere toplam 20 ö retmenle 
görü ülmü tür. Bunlardan 16’sõ erkek, 4’ü kadõn ö retmendir. Tanõklara, 
görü meciler tesadüfî yöntemle ula mõ lardõr.  Ara tõrmada tanõklarõn kod 
adõ kullanõlmõ tõr. Kodlamalar isim ba  ve soy isim ba  harfleri ve 
görü ülme sõrasõ olmak üzere olu turulmu tur. Örne in; bu ara tõrmanõn bir 
numaralõ görü ülen tanõ õ ara tõrmacõnõn kendisi olsaydõ öyle kodlanacaktõ: 
Açõk ad: Selçuk Uygun 1, Kod adõ: SU 1. 

Verilerin Toplanmasõ ve Analizi 

Görü meler, ses bantlarõna kaydedilmi  ve bantlardan a õz ve dil özellikleri 
de i tirilmeden yazõya geçirilmi tir. Yazõya geçirilen metinler, uzman ki i 
tarafõndan batlardan kontrol edilmi  ve içerik analizinden geçirilmi tir. 
çerik analizi yapõlõrken öncelikle ö retmen e itiminin boyutlarõnõ dikkate 

alan kategoriler olu turulmu tur. Kategorilere göre kodlanan veriler 
yorumlanmõ  ve de erlendirilmi tir. Ara tõrma verilerinin sunumunda 
tanõklarõn kod adõ verilerek do rudan bazõ alõntõlara da (italik eklinde) yer 
verilmi tir. Tanõk anlatõlarõnda tekrar eden benzer görü lerin yer yer frekansõ 
da  (parantez içinde) belirtilmi tir. 

BULGULAR 

a) Çanakkale’de Ö retmen E itimi Veren Kurumlarõn Tarihi 

1955-1992 yõllarõ arasõnda Çanakkale’de ö retmen e itimi veren üç 
kurumdan söz edilebilir:  Bunlar Çanakkale Ö retmen Okullarõ, Çanakkale 
E itim Enstitüsü, Çanakkale E itim Yüksek Okulu’dur. Bu kurumlarõn 
kurulu , geli im ve programlarla ilgili temel özellikleri öyledir:     

 Çanakkale Ö retmen Okullarõ 

Çanakkale lkö retmen Okulu, 1955-1956 yõlõnda Kirazlõ’da yatõlõ erkek 
okulu olarak ortaokuldan sonra üç yõl süreli e itimle ilkokul ö retmeni 
yeti tiren bir kurum olarak ö retime ba lamõ , 1956 yõlõnda, Çanakkale 
merkeze, eski idadî binasõna, daha sonra da 1970’li yõllarda Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi E itim Fakültesinin bulundu u Anafartalar 
yerle kesine ta õnmõ tõr ( l Yõllõ õ 1973). 

5 Eylül 1955 tarihli Maarif Vekaleti Tebli ler Dergisi’nde 8.8.1955 tarih 
ve 405.1/240 sayõlõ 1955-1956 ö retim yõlõndan itibaren Çanakkale’de bir 
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erkek ilkö retmen okulu açõlmasõ hakkõnda Müdürler Komisyonu Kararõ 
öyledir: 

“ lkö retim Umum Müdürlü ünün 27.7.1955 tarih ve 29975 
sayõlõ teklif yazõsõ incelendi; i in gere i dü ünüldü:  

1955-1956 ö retim yõlõndan itibaren Çanakkale’de Kirazlõ 
Mevkiinde; ortaokula dayalõ olarak bir ilkö retmen okulu 
açõlmasõna ve gereken tescil muamelesi yapõlmak üzere i bu 
kararõmõz kopyalarõnõn lkö retim Umum Müdürlü ünce 
görülerek Zati leri Müdürlü üne tevdiine karar verildi. 

, Vekâlet Yüksek Makamõnõn tasdiklerine sunulur. 
Uygundur 
8.8. 1955 

Maarif Vekili 
C. Yardõmcõ”      

Gökçeada’daki Atatürk lkö retmen Okulu, 1965-1966 yõlõnda ö retime 
ba lamõ tõr ( l Yõllõ õ 1967; l Yõllõ õ 1973). 1967 l yõllõ õna göre mroz 
lkö retmen Okulu’nda 9 ö retmen, 247 erkek 14 kõz olmak üzere 

toplam 261 ö renci vardõr.  

Bazõ yõllara göre Çanakkale lkö retmen Okullarõ’nõn ö retmen, ö renci 
ve mezun sayõlarõ Tablo 1’de gösterilmi tir ( l Yõllõ õ 1973). 

Tablo 1.   Çanakkale lkö retmen Okullarõnõn Ö retmen, Ö renci ve 
Mezun Sayõlarõ 

Ö retim Yõlõ Ö retmen 
Sayõsõ 

Ö renci Sayõsõ Mezun Sayõsõ 

E K T E K T 

1955-1956 9 93 - 93 - - - 

1960-1961 12 278 47 325 81 4 85 

1965-1966 26 392 71 463 76 3 79 

1970-1971 48 1136 74 1210 228 27 215 

1972-1973 66 1311 130 1441 9 2 11 

1970’te ilkö retmen okullarõ ortaokul üzerine 4, ilkokul üzerine yedi yõla 
çõkarõlmõ tõr (Öztürk, 2005). Bu süreçte Çanakkale Ö retmen Okulu’nun 
da süresi ortaokul e itiminden sonra 4 yõl e itim alõnmasõnõ gerekli 
kõlmõ tõr. Okul, 1973 tarih ve 1739 sayõlõ Milli E itim Temel 
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Kanunu’nda “Ö retmenlik, devletin e itim, ö retim ve bununla ilgili 
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle i” olarak 
tanõmlanõnca 1974-1975 lise adõnõ almõ  ve Çanakkale Ö retmen Lisesi 
adõyla 1979’a kadar e itimini sürdürmü tür. Çanakkale’de 1965-1966 
yõlõnda açõlan Gökçeada Atatürk lkö retmen Okulu ve 2006-2007 
yõlõnda açõlan Ayvacõk Anadolu Ö retmen Lisesi, ö retmen yeti tiren 
kurumlara ö renci hazõrlayan kurumlar olarak varlõklarõnõ Anadolu 
Ö retmen Lisesi sõfatõyla sürdürmektedirler (Uygun, 2009).    

 Çanakkale E itim Enstitüsü 

1973 tarih ve 1739 sayõlõ Millî E itim Temel Kanunu ile tüm 
ö retmenlerin yüksek ö retimden yeti meleri artõnõn gündeme 
gelmesiyle 1974-1975 ö retim yõlõndan itibaren ilkö retmen okullarõ 
bünyesinde lise ve ö retmen liselerine dayalõ iki yõllõk e itim enstitüleri 
açõlmõ tõr (Öztürk, 2005). Kasõm 1975’te lise ve ö retmen liselerine 
dayalõ iki yõllõk e itim enstitülerinin sayõsõ, açõlan 18 yeni enstitü ile 
birlikte 33’e çõkmõ tõr. Bu süreçte Çanakkale’de 1974-1975 e itim-
ö retim yõlõnda ö retmen lisesinin yanõnda 2 yõllõk Çanakkale E itim 
Enstitüsü açõlmõ tõr. 24 Mart 1974 tarih ve 191 sayõlõ Talim Terbiye 
Kurulu Kararõ ile liseden sonra 2 yõllõk E itim Enstitüsünden mezun 
ki ilerin ilkokul ö retmeni olmasõ kararõ alõnmõ tõr (Dilaver, 1994). Bu 
süreçte okul, bu ad altõnda 1982’ye kadar ilkokul ö retmeni yeti tirmeye 
devam etmi tir (Uygun, 2009).  

 Çanakkale E itim Yüksek Okulu 

 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayõlõ kanunla 17 olan e itim enstitüsü sayõsõ 
e itim yüksek okulu adõyla 24’e çõkarõlmõ tõr (Öztürk, 2005). Bu süreçte 
Çanakkale E itim Enstitüsü de Trakya Üniversitesi’ne ba lõ E itim 
Yüksek Okulu olarak sõnõf ö retmeni yeti tirmeyi sürdürmü tür (Uygun, 
2009). 1986’da iki yõllõk e itim veren yüksek okulun kontenjanõn 400 
ki i oldu u bilinmektedir (Öztürk 2005). 

YÖK 4 Mart 1987 tarihli kararõ ile e itim yüksek okullarõnõn e itim 
sürelerinin tedricen 4 yõla çõkarõlmasõnõ kararla tõrmõ  ve bu karar 
gere ince 1989-1990 e itim-ö retim yõlõnda e itim yüksek okullarõnõn 
tamamõ ve dolayõsõyla Çanakkale E itim Yüksek Okulu da 4 yõla 
çõkarõlmõ tõr. 1992 yõlõnda kurum “E itim Fakültesi” adõnõ almõ tõr. Aynõ 
yõl kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilk ve en güçlü 
fakültesi olan e itim fakültesinde sõnõf ö retmenli i dõ õnda okul öncesi 
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ö retmenli i ve di er anabilim dallarõ olu turulmu tur (Uygun, 2009; 
www.comu.edu.tr). 

Çanakkale’de bugünkü e itim fakültesine kaynaklõk eden ö retmen 
yeti tiren kurumlarõn kronolojik ve kurumsal tarihlerinin yanõnda 
toplumsal tarihlerinin de ele alõnmasõ, kurumlarõn tarihsel geli iminin çok 
boyutlu anla õlõrlõ õnõ kolayla tõraca õ hipotezi ile (Uygun, 2007) bu 
kurumlardan mezun ö retmenlerin anlatõlarõnõn betimlenmesi önemlidir.  

b) Sözlü Anlatõlarda Çanakkale’de Ö retmen E itimi Veren 
Kurumlar 

Bu bölümde, ara tõrmanõn bulgularõnõ olu turan ö retmen e itiminin 
farklõ boyutlarõ olarak dü ünülmü  be  ana temanõn altõnda yer alan alt 
temalar bulunmaktadõr. Bu temalarla ilgili alt ba lõklar unlardõr: 

a) Okul ve ö rencileri 
b) Yönetici ve ö retmenleri 
c) Ö retim faaliyetleri 
d) Mezunlarõnõn atanma durumlarõ 

lkö retmen okulu, e itim enstitüsü ve e itim yüksek okulu mezunu 
katõlõmcõlarõn anlatõlarõ bu ba lõklar altõnda ayrõ kategoriler halinde 
betimlemelerde bulunulmu  ve kurumlarõn tarihi geli im süreçlerindeki 
benzer ve farklõlõklar yorumlanmõ tõr.  

a) Okul ve Ö rencileri 

Bu ba lõk altõnda kayõt, yatõlõlõk, bursluluk, karma e itim, sõnõf düzeni, 
ö renci olaylarõ konularõndaki anlatõlar betimlenmi  ve yorumlanmõ tõr. 

 lkö retmen Okulu 

lkö retmen okullarõna ö rencilerin ne ekilde seçilece i yönetmeliklerle 
belirlenmi tir. 1965 tarihli yönetmeli e göre bu okullarõn ö renci kayõt 
ve kabul artlarõ unlardõr (Öztürk, 2005): 

 Türkiye Cumhuriyeti vatanda õ olmak 
 Bedenen ve ruhen sa lam ve sõhhatli olmak, ö retmenlik 

yapmaya engel bir özrü bulunmamak (kekemelik, iki gözü 
körlük, a õr sa õrlõk) 

 Evli ve ni anlõ olmamak 
 Aday seçilmi  olmak ve seçme sõnavlarõnõ kazanmak. 

Yönetmelikler bu vb. ko ullarõ gerekli görmekle birlikte uygulama 
önemlidir. Uygulamada tanõk anlatõlarõna göre ö renciler Çanakkale 
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lkö retmen Okulu’na sõnavla alõnmaktadõr. Sõnavlar yerine göre açõk 
uçlu sorularla veya çoktan seçmeli sorularla yazõlõ eklinde olmakta ve 
bu sõnavlarõn yanõnda mülakat sõnavlarõna da yer verildi i görülmektedir. 
Bu okulu yatõlõ olmasõ sebebiyle genelde fakir ö renciler tercih ettikleri 
bilinmektedir. Sõnavlarda daha az ba arõlõ ö renciler için ise gündüzlü 
ö renci kontenjanõ da söz konusudur.  

Anlatõlara göre ö retmen okulunu tercih nedenleri fakirlik (4), zorunluluk 
(3), yakõnlõk (1), kõsa yoldan i  sahibi olma (2) olarak sõralanabilir. Bu 
konudaki anlatõlar öyledir: 

HY 6: “Ö retmen Okuluna 1959-1960 ö retim yõlõnda sõnavla girdim. O 
zaman test usulü yoktu. Normal klasik sõnav vardõ, ondan sonra da sözlü 
sõnava, mülakata ça õrõyorlardõ.” MA 3: “Ortaokulu Lapseki’de 
okudum. 1961 yõlõnda, o zaman test yöntemi yeni ba lamõ tõ. Testi 
bilmedi im için yatõlõ olarak kazanamadõm. Gündüzlü imtihana girdim. 
220 ki iden 15 ö renci alõndõ. Ben de kazanan 15 ö renciden biriydim.” 
AB 1:  “1965 yõlõnda, ortaokul sonunda sõnavla girdik. Yatõlõ olarak 
girme hakkõnõ kazandõm. lginçtir, benim ba arõlõ oldu umu dü ünen 
ailem istemiyordu, üniversiteye gitmemi istiyordu. Sõnava girdim, 
mülakata girdim. O zamanlar iki a amalõydõ sõnavlar, yazõlõ sõnavdan 
sonra mülakat vardõ.” CK 2: “O zamanlar bizim aklõmõza ya ö retmen 
olmak ya i te astsubay olmak vardõ. Kõsa yoldan mesle e atõlmak 
istiyorduk. Aile fakir oldu u için bir an önce i  güç sahibi olup kendimizi 
kurtarmak derdine dü mü tük.” SÖ 4: Ortaokulu okuduktan sonra 
Ö retmen Okulunu yatõlõ olarak kazandõ õm için oraya gittim. Biraz da 
maddi zorluklar yüzünden… steyerek gitmi  de ilim, onu da 
söyleyeyim.” OD 5: Ortaokulu ba arõyla tamamlayõp sõnavla ö retmen 
okuluna geçtim. Yakõnlõ õ nedeniyle buraya gönderdiler.”   

Sõnavlar yoluyla ortaokuldan sonra ba arõlõ ö rencilerin ilkö retmen 
okullarõna yönlendirilmesi niteli i arttõrõcõ bir uygulamadõr (Uygun, 
2007). Bu durum anlatõlarla da tutarlõlõk göstermektedir.    

Ö retmen okulunun ba arõlõ erkek ö renciler için yatõlõ olabildi i 
görülürken kõz ö rencilerin tamamõ ve bazõ erkek ö rencilerin okula 
gündüzlü de devam edebildikleri bilinmektedir. Görü ülen tüm 
ö retmenler yatõlõlõ õ, okulun bir avantajõ olarak de erlendirmi tir. 
Çünkü okulu tercih eden ö rencilerin ço unlu u köy çocu u ve fakir 
ailelerin çocuklarõdõr. Devlet onlarõn barõnma, yeme-içme, giyim vb. 
ihtiyaçlarõnõ kar õlamõ tõr. Bu özellik, anlatõlarda sõklõkla ifade edilmi tir.   
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CK 2: “Kurumun bize sa ladõ õ avantaj yatõlõ olmasõydõ. Devletin 
imkânlarõyla okuduk. Bir sõkõntõmõz olmadõ. Gündüzlü okuyan arkada lar 
sõkõntõ çekti. Yatõlõ olmanõn getirdi i bir disiplin de vardõ. Dersler bitince 
ara veriyorduk. Sonra etütler ba lõyordu. Etütler bitiyor, herkes 
yatakhaneye çõkardõ. Sabahleyin yine belli bir saatte kalkõlõr, kahvaltõ 
yapõlõr, ondan sonra yine dersten önce bir etüt yapõlõrdõ.” SÖ 4: 
“Yememiz, içmemiz, giyinmemizi devlet kar õlõyordu. Yani askeri okullar 
gibi, askerlik e itimine benzer ekilde e itildik zaten biz.” Okulun yatõlõ 
olmasõ okul disiplinini de olumu yönde (5) etkilemi tir. Özellikle üst 
sõnõflardaki ö rencilerin küçüklere “a abeylik” yaptõklarõ, büyük ve 
küçükler arasõnda sevgi ve saygõya dayalõ bir okul kültürünün varlõ õ 
anlatõlarda öne çõkan söylemlerdir.    AB 1: “Yatõlõydõ okulumuz. Sadece 
kõz ö renciler gündüzlü olarak gelirlerdi. Kõzlar yatõlõ de ildi. Kõzlar 50 
ki iydi. Güzel tarafõ da buydu. Dü ün 400 ö renci var 50 tanesi kõz. te 
diyelim bir sõnõfta, 30-40 ki ilik sõnõfta 4-5 tane kõz var. O kadar nazik 
olmak zorundasõnõz ki. Çünkü bir ekilde arkada lõk kurmak istesiniz. Ve 
çok kibar durumdaydõk.” OD 5: “Okulun yatõlõ olmasõ, ö renciler arasõ 
ili ikleri çok geli tiriyor. Arkada larla iç içeydik. li kiler çok geli mi ti. 
Her eyi payla õrdõk.” SÖ 4: “Üst sõnõflar gerçekten a abeylik görevi 
yaparlardõ. Mesela bir ey sordu un zaman yardõm ederlerdi.”  

Kirazlõ köyünde açõlan ve kõsa süre sonra Çanakkale merkeze ta õnan ve 
ehrin en köklü okul binasõ olarak bilinen “ta  bina”ya ta õnan okulun 

yerle ik bir kültüre sahip oldu u söylenebilir. Okul binasõnõn bazõ 
eksikleri olmasõna ra men bunlar bir olumsuzluk gibi algõlanmamõ tõr 
(2). Tanõklar, okuldaki laboratuarlardan övgüyle söz etmi lerdir (2). SÖ 
4: “Bizim avatanjõmõz okulumuz ehir merkezindeydi. Ço u ö retmen 
okulu ehir dõ õndadõr. Hele 6 yõllõklar vardõr, zor. Okulumuz ta  binada 
( imdiki Ö retmenevi Lokali, 1892’de idadi olarak açõlmõ tõr, 1956-1971 
yõllarõ arasõnda ilkö retmen okuluna ev sahipli i yapmõ tõr). Alt kõsõmlar 
dershaneydi, üst kõsõm yatakhaneydi. Üst kõsõm yatakhaneydi; böyle, hiç 
bir tane soba-kalorifer diye bir ey yoktu. Kõ õn öyle yatardõk so ukta. 
Orda yatar kakardõk ve yani ü ütüp hastalanan hiç anõmsamõyorum.” SÖ 
4: “Bizim okulumuzda laboratuarõmõz fena de ildi, yeterliydi. Ama 
bizden kendi araç-gerecimizi yapmamõzõ istiyorlardõ.”  

Anlatõlarda sõnõflardaki ö renci sayõsõnõn fazla oldu u (4), bu 
ö rencilerin ço unlu unun da erkeklerden (6) olu tu u görülmektedir. 
Sayõca az olan kõz ö rencilerin okul kültürüne, ö rencilerin tutum ve 
davranõ larõnõn olgunla masõnda olumlu katkõ sa ladõ õ (3) söylenebilir. 
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Sõnõf düzeni konusunda bir tanõ õn u anlatõsõ ilginçtir: AB 1: “Biraz 
de i ik bir özelli i vardõ okulumuzun. Ders sõnõflarõ vardõ. te diyelim ki, 
matematik sõnõfõ, sosyal bilgiler sõnõfõ, Türkçe sõnõfõ… Biz kitaplarõmõzõ 
alõp sõnõflarõ gezerdik. Ö retmenlerimiz hep aynõ sõnõfa gelirdi.” Bu 
uygulamanõn genel olup olmadõ õ veya ne kadar süre uygulandõ õ 
sorgulanmalõdõr. 

Tanõklarõn ö renci olaylarõyla ilgili anlatõlarõnda yemek boykotu (2), kõz 
yüzünden kavga (1), siyasi kavgalarõn ya andõ õ (2) anla õlmaktadõr. 
Okulun yatõlõ olma özelli i do al ö renci liderli ini do urdu u ve 
birlikte hareket etme anlayõ õnõ geli tirdi i söylenebilir. Okulda rastlanan 
ö renci olaylarõyla ilgili anlatõlar öyledir:  AB 1: “Bize ‘yo urtçular’ 
derlerdi. Kar õ tarafta da liseliler vardõ (Bugünkü Ö retmenevi 
Lokalinin bulundu u yer ö retmen okulu, kar õsõ ise Fen Lisesinin 
bulundu u Çanakkale Lisesidir). Bizde kõz az oldu u için bizim erkekler, 
a abeyler, orada kõzlarla falan konu maya kalkarlardõ ve o zaman kavga 
çõkardõ. Okula bir haber gelirdi, i te “liseliler saldõrmõ lar”; bütün okul 
bo alõrdõ, ö retmen tutamazdõ. nanõlmaz bir birlik vardõ.” SÖ 4: “Biz 
staj yaparken yemek boykotu yaptõk. Sõk sõk põrasa çõkõyordu. O gün 
põrasa vardõ. Toptan yeme i boykot etmek suç! Biz ne yapalõm? Ben lider 
de ilim ama liderlerimiz vardõ, böyle koordine edenler. Karar aldõk. 
Sadece portakal alõp çakaca õz dedik. Öyle yaptõk. Ö retmenler de çok 
a õrdõ. Tabi, ondan sonra soru turma oldu. Arkada lardan bazõlarõ 

birkaç yere sürgün gittiler.” OD 5: “70’li yõlara gelindi inde ö renci 
olaylarõ da ba lamõ tõ. Ben (19)71 yõlõ mezunuyum. Ö renci olaylarõ öyle 
yo unluk kazanmaya ba ladõ ki dersler aksõyordu. Ö renci olaylarõna 
katõlan ki iler dersleri basõyordu. te, dersler iptal ediliyor, 
erteleniyordu; sõnavlar yapõlamõyordu.”  

1970’lerden sonra ö retmen e itiminde niteli i daha da dü üren 
uygulamalara gidilmi tir (Akyüz, 2007). Bu uygulamalarõn yanõ sõra 
okullardaki ö renci olaylarõ e itimi de olumsuz etkilemi tir (Öztürk, 
2005). Bazõ anlatõlara göre bu etkilenmeden ilkö retmen okulu ve e itim 
enstitüsü de nasibini almõ tõr.  

 E itim Enstitüsü 

1975 yõlõnda yürürlü e giren bir yönetmelik ile enstitülere 
Üniversitelerarasõ Seçme Sõnavõ (ÜSS) ile ö renci alõnmasõ hükme 
ba lanmõ tõr. Söz konusu yönetmelikte yapõlan de i iklikle 1977’de ÜSS 
sonuçlarõna göre giri  sõnavlarõna katõlmayõ hak edip ön kaydõnõ 
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yaptõracak adaylarla ilgili yeni sõnav ekli öyle belirtilmi tir (Öztürk, 
2005): 

 Yazõlõ olarak yapõlan Türkçe kompozisyon imtihanõna girmek 
 Edebiyat, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilgisi konularõnõ 

kapsayan ön giri  davranõ larõnõ ölçecek eklinde yazõlõ sõnava 
girmek 

 Mülakata tabi tutulmak. 

Burada sözü edilen sõnavlarõn sorularõ ve cevap anahtarlarõ Milli E itim 
Bakanlõ õ tarafõndan hazõrlanõyor fakat sõnavlar, adaylarõn ba vurdu u 
e itim enstitülerinde uygulanõyor ve de erlendirmesi de yine bu 
kurumlarda yapõlõyordu. Anlatõlarda bu süreç do rulanõrken, uygulamada 
objektif bir seçim yapõlamadõ õna dair durumlardan söz edilmi tir. Siyasi 
sorunlarõn a õr bastõ õ dönemlerde mülakat sõnavlarõnõn sorunlu oldu u 
(4) ileri sürülmü tür.  

Ö 9: “Aslõnda ö retmen olmak gibi bir niyetim yoktu. O zamanlar 
üniversite sõnavõndan aldõ õn puan ve daha sonra mülakat sõnavlarõna 
göre giriliyordu. Bir anda kendimi e itim enstitüsünde buldum.” C 10: 
“Kõrsal kesimde bir meslek okulunu bitirip i  bulma amacõ öncelikliydi. 
Ben Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Ben 78’de hõzlandõrõlmõ  
dönemde okuduk. Siyasi sorunlar vardõ.” A  12: “Üniversite sõnavlarõna 
girdim. O zamanlar i te bazõ siyasi eyler falan vardõ. Puanõmõz 
tutuyordu ama bizi tekrar burada sõnava aldõlar.”SB 14: “Mühendis 
olmak çok ho uma gidiyordu. Ama artlar beni ö retmen yaptõ. 1976 
yõlõnda mülakatla yapõlan sõnavdan sonra girdim. Hatta sõnavõn bir 
tanesi iptal edildi. ki defa mülakat yapõldõ. Üniversite sõnavõndan geçmi  
olma artõ vardõ, biz üniversite sõnavõndan geçmi tik zaten, ön kayõtla 
girdik”  

Tanõklarõn anlatõlarõnda e itim enstitüsüne girme nedenleri çe itlidir. 
Ço unlu u da bilinçsiz ve tesadüfî etkenlerle enstitüye ö renci olarak 
kaydolmu tur. Onlarõn enstitüyü tercih etme sebepleri imkânsõzlõk (3), i  
bulma garantisi (2), kõsa yoldan meslek sahibi olma (2), yatõlõlõk 
imkânlarõ (2), yedek subay olma arzusu (1), ö retmen lisesi çõkõ lõ olma 
(1) etkenleri olarak sõralanabilir.      

KM 8: “Babam köy enstitüsü mezunu. Bir ö retmen çocu uyum. 
Ö retmen olmak isterdik. Çünkü Ö retmen Lisesi çõkõ lõyõm (1979).”  
AN 11: “Beni ailede yönlendirecek kimse yoktu. Seçim yaparak yada 
isteyerek tercih etti im bir meslek de ildi. Kendi imkânlarõmõzla okumak 
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mümkün de ildi. te ö retmenli i tercih ettik” HB 13: “76-77 ö retim 
yõlõnda girdik. Babama ben ö retmenlik yapamam dedim. Yedek subaylõk 
hakkõ tanõnõyor dediler. Yedek subay olmak için e itim enstitüsüne 
girdim. lk göreve balayõnca da geri dönü  olmadõ.”    

ki yõllõk e itim enstitüsünde de erkek ö rencilerden bazõlarõ yatõlõlõk 
imkânlarõndan yararlanmaktadõr. Ancak okulun yatõlõlõk özelli i okul 
kültürünün olu umunda belirleyici bir etken olmaktan çõkmõ tõr 
denilebilir. Görü ülen tanõklarõn ço unlu u (5)  yatõlõ de ildir. 
Tanõklardan sadece 3’ü okulun pansiyonunda kalmõ tõr. Dönemin siyasi 
olaylarõnõn okulun yatõlõ ö rencileri üzerinde daha etkili oldu u 
söylenebilir. Hatta siyasi kanaatler bakõmõndan yatõlõ ve gündüzlü 
ö renciler arasõnda farklõlõ õn da görüldü ü bazõ anlatõlardan (2) 
çõkarõlabilir.  

KM 8: “Ben gündüzlüydüm. Ama bizim dönemimizde yatõlõ ö renciler 
vardõ. u anki arka bölümdü ( u an Anafartalar Kampüsünde C Blok). 
Yani Salõ pazarõna bakan bölüm, yatakhane, revir ve ö renci lokali 
olarak kullanõlõyordu. Hocalarõmõzda izin alarak biz de ordaki etüt 
derslerine giderdik. Her ak am, mutlak surette nöbetçi ö retmen 
nezdinde herkes ev ödevlerini yapar, hocalardan yardõm isterdi” NS 7: 
“Okulumuzun önceden yatõlõ kõsmõ vardõ. Daha sonra siyasi olaylardan 
dolayõ yatõlõ kõsmõ kapandõ (1979)” SÇ 10: “Yatõlõ bölümde belli 
ö renciler vardõ. Biz gündüzcüydük. Belli bölgelerde belli görü lü 
gruplar bulunuyordu.” SB 4: “Okulun kampüsü içerisinde yatõlõ bölüm 
vardõ. Biz gündüzcü oldu umuz için pek onlarõn içinde bulunmadõk.” Ö 
9: “Yeme içme, her ey çok güzeldi. Yatõlõ oldu um için memnundum 
ben.”  

 Görü ülen tanõklardan yalnõz biri ö retim ortamõndan kõsmen 
olumlu söz etmi tir. Onlarõn anlatõlarõna göre okulda ö retim araç- 
gereçleri ya yoktur ya da olsa bile kullanõlmadõ õndan yok sayõlmõ tõr.  

KM 8: “Materyallerimiz pek yoktu. Sadece resim müzik derlerinde; 
mutlak surette mandolin flüt, ba lama, i te piyanomuz vardõ; resim 
derslerinde i liklerimiz vardõ. Fen laboratuarõ vardõ” SÇ 10: “Biz 
laboratuara falan gitmedik. Yoktu, hiç hatõrlamõyorum, yani olsa aklõmda 
kalõrdõ.” 

Tanõklarõn anlatõlarõnda okul ya antõsõ veya ö renci olaylarõ söz konusu 
oldu unda öne çõkan sorun siyasi blokla ma (sa -sol) ve kavgalardõr. 
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Birçok tanõk (5), bu durumdan rahatsõzlõ õnõ dile getirmi  ve bu 
sorunlarõn onlarõn güvenli i ve e itimini de olumsuz etkilemi tir.  

KM 8: “ o dönemde (1977-1979) siyasi ortamõn gergin olmasõndan 
dolayõ biraz zorluklar çektik. Kapõda bahçede emniyet güçlerinin 
olmasõndan dolayõ gergin ortamlarda e itim görmek zorunda kaldõk. 
Hocalarõmõz anlatõr, biz not tutardõk.  Kar õlõklõ olarak konular üzerinde 
tartõ ma pek az yapabildik. Birinin Ali dedi ine di eri Veli diyebiliyordu 
.” Ö 9: “(19)78 yõlõnda mezun olaca õm yerde 79’da mezun oldum. 
Gerçekten E itim Enstitüsünde bu siyasi durumdan rahatsõzdõm. O arada 
hükümet de i ikli i oldu; bizi, hükümet de i ir de i mez pansiyondan 
çõkarttõlar.” SÇ 10: “Her gün siyasi olaylar oldu u için okula gelirken 
korkarak geliyorduk. Acaba bi ey olacak mõ? bazõ günler silahlarõn 
patladõ õ da oldu…”  HB 13: “E itim-ö retim 100 gün ise, bunun 10-15 
günü öylesine olaylarla geçiyordu.” 

Öztürk’e göre (2005), 1980 yõlõna kadar enstitülerde okuyan ö rencilerin 
önemli bir bölümü politize olmu  ve birço u bizzat terör olaylarõna 
karõ mõ lardõr. Bu da niteli in dü mesine neden olmu tur. Bu sonucun 
meydana gelmesinde, enstitülere ö renci alõnõrken yapõlan sõnavlarda, 
politik tercihlerin ön plana çõkmasõ en önemli faktör olmu tur.  

 E itim Yüksek Okulu 

E itim yüksek okulu mezunu tanõklardan ço unlu u (5) bu okula isteyerek 
gelmemi tir. Tanõklar, yerle tirme sõnavõ (3),  artlarõn zorlamasõ (2) aile 
iste i (1) nedenleri ile e itim yüksek okulunda okuma ansõ bulduklarõnõ dile 
getirmi lerdir.  

E  17: “(19)84 yõlõnda üniversite sõnavõyla girdim. Çift a amalõydõ o zaman 
sõnav. Ailem köyde çiftçilikle tarõmla u ra õrdõ. Ö retmen olma dü üncesi 
kafamda hep vardõ. Ama Siyasal Bilgiler Fakültesine gitmeyi çok 
arzuluyordum.” YÖ 19: “Ö retmenlik en son tercihimdi. Üniversite 
sõnavõnda 24 tercik vardõ bizim zamanõmõzda (1984). Ö retmenlik 20. 
tercihimdi.” DG 20: “Çanakkale E itim Yüksek Okulu’nu kazandõm. lk 
duydu umda çok üzülmü tüm. Aslõnda avukat olmak istiyordum, ama 
olmadõ. artlar o ekilde geli ti.” HÇ 18: “Farklõ bir meslek dü ünüyordum. 
Ama annemin en büyük ideali ö retmen olmamdõ. Çanakkale’de ol, 
Çanakkale E itim Yüksek Okulunu yaz dedi ben de yazdõm. 1981’de 
üniversite sõnavõyla girdim. O zaman tek a amada girdik.” GC 16: “Biz 
e itim enstitüsü olarak bir yõl okuduk (1981), ertesi yõl okul Trakya 
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Üniversitesine ba landõ, Edirneye. Trakya E itim Yüksek Okulu eklinde 
geçti bizim diplomamõz (1983).” 

Tanõklarõn anlatõlarõna göre üniversite sõnavõ çift a amalõ olmasõna ra men 
e itim yüksek okuluna ilk a amada girilebilmektedir. Bu uygulama 1990 
yõlõna kadar sürmü tür. Çanakkale E itim Enstitüsü, iki yõllõk e itim yüksek 
okulu olarak yeni bir yapõya dönü türülünce okul merkezi Edirne’de 
bulunan Trakya Üniversitesi’ne ba lanmõ tõr. Bu konumunu, 1992’de 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kurulu una kadar korumu  ve sõnõf 
ö retmeni yeti tirmeyi sürdürmü tür. Okulun e itim süresi 1989 yõlõnda 4 
yõla çõkarõlmõ tõr.   

Tanõklarõn okul ortamõna ili kin anlatõlarõnõn azlõ õ dikkat çekicidir. Onlar 
okul ortamõna ili kin anlatacak pek eylerinin olmadõ õnõ ileri sürmü lerdir. 
Yalnõz bir ö retmen tanõ õn, okul ortamõndaki ders araç-gereçleriyle ili kili 
anlatõsõ öyledir:  E  17: “ yi kötü materyal kullanõyorduk Hatta bazõ 
materyalleri kendimiz hazõrlardõk. Mesela mevsim eridini kendimiz 
hazõrlardõk. Müzikte belli araç-gereçleri kullanõyorduk. Kullandõ õmõz 
materyaller mutlaka vardõ”. Bu betimleme ve onlarõn yakla õmlarõna göre 
e itim yüksek okulunda ö retim ortamõnõn zengin ve etkili olmadõ õ 
söylenebilir.  

Tanõklarõn anlatõlarõnda ö rencilik ya antõlarõyla ilgili bir disiplinsizlik ve 
ö renci olayõna rastlanmamõ tõr. Okuldaki disipline önem verdi i bunda da 
12 Eylül Darbesi’nin etkili oldu unu dü ünen tanõk anlatõlarõ da (2) dikkat 
çekicidir.  

E  17: “Bizim okudu umuz dönemde (1984-1987) okulumuzun gerçekten 
disipline çok önem verdi i, çok sõkõ oldu unu söyleyebilirim.” DG 20: “Çok 
iyi bir arkada lõk dönemimiz vardõ. Birbirimizle hiç iti -kakõ  olmadõ. Siyasi 
olay zaten hiç ya amadõk. Gerçekten bizi hiç siyasi olaylara karõ tõrmadõlar. 
Gerçi 80 Eylül sonrasõydõ ama. Tamamen derslerimize konsantre olmu tuk; 
okulla-ev arasõnda. Çok da sõkõ takipteydik ö retmenlerimiz tarafõndan.”   

E itim yüksek okulunda disiplinin katõ uygulamalarla sa landõ õ üzerinde 
durulmu tur. Bu tür disiplini göstermesi açõsõndan üniversite düzeyindeki 
gençlerin kõyafetlerine sõnõrlamanõn getirildi inin belirtilmi  olmasõ anlamlõ 
görülmektedir.  

GC 16: Bizim zamanõmõzda (1981-1983) bayanlar etek giyecek kuralõ vardõ. 
Di er üniversitelerde pantolon giyiliyordu, ama bizde etek artõ. Erkeklere 
de kot pantolon yasaktõ. 12 Eylül Darbesi oldu undan mõdõr? Alõnan 
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kararlardan mõdõr? Öyle bir orun vardõ.”  GC 16’nõn bu anlatõsõ, E itim 
Yüksek Okulu ö rencilerinin, üniversite ö rencisi olmasõna ra men di er 
ö renciler kadar özgür hareket edemediklerini de göstermektedir.  

 Kurumsal Geli im 

 Ö rencilerin ilkö retmen okuluna giri  nedenleri anlatõlara göre genelde 
imkânsõzlõktõr. Bu okula genelde fakir ve okuma fõrsatõ bulamayan 
ö renciler kaydolmu tur. Okula giri te yatõlõlõk önemli bir etkendir. 
Ö renci seçiminde seçim ölçütlerinin daha ciddi tutuldu u 
görülmektedir.  Okulun erkek ö renciler için yatõlõ olmasõ, okul iklimi 
veya okul kültürünün geli iminde önemli bir yere sahiptir. 

Okulun e itim enstitüsüne dönü türülmesiyle birlikte olumlu olarak 
görülen bazõ özellikler bozulmu , ö retmen e itiminde nitelik dü mü tür. 
Oysaki ö retmen e itiminin süresi lise üstüne çekilmi tir. Niteli in 
dü mesinin en önemli nedeni, ö renci seçiminde politik tercihlerin etkili 
olmasõ ve terör olaylarõnõn okula sõçramasõdõr.  

Ö retmen e itiminin üniversitelere ba lanmasõyla birlikte yüksek okul 
adõnõ alan okulun niteli inde de enstitüden pek farklõ bir de i ikli in 
oldu unu söylemek güçtür. Çünkü üniversiteler bu kuruma yeterince 
sahip çõkmamõ , daha sonraki anlatõlarda görülece i gibi ö retim kadrosu 
ve araç-gereç yönden zenginle tirilememi tir. 12 Eylül Darbesi'nin katõ 
disiplininin okulda etkisini göstermesine ra men bunun e itime olumlu 
yansõdõ õnõ söylemek güçtür. Üniversite sõnavõ da do ru ö rencileri 
seçmede yetersiz kalmõ tõr.  

b) Yönetici ve Ö retmenleri 

Bu kõsõmda tanõklarõn ö retmen e itimi aldõklarõ e itim kurumlarõndaki 
yönetici ve ö retmen özellikleri, ileti im biçimleri konularõndaki anlatõlar 
betimlenmi  ve yorumlanmõ tõr. 

 lkö retmen Okulu 

Tanõklarõn anlatõlarõnda okul yönetiminden çok ö retmenlerle ilgili 
ya antõlara de inilmi tir. Yalnõz bir tanõk ö retmen okulu müdürlerinin 
“deneyimli” ki ilerden seçildi ini ifade etmi tir.  

SÖ 4: “ darecilerimiz falan çok deneyimli kimselerdi. Yalnõz o yõllarda 
(1963-1966) böyle bugünkü gibi de ildi. Yazõlõ olmayan bazõ kurallar 
vardõ. Mesela bir müdür olmak için belli kademelerden geçmek 
gerekiyordu. Ba  muavinlik yapmaya bir insanõ müdür yapmazlardõ.” 
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Tanõklarõn anlatõlarõna göre ilkö retmen okulunda görev yapan 
ö retmenler genelde olumlu özellikler ta õmaktadõr. Bu özellikler; 
“seçilmi ” (3), “saygõn” (3), “disiplinli” (3), “model” (2), “tatlõ sert” (2), 
“ö renciyle ileti im kurabilen” (2), “arkada -karde ” (2), “sevecen” (2), 
“sert” (1) kavramlarõ ile ifade edilmi tir. 

AB 1: “Hepsi de erli insanlardõ. Oradaki ö retmenlerimizde tatlõ sert 
bir disiplin anlayõ õ vardõ. Ama bunun yanõnda a abeydiler, bir 
ablaydõlar. O kadar da saygõlõydõk ö retmenlerimize kar õ.” SÖ 4: 
“Seçme ö retmenlerdi. Bayan olsun erkek olsun gece gündüz yanõmõzda 
olurlardõr. Ne bileyim, bir aileydik. Yani böyle ö retmenler-ö renciler 
bir aileydik.” OD 5: “Hocalarla ili kilerimiz oldukça ileri düzeydeydi. 
Hocalarõmõz da gençti. Bizimle beraber oluyorlardõ, i te yemekleri 
beraber yiyorduk. Ne bileyim, yatmaya gidinceye kadar hep bizi 
yönlendiriyorlardõ.” MA 3: “Konu mak gerekirse yeterli ö retmen 
yoktu. Gelen ö retmenler E itim Enstitüsü mezunu idi. Ama tecrübeli 
ö retmenler de vardõ.” HY 6: “Ö retmenlerimiz bize çok iyi 
davranõyordu. Ama bir beden e itimi ö retmenimiz vardõ. Ne yalan 
söyleyeyim, pek onu tutmuyorduk. Neden? Çok sert davranõyordu.(…) 
Birinci sõnõfta iki tokadõnõ yedim, hayat boyu unutmuyorum, bak kaç sene 
oldu?” 

Bu anlatõlara göre okulda yatõlõ kalan ö renciler üzerinde ö retmenlerin 
daha etkili oldu u ve yatõlõlõ õn ö renci-ö retmen ileti imini olumlu 
yönde (samimi) geli tirdi i söylenebilir. Çünkü ö retmenler, yalnõz 
derslerde de il ders dõ õnda da, nöbetle e, etüt çalõ malarõnda, 
yemekhanede vb. alanlarda sürekli ö rencilerle birliktedir. 

 E itim Enstitüsü 

Enstitü çõkõ lõ ö retmenler okul yöneticilerinden bahsetmezlerken, 
ö retmenleriyle ilgili çok duygusal ifadeler kullanmõ lardõr. Onlar 
ö retim elemanlarõnõn özelliklerini “ efkatli” (3),  “arkada ça” (3), “iyi 
e itimci” (2)  “yardõmsever” (2), “siyasi” (2) “disiplinli” (1), “model” (1) 
kavramlarõ ile de erlendirmi lerdir. 

NS 7: “Ö retmenlerimiz o dönemde (1978-1979) ö rencisiyle gerçekten 
anne-baba efkatiyle ilgilendiler. Hem de çok iyi birer e itimciydiler.” 
KM 8: “Bizim zamanõmõzdaki (1977-1979) ö retmenlerimiz biraz 
disiplinliydi. O dönemde özellikle ya  oranõ 40 ve üzerinde olan erkek 
hocalarõmõz, baba efkatinde, bayan hocalarõmõz da anne efkatindeydi. 
Ama bunun yanõ sõra sert olan hocalarõmõz da vardõ.” Ö 9: “Çok güzel 
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yardõmcõ oldular bize. Güzel e itim verdiklerine inanõyorum.” SB 14: 
“Ö retmenlerimizin etkileri mutlaka oldu. Enstitüde ö retmen okulundan 
gelen ö retmenler a õrlõktaydõ. Ö retmen yeti tiren ki iler oldu u için 
bizim üzerimizde e itim-ö retimle ilgili çok katkõlarõ oldu. SÇ 10: “Bir 
ö retmenimin bõyõklarõnõ hiç unutmam. Bir ö retmene yakõ õr gibi 
de ildi. Ama onlar bize örnek ki iler de ildi; kõyafetiyle, giyimiyle, 
konu masõyla, hareketiyle, davranõ larõyla. Yani benim idealimdeki 
ö retmenler de ildi.(…) Hep böyle hakaret ederdi, siyasi hakaretler 
ederdi.” 

SÇ 10’un anlatõsõnda enstitüde bazõ ö retmenlerin ö rencilerle ileti im 
biçimini siyasi kanaatlere göre belirledi i ve bundan da ö rencilerin 
rahatsõz oldu u vurgulanmaktadõr. Oysaki Türk E itim Tarihi’nde ilk kez 
ö retmen-politika ili kilerini ele alan Satõ Bey’e göre ö retmenlerin, 
devlet yönetimi ve ulusal çõkarlar konusuna ilgi duymalarõ do aldõr. 
Fakat ö retmenler, çe itli dü manlõk ve kinlere sebep olan parti 
çeki meleri eklindeki günlük politikaya karõ mamalõdõrlar (Akyüz, 
2007: 304).   

 E itim Yüksek Okulu 

E itim Yüksek Okulu çõkõ lõ tanõklarõn okul yöneticileriyle ilgili 
anlatõlarõ olmazken, ö retmenleriyle ilgili anlatõlarõ daha çok ahõslar 
üzerinde yapõlan yorumlardan olu maktadõr. Sözü edilen ö retmenlerin 
bir kõsmõ halen e itim fakültesinde ö retim görevlisi olarak 
çalõ maktadõr. Onlar ö retim elemanlarõnõn özelliklerini  “arkada ça” (2), 
“ö retici ki ilik” (2)  “örnek” (2), “iyi” (1) “adil” (1) “baskõcõ” (1), 
“emredici” (1) kavramlarõ ile de erlendirmi lerdir. 

ÖT 15: “(X) hocamõz adildi. Arkada  gibiydi. Herkes dertle irdi.” YÖ 
19: “Valla, ö retmenlerimizin tutumlarõ genelde iyiydi. Okulda sorunlar 
ya amadõk o dönemde (1984-1987). Biz 3. yõla kaldõk zaten. 40 ö renci 
alõnõrdõ, bunun 9-10 tanesi anca mezun olmu tur. Herkes bir ekilde 
dersten kalõyordu.” DG 20: “Ben hayatõm boyunca Fizi i sevmedim. 
Fizi in kolay olabilece ini, basit olabilece ini ö reten tek ö retmenim 
(SD)’dir. Yani o kadar sevmedi im dersi bana sevdirdi.” E  17: “Çok 
de erli hocalarõm vardõ. Bunun yanõnda daha verimli olabilirdi 
diyebilirim. Kapalõ bir tutum izliyorlardõ bize kar õ. Çok açõk de ildiler. 
Sanki ilk yada ortaokul ö rencisi muamelesi görüyorduk. Çok baskõcõ bir 
tutum vardõ o zaman (1984-1987). Dar kalõplar içerisinde tutuluyorduk.” 
HÇ 18: “ Yüksek okulda kendime örnek aldõ õm hocalarõm da vardõ. 
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Di er taraftan bunun yanõnda lise ö rencisiymi iz gibi davranmaya 
çalõ an ö retmenlerimiz de vardõ. Onlar her zaman kaybettiler, 
kaybettiler demeyeyim de eksik not aldõlar bizden.”  

Tanõklarõn, ö retmenleri hakkõnda olumlu ve olumsuz 
de erlendirmelerde vurgulanan önemli konulardan biri ö retmen-ö renci 
ileti imidir. Ö renciler, ö retmenlerinin kendileriyle düzeyli ve e it 
ileti im biçimini arzu etmektedirler. Ö retmenlerinin kendilerine 
çocukmu  gibi davranmalarõnda ho lanmamaktadõr.     

 Kurumsal Geli im 

Tanõklar anlatõlarõnda okullarõndaki ö retmenlerinin olumlu ve olumsuz 
özelliklerinden söz etmi lerdir. Kurumsal geli im açõsõndan bakõldõ õnda 
ilkö retmen okulundan ö retmenlerinden söz eden tanõklarõn daha 
olumlu özelliklerden söz etti i söylenebilir. Bu ö retmenlerin bir kõsmõ 
kurumun statüsü de i se de görevine devam etmi tir. Yani ilkö retmen 
okulunda derse giren bir ö retmen, enstitüde de derse girmeye devam 
etmi , enstitü ö retmeni de e itim yüksek okulunda da ö retmenli ini 
sürdürmü tür. Tanõklar, ilkö retmen okulundaki ö retmenlerini daha  
“saygõn” ve “sevecen”, bulurken, enstitülerde bu olumlu özelliklerin 
yerini “siyasi ayrõmcõlõklarõn”, e itim yüksek okulunda ise  “katõ 
disiplinin” aldõ õnõ söylemi lerdir. Ku kusuz bu tür de erlendirmelerde 
tanõklarõn ya  özelliklerinin etkili oldu u bilinmekle birlikte toplumsal 
veya siyasal de i imlerin de bunda etkili oldu u söylenebilir.  

c) Ö retim Faaliyetleri 

Bu kõsõmda tanõklarõn ö retmen e itimi aldõklarõ e itim kurumlarõndaki 
program, ö renme-ö retme süreci, sõnav ve staj konularõndaki anlatõlar 
betimlenmi  ve yorumlanmõ tõr. 

 lkö retmen Okulu 

lkö retmen okullarõnda uygulanan programlarda zaman zaman yeni 
düzenlemelere gidilmi tir. 1932-1933, 1937-1938, 1969-1970 yõllarõnda 
uygulanan programlarda okul türüne göre (kõz ö retmen okulu, 6 yõllõk 
ya da 7 yõllõk ö retmen okulu) bazõ farklõlõklar görülmektedir. 1969-1970 
ö retim yõlõndan itibaren ilkö retmen okullarõnõn birinci devre (3 yõllõk) 
programlarõ ortaokul programlarõ ile aynõ düzeye çekilmi tir. Millî 
E itim Bakanlõ õ 1970-1971 ö retim yõlõndan itibaren ilkö retmen 
okullarõnõn ö retim süresinin kademeli olarak ilkokul üzerine yedi yõla, 
ortaokul üzerine dört yõla çõkarõlmasõnõ; buna paralel olarak aynõ yõldan 
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ba lamak üzere birinci sõnõf ve müteakip sõnõflarda genel bilgi derslerinde 
lise müfredatõ ve kitaplarõnõn uygulanmasõnõ, meslek dersleri ile 
programa dahil edilen di er ders, seminer ve çalõ malar için de ayrõ bir 
müfredat ve kitaplar hazõrlanmasõnõ kararla tõrmõ tõr. Buna göre 4 sõnõflõ 
erkek ve kõz ilkö retmen okullarõnda do rudan e itimle ilgili dersler 
E itim Psikolojisi, E itim Sosyolojisi, lkokullarda Ö retim, lkokullarda 
Yönetim, Seçmeli meslek dersleri, 3. sõnõfta E itim Araçlarõ ve 
Rehberlik, 4. sõnõfta Okul Öncesi E itimi, Özel E itim ve Halk E itimi 
okutulmaktadõr. Bu dersler genelde üçüncü ve dördüncü sõnõflarda 
okutulmaktadõr (Arslano lu 1998; Öztürk 2005; Uygun 2007). 
Programlarda yer alan bu vb. di er derslerin ö renci algõsõndaki etkisi 
önemlidir. Programda aslõnda genel kültür, alan bilgisi gibi derslerin 
a õrlõkta oldu u görülmekle birlikte anlatõlarda meslek derslerine vurgu 
yapõlmasõ dikkat çekicidir.        

SÖ 4: “Meslek dersleri tabi ki a õrlõktaydõ. Bunun yanõnda fen dersleri 
de vardõ. Yazõ çok önemliydi.” CK 2: “Bizim zamanõmõzda (1963-1967) 
Sanat Okulundan, liseden mezun olup fark derslerini verip de ö retmen 
olanlar da vardõ. Üç-be  ay içinde meslek derslerinin farkõnõ verip 
ö retmen olarak atanan, o da oldu. Tabi biz çekirdekten yeti tik. O 
havayõ teneffüs ettik. Biz daha idealist yeti tik onlara göre. ”HY 6: 
“E itim Psikolojisi, e itim sosyolojisi, ö retim metotlarõnõn hepsini 
gördük. Biz (19)48 Programõna göre yeti tik. Hele o e itim psikolojisinin 
4 yazarõ, bir tanesi aklõmda kaldõ, Mithat Enç vardõ galiba, o ö retim 
metotlarõ yani fevkalade derslerdi. una inanõn ben 2+2 yi bitirirken o 
dersleri bile görmedim desem yeri var.”  

Programlar ne kadar planlõ olursa olsun, onlarõn etkilili i uygulamada 
ortaya çõkmaktadõr. Tüm ö retmen okullarõnda aynõ program uygulansa 
da bu okuldan okula ö retim ortamõ, ö retim kadrosu, ö renci niteli i 
gibi faktörlere göre farklõlõk gösterebilir. Çanakkale ö retmen okulundan 
mezun olan tanõklarõn e itim-ö retim etkinlikleriyle anlatõlarõ öyledir:   

AB 1: “Daha çok metodu kullanõlõrdõ. Ama hayat deneyimleri mi veya 
örnekler mi, çok ilginçti. Mesela KB diye bir Ö retim Metodu 
ö retmenimizin uygulamada her anlattõ õ konuda sanki bir ya am deneyi 
vardõ. Daha sonra biz anladõk ki, hepsi belki uydurmaydõ, ama inanõlmaz 
motive ederdi bizi.  MA 3: “Ö retmen anlatõrdõ, ö renciler tarafõndan da 
sunulabilirdi.” HY 6: “Hocamõz anlatõr. Anlatõm metodu, ondan sonra 
soru-cevap. Birde bize bu konuya hazõrlan, anlat denirdi.” CK 2: “Biz 
ö retmen okulunda ö retmenli i ö renmedik. Mezun olduktan sonra 
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ö retmenli i yaparak ya ayarak ö rendik. (…) Kuru bilgi, i te ö retmen 
çõkar tahtaya anlatõr, ö renciler sõnav olur ve de erlendirme olurdu.” 

Tanõklarõn anlatõlarõnda da görüldü ü gibi genelde dersler anlatõm 
yöntemi kullanõlarak i lenmektedir. Yani ö rencilerin pasif oldu u 
yöntemlerin tercih edildi i görülmektedir. Bundan dolayõ bazõ tanõklar, 
okulda ö retmenli i tam kavrayamadõklarõnõ, ancak atandõktan sonra i  
ba õnda mesleklerini ö rendiklerini belirtmi lerdir. Meslek derslerine 
ili kin anlatõlarda vurgu olmasõna ra men bu derslerin ö retmen adaylarõ 
için tür, kredi ve içerikleri bakõmõndan yetersiz oldu u söylenebilir.  

Tanõklar anlatõlarõnda açõk uçlu sorulardan olu an yazõlõ (4) ve sözlü (3) 
sõnavlardan söz etmi , çoktan seçmeli sorulara dayalõ sõnavlarõn 
olmadõ õna ve bu tip sõnavlarõnõn da olumsuz algõlandõ õna (3) dikkat 
çekmi lerdir. 

AB 1: “Test diye bir ey tanõmadõk biz. Yazõlõ sõnavlar, sözlü sõnavlar da 
vardõ. Yazõlõ ve sözlü, klasik yöntemlerdi o zamanlar. Belki de bu 
anlamda biraz da o zamanõn ö retmenleri konu ma rahatlõ õ 
ya arlardõ.” SÖ 4: “Yazõlõ oluruz, bunu ö retmen haber vermek zorunda 
de ildi. Her an hazõr olmak durumundaydõk. Sözlü ve yazõlõ olabilir. 
Kurallar katõydõ. Mesela tek dersten kalõp da okuldan atõlanlar oldu.” 
OD 5: “Sõnavlar klasik olurdu. Uzun açõklamalõ sorular yanõtlanõrdõ. 
Orada, hatõrladõ õm, kopya çekmeye yönelik çaba harcanmazdõ.” HY 6: 
“Sözlü sõnavlar, her gün bir dersten sõnava tabi tutuluyorduk. Sõnava tabi 
tam tuvalet giriyorsun, giyim ku am çok önemli.”   

lkö retmen okullarõnda ö retmen adaylarõnõn birle tirilmi  sõnõflõ köy 
okullarõna uygun yeti tirilmesine de ayrõ bir önem verilmi tir. Son sõnõf 
ö rencileri köylere uygulama için gönderilir ve buralarda onlar iki ay 
boyunca staj yaparlardõ. Ö retmen okullarõ, köy okulu uygulamalarõnõn 
ba arõlõ geçmesi için, ö rencilerin köylerdeki her türlü barõnma ve 
beslenme ihtiyaçlarõnõ kar õlamakla yükümlüydü (Öztürk, 2005).  

Çanakkale ilkö retmen okulundan mezun olan tanõklar da genelde ehir 
merkezindeki uygulamalardan söz etseler de köylerde yapmõ  olduklarõ 
stajlardan da söz etmi lerdir (4-3). Stajlarda öncelikle uzman 
ö retmenlerin derslerini dinleme-izleme, aday ö retmen olarak nöbetle e 
ders anlatõmlarõ ve özellikle köylerdeki stajlarda birbirlerinin eksiklerini 
tamamlama yönünde ele tirel tartõ malarõn yapõldõ õ etkinliklerden 
bahsedilmi tir.   
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AB 1: “Uygulama git gide biraz basitle ti gibi geliyor bana. Bizden önce 
yarõm dönem gidilirmi . Yani son sõnõfa gelen ö renciler bir dönem 
seçilen köylerde okullara giderlermi . Biz iki ay gittik. ki ay bir köye 
götürüldük. Küçük Anafarta köyüydü. te orada, lojmanda kaldõk, on 
arkada . Yeme imizi kendimiz yapõyorduk. te ak am planlarõmõzõ 
ortakla a yapardõk. Ertesi günü derslere girece iz, o heyecanõ ya ardõk. 
Ak amlarõ da tartõ õrdõk yine. (…) Be er be er sõnõflara de i ik girerdik. 
Sonra acõmasõz ele tirirdik birbirimizi, ama kõrõlmazdõk. Orada sanki 
ö retmen rolü de il de, ö retmenlik yapõyor gibiydik. Ö retmenlerimiz 
de gerçekten bu i i seven iki bayan ablamõzdõ. Çok yararlõ oldu 
hepimize.”  MA 3: “ ehir içinde her Per embe bir okul seçilir; iki 
sõnõftõk, A Sõnõfõ Cumhuriyet lkokulu’na, B Sõnõfõ stiklal lkokuluna 
giderdi. Orada hem dinlerdik hem de ders verirdik. Di er üç ayda 11 
köye da õldõk.” SÖ 4: “ ki ay kadar staj yapardõk. Çanakkale’nin 
köylerinde yaptõk stajlarõ. Gittik, kendi yeme imizi kendimiz yaptõk 
nöbetle e.” HY 6: ”Biz o zaman köylere gidiyorduk. Son sõnõfta ilk önce 
merkez okullarõnda birer saat, ondan sonra bu üç saten sonra bir güne 
çõktõ. Ama ondan sonra, köylerde 1.5 ay köyde kaldõk. Yani köy okulunda, 
1.5 ay ordaki köyde bulunan ö retmenlerin nezaretinde uygulamayõ 
yapõyorduk”  

Tanõklar, özellikle köy stajlarõnõn kendilerine faydalõ oldu u kanaatini 
anlatõlarõnda yansõtmõ lardõr.       

 E itim Enstitüsü 

ki yõllõk e itim enstitülerinin programlarõ Millî E itim Temel Kanunun 
43. maddesinin ikinci fõkrasõndaki “ö retmenlik mesle ine hazõrlõk, genel 
kültür, özel alan e itimi ve pedagojik formasyonla sa lanõr” hükmü 
do rultusunda hazõrlanmõ  ve 1974-1975 yõlõnda uygulamaya konmu tur 
(Öztürk, 2005). Bu programa göre meslek dersleri unlardõr: E itime 
Giri , E itim Psikolojisi (a. Geli im Psikolojisi, b. Ö renme Psikolojisi) 
Ölçme ve De erlendirme, Ruh Sa lõ õ ve Rehberlik, E itim darecili i, 
E itim Sosyolojisi, lkokullarda Ö retim I-II, Seçmeli Meslek Dersleri 
(E itim Tarihi, Özel E itim, Ara tõrma Teknikleri; E itim Felsefesi, 
E itim Araçlarõ, Halk E itimi, Sosyal Psikoloji, Okul Öncesi E itim, 
E itim Ekonomisi). Özel alan e itimine yönelik “sõnõf ö retmenli i 
dersleri” adõ altõnda da ilkokulda okutulan derslerin alan ve ö retimi 
eklinde (örne in “matematik ve ö retimi” gibi) derslerin programda yer 

aldõ görülmektedir. Az sayõda da olsa Yabancõ Dil, Kültür Tarihi gibi 
Kültür derslerine de programda yer verilmi tir. Programda ders çe idi ve 
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kredileri incelendi inde meslek ve alan e itimine yönelik sõnõf 
ö retmenli i derslerinin a õrlõkta oldu u gözlenmektedir.   

Tanõklar, e itim enstitüsünde dersler söz konusu oldu unda en çok 
sõrasõyla u derslerden söz etmi lerdir: Uygulama dersleri (5), E itim 
Psikolojisi (5),Ö retim Metotlarõ (4), E itime Giri  (4), Beden E itimi 
(4) Ölçme- De erlendirme (3), Türkçe Ö retimi (3), Müzik (3), Resim 
(2). Sõklõkla ifade edilen dersler, onlarõn algõlarõnda derslerin önemini 
gösterdi i söylenebilir. Bu dersler de genelde meslek dersleridir. 

Ö 9: “Meslekle ilgili derslerimiz vardõ. Örne in uygulama derslerimiz 
vardõ, E itim psikolojisi vardõ. Ondan sonra müzik dersi, resim dersi. 
Bunlar çok önemliydi.” KM 8: “E itime giri , metot, e itim felsefesi, 
psikoloji, mantõk, sosyoloji, felsefe; edebiyat, matematik ö retimi, Türkçe 
ö retimi, beden e itimi, resim, müzik… bunlarõ aldõk.”  NS 7:  “Mesela 
bize sertifika verdiler; hem Co rafya’dan hem Beden E itimi’nden. 
Gitti imiz yerde bu derslere de girebilmemiz amacõyla.” 

Enstitü programõnda anlatõlarda da görüldü ü gibi “seçmeli sõnõf 
ö retmenli i dersleri”ne de yer verilmi tir. Sõnõf ö retmenleri Matematik, 
Fen vb. alanlarda uzmanla abilmektedir.    

Tanõklarõn ço unlu u (5) E itim Enstitüsünde ö retim araç-gereçlerinin 
noksanlõ õndan söz etmi tir. Ö retim yöntemi olarak derslerde not 
tutturma (4), takrir (3), soru cevap (2) gibi geleneksel yöntemlerin 
kullanõldõ õ görülmektedir. Gözlem ve uygulama, ö retmenlik deneyimi 
için okullarda yapõlan yöntemler olarak belirtilmektedir. 

Ö 9: “Derslerde öyle fazla materyal yoktu. Ama resim, müzik dersinde; 
onlar araç-gereçsiz i lenmeyen derslerdi. Tamamen takrir metodu. Ders 
kitaplarõna ba lõ not tutma sistemi vardõ. Yani ö retmen anlatõrdõ, biz 
tutabildi imiz kadar not tutardõk.” SB 14: “E itim enstitülerine has 
derslere ait ders kitaplarõ yoktu. Ö retmenler genelde bize not 
tutturuyorlardõ. Benim yazõm çok güzeldi, ama onun için e itim 
enstitüsünde bozuldu hõzlõ yamaktan dolayõ.” ÖT 15: “Teorik olan 
dersleri hocalar anlatõrlardõ. Sonrasõnda gözleme gittik, sonra stajõmõz, 
i te farklõ olan bunlardõ.” GC 16: “Ö retmen ve ö renci, bir de kitap 
onun dõ õnda bir ey yoktu. Zaten çokça not tuttururlardõ. Sen de o 
notlardan çalõ õr, sõnavlara girerdin.”   

lkö retmen okuluna göre programda meslek bilgisi ve sõnõf ö retmenli i 
alan derslerinin çe it ve sayõsõ artmõ tõr. Buna kar õlõk ö retimin etkili 
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oldu u söylenemez. Çünkü ö retim elemanlarõ not tutturma ve düz 
anlatõm gibi geleneksel yöntemleri kullanmaktadõr. Onlarõn bu 
yöntemleri kullanmalarõnõn nedeni de girmi  olduklarõ kurlarõ 
ilkö retmen okulundan farklõ olarak tanõmlanmõ  derslerde uzman 
olmamalarõ olabilir.  

Sõnavlar söz konusu oldu unda teste dayalõ (4) ve yazõlõ (2) sõnavlardan 
söz edilmi tir. 

NS 7: “Vize sõnavõmõz yoktu. Senenin sonunda final deniliyor herhalde 
imdi onlara. Sene sonunda sõnavlarõmõz olurdu. Bir hafta-on gün 

içerisinde bütün sõnavlarõmõz tamamlanõrdõ.” Ö 9:  “Yazõlõlar da 
olurdu, test yazõlõ da olurdu. Test olaca õmõzõ duydu umuz zaman 
sevinirdik. Yani test sõnavõ daha kolay olurdu.” 

Enstitü programõna göre uygulama için son yarõyõlda dört haftalõk bir 
süre ayrõlõyordu. Ö renciler bu süre içinde okullarda, olanak bulunursa 
birle tirilmi  sõnõflõ köy okullarõnda uygulamaya çõkacaklardõ (Öztürk, 
2005). Tanõklarõn anlatõlarõna göre ise son sõnõfta yapõlan ö retmenlik 
uygulamalarõ kent merkezindeki okullarda 15 gün süreli olarak 
yapõlmõ tõr. Tanõklar almõ  olduklarõ e itimi genelde yetersiz (4) 
görmü lerdir. Bir tanõk ise memnuniyetini uygulama yaptõ õ okuldaki 
ö retmene ba lamõ tõr.  KM 8: “15 gün staja gittim ben ahsen. (…) 
Ö retmen liseleri dönemindeyse bir aylõk bir dönemde köylere 
arkada larõmõzõ gönderiyorduk. E yalarõ yatakhanelerden sarõlõp 
gönderilirdi ve yine gelirken onlarõ bir bayram co kusuyla ö retmen 
olmu lar gibi kar õlardõk. Fakat e itim enstitüsünde sadece okullara 
gittik, 15 gün okuldan uzak kalarak, son sõnõfta staj yapõyorduk.” A  12: 
“Bizi 15 gün staja aldõlar. Dediler, Cumhuriyet lkö retim Okulunda, 
orada staj yapacaksõnõz. Oraya gittik, ondan sonra birer saat derse 
girdiysek o kadar yani.” HB 13: “O zaman Arõburnu lkokulunda staja 
gittik. Oranõn müdürü de bizim ilkokuldaki ö retmenimizdi. Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Dersi vardõ. O zaman 15 gün stajõmõz oluyordu. Müdür o 
derse giriyormu : “Hadi geç bakalõm derse” dedi. Sonra baktõm ki, 
müdür bizi yalnõz bõrakmõ  gitmi , biz de devam ettik kendi ba õmõza, ama 
yeterli de ildi.”  

Anlatõlara göre enstitülerde uygulama e itiminin i levini yerine 
getiremedi i söylenebilir. Çünkü hem süre kõsadõr hem de iki yõllõk 
enstitülerde ö renci sayõsõ çok fazladõr. Bunun yanõnda onlarõn 
birle tirilmi  sõnõflarda staj yapma ansõ kullanõlmamõ tõr.  
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 E itim Yüksek Okulu 

1983-1984 ö retim yõlõndan itibaren e itim yüksek okullarõnda Yüksek 
Ö retim Kurulu tarafõndan yayõnlanan program uygulanmõ tõr. Bu 
programa göre genel kültür derslerinin program içindeki oranõ %61, alan 
derslerinin % 24, ö retmenlik formasyon derslerinin 15% tir (Öztürk 
2005). Program dersleri ve kredileri incelendi inde alan e itimine a õrlõk 
verildi i söylenebilir. Özellikle Fizik, Kimya vb. temel bilimlere yönelik 
dersler programda yer verilmi tir. E itim yüksekokullarõnõn 1989-1990 
ö retim yõlõnda 4 yõla çõkarõlmasõyla revize edilen bu programda genel 
kültür ve meslek derslerinin sayõlarõ artmõ  ve buradan mezun olanlarõn 
ilkö retimin ikici kademesinde de (ortaokulda) ö retmelik yapabilmeleri 
için sekiz yan alanõn birisinde 3. ve 4. sõnõfta 18 kredilik bir ders 
programõ seçmelerine de olanak tanõnmõ tõr.            

Çanakkale E itim Yüksek Okulundan mezun olan tanõklar en çok 
sõrasõyla u derslerden söz etmi lerdir: Türkçe  ve (Ö retimi) (5) Sosyal 
Bilgiler Ö retimi (3), Ö retim Yöntemleri (3), Beden E itimi (3), 
(E itim) Sosyoloji(si) 3, E itim Psikolojisi (2), Müzik (2), Matematik 
(2). Onlarõn hatõrlamada güçlük çekmedikleri derslerin meslek dersleri ve 
uygulamaya dayalõ dersler oldu u söylenebilir.  

GC 16: “Matematik vardõ, resmen matematik i lerdik. Fen Bilgisi, müzik, 
resim vardõ. Beden e itimi vardõ. Türkçe, inkõlâp vardõ. E itime giri , 
sosyoloji vardõ.” E  17:  “Türkçe, ama Türkçeyi kullanma becerisi 
kazandõrmadõlar bize.”DG 20  “Türkçe ö retimi, Do uya tayinin çõkarsa 
nasõl ö retirim? Tamam, biz teorikte gördük, ama, inanõn tek korkum 
oydu.” HÇ 18: “Bunlarõn dõ õnda “yan alan” derslerimiz vardõ. Beden 
e itimi, sosyal bilgiler, matematik gibi.” 

Anlatõlarda da sezildi i gibi bazõ derslerin ö retimine yönelik do rudan 
ders olsa da, örne in Temel Fizik, Temel Kimya gibi derslerin bir alan 
e itimi veren kurum gibi (Fen Edebiyat Fakültelerinde i lendi i gibi) 
okutuldu u ve bu yakla õmõn onlarda fazla bir kazanç sa lamadõ õ 
kanaati a õrlõk ta õmaktadõr.  

Tanõklarõn ço unlu u (4) E itim Yüksek Okulunda ö retim araç-
gereçlerinin yetersiz oldu u ve okulda bir üniversite ortam ve ikliminin 
olu turulamadõ õ dü üncesindedir. ÖT 15: “Bildi imiz büyük bir liseydik 
biz. O deli üniversitelilik olayõnõ ya amadõm hiç. (…) 7 saat bilgisayar 
dersimiz vardõ. DOS sisteminden, rehber hazõrlamõ tõk. imdi bana çok 
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anlamsõz geliyor. 4 ki iye bir bilgisayar dü üyordu. Yani, tepegözlerimiz 
falan da yoktu. Ama bizim tarõm dersimiz vardõ. Toprak bellemeyi 
ö rendim ben üniversitede, artõ uygulama bahçemiz vardõ, tabiî ki 
uygulamaydõ, ektik, biçtik; Hani köye gidersek yabancõlõk çekmeyelim 
diye.” E  17: “ yi-kötü materyal kullanõyorduk. Hatta bazõ 
materyallerimizi kendimiz hazõrladõk. Mesela bir e itime giri  dersi için 
mevsim eridini kendimiz hazõrlõyorduk. Yine resim, müzikte belli araç-
gereçleri kullanõyorduk.” GC 16: “Materyal olarak sadece bir kitap 
vardõ, ba ka bir ey yoktu o zaman. Ne bilgisayar ne projeksiyon.”   

Tanõklar derslerin genelde teorik (4) oldu u, uygulamanõn ise 
ö retmenlik uygulamasõ ile sõnõrlõ tutuldu görü ündedir. Bunun nedeni, 
programõn temel dersler a õrlõklõ eklinde yapõlmasõ olabilir. Ö retim 
yöntemi olarak düz anlatõm (4) gibi geleneksel yöntemin etkin 
kullanõldõ õ görülmektedir.  

ÖT 15: “Teorik ve pratik derslerimiz vardõ. Teorik olan derslerimizi 
hocalarõmõz anlatõrdõ. Müzikte piyano vardõ. Hocamõz piyanodan çalardõ, 
biz flüt çalardõk.” E  17:  “Düz anlatõm, deney veya uygulamaya yönelik 
çalõ malarõmõz azdõ.” YÖ 19: “Dersleri okul içinde yapardõk. 
Uygulamasõ falan yoktu. Sadece teorik bilgiler. Ö retmenlik uygulamasõ 
dersi de sadece bir aylõktõ.” DG 20: “Uygulamalõ dersler vardõ. Resim, i  
e itimi, i  teknik dersi, o dersler vardõ. Onun dõ õnda hepsi teorikti.” 

Tanõklar vize ve final sõnavlarõndan söz etmi lerdir. Bu sõnavlar genelde 
teste dayalõ (3) ve yazõlõ (2) eklindedir. Anlatõlara göre bu sõnavlarõn 
daha çok bili sel düzeye yönelik bilgileri ölçtü ü söylenebilir. 

E  17: “Normal iki vize en az ve final sõnavlarõ yapõlõrdõ. Okulumuz az 
mezun veren okullardan biriydi. Çok fazla mezun vermiyorduk. ki yõllõk 
olmasõna ra men iki yõlda bitiren sayõsõ azdõ. Herhalde biraz sõkõ 
tutuyorlardõ i i hocalarõmõz ve bununla da övünüyorlardõ. te “biz çok 
sõkõ tutuyoruz i i” anlamõnda bir yakla õm sergiliyorlardõ. Ben bunun çok 
do ru oldu unu dü ünmüyorum tabi. Yani 360 ki i, mezun olma 
durumundaki ö renci okul bitirme sõnavõna giriyor ve 8 ki i mezun 
oluyor.” DG 20: “Genelde sõnavlarõmõz klasikti. Bir tek psikoloji 
ö retmenimiz vardõ, o tek kelimelik sõnav yapardõ, bo luk doldurmaca. 
Di erlerin ço unlu u test yapardõ, klasik yapardõ. ok oldu um sõnav 
çe idi o olmu tu. Çünkü bir cümlenin içinden bir tek kelimeyi eksik 
bõrakõp onu tamamlamamõzõ istiyordu. Böyle bir ey tamamen ezbere 
dayalõydõ.”  
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Tanõklarõn anlatõlarõna göre ö retmenlik uygulamasõ son sõnõfta dördüncü 
yarõyõlõn son bir ayõnda yapõlmaktadõr.  Tanõklar uygulama e itiminin 
süresini genelde az (4) bulmu  ve daha uzun süreli ve etkili uygulama 
e itimine i aret etmi lerdir.  

ÖT 15: “Staj zamanõnda bir hafta boyunca gidiyorduk. Önce gözlemimiz 
oluyordu. Üçer arkada  veya dörder arkada  bir sõnõfa giriyorduk; 
birimiz anlatõrken di erleri dinliyordu. Artõ, sõnõfõn ö retmeni de orda 
duruyordu. Kendi hocamõzla birlikte hep birlikte koordine oluyordu.” 
GC 16: “ kinci sõnõfõn ikinci yarõsõnda bir ay Turgut Reis’te bir ay staja 
gittik. Bir hafta falan dinleyici olduk. Onun dõ õnda hemen ders 
anlatmaya ba ladõk. Sonra bir de dosya hazõrladõk.” E  17: “Süresi bir 
aydõ, yanlõ  hatõrlamõyorsam. Bu sürenin az oldu unu ve uygulamanõn 
daha geni  kapsamlõ yapõlmasõ gerekti ini dü ünüyorum.” DG 20: 
“Okulda dört hafta uygulamamõz vardõ. Birinci hafta izliyorduk dersleri. 
kinci hafta bir saat, üçüncü hafta iki saat, dördüncü hafta tam gün ders 

anlatõyoruz.”   

E itim yüksek okulu tanõklarõn anlatõlarõna göre de ö retmenlik becerisi 
kazandõrma noktasõnda uygulama ya da okul stajlarõnõn yetersiz oldu u 
söylenebilir.   

 Kurumsal Geli im 

lkö retmen okulunda genel kültür ve alan e itimine yönelik dersler 
a õrlõkta iken e itim enstitüsünde daha çok meslek bilgisi ve sõnõf 
ö retmenli i alanõna yönelik dersler a õrlõk kazanmõ tõr. E itim yüksek 
okulunda ise genel kültür derslerinin a õrlõ õ arttõrõlmõ tõr. Ancak bu 
kurumlarda okuyan tanõklar, kurumun ö retmen yeti tirme amacõnõ da 
dikkate alarak daha çok meslek bilgisi derslerini ve özellikle uygulamasõ 
olan dersleri anõmsamõ  ve meslekî beceriye dönük derslere vurgu 
yapmõ lardõr. Tanõklar meslekî beceri kazandõrma noktasõnda okullarõnõ 
pek ba arõlõ bulmamõ lardõr. 

Çünkü okullar, zamanla statü de i ikli ine u rasa da bina, ö retim 
ortamõ, araç-gereç, ö retim elemanõ faktörü gibi etkenlerle ö retim 
yöntem ve teknikleri açõsõndan bir geli me sa layamamõ tõr. Her üç 
kurumda da geleneksel yöntemlerin etkin kullanõldõ õ söylenebilir. 
Bunlar not tutturma, düz anlatõm ve soru-cevap eklinde sõralanabilir. 
Özellikle e itim enstitüsünde programa yeni derslerin girmesiyle birlikte 
not tutturma yönteminin sõklõkla kullanõldõ õ söylenebilir. Üniversitenin 
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çatõsõ altõnda e itim veren e itim yüksek okulunda ise derslerin daha 
kuramsal bir içeri e dönü tü ü de erlendirmesi de yapõlabilir. 

Ö rencilerin derslerde ba arõsõnõ ölçmeye yönelik sõnavlarõn genelde 
bili sel düzeyi ölçtü ü söylenebilir. Bu sõnavlar, “yazõlõ-açõk uçlu”, 
“sözlü”, “test-çoktan seçmeli” eklindeki sõnavlardõr. lkö retmen 
okulunda bili sel düzeyin ötesinde bilgi ve becerileri ölçme amacõ ta õyan 
sözlü veya mülakat eklindeki sõnavlar e itim enstitüsü ile birlikte e itim 
yüksek okulunda uygulanmaz olmu tur. Tanõklara göre açõk uçlu 
sorularla uygulanan test tekni i en kolay sõnav olarak de erlendirilmi tir. 
Bunun nedeni ö retim elemanlarõnõn bu tekni e yeni alõ malarõ nedeniyle 
ezbere dayalõ bili sel sorularõn ötesinde ölçme aracõ hazõrlamadaki 
ya adõ õ güçlükler olabilir. 

lkö retmen okulunda “okul stajõ” genelde birle tirilmi  sõnõfõ bulunan 
köy okullarõnda yapõlmõ tõr. Tanõklar, köylerde yapmõ  olduklarõ stajõn 
kendilerine yararlõ oldu u dü üncesini ta õmaktadõr. E itim enstitüsü ve 
e itim yüksek okulunda yapõlan stajlarõn ise, sürelerinin kõsa olmasõ ve 
ehir okullarõnda yapõlmasõ gibi nedenlerle etkili olmadõ õ görü ü 

a õrlõktadõr.        

d) Mezunlarõn Atanma Durumlarõ 

2000’li yõllara gelinceye dek ö retmen açõ õ oldu undan ö retmen 
yeti tire kurumlardan mezun olanlarõn mesle e geçi leri, ba ka bir ifade 
ile atanmalarõ ciddi bir sorun olmamõ tõr. Ancak nitelikli ö retmenlerin 
seçimi ile ilgili bazõ sorunlardan söz edilebilir (Uygun, 2005; Akyüz, 
2007). Bundan dolayõ tarihsel süreç içerisinde ö retmen olarak görev 
yapmõ  tanõklarõn mesle e nasõl atandõklarõna ili kin sözlü anlatõlarõnõn 
betimlenmesi önemlidir.    

 lkö retmen Okulu 

Tanõklarõn anlatõlarõna göre okuldan mezun olanlar ihtiyaç oldu u için 
sõnavsõz do rudan mesle e atanmõ lardõr. Anlatõlarda yatõlõ olan 
ö rencilerin ma duriyeti daha fazla olan yerlere atandõ õ söylenebilir. 
Onlardan ço unlu u köylere (5), biri de ö retmen okulunu gündüzlü 
okudu u için kendi memleketinde kent merkezine atanmõ tõr. Köylere 
atanan stajyer ö retmenler, kendilerine rehberlik edecek kõdemli 
ö retmenlere ihtiyaç hissetmi lerdir. 

ÇK 2: “Bizi verdiler Kayseri’ye, gittim. Ben anslõydõm gitti imde; 
köyümde üç-dört tane ö retmen a beylerim vardõ. Onlardan baya õ 
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eyler ö rendim. Ama yatõlõ olup da do uya giden tek ba õna köyde kalan 
ki i, di er köyler de çok uzak, o ö retmenli i kimden ö renecek?” MA 3: 
“Bizim zamanõmõzda (1964) imtihan yok idi. (…) Direk olarak istedi im 
ehri, gündüzlü okudu um için Çanakkale merkez istedim. Merkezden 

kura çekimi neticesinde burada (Çanakkale merkez) ba ladõm. HY 6: 
“(19)61-62 ö retim yõlõnda mezun oldum. Yani 62’nin Haziran ayõ 
sonunda diplomamõzõ aldõk. Ondan sonra tabi, bizim müracaatlarõmõzõ 
Ö retmen Okulu idaresi yaptõ ve Ankara’ya gönderdi. Yani Millî E itim 
Bakanlõ õna gönderdi. Yani biz herhangi bir atanma talebinde 
bulunmadõk. 31 Temmuz 1962’de göreve ba ladõk; Bilecik’in Bozüyük 
kazasõnõn damlacõk köyünde.” SÖ 4: “Benim ilk tayin yerim Sivas. 
Sivas’õn Hafik ilçesine 25 kilometre uzaklõkta bir köy. Ben oraya yayan 
gittim. Hoca nasõl geldin dediler. Ne var dedim. Korkmadõn mõ? Ne var 
korkacak? Köy çocu uyum ben, korkmam öyle kurttan ku tan.”  

 E itim Enstitüsü 

Enstitülü tanõklarõn anlatõlarõna göre mezun olan ö retmen adayõ Millî 
E itim Bakanlõ õ’na ba vurmasõ halinde kura yöntemi ile 
atanabilmektedir. Ancak bu atamalar sõrasõnda siyasi hükümetlerin de 
etkili oldu u anlatõlardan çõkarõlabilir. Genelde ilk atamalar köylere (3) 
yapõlmõ tõr. Atanmak için öncelikle tam te ekküllü “sa lõk raporu” nun 
gereklili inden söz eden bir anlatõ da önemlidir.   

NS 7: “Kurayla belirlendi bizim atamalarõmõz. Tabi biz gitmedik 
kuralara. Bakanlõkta çekildi kuralar. Daha sonra bizlere bildirildi. 
Benim ilk tayin yerim Rize Gündo du ilçesidir.” KM 8:  “Biz Haziranda 
mezun olduk. O ara (1970’li yõllar) tabi bir iktidar de i ikli i oldu u için 
bizim atamalarõmõz geç kaldõ. Onun için Kasõm döneminde göreve 
ba ladõk. Bazõ arkada larõmõz Ekim’de göreve ba lamõ tõ. Atanmamõz o 
ekilde oldu, sõnav yoktu.” Ö 9: “Mezun olduktan sonra (1979) biz 

rapor aldõk. Yani görevle ilgili sa lam raporu… Raporu aldõktan sonra 
müracaat ettik, hemen atamamõz yapõldõ.” Ç 10: “Ba vurdum, i te 
açõklandõ, valili e geldi. Babam beni köyüme (grev yerime) götürdü. 0 
zaman 79 yõlõydõ, Kasõm ayõydõ, siyasi dönemin yo un oldu u günlerden 
biriydi. Babam gönüllü yanõma geldi. Hatta ben utanmõ tõm babam var 
diye. Ama i te ço unlu u babasõyla gelmi ti.” A  12: “O zaman bize bir 
kâ õt getirdiler. Dediler ki tayin isteyeceksiniz. Üç tane il seçebiliyorduk. 
Ben birincisi Çanakkale, Çanakkale olmayõnca ikincisi Çanakkale 
yazdõm. Olmaz ama, ey bilmiyorsun, bilmedi imiz için bir de yakõn 
yerleri yazdõm, okul idaresine teslim ettim. Kasõm ayõnda bizim tayinimiz 
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çõktõ Balõkesir’e” SB 14: “Mezun olan herkes Millî E itim Bakanlõ õ 
tarafõndan kura çekilerek atanõyordu. Bizden önceki dönemler, bizzat 
kendileri kura çekti, bizde ise otomatik bir kura çektiler, nasõl yaptõlar? 
Bilmiyorum, ama biz kura çekimine gitmedik.”   

 E itim Yüksek Okulu 

E itim yüksek okulu mezunlarõ arasõnda okuldan mezun olur olmaz 
hiçbir art olmaksõzõn atananlar oldu u gibi, yeterlik sõnavõna girerek 
atananlar da olmu tur. Buna ili kin bazõ anlatõlar öyledir:  

GC 16: “Nasõl atandõm biliyor musun? Biz hemen diplomayõ aldõk, 
dediler ki, 12 foto raf ve nüfus kâ õdõnõzõ getirin. Verdik onu okula, 
kuldan bir ö retmen her türlü evrakõ yaptõ, her eyi hazõrladõ, koydu 
çantasõna, götürdü Ankara’ya. Bir ay sonra tayinimiz çõktõ (1983).” E  
17:  “O zaman (1987) atanmak için yeterlik sõnavõ vardõ, direk olarak 
atanmamõz mümkün de ildi. Bir yeterlilik sõnavõna tabi tutulduk. Bu 
sõnavda aldõ õmõz puan ve ba arõ sõralamasõna göre açõk olan iller 
bazõnda atanmamõz yapõldõ. Bakanlõk düzeyinde yapõlan bir sõnavdõ o. 
Telgraf yoluyla atama emirlerimiz geldi bize: “Kars ili Millî E itim 
Müdürlü ü emrine atandõnõz. u tarih kadar göreve ba lamanõz 
gerekmektedir” diye küçük bir kâ õttõ.” YÖ 19: “O zaman da (1987) 
sõnav vardõ. Bugünün benzeri bir sõnavdõ ama genelde herkes 
kazanõyordu.” DG 20: “Yeterlik sõnavõna girdik. Bizim dönemimizde ilk 
yeterlik sõnavõ çõktõ (1987). Ben o ara, tayinim Do uya çõkmasõn diye 
evlendirildim. Evlendim kendi iste imle. Do uya tayinimin çõkmasõnõ 
istemiyordum. Fakat yeterlik sõnavõnõn sonucunda bana bir belge geldi. 
Sonuç belgesi, i te puanõm yazõyordu, Türkiye genelindeki sõralamam 
yazõyordu, ba arõlõ olup olmadõ õm yazõyordu, en altõnda da “Diyarbakõr 
il emrine görevlendirildiniz…” imdi be onu alõr almaz a õrdõm. (…) O 
sene bir prensip kararõ alõnmõ : Kesinlikle görev yerinize gidip 
ba layacaksõnõz. Sonra e  durumu belgenizi ibraz edeceksiniz.”  ÖT 15: 
“Biz o dönemin anslõlarõndanõz. Hem bitirme sõnavõ kalktõ hem de 
yeterlik sõnavõ yoktu. O zaman bizde “yeterlilik sõnavõ” vardõ. Yeterlik 
sõnavõ bizde kalktõ. Ö retmen açõ õ çok fazlaydõ ben mezun oldu um yõl 
(1990).” 

Anlatõlara göre ö retmen açõ õnõn yo un oldu u dönemlerde mezunlar 
sõnavsõz atanmõ tõr. Ancak atama için yeterlik sõnavõnõn yapõldõ õ yõllarda 
ise, sõnav sonucu daha çok görev yerini belirlemede etkili olmu tur. 
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Di er türlü yine ihtiyaç oldu undan mezunlarõn ço unlu u hemen hemen 
atanmõ tõr.   

 Kurumsal Geli im 

Her üç kurumda mezunlar ö retmen açõ õndan dolayõ genelde do rudan 
mesle e atanmõ lardõr. Ancak 1980 öncesi dönemde e itim enstitüsü 
mezunlarõnõn atanmasõnda her ne kadar kura sistemi olsa da politik 
etkenlerin etkili oldu u söylenebilir. Kurumlardan mezun olan 
ö retmenler, büyük ço unlukla köylere ö retmen olarak atanmõ lar ve 
buralarda tek ö retmen olarak deneyimsizliklerini ileri sürerek 
kaygõlarõnõ dile getirmi lerdir.   

 

Sonuç ve Genel De erlendirme 

Çalõ ma sonucunda Çanakkale’de ö retmen e itimi veren “ilkö retmen 
okulu”, “e itim enstitüsü” ve“e itim yüksek okulu” kurumlarõndan 
mezun olan ö retmenlerin sözlü tanõklõklarõna dayalõ olarak ilgili 
kurumlarõn yapõsõ, e itim-ö retim ortamõ, ö renci durumu, ö retim 
kadrosu, e itim-ö retim faaliyetleri ve mezunlarõnõn atama durumlarõna 
yönelik a a õdaki sonuçlara ula õlmõ tõr.  

lkö retmen okulunun, yönetmelikte yer alan ko ullarõ sa layan 
ö renciler arasõndan sõnavla seçim yaptõklarõ anla õlmaktadõr. Bu 
okullarõn ö renciler tarafõndan genellikle bilinçli olarak de il fakirlik, i  
sahibi olma gibi sebeplerle tercih edildikleri görülmektedir. Yatõlõ okuma 
imkânõn erkek ö rencilerin bir kõsmõna tanõnmõ  olmasõnõn da bu seçimde 
etkisinin büyük oldu u anla õlmaktadõr. Okul ikliminin olu masõnda ve 
dostane ili kilerin geli mesinde okulun yatõlõlõk özelli inin etkili oldu u 
dü ünülmektedir. Binalar yapõsal olarak eksik olarak nitelenmekte ise de 
dersliklerin derslere göre da õlmasõ ve laboratuarlara yönelik övgüler ilgi 
çekici görülmektedir.  

E itim enstitüsünde ise; ö renci seçimlerinin Üniversitelerarasõ Seçme 
Sõnavõnõn yanõnda Milli E itim Bakanlõ õ tarafõndan hazõrlanan sorularla 
enstitülerin kendilerince uygulanan ve de erlendirilen yazõlõ ve mülakat 
sõnavlarõyla yapõldõ õ gözlenmektedir. Enstitüye giri te politik etkilerin 
belirleyici oldu u görülmektedir.  Ö rencilerin enstitüyü tercih sebepleri 
genellikle ilkö retmen okullarõ ile benzerdir. Okullar fiziki ko ullar ve 
araç-gereç donanõmõ olarak yetersiz bulunmaktadõr.  
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E itim yüksek okulunun 1983 yõlõnda Trakya Üniversitesi’ne ba lõ 
olarak iki yõllõk e itim veren bir e itim-ö retim veren kurum olarak 
açõlmasõnõn ardõndan 1989-1990 yõllarõnda ö retim süresinin dört yõla 
uzatõldõ õ görülmektedir. Merkezi yerle tirme sõnavõyla gelen 
ö rencilerin büyük ço unlu unun bu okulu bilinçli olarak seçmedikleri 
görülmü tür. Adõ geçen kurumda ö renim görmek için iki basamaklõ olan 
seçme sõnavõnõn sadece ilk basama õnda ba arõlõ olmanõn yeterli 
olabilmesi dikkat çekicidir. Okulun fiziki yapõsõna ili kin yeterli veri 
toplanamamõ tõr. 

 Kurumlarõn yönetici ve özelliklerine ili kin toplanan verilerde 
yönetici özelliklerine vurgu yapõlmadõ õ gözlenmi tir. lkö retmen 
okulunda ö retmenlerin ö rencilerle ili kileri çok sõcak, samimi olarak 
de erlendirilmi tir. E itim enstitüsünde ise siyasi yakõnlõ õn etkili 
oldu una ili kin açõklamalar yapõlmõ , e itim yüksek okulunda da katõ 
disiplinli bir ili kinin varlõ õndan bahsedilmi tir. 

E itim-ö retim faaliyetleri açõsõndan, ilkö retmen okulunda genel kültür 
ve alan e itimine yönelik dersler a õrlõkta iken, e itim enstitüsünde daha 
çok meslek bilgisi ve sõnõf ö retmenli i alanõna yönelik derslerin a õrlõk 
kazandõ õ görülmektedir. E itim yüksek okulunda ise genel kültür 
derslerinin a õrlõ õnõn daha da arttõ õ görülmektedir. Okullar meslekî 
beceri kazandõrma noktasõnda pek ba arõlõ bulunmamõ lardõr. Her üç 
kurumda da not tutturma, düz anlatõm ve soru-cevap gibi geleneksel 
ö retim yöntemlerinin etkin kullanõldõ õ gözlemlenmi tir. Özellikle 
e itim enstitüsünde programa yeni derslerin girmesiyle birlikte not 
tutturma yönteminin sõklõkla kullanõldõ õ belirtilmi tir. Üniversitenin 
çatõsõ altõnda e itim veren e itim yüksek okulunda ise derslerin daha 
kuramsal bir içeri e dönü tü ü söylenebilir. De erlendirme boyutuna 
bakõldõ õnda, ilkö retmen okulunda sözlü ve yazõlõ sõnavlara yer verildi i 
görülmektedir. Bu kurumda ölçme-de erlendirme amaçlõ çoktan seçmeli 
sorular kullanõlmamaktadõr. E itim yüksek okulunda, ö renci ba arõsõnõ 
de erlendirmek için çoktan seçmeli ve açõk uçlu sorulardan olu an vize 
ve final sõnavlarõnõn yapõldõ õ görülmektedir. Her üç okul tipinde de 
de erlendirmelerin geleneksel bir çizgide bili sel alana yönelik yapõldõ õ 
göze çarpmaktadõr. lkö retmen okulunda “okul stajõ”nõn genelde 
birle tirilmi  sõnõfõ bulunan köy okullarõnda yapõldõ õ ve tanõklar 
tarafõndan verimli olarak de erlendirilmesi dikkat çekmektedir. E itim 
enstitüsü ve e itim yüksek okulunda yapõlan stajlarõn ise, sürelerinin kõsa 
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olmasõ ve ehir okullarõnda yapõlmasõ gibi nedenlerle etkili 
bulunmamõ tõr. 

Mesle e atanmaya ili kin; ilkö retmen okulu mezunlarõnõn herhangi bir 
sõnava girmeden ö retmenlik ya amõna ba ladõklarõ, enstitü mezunlarõnõn 
bir kõsmõnõn MEB’e ba vurarak kura yoluyla atandõklarõ gözlenmektedir. 
Kurayla yapõlan atamalarda siyasi hükümetlerin etkili oldu u göze 
çarpmaktadõr. E itim yüksek okulundan mezun olur olmaz atananlar 
oldu u gibi yeterlilik sõnavõndan ba arõlõ olma artõyla atananlara da 
rastlanmaktadõr. Her üç okulun mezunlarõ da ço unlukla köylere 
ö retmen olarak atanmõ lar ve buralarda tek ö retmen olarak 
deneyimsizliklerini ileri sürerek kaygõlarõnõ dile getirmi lerdir.  

Çalõ ma sonucunda Çanakkale ilindeki ilkö retmen okulu, e itim 
enstitüsü, e itim yüksek okulunun günümüz e itim fakültesini geli imine 
kaynaklõk etmelerine kar õn e itim kurumlarõnõn düzeninin ve geli iminin 
toplum ve toplumsal olaylarla ili kili oldu u sonucuna varõlmõ tõr. Bu 
kurumlarõn yapõsõnda bazõ de i ikliklere gidilse de, bu de i iklikler her 
zaman kurumun niteli ini artõrmaya yönelik bir geli me olarak 
de erlendirilemez. Örne in 1980’den önce lise üzerine iki yõllõk e itim 
veren e itim enstitülerinde ö renci seçiminde, e itim-ö retim 
etkinliklerinde hatta ö retmen adaylarõnõn atanmasõnda politik etkilerin 
belirleyici oldu u görülmektedir. Oysa ki, ö retmen e itiminin süresi lise 
düzeyi üstüne çekilmi  ve programlarõ yeniden yapõlandõrõlmõ tõr. Bu 
özellikler, geli tirmeye yönelik gibi görünse de aslõnda ö retmen 
e itiminin niteli ini arttõrmamõ tõr.     
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