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Bu rapor Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün Temmuz 2009 – Kasım 2012 dönemini kapsayan dekanlık görevi sırasında Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanlığı tarafından stratejik planda yer alan vizyon, misyon ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülen faaliyetler hakkında ilgililere
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bundan dolayı, herhangi bir resmî nitelik taşımamaktadır.

SUNUŞ	
  
Bu rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Atatürk Eğitim Fakültesi [AEF] Dekanlığına
atanan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün yönetimi altında bu fakültede gerçekleştirilen faaliyetleri ana hatlarıyla kayıt altına alıp tarihe not düşmek ve bunları ilgili makamların bilgisine sunmak üzere kaleme alınmıştır. Böylece, hem yönetimde hesap verebilirlik ilkesinin gereği yapılmış, hem de Fakültede bir kurumsal hafıza oluşturma yolunda somut bir adım atılmıştır.
Raporda Fakülte tarafından yürütülen faaliyetler iki kısımda ele alınmıştır. Birinci
Kısımda öğretmen yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen
ulusal ölçekte çalışmalar özetlenmektedir. İkinci Kısımda ise Fakültede (a) akademik teşkilatın geliştirilmesi, (b) öğretim elemanları ve (c) öğrencilere ilişkin nicel
ve nitel durum, (d) eğitim ve öğretim: öğretmen yetiştirme, (e) bilimsel faaliyetler,
(f) sosyal ve kültürel hizmetler, (g) altyapı (personel, mekân ve teknoloji vd.) geliştirme konularında yapılan faaliyetler betimlenmiştir. Bu yapılırken sübjektiviteden
uzak durulmuş, verilerin tablolar ve grafikler ile yalın bir şekilde sunulmasına özen
gösterilmiştir.
Farklı alanlara ilişkin verilere bir bütün olarak bakıldığında Fakültenin gerek ulusal
ölçekte yürütülen projeleri gerçekleştirmede, gerekse kurumsal hedefleri hayata
geçirmede olumlu bir performans sergilediği görülmektedir. Ulusal ölçekte kaydedilen iki önemli gelişme, Fakültenin öncülük ve inisiyatifinde Eğitim Fakülteleri
Dekanlar Konseyi (EFDEK)’nin oluşturulması ve Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’nin kurulması ve akreditasyon ön çalışmalarının başlatılmasıdır. Fakültenin aslî görev alanlarına ilişkin
aşağıda betimlenen gelişmeler arasında en önemlileri, akademik teşkilat ve kadronun genişletilmesi; meslekî ve bilimsel organizasyon ve faaliyetlerin nicelik ve niteliğinin iyileşmesidir.
Bu başarı grafiğinin şekillenmesinde pek çok kişi, kurum ve kuruluş da önemli rol
oynamıştır. Üniversitemiz üst yönetimi, kadro talebimizi önemli ölçüde
karşılayarak Fakültemizin had safhaya ulaşan mağduriyetinin giderilmesine katkıda
bulunmuş; bir önceki yönetim tarafından başlatılan A – B C Blokların iç mekan,
elektrik ve internet ağlarını yenileme projesinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen,
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Akif
Aydın, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Tufan
Buzpınar farklı zaman ve konularda bize destek vermiştir. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey, YÖK Öğretmen Yetiştirme
Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Safran, Ayasofya Müzesi Müdürü
Doç. Dr. A. Haluk Dursun ve İstanbul İl Kültür Müdürü Prof. Dr. A. Emre Bilgili
de yanımızda olmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Erhan Erken, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Avrupa
Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu ve burada adını sayamadığım çok sayıda isim çalışmalarımıza katkı sağlamıştır. Hepsine teşekkür ve
şükran borçluyum.

4

ATATÜRK	
  EĞİTİM	
  FAKÜLTESİ	
  |	
  TEMMUZ	
  2009	
  –	
  KASIM	
  2012	
  	
  

Üç yıl boyunca yaptığımız bilim, kültür ve sanat etkinliklerini maddî olarak destekleyip onlara can suyu veren kişi ve kurumları da anmak istiyorum. Sayıları burada
listeleyemeyeceğim kadar fazla olan sponsorlarımıza da teşekkür etmekten mutluluk duyuyorum.
Bu süreçte benimle birlikte büyük bir fedakarlıkla çalışan dekan yardımcılarım
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Doç. Dr. Hatice Akkoç ve Doç. Dr. Levent Deniz’e, Fakülte Sekreteri Mustafa Kök’e ve onun şahsında bütün idarî personele müteşekkirim.
Aynı şekilde öğretim elemanlarımıza da uyum içinde ve özveriyle çalışarak Fakültenin başarı grafiğini yükselttikleri için şükran borçluyum. Hep birlikte yaklaşık
8.500 öğrencisi ve 300’den fazla idarî ve akademik personeli ile Türkiye’nin en
büyük öğretmen yetiştiren kurumları arasında olan Atatürk Eğitim Fakültesi’ni eğitim ve bilim alanlarında daha ileri taşımaya çalıştık; dahası ülkenin şimdiye kadar
ihmal edilen alana özgü bazı yapısal eksiklerinin (dekanlar konseyi, akreditasyon
sistemi vb.) giderilmesi yolundaki çalışmalara öncülük ettik.
Hedefimiz Fakülteyi Tanzimat’a kadar inen tarihî mirasına layık, her yönüyle yüksek standartlara sahip, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş dünyanın saygın öğretmen yetiştiren kurumlarından biri haline getirmek olmuştur. Geçtiğimiz üç yılda bu hedefe yönelik projelerin yalnızca bir bölümü gerçekleştirilebilmiştir. Başardıklarımız Fakültede kısmî bir mekânsal dönüşüm, kayda değer bir kadro genişlemesi, güçlü bir altyapı ve teknoloji atılımı, yoğun bir bilimsel ve kültürel hareketlilik olarak tezahür etmiştir. Gerçekleştiremediğimiz hedeflerin başında Fakültenin mekânsal dönüşümünün tamamlanması gelmektedir. Fakültenin ileri teknolojiyle donatılmış modern binalara kavuşması, diğer
alanlardaki gelişmelerin de daha kapsamlı ve hızlı olarak seyretmesini sağlayacaktır.
Bu nedenle, yakın vadede Fakültenin mekânsal sorunlarının çözülmesi, kurumsal
geleceğimiz bakımından hayatî öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, gelecek birkaç
yılda, kurumsal kimlik ve kültürün güçlendirilmesi, idarî personelin farklı alanlarda
eğitilmesi ve nihayet akademik personelin daha verimli hale getirilmesi gibi konulara odaklanılması icap etmektedir.
Saygılarımla.
17 Kasım 2012
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Dekan
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ÖZET	
  
Bu raporun hazırlanma amacı Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün göreve başladığı
Temmuz 2009’dan Kasım 2012’ye kadar Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri kayda geçirerek kurumsal hafızanın oluşumuna katkıda bulunmak ve hesap verebilirlik ilkesinin gereğini yapmaktır.
Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk bu göreve atanmadan önce Marmara Üniversitesi
bünyesinde birçok idarî görevde bulunmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, araştırma ve uygulama
merkezi müdürlüğü, senato üyeliği. Ayrıca şu üyeliklerde de bulunmuş/bulunmaktadır: UNESCO Türk Milli Komitesi Genel Kurul Üyesi, TÜBİTAK
proje değerlendirme panelisti, Millî Eğitim Şurası komisyon başkanlığı ve genel
kurul üyeliği, EUROCLIO üyeliği...

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakültelerini Geliştirmeye
Yönelik Ulusal Çalışmalar
Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün dekanlık görevi süresince Atatürk Eğitim Fakültesi Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve Eğitim Fakültelerini geliştirmeye yönelik bazı
önemli projelerin gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Bunların bazıları şunlardır:
1. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin Kuruluşu. Fakültenin organize ettiği Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Akreditasyon Çalıştayı’nda (İstanbul, 20-21 Ocak 2012) kurulmuştur. Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk halen
Konsey Yürütme Kurulu Başkanıdır. Eylül 2012 itibariyle dört toplantı
yapmıştır.
2. Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluşu. Dekan Öztürk’ün yürütücüsü olduğu bir çalışma grubu tarafından alt yapısı oluşturulmuş ve Haziran 2012 tarihinde İstanbul merkezli
olarak tüzel kişilik kazanmıştır. Akreditasyon için ön çalışmaları başlatmıştır.
3. Üç yılda 3’ü uluslararası olmak üzere 16 bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, çalıştay…) gerçekleştirilmiştir.
Bunların dışında Prof. Dr. Cemil Öztürk akademisyen/dekan kimliğiyle ulusal/uluslararası ölçekte şu görev ve faaliyetleri sürdürmektedir:
4. YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu [eski Öğretmen Yetiştirme Millî
Komitesi] üyeliği. Dekan Öztürk MEB tarafından yürütülen Ulusal Öğretmen
Strateji Belgesi’nin hazırlık sürecinde de görev almıştır.
5. Sosyal Bilgiler Eğitimciler Birliği Derneği (SBEB) Başkanlığı. Bu dernek
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nu geleneksel hale getirmiş
ve aşağıda zikredilen uluslararası hakemli Journal of Social Studies Education
Research adlı dergiyi çıkarmaya başlamıştır.
6. SBEB tarafından yayınlanan Journal of Social Studies Education Research
adlı uluslararası hakemli derginin editörlüğü. Kasım 2012 itibarîyle 5. sayı neşredilen bu dergi, birçok yerli ve yabancı indeks tarafından taranmaktadır.

ÖZET	
  

	
  

Fakülte Bünyesindeki Çalışmalar
§

Akademik Teşkilat

Fakülte akademik kadrosu nicel ve nitel bakımdan geliştirilmiş; mevcut personelin
etkili ve verimli kullanımına çalışılmıştır.
þ Fakültede had safhaya varan araştırma görevlisi ihtiyacı 2547 Sayılı Kanunun
35’inci maddesi ve ÖYP projesinin sağladığı fırsatlar değerlendirilerek önemli
ölçüde giderilmiştir. Ayrıca bazı birimlere tahsis edilen kadrolara atamalar
yapılmıştır.
þ Elli civarındaki yardımcı doçentlik kriterlerini karşılayan akademik personelin
%90’ının kadro alması sağlanmıştır.
þ Doçentliğe yükselmedeki tıkanma ortadan kaldırılmış, son üç yılda bu unvanı
alanların sayısı %300 artmıştır.
þ Kadroların verilmesinde akademik personel yönünden geliş(e)memiş birimlere
öncelik verilmiştir.
þ Ayrıca yeni kurulmuş ve kurulacak birimlere de kadro dağılımında öncelik sağlanmıştır.
§

Bilimsel	
  Gelişmeler	
  

Fakülte bilimsel faaliyet sayı ve kalitesi yönünden Türkiye’nin en etkin ve üretken
fakültesi olmuştur. Bilimsel yayın yönünden de önde gelen fakülteler arasındaki
yerini pekiştirmiştir.
þ Üç yıldan daha az sürede gerçekleştirilen veya hazırlıkları tamamlanan 16 ulusal/uluslararası meslekî/bilimsel toplantı bu gelişmenin en açık göstergesidir.
þ Genellikle güncel tarihten bir yıl gecikmeli olarak yayınlanan M. Ü. Atatürk
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, zamanında yayınlanan ulusal hakemli ve ULAKBİM tarafından taranan bir dergi haline getirilmiştir.
þ Fakülte öğretmen yetiştirme alanındaki ulusal gelişmelerin de öncüsü haline
gelmiştir: (a) Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün Eğitim Fakülteleri Dekanlar
Konseyi’nin kuruluşuna önayak olması, (b) halen bu Konseyin Kurucu Başkanı
olarak ulusal öğretmen eğitimi akreditasyon sisteminin kuruluşuna öncülük
etmesi, (c) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu [Türk Millî Komitesi’nin yerine kuruldu] üyesi olması ve bu konularda YÖK ve MEB’e danışmanlık yapması vb.
þ Öğretim elemanları bilimsel yayın ve tecrübe yönünden gelişimlerini sürdürmüştür.
§

Eğitim	
  ve	
  Öğretim	
  

Eğitim ve öğretimin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
þ Eğitim ve öğretim ortamlarının mekânsal gelişimi sağlanmaya çalışılmıştır.
þ Derslik ve laboratuvarların araç – gereç ihtiyaçları karşılanmıştır.
þ Öğrencilerin ders dışı çalışmalarının sürdürülmesinde önemli bir role sahip
olan ve yıllarca kapalı kalan Fakülte kütüphane ve okuma salonu yeniden
açılmıştır.
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þ Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak için malî kaynak yaratmak üzere bilimsel araştırma projelerinin gelişimi desteklenmiştir.
§

Toplum	
  Hizmetleri	
  

Toplum Hizmeti kapsamında faaliyetlerin sistemli ve devamlı hale gelmesine
çalışılmıştır.
Hizmet	
  İçi	
  Öğretmen	
  Eğitimi. Eğitim Fakültelerinin toplum hizmetleri kategorisinde değerlendirilebilecek faaliyetlerinin başında hizmet içi öğretmen eğitimi
programları gelmektedir. Son üç yılda da bu faaliyetler sürdürülmüştür. Dahası bu
programların daha anlamlı ve etkili hale gelmeleri için de birer sertifika programı
veya çalıştay şeklinde düzenlenmeleri kararlaştırılmıştır. Bu kategoriye giren faaliyetler şöyle özetlenebilir:
þ Marmara Üniversitesi AEF & MÜSEM – Millî Eğitim Bakanlığı [İstanbul
Eyüp İlçesi MEM] Hizmet İçi Alan Geliştirme Sertifika Programı. 2011-2012
öğretim yılında 800 öğretmen katıldı.
þ Marmara Üniversitesi AEF Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
Çalıştayı, 2009-2010 öğretim yılı.
þ Marmara Üniversitesi AEF – Fen Eğitimcileri Derneği, Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar Çalıştayı, 2011-2012 öğretim yılı.
þ Her yıl onlarcası yapılan okul temelli hizmet içi eğitim faaliyetleri.
Bu tür eğitim faaliyetleri ile AEF, öğretmenlerin daha nitelikli hale gelmesine
katkıda bulunmuştur.
Öte yandan AEF öğretim elemanları hizmet içi öğretmen eğitiminden başka programlarda da görev almıştır. Bunların başında Harp Akademileri tarafından kurmay
subaylık eğitimi alanlar için açılan eğiticilerin eğitimi programları gelmektedir.
Halk	
   Eğitimi. AEF öğretim elemanları halkı çeşitli konularda bilinçlendirmeye
yönelik eğitim programlarına da katılmıştır. Bu tür programlar daha ziyade yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.
Danışmanlık	
   Hizmetleri. AEF akademik personeli 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bazı kurum ve kuruluşlara
danışmanlık hizmeti de vermiştir.
Kültür	
   &	
   Sanat	
   Faaliyetleri. Zaten canlı ve etkili olan AEF kültür ve sanat
faaliyetleri daha nitelikli ve kurumsal hale getirilmeye çalışılmıştır.
þ Türk Halk Müziği Topluluğu kurulmuş; var olan Türk Sanat Müziği Korosu
maddî olarak desteklenmiştir. Bunların düzenlediği etkinlikler kampüste büyük
ilgi görmüştür.
þ Fakültenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün üniversite içi ve dışına yönelik
sanatsal etkinlikleri artarak devam etmiştir.
þ Üniversite ve Fakülte personel ve öğrencilerine yönelik eğitsel, kültürel ve
sosyal etkinlikler nicelik ve nitelik olarak artırılmıştır.
þ Bu bağlamda en az 20 konferansı içeren Bahar Konferansları başlatılmış, bu
öğretim yılında 3’üncüsü gerçekleştirilmiştir.

ÖZET	
  

	
  

þ Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında farklı sosyal kesim ve katmanlara toplumsal hizmet götürülmüştür.
þ Gezi Kulübü ve Türk Eğitimciler Kulübü gibi öğrenci örgütlerinin katkılarıyla
Fakülte ve Üniversitemizin öğrencilerine her yıl onlarca eğitsel ve kültürel faaliyet yapılmıştır.
§

Mekan,	
  Altyapı	
  ve	
  Teknoloji	
  

Fakülte altyapı yönünden adına ve tarihine yakışır mekân ve altyapıya sahip olma
yolunda önemli yol almıştır.
þ Fakültenin A, B ve C Blokları iç mekanları yenilenmiş, elektrik ve internet altyapısı güçlendirilmiştir.
þ F ve G Bloklarının yıkılıp yeniden yapılması konusundaki girişimler henüz
somut bir sonuç vermemiştir. Bu iki blok Marmara Üniversitesi’nin belki de İmparatorluktan kalanlar hariç- en eski ve bir yükseköğretim kurumuna en az
uygun olan binalarıdır. Bu nedenle, yıkılıp yeniden yapılmaları elzemdir.
þ F ve G Blokları iki kez boyatılmış; bazı mekanların yer kaplaması yenilenmiştir.
þ Fakülte amfileri İTO’nun malî desteğiyle yenilenmiştir.
þ Fakülte Kütüphanesi ve Okuma Salonu yenilenmiş; aynı zamanda Çok Amaçlı
Salon olarak kullanılabilir hale getirilmiştir.
þ Fakülte toplantı salonu çağdaş görünüm ve donanıma sahip bir Fakülte Kurulu
Salonu’na dönüştürülmüştür.
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Kurulduğu günden beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi [AEF]
Türkiye’nin en önemli/etkin öğretmen yetiştiren kurumlarından biri olmuştur.
Bunda Fakültenin Atatürk Eğitim Enstitüsü/Yüksek Öğretmen Okulu’ndan aldığı
tarihî miras kadar, iki dünya devletine başkentlik etmek ve halen yerkürenin en
önemli metropolleri arasında bulunmak dolayısıyla istisnaî bir kültürel zenginlik ve
entelektüel gelişim iklimine sahip olan İstanbul’da bulunmanın ayrıcalığı da belirleyici bir rol oynamıştır. Öyle ki, bu büyüleyici kent, yalnız tarihî Osmanlı coğrafyasının değil, tüm dünyanın eğitim ve bilim kurumlarının ulusal zeminde üniversal
zirveye yüksel(ebil)mesi için en uygun ortamlarından birini sunmaktadır.
Sultan Yavuz Sultan Selim’in bir taşını ülkelerden değerli bulduğu, Napolyon Bonapart’ın tahayyül ettiği dünya devletinin başkenti yapmaya layık gördüğü İstanbul; bu tarihî, coğrafî ve kültürel avantajlarının yanı sıra Türkiye eğitim ve bilim
tarihinin de en önemli kentidir. Bu durum öğretmen yetiştirme tarihimiz için de
böyledir. 19. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan her türlü öğretmen yetiştiren
kurumun bir benzeri, Tanzimat döneminde İstanbul’da kurulmuştur. 1848’de Fatih
semtinde başlayan bu tarihî inşa sürecinde İstanbul; İmparatorluk döneminde
Dârülmuallimîn-i Âliye [Erkek Yüksek Öğretmen Okulu] ve Dârülmuallimât-ı Âliye [Kız Yüksek Öğretmen Okulu] ve Cumhuriyet döneminde de Yüksek Öğretmen
Okulu gibi çağını yakalamış öğretmen okullarına da beşiklik etmiştir. Zamanlarında bugün Kuzey Amerika ve AB ülkelerinde uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme program modellerini uygulayan bu okulların tarihî mirasçısı, hiç şüphesiz
AEF’dir. Bu nedenle, Fakültemiz ulusal - evrensel değerler ekseninde yükselen bir
misyon ve vizyona sahip olmanın yanında tarihî bir misyonu da devam ettirmektedir.
İlk dekan Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’ndan bugüne bütün AEF dekanları bu bilinçle
hareket etmiştir. Ne var ki, Fakülte mirasçısı olduğu Atatürk Eğitim Enstitüsü yerleşkesinin yaklaşık ¾’ünü içine alan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde
çeyrek asrı geçen tarihinde sahip olduğu kapalı mekânların %30’unu kaybeden,
buna karşılık öğrenci sayısı %300 artan bir Fakülte haline gelmiştir. Bu dönemde
doktoralı öğretim elemanı sayısı %3’ten %85’e çıkmış; ülkedeki gelişmeye paralel
olarak öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Bu gelişmelere rağmen AEF, 2009-2010 öğretim yılında söz konusu alanlarda da
bazı ciddî sorunlarla karşı karşıya idi. Yükseköğretim mevzuatına göre bunların
bir bölümünün çözüm Üniversite üst yönetiminin irade ve imkanlarına bağlı idi.
2009 Eylülü itibariyle Marmara Üniversitesi son yılında böylesi temel sorunları çözecek köklü atılımlar yap(a)mamıştı. Bu nedenle AEF de bazı sorunların çözümü
için Rektörlük makamının harekete geçmesini beklemişti. Fakültenin kendi imkanlarıyla halledilebilecek sorunlar ise muhtelif sebeplerle çözülememişti.
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TARİHÇE	
  
Atatürk Eğitim Fakültesi tarihî temellerinin derinliği, öğretim elemanı ve öğrenci
sayısı, yürüttüğü program adedi ve eğitim sektöründeki saygın konumu ile Türkiye’nin en önemli öğretmen yetiştiren kurumlarından biridir. Fakültedeki gelişmeleri değerlendirmeye başlamadan önce, onunla ilgili temel özellikleri gözden geçirmek gerekir. Bunu yapmak değerlendirmelerimizi bir çerçeveye oturtmamızı kolaylaştıracaktır.
Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye’nin en köklü öğretmen yetiştiren kurumudur.
Çünkü, bu kurumun tarihî temelleri, Batı tipi ortaokullara [rüşdiye] öğretmen yetiştirmek üzere 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır. Modern
ilkokulların [ibtidâdî] açılması üzerine, bu okullara öğretmen yetiştirmek içiin
açılan Dârülmuallimîn-i Sıbyan da Fakültenin temel taşlarından biridir.
Modern Osmanlı eğitim sistemini, Fransa eğitim düzenine göre yeniden düzenleyen 1869 tarihli “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” uyarınca ilkokul [ibtidaî], ortaokul [rüşdiye] ve liselere [idadî/sultanî] bir çatı altında öğretmen yetiştirecek şekilde 1874’te kurulan Dârülmuallimîn-i Kebîr/Dârülmuallimîn-i Âliye, Fakültenin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü, bu okulun şubelerinin mirasçısı olan
birimler; Cumhuriyet döneminde farklı eğitim kademelerine öğretmen yetiştiren
okullara temel teşkil etmiştir.
Cumhuriyetin ilânından sonra Dârülmuallimîn-i Âliye, bir süre Yüksek Muallim
Mektebi adıyla faaliyet göstermiştir. 1923 –1924’te, birkaç yıl önce kapatılan İhzârî Kısım’ın yerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere Talî Kısım açılmıştır.
Fakat, bu kısım, fazla uzun ömürlü olmamıştır. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu
adını alan okul, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum haline gelmiş; 1959’a
kadar da, Türkiye’nin tek lise öğretmeni yetiştiren kurumu olma özelliğini korumuştur. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise, bu kurumdan ayrı olarak, Erkek
Öğretmen Okulu adıyla faaliyet göstermiştir. 1946 – 1947 öğretim yılında, Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek/ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, Atatürk Eğitim Enstitüsü açılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bu
Enstitü, birkaç yıl sonra İlköğretmen Okulu ve Yüksek Öğretmen Okulu ile birlikte
Tanzimat’ın sonlarında olduğu gibi, aynı mekânda (Çapa’daki tarihî bina) ve tek
bir yönetime sahip olarak faaliyet göstermiştir.
Atatürk Eğitim Enstitüsü 1967 yılında bugünkü Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinin bulunduğu yere taşınmıştır. Burada çok başarılı yıllar geçiren Enstitü,
1977-1978 yıllarında siyasî teröre esir olmuştur. Nitekim öğretim elemanları ve öğrencilerin can güvenliğinin kalmaması üzerine 1978 yılında eğitim ve öğretime ara
verilmiştir.
Aynı yıl Türkiye’de alan fakülteleriyle işbölümü içinde eş zamanlı program modelinde öğretmen yetiştiren üç Yüksek Öğretmen Okulu, yeterli sayıda lise öğretmeni
yetiştiremediği gerekçesiyle kapatılmış; ortaokullara öğretmen yetiştiren Eğitim
Enstitüleri, liseye de öğretmen yetiştirecek şekilde yapılandırılarak yeni nesil Yüksek Öğretmen Okullarına dönüştürülmüştür. Terör nedeniyle eğitime ara veren
Atatürk Eğitim Enstitüsü, bu dönüşümü 1980-1981 öğretim yılında yaşamıştır.
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Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu iki yaşında iken ülkedeki diğer muadilleri gibi
Eğitim Fakültesi haline getirilmiştir.
Fakülte birkaç yıl Atatürk Eğitim Enstitüsü - Yüksek Öğretmen Okulu’ndan devraldığı akademik yapıyla faaliyet göstermiştir. 1980’lerin ikinci yarısında bu yapı
değişmeye başlamıştır. Bu değişimlerden biri, 1869 nizamnamesinin öngördüğü ilkokul, ortaokul ve liseye aynı çatı altında öğretmen yetiştirecek Dârülmuallimîn-i
Kebîr [Âliye] modelinin ihyası anlamına gelecek bir akademik yapının oluşturulmasıdır.
Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 1988 yılında 8 bölümde branş öğretmeni yetiştiren 14
program yürütülüyordu. Ayrıca, Fakülteye bağlı bir de Eğitim Yüksekokulu bulunuyordu ve o da okul öncesi ve sınıf öğretmeni yetiştiren iki programı sürdürüyordu. 1998 yıllına kadar Fakülte gelişimini devam ettirdi. Bu gelişme, her programın
bölüme dönüştürülmesi ve alan fakültelerinden gelen öğretim elemanlarının etkisiyle eğitim program ve uygulamalarının giderek söz konusu fakültelerdekine benzemesi yönünde oldu. Öğretmenlik eğitimi geri plana düştü.
1998 yılında Eğitim Fakülteleri yeniden yapılandırıldı. Akademik teşkilât ilköğretimin ikinci kademesine de öğretmen yetiştirecek şekilde genişletildi. Özel eğitim
gibi yeni alanlarda programlar açıldı. Bu yapısal düzenlemeden sonra Fakültedeki
öğretmen yetiştiren program sayısı iki kat arttı. Halk Eğitimi Bölümü kapatıldı,
benzer alanlara (yabancı diller, güzel sanatlar, sosyal alanlar, fen ve matematik
alanlar...) öğretmen yetiştiren programları yürüten ana bilim dalları yeni oluşturulan bölümlerin çatısı altında birleştirildi. Ayrıca, Fen - Edebiyat Fakültesi’nin ilgili
birimleriyle işbirliği içinde yürütülmesi öngörülen ortaöğretime öğretmen yetiştiren
anabilim dallarında görevli öğretim elemanlarından alan eğitimi/özel öğretim
çalışmak istemeyenler, adı geçen Fakülteye aktarıldı. Bu düzenleme sonrasında Tarih Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ana bilim dallarında hiçbir öğretim elemanı kalmadı. Bu birimlerin öğretim kadroları, kurum içi görevlendirmeler ve dışarıdan atamalarla yeniden oluşturulmuştur.

VİZYON	
  VE	
  MİSYON	
  
Marmara Üniversitesi’nin diğer akademik birimleri gibi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin vizyon ve misyonu birim stratejik planında belirtilmiştir.

Vizyon	
  
2011 idare faaliyet raporunda belirtildiği gibi, Marmara Üniversitesi’nin vizyonu
“Küresel düzeyde başarılara imza atan bir üniversite olmaktır.” Buna paralel
olarak Atatürk Eğitim Fakültesi’nin geçmiş yıllarda gerçekleştirilen birim stratejik
plan çalışmalarında farklı şekillerde ifade edilen vizyonu da “Eğitim bilimleri ve
öğretmen yetiştirme alanlarında yüksek standartlara ulaşarak üstün performans gösteren, dünyanın saygın Eğitim Fakültelerinden biri olmak” olarak
özetlenebilir.
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Misyon	
  
Türkiye’nin en köklü öğretmen yetiştiren kurumu olan Atatürk Eğitim Fakültesi’nin misyonu; Cumhuriyetin, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya
koyduğu “ilelebet payidar” [sonsuza kadar egemen] olma ve “muasır medeniyet”
[çağdaş uygarlık] seviyesinin üzerine çıkma ideallerini benimsemiş; bunları gerçekleştirecek nesilleri gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donatan öğretmenler yetiştiren; Türkiye’nin öncü, dünyanın saygın Eğitim Fakültelerinden biri olmaktır.

DÖNEM	
  HEDEFLERİ	
  
Dönem başında Fakültenin vizyon ve misyonunu kayıt altına almak üzere
hazırlanan stratejik plan hedeflerinin ne ölçüde hayata geçirilebildiğini saptamak
üzere bir çalışma yapılmıştır. Bu sırada Üniversite Stratejik Planının revize edilmesinden de faydalanılarak, Fakültenin öncelikli sorunlarını çözmeye yarayacak bir
dizi hedef belirlenmiştir. Üç yıllık dönemde ulaşılması öngörülen bu hedefler şunlardır:
§

Akademik	
  Teşkilât	
  

1) Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanlarının en önemli bilim dalları
arasında yer aldığı halde varlığı kağıt üzerinde kalmış birimleri aktif hale getirmek,
2) Gelişimi gecikmiş birimleri her bakımdan takviye etmek.
§

Öğretim	
  Elemanları	
  

1) Öğretim elemanlarının kurumsal aidiyet ve meslekî tatmin duygularının gelişimine katkıda bulunmak,
2) Öğretim elemanlarının kariyer gelişimini desteklemek,
3) Öğretim elemanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek.
§

Öğrenciler	
  

1) Başarılı, yetenekli ve öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum seviyesi
yüksek öğrencilerin AEF’yi tercih etmelerini sağlamak,
2) Öğrencilere iyi eğitim ve sosyokültürel yaşam imkanları sunmak ve böylece
Fakülteyi bir cazibe merkezi haline getirmek.
3) Öğrenci kontenjanlarını kitle eğitiminden kalite odaklı eğitime geçmeyi sağlayacak şekilde yeniden belirlemek.
§

Eğitim	
  ve	
  Öğretim	
  

1) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından çağdaş standartları
yakalamak,
2) Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak için gerekli mekânsal ve teknolojik iyileştirmeleri yapmak.
3) Öğretim elemanlarının eğiticilik niteliklerini geliştirmek.
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4) Bütün bu tedbirlerin sonucu olarak bünyesinde yürütülen programlardaki eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından kabul
edilebilir seviyeye çıkarmak.
§

Bilimsel	
  Faaliyetler	
  	
  

1)
2)
3)
4)

Bilimsel yayınların sayısı ve kalitesini artırmak.
Bilimsel projelerin sayısı ve kalitesini artırmak.
Bilimsel toplantıların sayısı ve kalitesini artırmak.
Yukarıda belirtilen bilimsel hedeflere ulaşabilmek için gerekli teşvik ve altyapı
tedbirlerini almak.

§

Sosyal	
  ve	
  Kültürel	
  Hizmetler	
  

1) Fakülteyi sosyal ve kültürel hizmetler yönünden daha etkin hale getirmek.
2) Sosyal hizmeti, öğrenciler için bir yaşam biçimi haline getirmek; bunun için
Topluma Hizmet Uygulamaları dersini daha işlevsel hale getirmek.
3) Kültürel faaliyetleri çeşitlendirmek ve bunlara dair bazı gelenekler oluşturmak.
§

Mekan,	
  Kütüphane,	
  Laboratuvar	
  ve	
  Eğitim	
  Araç-‐Gereçleri	
  

1) Fakülteyi mekânsal yönden çağdaş standartlara kavuşturmak.
2) Kütüphane, laboratuvar ve araç – gereç bakımından Fakülteyi mümkün olan en
iyi hale getirmek.
Bundan sonraki bölümlerde yukarıda sözü edilen hedeflerin Temmuz 2009 –
Kasım 2012 döneminde ne ölçüde gerçekleştiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

YÖNETİM	
  
Fakülteler üniversitelerin akademik birimleri arasında bulunmaktadır. Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi’nin kuruluşuna esas teşkil eden fakültelerden
biridir. Fakülte yönetimlerinin verimlilik veya başarıları, Fakülte Organlarının performansı ile doğru orantılıdır.

Fakülte	
  Organları	
  
Fakültenin belli başlı organları Dekan, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruludur. Söz konusu kurullar Dekana Fakülteyi yönetmesinde yardımcı olurlar. Ayrıca
Dekan tarafından atanan Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri ve idarî birimler
(yazı işleri, personel işleri, öğrenci işleri) da idari mekanizmanın önemli unsurlarıdır.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu tarafından oluşturulan bu idarî yapı, personel ve öğrenci sayısı yönünden küçük bir üniversite büyüklüğüne ulaşan Atatürk Eğitim Fakültesi gibi akademik birimlerin idaresini zorlaştırmaktadır.
Özellikle Dekan Yardımcısı sayısının az olması, Fakülte yönetimlerinin hareket
kabiliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle yeni yükseköğretim yasası oluşturulurken bu
soruna çözüm getirilmesi, fakülteleri daha iyi yönetilebilir kılacaktır.

	
  

	
  

	
  
	
  
BİRİNCİ	
  KISIM:	
  	
  
EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİ	
  VE	
  ÖĞRETMEN	
  
YETİŞTİRME	
  ALANLARINDA	
  ULUSAL	
  
ÇALIŞMALAR	
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BÖLÜM	
  2:	
  
ÖĞRETMEN	
  YETİŞTİRME	
  VE	
  EĞİTİM	
  
FAKÜLTELERİ	
  ULUSAL	
  ÇALIŞMALARI	
  
	
  
Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumlar en eski modern sivil yükseköğretim kurumlarıdır. Bununla beraber Eğitim Fakültelerine üniversitelerin bünyesine girdikleri günden beri gerekli ilgi ve önem gösterilmemiş; çoğu kez dekanları alan fakülteleri dışından atanan bu fakülteler de kendi inisiyatiflerini kullanarak çağdaş yönelimlere uygun bir model geliştirme başarısını gösterememiştir. Bu pasif tutum, bugüne kadar öğretmen yetiştirme alanında Türkiye’de birçok sorunun ötelenmesine
neden olmuştur.
Prof. Dr. Cemil Öztürk dekanlık görevine atandığına Eğitim Fakülteleri henüz bir
dekanlar konseyi kuramamış, akreditasyon çalışmalarını yürütecek bir örgütlenmeye gidememiştir. Bu durum Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların sahipsiz,
edilgen ve etkisiz olduğu izlenimini veriyordu. Türkiye’nin en köklü öğretmen yetiştirene kurumu olan Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bu tablo karşısında sesiz kaması
düşünülemezdi. Nitekim Öztürk yönetimindeki AEF Dekanlığı ile öğretim elemanları bu geri kalmışlıktan kurtulmak için irade göstererek bazı oluşumlara bizzat öncülük etmiş; Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] ve Yükseköğretim Kurulu [YÖK] tarafından yürütülen çalışmalarda etkin görevler almıştır.
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığının ön aldığı ve/veya etkin olduğu
çalışmalardan bazıları hakkında aşağıda özet olarak bilgi verilmiştir.

EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİ	
  DEKANLAR	
  KONSEYİ	
  (EFDEK)	
  
Türkiye’deki tüm eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri dekanlarının doğal üyesi
oluğu YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul [ÜAK] tarafından tanınan bir sivil inisiyatiftir. EFDEK’in resmî sitesine www.efdek.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Kuruluş	
  ve	
  Esaslar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde 20-21 Ocak
2012 tarihinde yapılan Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme
Çalıştayı/Dekanlar Toplantısı’nda bir araya gelen Eğitim Fakülteleri dekanları,
Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi [EFDEK]’ni kurma kararı aldı. Üniversitenin
asırlık Sultanahmet Rektörlük Binasında başlayan Çalıştaya 53 Eğitim Fakültesi
dekanı katıldı. Birinci gün EFDEK’in kuruluşu ile ilgili süreç tamamlandığı için
ikinci günkü çalışmalar EFDEK kimliğiyle devam ettirildi.

ÖĞRETMEN	
  YETİŞTİRME	
  VE	
  EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİ	
  ULUSAL	
  ÇALIŞMALARI	
  

	
  

EFDEK’in	
  kuruluş	
  belgelerine	
  imza	
  atan	
  dekanların	
  bir	
  bölümü	
  
toplu	
  halde,	
  21	
  Ocak	
  2012.	
  

EFDEK	
  Yönetimi	
  
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asuman S.
Saracaloğlu’nun yürüttüğü 3. Oturumda, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi
[EFDEK]’nin kurulması önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir. Daha sonra Konsey
adına EFDEK’in faaliyetlerini sürdürmek üzere bir Yürütme Kurulu seçimi
yapılmıştır. Aday olan/gösterilen dekanlar arasından kapalı oy açık tasnif yöntemi
ile yapılan seçimde en çok oyu alan ilk yedi kişi YK asil üyesi, onları izleyen ikinci
yedi kişi yedek üye olarak seçilmiştir.
EFDEK Yürütme Kurulu asil üyeleri şunlardır: Prof. Dr. Cemil Öztürk (Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ali Yıldırım (Atatürk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Tuba Yanpar Yelken (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu (Adnan Menderes Üniversitesi EğitimFakültesi Dekan), Prof. Dr. Mehmet Bahar (Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. M. Yaşar Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi EğitimFakültesi), Prof. Dr. Vehbi Çelik (Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi).
EFDEK Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri ise şu dekanlardan oluşmaktadır: Prof. Dr.
Burhanettin Dönmez (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ali Murat
Sümbül (Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Gönül
Akçamete (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Yunus Kishalı(Kocaeli
Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ayşe Akyel (Yeditepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet G. Ağargün (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Fatih Töremen (Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi).
Yürütme Kurulu 21 Ocakta yapılan ilk toplantısında Prof. Dr. Cemil Öztürk’üYürütme Kurulu Başkanı olarak seçmiştir.
Konsey Yürütme Kurulu EFDEK Yönergesine göre kuruluş amaçları doğrultusunda planlanacak çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma grupları kurabilmektedir.
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EFDEK’in	
  Çalışmaları	
  
Konsey kurulduğu günden beri şu faaliyetlerde bulunmuştur:
1. Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
[EPDAD]’nin kuruluşu tamamlanmış; akreditasyon sürecinin bilimsel ve eğitsel altyapısı oluşturulmuştur.
2. Eğitim Fakülteleri ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin konuları görüşmek üzere üç
kez toplanmış ve gündeme ilişkin kararlar almıştır.

EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİ	
  PROGRAMLARI	
  DEĞERLENDİRME	
  VE	
  AK-‐
REDİTASYON	
  DERNEĞİ	
  	
  VE	
  AKREDİTASYON	
  ÇALIŞMALARI	
  
Öğretmen yetiştirme sistemi ve Eğitim Fakülteleri ile ilgili ikinci önemli sorun, söz
konusu kurumların çağdaş standartlara uygun bir eğitim yapıp yapmadığını değerlendirmek amacıyla bir yeterlikler ve akreditasyon sistemi kurulmamış olmasıdır.
Yukarıda sözü edilen 20-21 Ocak tarihli Çalıştayın ikinci günü Eğitim Fakülteleri
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği [EPDAD]’nin kuruluş süreci değerlendirilmiştir.
EFDEK Yürütme Kurulunun onayıyla Başkan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün başkanlığında bir çalışma grubu, EPDAD’ın kuruluş hazırlıklarını yürütmüştür.
Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Dernek, Haziran 2012 itibariyle resmen kurulmuştur.
Bu arada Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alipaşa
Ayas’ın başkanlığında bir çalışma grubu, akreditasyon konusunda çalışmaya başlamıştır. Bu grubun üyeleri, 1998-1999 yıllarında YÖK tarafından yürütülen Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi Projesinin Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonu Çalışma
Grubu’nda görev almıştır. Bu süreçte akademik çalışma yapan ve eğitim alan, dahası pilot fakülte ziyaretleriyle tecrübe kazanan üyeler, Eğitim Fakültelerinin akreditasyonuna yönelik bundan sonraki çalışmalarda çekirdek unsur olacaktır.
15-16 Eylül 2012 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen IV. EFDEK toplantısına EPDAD da davet edilmiştir. Bu toplantıda
Eğitim Fakülteleri dekanları yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmiş ve kendilerinden destek ve katılım talep edilmiştir.
EPDAD’ın merkezi İstanbul’dur.

MEB	
  ULUSAL	
  ÖĞRETMEN	
  STRATEJİSİ	
  BELGESİ	
  ÇALIŞMA	
  GRU-‐
BU	
  	
  
Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in öğretmen yetiştirme ve geliştirme politikasının belkemiğini teşkil eden Ulusal Öğretmen Stratejisi’ni oluşturmaya yönelik
çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunların ilki 18-20 Kasım 2011 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’dır. Bu
çalıştaya en fazla katılımcı veren fakülte Atatürk Eğitim Fakültesi olmuştur. Burada meydana getirilen taslağı Strateji Belgesi metnine dönüştürmek üzere yine An-

ÖĞRETMEN	
  YETİŞTİRME	
  VE	
  EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİ	
  ULUSAL	
  ÇALIŞMALARI	
  

	
  

talya’da toplanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Çalışma Grubu’nda Dekan
Prof. Dr. Cemil Öztürk de görev almıştır. Öztürk, Dekanlar Konseyi Başkanı olarak, Eğitim Fakültelerinin görüşlerinin oluşturulan metne yansımasına katkıda bulunmuştur. Kendisi 25 Temmuz 2012 günü hazırlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi
Belgesi’nin Bakan Dinçer’e sunulması amacıyla yapılan toplantıya da katılmıştır.

YÖK	
  ÖĞRETMEN	
  YETİŞTİRME	
  ÇALIŞMA	
  GRUBU	
  
YÖK bünyesindeki bu grupta YÖK, MEB ve Eğitim Fakülteleri temsilcileri üye
olarak yer almaktadır. Altı Eğitim Fakültesi temsilcisinin bulunduğu bu birimde
öğretmen yetiştirme ile ilgili konulara tavsiye niteliğinde kararlar alınmaktadır.
***
Sonuç olarak AEF, geçtiğimiz üç yıl içinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve
Eğitim Fakülteleri ile ilgili tüm stratejik gelişmede tayin edici rollerden birini
oynamıştır. Bilhassa EFDEK ve EPDAD’ın kuruculuğunu yapmış olması,
kendisine Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinde seçkin bir yer ayrılmasını
sağlayacaktır.

21

	
  
	
  
İKİNCİ	
  KISIM:	
  	
  
ATATÜRK	
  EĞİTİM	
  FAKÜLTESİ’NDEKİ	
  
ÇALIŞMALAR	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

BÖLÜM	
  3:	
  	
  
AKADEMİK	
  TEŞKİLAT	
  
Bu bölümde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 2009 yılındaki Akademik Teşkilatı, son
üç yılda onu geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar, bugünkü durum ve geleceğe
dair öngörü ve hedeflere yer verilmiştir.

DURUM	
  ANALİZİ	
  
2009-2010 öğretim yılı başında, yalnızca 1’inci öğretimde 22 lisans programı yürüten bir kurum olarak Atatürk Eğitim Fakültesi; Türkiye’nin en geniş akademik teşkilatlarından birine sahipti. Fakat köklü tarihine ve Türkiye’nin en büyük kentinde
bulunmasının sağladığı avantajlara rağmen bu teşkilat bazı yapısal yetersizlik ve
zaaflar içindeydi. Bunlar şöyle özetlenebilir:
1.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme için büyük öneme sahip bazı ana
bilim dalları kurulmamış ve/veya faaliyete geçirilememişti. Bunların en
önemli ikisi,
§ Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,
§ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
idi. Bu durum Fakülteyi ülkenin eğitim sisteminde oynaması gereken stratejik
rolü gerçekleştirmekten alıkoyuyordu. Örneğin Fakültede eğitimde ölçme ve
değerlendirme alanında kariyer yapmış tek bir öğretim elemanının dahi bulunmaması, bilimsel araştırma süreçlerinde akademik personeli bu alanda bir
uzman desteğinden mahrum bırakıyordu. Aynı durum eğitimde program geliştirme alanı için de söz konusuydu.

2.

3.

Faal durumdaki anabilim dalları arasında ise gelişim seviyesi bakımından
derin uçurumlar bulunuyordu. Örneğin üç yıldır öğrenci alan İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde kadrolu hiçbir öğretim elemanı yoktu. Köklü akademik birimler arasında da öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından da denge yoktu.
Ortaöğretim Sosyal, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümlerine ait
programların yürütülmesinde Fen – Edebiyat Fakültesi ile bazı uyum ve
eşgüdüm sorunları yaşanıyordu. Bu sorunların başında Anglosakson ülkelerden uyarlanan modelin, sağlam bir hukuki temelden mahrum olması geliyordu. Modelin kuruluşu sırasında söz konusu programlardaki alan bilgisi
derslerini vermeleri öngörülen AEF öğretim elemanları FEF’e aktarılmış; fakat
bu yapılırken eski fakültelerindeki dersleri yürütmeleriyle ilgili herhangi bir
mevzuat düzenlemesi yapılmamıştı. Öyle ki, 1998’de gerçekleşen yeniden
yapılanma kapsamında Fakülte, yüze yakın öğretim elemanını FEF’e göndermiş, buna karşılık adı geçen derslerinin kendileri tarafından yürütüleceğine
dair hiçbir taahhüt almamıştı. Buna göre AEF kendi programlarını yapacak,
FEF’ten de bunları yürütmek için öğretim elemanı isteyecekti. 2547 Sayılı Yasanın 40/a maddesine göre yapılan bu işleme göre FEF ile İstanbul ili sınırları
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içindeki herhangi bir fakülte arasında hiçbir fark yoktu. Nitekim zaman içinde
FEF, Fakültenin alan bilgisi derslerini yürütme mecburiyetinde olmadığını dillendirdi. Bu tutum söz konusu anabilim dallarının bazılarında yapısal olarak
1998 öncesine dönülmesi düşüncesini güçlendirdi. Ayrıca, 3,5 yıl FEF’de öğrenim gören AEF öğrencileri, yaygın olarak kendilerinin bu fakültede ötekileştirildiği algısı geliştirdi. AEF ile FEF arasındaki bazı resmî yazışmalar bu
algının adı geçen fakülte yöneticileri tarafından da gözlemlendiğini ortaya koyacaktı. Konuyla ilgili sorunlar elbette bunlardan ibaret değildi ve her geçen
gün büyüyen bu sorunlar sistemin yeniden yapılandırılmasını gerektiriyordu.

AKADEMİK	
  TEŞKİLATI	
  GENİŞLETME	
  VE	
  GELİŞTİRME	
  	
  
Akademik teşkilatı geliştirmeye yönelik çalışmalar; (i) Akademik Teşkilatı Genişletme/Tamlama, (ii) Azgelişmiş Birimleri Destekleme, (iii) AEF ile FEF’in Birlikte
Yürüttüğü Programların Yeniden Yapılandırılması başlıkları altında ele alınacaktır.

Akademik	
  Teşkilatı	
  Genişletme	
  
Faaliyete geçirilmemiş bulunan iki ana bilim dalının öğretim kadroları, dışarıdan
öğretim elemanı atama ve diğer birimlerden uzmanlık alanları uygun olan öğretim
elemanlarını buralarda görevlendirme yoluyla oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmalar sonunda şu gelişmeler kaydedilmiştir.
þ Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim kadrosu (3 doçent, 1
yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi), yüksek lisans programı açabilmek için
YÖK’ün belirlediği asgarî koşulları karşılayabilecek hale gelmiştir. Nitekim
2012-2013 öğretim yılında Yüksek Lisans Programı açılması için gerekli işlemler yapılmıştır.
þ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda ise daha küçük bir
ilerleme kaydedilmiştir. Bunun en önemli nedeni ülke genelinde yetişmiş eleman kıtlığı bulunmasıdır. Bu gerçekten hareketle söz konusu birimde,
araştırma görevlisi alıp öğretim elemanı yetiştirme yoluna gidilmiştir. Haziran
2012 itibariyle 4 araştırma görevlisi bu alanda doktora yapmak üzere Ankara’daki üniversitelere gönderilmiştir.

Azgelişmiş	
  Birimleri	
  Destekleme	
  
Az gelişmiş birimlerin gelişimine çalışılmıştır. Bu amaçla alınan tedbirler şunlardır:
þ Az gelişmiş birimlerden biri, Özel Eğitim Bölümü’dür. Kurulduğu günden
beri yalnız Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı faal olan bu bölüme
dışarıdan 1 profesör, 1 yardımcı doçent ataması yapılmış; mevcut personelden
2’si yardımcı doçentliğe yükseltilmiştir. Böylece son üç yılda Bölüme toplam
4 öğretim üyesi kazandırılmıştır.
þ Bu dönemde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü de
gelişimine destek verilen birimlerden biri olmuştur. 2009 yılında hiç öğretim
üyesi bulunmayan bu Bölüme 2’si profesör, 4’ü yardımcı doçent olmak üzere
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toplam 6 öğretim üyesi kazandırılmıştır. Bu Bölüm Mayıs 2012’de YÖK’ün
aldığı bir kararla İlahiyat Fakültesi’ne aktarılmıştır.
þ Son üç yılda başka bazı birimlerin de gelişimine de imkân sağlanmıştır. YÖK
kadro taleplerini belli ölçütlere göre değerlendirdiği için önceki dönemlerde
kadroları şişen birimlere yeni kadrolar vermemiştir.

AEF	
  ile	
  FEF’in	
  Birlikte	
  Yürüttüğü	
  Programların	
  	
  
Yeniden	
  Yapılandırılması	
  
1998 yeniden yapılanmasının beraberinde getirdiği sorunlar yukarıda temas edilenlerden ibaret değildir. Bu rapor, bütün bunları irdelemek ve tartışmak için uygun
bir zemin değildir. Son iki yıl içinde YÖK ve MEB on dört yıl önce kurulan bu sistemin değiştirilmesi konusunda fikir birliğine varmıştır. Nitekim MEB tarafından
düzenlenen iki çalıştayda ortaya çıkan görüşler ışığında hazırlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi de bu ihtiyaca vurgu yapmıştır.
AEF Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk; hem kurucu olduğu Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı, hem MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi Hazırlama
Komisyonu üyesi, hem de YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olarak,
yukarıda sözü edilen yapısal sorunları çözmeye dönük çalışmaların içinde bulunmaktadır.

BUGÜNKÜ	
  DURUM	
  
Atatürk Eğitim Fakültesi, 2011-2012 öğretim yılı itibariyle Marmara Üniversitesi
bünyesinde yer alan akademik birimler arasında en fazla diploma veren program
(n: 22) yürüten Fakülte olma özelliğine sahiptir. Fakültede 10 bölümde lisans öğrencisi bulunmayan 3 ana bilim dalı dahil toplam 25 ana bilim dalı faaliyet göstermektedir. Bunların birkaçı 2’inci öğretim programları da yürütmektedir. Akademik birim ve yürütülen program sayısı bakımından Fakülte, Türkiye’deki Eğitim
Fakülteleri arasında da en ön sıralarda yer almaktadır.
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Çizelge	
  -‐	
  1:	
  2011	
  –	
  2012	
  	
  Öğretim	
  Yılı	
  Akademik	
  Teşkilâtı	
  
1.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
(i)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
(ii)
(iii)

Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

3. İlköğretim Bölümü
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
(ix)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

5. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü
(x)
(xi)
(xii)

Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

6. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

7. Eğitim Bilimleri Bölümü
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı*
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı*
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı*

8. Özel Eğitim Bölümü
(xxi)

Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

9. Türkçe Eğitimi Bölümü
(xxii)

Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

10. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
(xxiii)
(xxiv)
(xxv)

Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
* Bu programlarda lisans öğrencisi bulunmamaktadır.
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Fakültelerde öğretim kadroları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Fakülte kurulduğunda (1982) öğretim
kadrosunu oluşturan personelin %10’undan daha azı öğretim üyesi idi. Bu oransal
dağılım sonraki yıllarda büyük ölçüde değişmiş; öğretim görevlilerinin oranı her
geçen gün azalmıştır.
Bu bölümde, 2009 yılındaki öğretim kadrosu durumu ortaya konacak; son üç
yıldaki gelişmeler özetlenecek; nihayet bugünkü durum ile geleceğe dair öngörü/tahminler zikredilecektir.

DURUM	
  ANALİZİ	
  
2009 yılı sonunda AEF’de 233 öğretim elemanı kadrolu olarak görev yapıyordu.
Bu kadronun nicel ve nitel özellikleri şöyle özetlenebilir.
Nicel açıdan bakıldığında bu personele dair bazı sorunların varlığı dikkati çekiyordu. Bu sorunlar arasında şu hususlar öne çıkıyordu:
1. AEF’de öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32 olan Türkiye ortalamasının olukça üzerindeydi. Bu, Fakültede öğrenim gören öğrenci miktarının kapasitenin üzerinde olduğu anlamına geliyordu.
2. Öğretim elemanlarının bölümlere ve/veya ana bilim dallarına göre
dağılımında da bir tutarlılık söz konusu değildi. Bazı ana bilim dallarında
öğretim elemanı sayısı Türkiye ortalamasının çok fazla darlık yaşarken,
bazıları bolluk içindeydi.
Söz konusu personelin nitel durumunu betimleyebilmek için farklı yöntem ve araçlarla toplanmış verilere gerek vardır. Bu türde kapsamlı bir tarama ve değerlendirmeyi ancak bağımsız değerlendirme ve akreditasyon kuruluşu yapabilir. Bunların
olmaması, büyük bir eksiklik olmakla birlikte, gözlem, mülakat, doküman incelemesi gibi yollarla elde edilen verilerle de bazı tespitlerde bulunulabilir. Burada, sözü edilen son grupta yer alan araçlarla elde edilen veriler ışığında şu tespitler
yapılabilir:
1.

2.

AEF öğretim elemanı kalitesinin Türkiye ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir. Bununla beraber farklı göstergeler açısından bazı öğretim elemanlarının aynı performansı göstermediği göze çarpmaktadır.
Nitekim öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı bakımından bir grup öğretim elemanı, Fakültenin ortalamasını düşürmektedir.

AKADEMİK	
  KADRODA	
  NİCEL	
  GELİŞME	
  
Yukarıda belirtildiği gibi 2009 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi’nde kadrolu olarak
233 öğretim elemanı görev yapıyordu. Bu sayı 2010 yılında, emekli olan ve çoğun-
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luğu vakıf üniversiteleri ile anlaşan öğretim elemanları dolayısıyla 14 personel eksilerek 219’a inmiştir. Mayıs 2012 sonuna kadar yapılan yeni atamalarla bu sayı
230’a yükselmiştir (bkz. Grafik 1). Sonraki aylarda istihdam edilen yeni personellerle bu sayı Temmuz 2009’dakinin üzerine çıkmıştır. Fakat asıl dikkati çeken, son
üç yılda toplam öğretim elemanları içindeki öğretim üyesi oranında meydana gelen
çarpıcı artıştır.
Grafik	
  1:	
  Toplam	
  Akademik	
  Personel	
  Sayısındaki	
  Gelişme	
  

Profesörler	
  
Söz konusu dönemde Fakültedeki profesör sayısı azalırken doçent sayısında ciddî
bir artış kaydedilmiştir. Nitekim, 2009 yılında Fakültede 34 profesör görev yaparken, emeklilik ve vefat gibi sebeplerle bu sayı 23’e inmiştir. İçeriden 1 personelin
profesörlüğe yükselmesi ve dışarıdan yapılan iki atamayla Mayıs 20012 itibariyle
toplam profesör sayısı 26 olmuştur (Grafik 2). Halen 3 doçentin profesörlüğe yükseltilme işlemleri devam etmektedir.
Grafik	
  2:	
  Profesör	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  

* Mayıs 2012 verileri.
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Doçentler	
  
Fakültedeki kadro hareketliliğinin en belirgin olarak yaşandığı unvanlardan biri
doçentliktir. Grafik 3’te görüldüğü gibi, 2009 yılı sonunda Fakültede kadrolu 13
doçent vardı. Mayıs 2012 itibariyle bu sayı, %100’ün üzerinde artarak 27’ye
çıkmıştır. Son beş ayda 8 öğretim elemanı daha doçent unvanı almıştır. Böylece
ataması yapılacaklarla birlikte Fakültedeki doçent sayısı 33’e çıkmıştır (10 Aralık
2012).
Doçentliğe yükselenlerin dağılımına bakıldığında öne çıkan birimlerin İlköğretim
Bölümü ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü oluğu görülmektedir. İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı bu dönemde öğretim elemanları en fazla doçent unvanı alan birimdir. Burada 5 eleman
doçent unvanını almıştır.
Son üç yıla bakıldığında önceki yıllara göre doçentliğe yükselmede ciddî bir artış
olduğu görülmektedir. Bu artışta öğretim elemanlarının SCI ve SSCI kapsamına giren dergilerde yayın yapma konusunda özgüven, bilgi ve beceri sahibi olmalarının
etkili olduğu söylenebilir. Bu noktada, Fakülte yönetiminin teşvik ve tedbirlerinin
de bu sıçrama için uygun zemin hazırladığı kuşkusuzdur.
Grafik	
  3:	
  Doçent	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  

* Mayıs 2012 verileri.

Yardımcı	
  Doçentler	
  
Son üç yılda Fakültedeki en büyük kadro artışı yardımcı doçentlikte olmuştur. Bu
dönemde Prof. Dr. Necla Pur’un rektörlüğü sırasında Fakülteye yalnızca 2 kadro
verilmiştir. Buna karşılık Prof. Dr. M. Zafer Gül’ün rektörlük dönemine denk gelen son iki yılda 44 yardımcı doçentlik kadrosu alınmıştır.
Grafik 4’te görüldüğü gibi, bu kadro hareketi Fakültedeki toplam yardımcı doçent
sayısına kümülatif olarak 27 artış olarak yansımıştır. Çünkü emekli olma ve doçentliğe yükselme gibi nedenlerle 17 yardımcı doçent kadrosu boşalmıştır.
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Tablo-2’de görüldüğü gibi bu kadroların 7’sine dışarıdan atama yapılmıştır. Bunların 3’ü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’ne, 1’i Özel Eğitim, 1’i
Türkçe, 2’si Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Coğrafya Eğitimi 1, Tarih Eğitimi 1, Türk Dili ve Edebiyatı 1) ve 1’i Türkçe Eğitimi bölümlerinde istihdam edilmiştir. Atama yapılan bu birimlerde yardımcı doçentlik ataması bekleyen eleman
bulunmadığı için, dışarıdan yapılan atamalar hak mahrumiyetine yol açmamıştır.
Aksine bu atamalar bu birimlerin lisans ve lisans üstü öğretim programlarının
kalıcı olması için gerekli asgarî öğretim elemanı sayısının sağlanması veya muhafaza edilmesi bakımından işlevsel bir rol oynamıştır.
Son iki yılda 44 yardımcı doçent ataması yapılan Atatürk Eğitim Fakültesi, böylece
yılların ihmal ve mağduriyetini biraz olsun telafi etmiştir. Zira Eylül 2009’da 55
doktoralı eleman yardımcı doçent kadrosuna atanmayı bekliyordu. Mayıs 2012’de
doktorasını bitiren personel nedeniyle kadro bekleyen kişi sayısı, Eylül
2009’dakinin yaklaşık %30’udur.
Bu dönemde bazı birimler için kadro kullanma talepleri YÖK’ün personel planlama ve geliştirme ilkelerine aykırı bulunarak reddedilmiştir. Bunlardan biri İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’dır. YÖK, bu ana bilim dalında
bulunan yardımcı doçent sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu gerekçesiyle yeni kadro talebini geri çevirmiştir.
Grafik	
  4:	
  Yardımcı	
  Doçent	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  

Araştırma	
  Görevlileri	
  
Grafik 5’te görüldüğü gibi, son üç yılda AEF’de istihdam edilen araştırma görevlisi
sayısı %17,7 azalarak, 62’den 51’e inmiştir. Bu azalmada muhteelif nedenlerle
birkaç araştırma görevlisinin başka üniversitelere geçmesi, özellikle doktorasını bitiren ve gerekli koşulları yerine getirenlerin yardımcı doçentliğe yükseltilmesidir.
Maalesef, son yıllarda bu ve benzeri nedenlerle boşalan kadroların yerine yenileri
temin edilememiştir.
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Grafik	
  5:	
  Araştırma	
  Görevlisi	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  

Atanan	
  Personelin	
  Kaynağı	
  
Temmuz 2009 – Mayıs 2012 arası dönemde AEF kadrolarına atamaları
yapılan akademik personelin kaynağına göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Buna göre kadroların %79’u iç yükseltmeler için kullanılmıştır. Dış kaynaktan
yapılan atamaların oranı %21’i geçmemektedir. Ayrıca bu atamalar Fakültenin gelişimi için yapılması gereken istihdam uygulamaları olarak kabul edilmelidir.

Profesör

Doçent

Yard. Doç.

Dış. at.

İç yük.

Dış. at.

İç yük.

Dış. at.

İç yük.

2

1

3

13

7

31

12

45

Genel toplam

Unvanlara Göre Atananların Kaynakları

İç yükseltme
toplamı

Tablo 2: 2009 -2012 (Mayıs) Yılları Arasında Atanan Personelin
Kaynaklarına Göre Dağılımı
Dışarıdan atama
toplamı

32

57

AKADEMİK	
  PERSONELİN	
  NİTELİĞİ	
  
Yukarıda sözü edilen kadro çalışmalarının sonunda gelinen nokta şöyle özetlenebilir:
Eğitim Fakültelerinde öğretim elemanlarının bir kısmının yeterli meslekî bilgi ve
beceriye sahip olmadığı sıkça ileri sürülmektedir. Bu iddia söz konusu fakülte personeli için de geçerlidir. Ancak, herhangi bir bağımsız kuruluş tarafından akredite
edilmeyen bir kurumun personel nitelik durumu hakkında beyanda bulunurken ihtiyatlı olmak gerekir.
Atatürk Eğitim Fakültesi olarak bunun bilincinde hareket edilmiş ve her şeyden
önce böyle bir kredilendirmeyi yapacak kuruluşu (Eğitim Fakülteleri Program-
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larını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği: EFDAD) kurmak üzere harekete
geçilmiştir. Fakat daha önce bu çalışmaları yürütecek bir dekanlar konseyi kurulmuştur. Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen girişimler
şöyle özetlenebilir:
þ Öğretim elemanlarının meslekî gelişimleri teşvik edilmiştir. Bu bağlamda yurt
içi ve yurt dışı bilimsel faaliyet ve yayınlar maddî olarak desteklenmiş; bilimsel araştırma ve proje geliştirme konusunda akademik personele yardımcı olmak üzere Bilimsel Araştırma Destek Birimi kurulmuştur.
þ Son üç yılda Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanları arasında akademik
yükselmeler hız kazanmıştır. Hiç şüphesiz bu gelişme, öğretim elemanlarının
kalitesindeki artışın açık bir göstergesidir.
þ Akademik personelin verimliliğini arttırmak amacıyla bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi gibi teknolojik ihtiyaçları karşılanmıştır.

BUGÜNKÜ	
  DURUM	
  
Yukarıda sözü edilen kadro çalışmalarının sonunda gelinen nokta şöyle özetlenebilir:
Öğretim elemanlarının birimler arasında dağılımında gözetilmesi gereken dengenin
tesisi konusunda önemli mesafe alınmıştır. Grafik-6’da Mayıs 2012’deki akademik
personel dağılımı görülmektedir. Bu verilere bakıldığında söz konusu dağılımda (i)
akademik birimin tarihî geçmişinin derinliği, (ii) öğrenci sayısı ile (iii) Fakülte
ve/veya birim yöneticisinin idarî yaklaşım ve uygulamalarının belirleyici olduğu
görülmektedir. Nitekim en az öğretim elemanı (n: 5) en sonra kurulan birim olan
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde bulunmaktadır. Onu
Türkçe Eğitimi Bölümü (n: 8) ile Özel Eğitim Bölümü (n: 8) izlemektedir.
Grafik-7’de bölümlere göre öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları
(ÖBDÖS) görülmektedir. Burada ÖEBDÖS bakımından Eğitim Bilimleri Bölümü
ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün 32 olan Eğitim Fakülteleri ortalamasının
altında olduğu görülmekte ise de bunlardan birincisi tüm birimlerin meslek eğitimi
derslerini yürüttüğü, ikincisi ise birçok bireysel öğretim dersine sahip olduğu için,
grafikte verilen rakamlar öğretim elemanlarının gerçek iş yükünü
yansıtmamaktadır. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ile Ortaöğretim
Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ise 1998 yapılanması gereği “alan bilgisi” derslerini Fen – Edebiyat Fakültesi’nin ilgili bölümlerinden
aldığı için, Grafik-7’deki rakamlar adı geçen birimlerdeki ÖEBDÖS durumunu
göstermemektedir.
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Grafik – 6: Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı

Öte taraftan Fakültenin Türk Dili I: Yazılı Anlatım, Türk Dili II: Sözlü Anlatım
derslerini de yürüten Türkçe Eğitimi Bölümü’nde ÖEBDÖS’nin Grafik-7’de görülenin (40) çok üzerinde olduğu söylenebilir. Bunun anlamı adı geçen bölümün
diğer bölümlere göre daha fazla yeni öğretim elemanı istihdamına ihtiyaç duyduğudur.
Grafik – 7: Bölümlere Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

ÖEBDÖS bakımından reel olarak en kötü durumda olan birim Yabancı Diller Bölümü’dür. Zira bu bölümde ÖEBDÖS benzer nitelikteki birimlerdekinden çok fazladır. Bu durum, Türkçe Eğitimi Bölümü gibi bu bölümde de daha fazla öğretim
elemanına gereksinim olduğuna işaret etmektedir.

	
  
BÖLÜM	
  5:
ÖĞRENCİLER
Mayıs 2012 itibariyle AEF, 8.500 civarındaki öğrenci kitlesiyle Türkiye’nin “en
büyük” Eğitim Fakültelerinden biridir.

TÜRKİYE’NİN	
  EN	
  BÜYÜK	
  EĞİTİM	
  FAKÜLTELERİNDEN	
  BİRİ	
  OL-‐
MANIN	
  ANLAMI	
  
Grafik – 8’de görüldüğü gibi, 2011 yılında 9 bini geçen öğrenci kitlesi, Fakülteye
sayısal bir “büyüklük” kazandırıyor ise de birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Şüphesiz, bunlar kaliteye dair yaygın ve bilinen türde sorunlardır. Bu sorunların en önemlisi, yüksek öğrenci sayısının Fakülteyi kitle eğitimine mahkum etmesidir. Aşağıda öğrencilere dair konular, nicelik ve nitelik boyutları göz önünde
bulundurularak ele alınmaktadır.

Yüksek öğrenci kontenjanları Fakülteyi kitle eğitimi (mass education) veren bir
kurum haline getirmiştir. Kitle eğitimi eğitim kalitesi bakımından bazı sınırlılıklara
sahiptir. Atatürk Eğitim Fakültesi de kapasitesinin çok üzerindeki öğrenci ile kitle
eğitimine mecbur edilmenin sıkıntılarını yaşayagelmiştir. Bu sıkıntıların başında
şunlar gelmektedir:
1) Etkili öğretmenlik eğitimi için gerekli küçük grup etkinlikleri mekân yetersizliği yüzünden istenen sıklıkta yapılamamaktadır.
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2) Fakülte yönetimi ağır bir bürokratik yük ile boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Bu durum, yönetimin hareket kabiliyetini azaltmakta, eğitimsel ve bilimsel
projelere daha çok zaman ayırmasına ket vurmaktadır.
3) Eğitim – öğretimi olumsuz etkilemekte, akademisyenlerin eğitimsel ve bilimsel performansını düşürmektedir.
4) Yoğun insan hareketliliği yüzünden temizlik ve bakım hizmetlerinde aksamalar meydana gelmektedir.

NİTELİKLİ	
  ÖĞRENCİ	
  AKIŞI	
  	
  
Eğitim Fakültelerinde eğitimin niteliğini belirleyen en önemli girdilerden biri, başarılı ve yetenekli, mesleğe yönelik olumlu tutuma sahip öğrencilerdir.
Son yıllarda Eğitim Fakültelerine yeni kaydolan öğrencilerin nitelik yönünden
zayıf olduğu gözlemlenmektedir. Bu gelişme, birçok faktörün ortak sonucudur.
Bunların en önemli ikisi, yürütülen programların çoğunda istihdam olunma
oranının %10’un seyretmesi, yani yüksek seviyede işsizlik ile çalışanların yaşam
standartlarının yaygın biçimde düşük olmasıdır. Nitekim, mezunlarının istihdam
edilme oranı yüksek programlarda (örneğin İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Öğretmenliği) öğrencilerin ÖSS puanları daha
yüksektir.
Bu olgular bir yana Fakülteyi daha nitelikli öğrencilerin tercih etmelerini sağlamak
için bazı çabalar gösterilmiştir. Şöyle ki,
a) Rektörlük tarafından farklı iletişim organları ve tanıtım araçları kullanılarak
Üniversitenin tanıtımı yapılmıştır. Bu kampanyanın Fakültenin tanıtımına da
katkı yaptığı düşünülmektedir.
b) Fakülte web sayfası tanıtım için etkili olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Fakültenin medyadaki görünürlüğü arttırılmıştır.
c) Fakültenin üç bloğu yenilenerek çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş; böylece
her yıl gruplar halinde kurumumuzu ziyaret eden yaklaşık 1.500 öğrencinin
ona karşı olumlu tutum geliştirmelerine çalışılmıştır.
d) Yapılan çalıştay, sempozyum ve kongrelerde, Öğretmen Yetiştirme Türk Millî
Komitesi’nde, Millî Eğitim Şuralarında Eğitim Fakültelerine nitelikli öğrenci
akışı için tedbir alınması gerektiği ifade edilmiş; tekliflerde bulunulmuştur.

MEZUNLARIN	
  NİTELİĞİ/VERİMLİLİĞİ	
  
Bugüne kadar Türkiye’de Eğitim Fakülteleri mezunlarının işbaşındaki etkililik veya verimliliğine ilişkin takip ve izlemeleri söz konusu olmamıştır. Bu durum yakın
zamana kadar başka alanlardaki fakülteler için de geçerliydi. Akreditasyon
çalışmaları ille birlikte mezunların belli bir süre için yaşadıkları sorunlar, meslekî
bakımdan güçlü ve zayıf taraflar vs. konularında izlenmeleri bir kural haline gelmiştir. Mezunların meslekî yeterlikler bakımından sahip oldukları donanım düzeyi,
Eğitim Fakültelerinin verimliliğine ilişkin en sağlıklı göstergelerden biri olarak benimsenmiştir. Bu bakımdan AEF’nin eğitim kalitesini daha üst seviyelere
çıkarması için, her şeyden önce mezunlarını izleyip verilen eğitim hakkında güve-

	
  

BÖLÜM	
  5:	
  	
  
ÖĞRENCİLER	
  

nilir geri bildirimler edinmesi gerekir. Aksi taktirde mezunların yeterlik veya performansları hakkında Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] sonuçlarından başka
veri bulunmamaktadır. Oysa KPSS öğretmen adayının yalnızca bilişsel durumunu
ölçmektedir, dolayısıyla yapılan değerlendirme sağlıklı olmamaktadır. Akreditasyon sürecinin başlatılması, mezunların sistematik olarak izlenmesi bakımından uygun bir zemin oluşturacaktır.
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Ulusal eğitim sisteminin alt sistemlerinden biri olan Eğitim Fakültelerinde eğitim
ve öğretimin niteliğini belirleyen birçok girdi vardır. Sistemin nihaî ürünü olan
yeni öğretmenlerin kalitesini de tayin eden bu girdilerin sayısı bir hayli fazladır.
Bu kısımda, bu girdilerin en önemlilerine ilişkin son üç yılda hangi gelişmelerin
meydana geldiği ana hatlarıyla ortaya konacaktır.

DURUM	
  ANALİZİ	
  
Eğitim Fakültelerinde eğitimin niteliğini belirleyen en önemli girdilerden biri,
başarılı ve yetenekli, mesleğe yönelik olumlu tutuma sahip öğrencilerdir.
Son yıllarda Eğitim Fakültelerine yeni kaydolan öğrencilerin nitelik yönünden
zayıf olduğu gözlemlenmektedir. Bu gelişme, birçok faktörün ortak sonucudur.
Bunların en önemli ikisi, yürütülen programların çoğunda istihdam olunma
oranının %10’un seyretmesi, yani yüksek seviyede işsizlik ile çalışanların yaşam
standartlarının yaygın biçimde düşük olmasıdır. Nitekim, mezunlarının istihdam
edilme oranı yüksek programlarda (örneğin İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Öğretmenliği) öğrencilerin ÖSS puanları daha
yüksektir.

EĞİTİM	
  VE	
  ÖĞRETİMİN	
  NİTELİĞİNİ	
  GELİŞTİRME	
  	
  
ÇALIŞMALARI	
  	
  
Ülkemizde fakülte ve yüksek okulların öğrencileri, merkezi sınav sonucu ve öğrenci tercihlerine göre belirlenmektedir. Daha nitelikli öğrencilerin istihdam oranı
yüksek alanları tercih ettikleri de bilinen bir gerçektir. Ayrıca fakülte/yüksek
okullarının sahip oldukları nitelikler öğrenci akışını tek başına yönlendirememektedir. Bu nedenle fakülte/yüksek okullar kendilerini tercih eden öğrencileri daha
nitelikli hale getirmek için çalışmaktadırlar. Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün görev yaptığı dönemde Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitim ve öğretimin
niteliğini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar öğrenci, öğretim elemanı ve
eğitim ortamları boyutunda aşağıda detaylandırılarak verilmiştir.

Nitelikli	
  Öğrenci	
  Akışı	
  	
  
Eğitim Fakültelerinde eğitimin niteliğini belirleyen en önemli girdilerden biri,
başarılı ve yetenekli, mesleğe yönelik olumlu tutuma sahip öğrencilerdir.
Son yıllarda Eğitim Fakültelerine yeni kaydolan öğrencilerin nitelik yönünden
zayıf olduğu gözlemlenmektedir. Bu gelişme, birçok faktörün ortak sonucudur.
Bunların en önemli ikisi, yürütülen programların çoğunda istihdam olunma
oranının %10’un seyretmesi, yani yüksek seviyede işsizlik ile çalışanların yaşam
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standartlarının yaygın biçimde düşük olmasıdır. Nitekim, mezunlarının istihdam
edilme oranı yüksek programlarda (örneğin İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Öğretmenliği) öğrencilerin ÖSS puanları daha
yüksektir.
Bu olgular bir yana Fakülteyi daha nitelikli öğrencilerin tercih etmelerini sağlamak için bazı çabalar gösterilmiştir. Şöyle ki,
a) Rektörlük tarafından farklı iletişim organları ve tanıtım araçları kullanılarak
Üniversitenin tanıtımı yapılmıştır. Bu kampanyanın Fakültenin tanıtımına da
katkı yaptığı düşünülmektedir.
b) Fakülte web sayfası tanıtım için etkili olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Fakültenin medyadaki görünürlüğü arttırılmıştır.
c) Fakültenin üç bloğu yenilenerek çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş; böylece her yıl gruplar halinde kurumumuzu ziyaret eden yaklaşık 1.500 öğrencinin ona karşı olumlu tutum geliştirmelerine çalışılmıştır.
d) Yapılan çalıştay, sempozyum ve kongrelerde, Öğretmen Yetiştirme Türk
Millî Komitesi’nde, Millî Eğitim Şuralarında Eğitim Fakültelerine nitelikli
öğrenci akışı için tedbir alınması gerektiği ifade edilmiş; tekliflerde bulunulmuştur.
Bu olgular bir yana Fakülteyi daha nitelikli öğrencilerin tercih etmelerini sağlamak için bazı çabalar gösterilmiştir. Şöyle ki,
a) Rektörlük tarafından farklı iletişim organları ve tanıtım araçları kullanılarak
Üniversitenin tanıtımı yapılmıştır. Bu kampanyanın Fakültenin tanıtımına da
katkı yaptığı düşünülmektedir.
b) Fakülte web sayfası tanıtım için etkili olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Fakültenin medyadaki görünürlüğü arttırılmıştır.
c) Fakültenin üç bloğu yenilenerek çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş; böylece her yıl gruplar halinde kurumumuzu ziyaret eden yaklaşık 1.500 öğrencinin ona karşı olumlu tutum geliştirmelerine çalışılmıştır.
Yapılan çalıştay, sempozyum ve kongrelerde, Öğretmen Yetiştirme Türk Millî
Komitesi’nde, Millî Eğitim Şuralarında Eğitim Fakültelerine nitelikli öğrenci
akışı için tedbir alınması gerektiği ifade edilmiş; tekliflerde bulunulmuştur.

Öğretim	
  Elemanı	
  Başına	
  Düşen	
  Öğrenci	
  Sayısı	
  
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının standartların çok üzerinde olması, Eğitim Fakültelerinde eğitimin kalitesini düşürmektedir. Bu kurumlarda
Türkiye genelinde öğretim elemanı başına düşen ortalama öğrenci sayısı 32’dir.
Bu sayı, son zamanlarda öğretmen yetiştirme alanında iddialı çıkışlar yapan Fen –
Edebiyat Fakültelerininkinin iki katıdır. Son üç yılda bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için şu tedbirler alınmıştır.

Öğretim	
  Elemanı	
  Açığını	
  Kapatma	
  
Bu sıkıntının zirveye ulaştığı birimlerden biri İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği olmuştur. Bu bölümde yıllarca kadrolu eleman istihdam
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edilmemiştir. Buna karşılık, Temmuz 2009’dan itibaren 2 adet profesör, 4 adet
yardımcı doçent istihdam edilmiştir. Ne var ki, öğretim üyesi sayısı 6’ya çıkan bu
bölüm Mayıs 2012 itibaren İlahiyat Fakültesi’ne aktarılmıştır.
Diğer programlarda da öğretim elemanı – öğrenci oranını iyileştirmek için tedbirler alınmıştır. Bir yandan mevcut öğretim elemanlarının kariyer gelişimi sağlanırken diğer yandan da dışarıdan alınan öğretim elemanları ile öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısı düşürülmeye çalışılmıştır.

Kontenjanları	
  Azaltma	
  
Bununla beraber bazı programlara ikinci öğretim öğrencisi alınması, bu konuda
öngörülen iyileşmenin gecikmesine yol açmıştır. MEB, YÖK ve EFDEK’in ortak
görüşü doğrultusunda gelecek öğretim yılından itibaren kontenjanların
azaltılması, söz konusu sorunun temelli olarak çözülmesini sağlayacaktır.
Kapasitesinin üzerinde öğrenci alan ve alanında öğretmen ihtiyacı bulunmayan
programların kontenjanlarının azaltılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması kararlaştırılmıştır.

ÖĞRETİM	
  ELEMANI	
  NİTELİĞİ	
  
Eğitim Fakültelerinde öğretim elemanlarının bir kısmının yeterli meslekî bilgi ve
beceriye sahip olmadığı sıkça ileri sürülmektedir. Bu iddia söz konusu fakülte
personeli için de geçerlidir. Ancak, herhangi bir bağımsız kuruluş tarafından akredite edilmeyen bir kurumun personel nitelik durumu hakkında beyanda bulunurken ihtiyatlı olmak gerekir.
Atatürk Eğitim Fakültesi olarak bunun bilincinde hareket edilmiş ve her şeyden
önce böyle bir kredilendirmeyi yapacak kuruluşu (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği: EFDAD) kurmak üzere harekete
geçilmiştir. Fakat daha önce bu çalışmaları yürütecek bir dekanlar konseyi kurulmuştur. Dekan Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen girişimler şöyle özetlenebilir:
þ Öğretim elemanlarının meslekî gelişimleri teşvik edilmiştir. Bu bağlamda
yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyet ve yayınlar maddî olarak desteklenmiş;
bilimsel araştırma ve proje geliştirme konusunda akademik personele
yardımcı olmak üzere Bilimsel Araştırma Destek Birimi kurulmuştur.
þ Son üç yılda Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanları arasında akademik
yükselmeler hız kazanmıştır. Hiç şüphesiz bu gelişme, öğretim elemanlarının
kalitesindeki artışın açık bir göstergesidir.
þ Akademik personelin verimliliğini arttırmak amacıyla bilgisayar, yazıcı ve
internet erişimi gibi teknolojik ihtiyaçları karşılanmıştır.

	
  

	
  

EĞİTİM	
  ORTAMININ	
  NİTELİĞİ	
  
Fakülte yukarıda da belirtildiği gibi mekân ve araç – gereç yönünden eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek bir durumda devralınmıştır.
þ Bu üç yıllık dönemde Fakültenin daha fonksiyonel ve estetik mekanlara sahip
olmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar şunlardır:
§ A, B ve C Blokları iç mekanları Rektörlük tarafından gerçekleştirilen ihale
kapsamında tümüyle yenilenmiştir. Bu yenilenme dahilinde bütün eğitim
ve öğretim alanları granit seramik, koridor ve merdivenler ise granit seramik – mermer ile kaplanmış; aydınlatma şebekesi ve internet ağı yenilenmiş; duvar ve tabanlar boyanmıştır.
§ İstanbul Ticaret Odası’nın maddî desteğiyle Fakülte amfilerinin mekan ve
sıraları yenilenmiştir.
§ Birkaç yıldır kapalı haldeki Fakülte Kütüphanesi ve Okuma Salonu mekan ve tefrişat bakımından yenilenmiş ve gerekli eğitim araçlarıyla donatılmıştır. Nisan 2012 tarihinde bu mekan gerekli eşya, araç ve gereçlerle
teçhiz edilerek 170 kişilik bir toplantı salonu olarak da kullanılabilir hale
getirilmiştir. Böylece Fakülte hem okuma hem de konferans, panel gibi
toplantılar için kullanılabilecek çok amaçlı bir salona kavuşturulmuştur.
§ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün bulunduğu iki blok (D ve E Bloklar)
kısmen daha iyi durumda olduğu için A-B-C Blokların ihalesine dahil
edilmemiş ise de son on yılda bir kez tamamen yenilenen, bir kaç kez de
tadil edilen çatısı onarımdan geçirilmiştir. Buna rağmen söz konusu çatı,
birkaç yerden akıntı yapmayı sürdürmüştür.
§

Temmuz 2009’da İlköğretim, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin kullandığı F ve G Bloklar, Fakültenin en eski, en yıpranmış, estetik bakımından çok kötü bir haldeydi. Bu binaların en kısa zamanda yıkılıp yapılması için Rektörlük nezdinde pek çok
girişimde bulunulmuştur. Nihayet Üniversite stratejik planında bu iki
bloğun yıkılıp yeniden inşa edilmesi işinin 2013 yılında ihaleye
çıkarılması öngörülmüştür.
Bundan başka F ve G Blokların mekânsal açıdan daha işlevsel ve estetik
hale gelmesini sağlamak için gerekli bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

þ Fakültenin bütün laboratuvarları gerekli araç – gereçlerle donatılmıştır.
þ Fakültenin bütün derslikleri ve seminer odalarına sabit projeksiyon cihazı
takılmıştır.

GELECEK	
  İÇİN	
  ÖNERİLER	
  
AEF’de eğitim ve öğretimin ileri standartlara yükselmesi ve buna paralel olarak
daha nitelikli öğretmenler yetiştirilebilmesi için yakın vadede şu tedbirlerin
alınması veya sürdürülmesi gerekir:
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Herhangi bir eğitim kurumunda eğitimin kalitesini arttırmanın yolu, söz konusu
sürecin belli başlı girdilerinin niteliğini yükseltmekten geçmektedir. Bu açıdan
bakıldığında,
• AEF’yi daha nitelikli öğrencilerin tercih etmeleri sağlanmalıdır. Bu ise her
şeyden önce öğretmenliği cazip hale getirmekle mümkün olabilir. Ne var ki bu
o kadar kolay değildir. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’de dahi
öğretmenlik lise mezunlarının meslek tercihlerde ilk sıralarda yer
almamaktadır. Bunun nedenlerinden biri, öğretmenlik mesleğinin iyi bir yaşam
standardı sunmamasıdır. Bu konuda Fakültenin yapacakları sınırlıdır. Buna
karşılık Fakülte yönetimi, hem mesleğin hem de AEF’nin tanıtımını iyi
yaparak Fakülteyi bir cazibe merkezine dönüştürebilir.
• Öğretim elemanlarının eğitsel bilgi ve becerileri arttırılmalıdır. Bu amaçla
eğitim programları geliştirilmelidir. Ayrıca, tıpkı öğrencilerde olduğu gibi,
öğretim elemanı girdisinin de daha yüksek standartlara sahip olması
sağlanmalıdır.
• Eğitim ve öğretim ortamlarının her bakımdan daha ileri standartlara
ulaştırılması gerekir.
• Yakın gelecekte uygulamaya konacak akreditasyon sisteminin Fakültede
tatbik edilmesi sağlanmalıdır. Zira akreditasyon programlarının sunduğu
kriterleri sağlama kaygısı, öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerini
teşvik etmektedir. Ayrıca akreditasyon Fakültenin kendisini her alanda
yenilemesini/geliştirmesini de hızlandırmaktadır.
• Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki gelişmeler yakından izlenmeli,
bunların geliştirilmesi ve uygulanmasında daha aktif olunmalıdır.

	
  

	
  

	
  
	
  
BÖLÜM	
  7:	
  	
  
BİLİMSEL	
  FAALİYETLER	
  
Bu bölümde AEF tarafından son üç yılda yapılan (i) bilimsel yayınlar, geliştirilip
yürütülen (ii) bilimsel projeler ve (iii) gerçekleştirilen bilimsel toplantılar hakkında
bilgi verilmekte ve genel değerlendirmeler yapılmaktadır.

DURUM	
  ANALİZİ	
  
Türkiye’nin en köklü Eğitim Fakültesi olan AEF, hemen her alanda hem nicel hem
de nitel yönden önde gelen kurumlar arasında yer almıştır. Bununla beraber çoğu
kez Fakülte bilimsel literatüre katkı yapma yönünden olması gereken seviyenin
altında kalmıştır. Bunun en önemli nedeni, kitle eğitimi (mass education) veren bir
yükseköğretim kurumu haline gelen Fakültede öğretim elemanlarının ağır ders yükü altında enerjilerini tüketmeleridir. Son yıllarda vakıf üniversiteleri sayısının
artmasıyla patlayan kurum dışı görevlendirmeler, bu yükü daha da artırmıştır. Bu
ve başka olumsuzluklara rağmen AEF, aşağıda değinilecek faaliyetlerle, öğretmen
yetiştirme ve eğitim bilimleri literatürüne azami katkıyı yapmaya çalışmıştır.

BİLİMSEL	
  YAYINLAR	
  
AEF öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel yayınlar, kurumsal olarak bilime yapılan katkının en önemli göstergelerinden biridir. Grafik -9’da 2009-2011
yıllarında Fakülte akademik personeli tarafından uluslararası/ulusal makale, bildiri
ve kitap kategorilerinde yapılan bilimsel yayınlar görülmektedir.

Grafik-9’da görüldüğü gibi,
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ü Bilimsel yayın sayısı bakımından en başarılı yıl 2010’dur. Dört kategoride de
en fazla yayın bu yıl içinde yapılmıştır.
ü Öğretim elemanları son üç yılda tüm kategorilerde en fazla yayını uluslararası bildiri türünde yapmıştır.
ü Öğretim elemanları uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmayı ulusal
olanlara tercih etmektedir.
ü Buna karşılık makale türünde -2010 yılındaki küçük bir istisna hariç- en fazla
yayını ulusal dergilerde yapmıştır.
Genel olarak bakıldığında 2011 yılına ait rakamların önceki iki yıla göre düşük olduğu söylenebilir. Söz konusu yıl içinde öğretim üyesi başına düşen uluslararası
yayın sayısı ortalama 0,7’dir. Bu ortalama, AEF’nin yapısal özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir performansı işaret etmektedir. Çünkü, Fakülte öğretim üyelerinin yaklaşık %20’si, akademik çalışmalarının ürünlerini makale/bildiri türü yayınlardan çok, sanatsal performans yada eserler şeklinde sunmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak yapılacak hesaplamaya göre, uluslararası yayın sayısı ortalaması bir puan yükselmektedir.
Öte yandan Fakültenin bilimsel üretime katkısını gösteren parametreler yalnızca
yayın değildir. AEF gerek bilimsel proje geliştirme/gerçekleştirme ve bilimsel faaliyetler yapma bakımından son üç yılda çok başarılı bir performans göstermiştir.

BİLİMSEL	
  PROJELER	
  
Proje	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  
Son üç yılda, bilimsel yayın kategorisinde olduğu gibi, yürütülen proje sayısı
bakımından da 2010 en verimli yıl olmuştur. Grafik-10’da görüldüğü gibi Fakültede 2010’da 27 proje yürütülürken 2009 ve 2011 yıllarında bu sayı 18 olmuştur.
Grafik	
  10:	
  Bilimsel	
  Proje	
  Sayısındaki	
  Gelişmeler	
  

	
  

Bu yıllarda yürütülen projelerin destekleyen kurum/kuruluşlara göre dağılımı şöyledir: (i) BAPKO (n: 16), (ii) Diğer (n: 10), (iii) TÜBİTAK (n: 8) ve (iv) Avrupa
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Birliği (n: 3) projeleri. Grafik-10’a bakıldığında oran olarak en büyük artışın TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde olduğu söylenebilir.

Araştırma	
  Projesi	
  Geliştirme	
  ve	
  Destekleme	
  Birimi	
  
Türkiye üniversitelerinde yaygın sorunlardan biri öğretim elemanlarının bilimsel
proje geliştirme ve yürütme konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayışıdır. Bu durum AEF akademik kadrosu için de geçerlidir. 2009 yılı Temmuzunda BAPKO tarafından desteklenen çoğu lisans üstü tezi olan projelerin haricinde yürütülen proje yok denecek kadar azdı. Bu nedenle Yard. Doç. Dr. Hayati Şeker’in yönetiminde, öğretim elemanlarına bilimsel proje geliştirme ve yürütme konularında eğitim vermek ve rehberlik etmek üzere Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
içerisinde bir Araştırma Projesi Geliştirme ve Destekleme Birimi kuruldu. Son iki
yıl içinde talepte bulunan öğretim elemanlarına eğitim ve rehberlik hizmeti verildi.

BİLİMSEL	
  TOPLANTILAR	
  	
  
Son üç yılda Atatürk Eğitim Fakültesi / AEF Türkiye’nin en fazla bilimsel toplantı
yapan Eğitim Fakültesi olmuştur. Tablo-3’te görüldüğü gibi, bu dönemde AEF 16
bilimsel toplantı düzenlemiştir. Diğer kategorilere dahil edilen eğitsel amaçlı 2
sempozyumla birlikte bu sayı 18’i bulmaktadır. Aşağıda ayrı ayrı değinilecek olan
bilimsel toplantıların genel özellikleri şunlardır:
1. Bu dönemde gerçekleştirilen bilimsel toplantıların 10’u (%63) kongre/sempozyum türü geniş katılımlı faaliyetlerdir.
a. Bunlardan 1’i İstanbul’da ilk kez yapılacak olan Eğitim Bilimleri Kongresi’dir. 12-13-14 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Kongre için
araştırmacılar tarafından 700’ün üzerinde bildiri özeti gönderilmiştir.
Temmuz 2012 itibariyle bu büyük organizasyonun hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır.
b. Diğer 9 bilimsel toplantı ya bir eğitim kademesi (okul öncesi eğitimi) veya
öğretim alanına (sosyal bilimler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi vb.) münhasırdır. 1’i otizmli bireylerin eğitimi gibi spesifik,
ama son derece önemli bir konudadır.
2. Söz konusu 16 bilimsel toplantının 4’ü (%25) çalıştaydır. Bu çalıştaylarda
Türkiye eğitim/öğretmen yetiştirme sistemi bakımından önemli kararlar
alınmıştır. Bu kararlar ve sonuçları şunlardır:
a. Eğitim Fakülteleri Değerlendirme ve İnisiyatif Geliştirme Çalıştayı
(20-21 Ocak 2012)’nda Türkiye’de öğretmen yetiştirme bakımından hayatî
öneme sahip iki karar alınmıştır: (i) Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyinin kurulması; (ii) Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Sistemi kurulması için
gerekli kararların alınması.
20 Ocak 2012 tarihinde yapılan oturumda Çalıştaya katılan dekanlar, Konsey yönergesini oybirliği ile kabul etmiş, bu yönergeye uygun olarak
yapılan seçim sonunda Konsey Yürütme Kurulu belirlenmiştir. Konsey
Başkanlığına AEF Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk seçilmiştir. Konsey bun-
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dan sonra iki kez toplanmış ve Türkiye’de öğretmen yetiştirme ile ilgili
önemli kararlar almıştır.
Haziran 2012 itibariyle Eğitim Fakülteleri Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
b. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Çalıştayı (22 Şubat 2010),
adı geçen programın geliştirilmesi konusunda YÖK’ün yapacağı düzenlemeler üzerinde etkili olan kararlar almıştır.
c. Diğer iki çalıştay da, kendi alanlarıyla ilgili sorunların masaya
yatırılmasına ve birikimlerin paylaşılmasına zemin hazırlamıştır.
3. Bu bilimsel faaliyetler AEF’nin Türkiye’deki saygınlığını daha da artırmış;
medyada görünürlük sıklığını yoğunlaştırmıştır. Bu konuda örnek yazı ve haberlere ekte yer verilecektir.
4. Bu toplantılar tamamıyla bütçe dışı kaynaklarla finanse edilmiştir. Bu noktada
sponsorlarımızın bu faaliyetlerimize can suyu verdiğini belirtmek gerekir.
5. Bu tür toplantıların organizasyonunda resmî ve gayrı resmî organizasyonlarla
işbirliğine gidilmiştir. Bunların en önemli ikisi Avrupa Konseyi ve T. C. Millî
Eğitim Bakanlığı’dır.
Tablo-3: Son Üç Yılda Gerçekleştirilen Bilimsel Toplantıların
Yıllara Göre Dağılımı
Sıra
No

Toplantının Türü

1)

Yıllar - Adet

Toplam*

2009

2010

2011

2012

Ulusal kongre

1

-

1

3

5

2)

Ulusal sempozyum

-

1

1

-

2

3)

Uluslararası sempozyum

-

-

-

2

2

4)

Uluslararası katılımlı sempozyum

-

-

-

1

1

5)

Ulusal çalıştay

-

2

-

1

3

6)

Ulusal panel/konferans

-

-

1

1

2

7)

Uluslararası katılımlı çalıştay

-

-

1

-

1

Toplam

1

4

4

7

16

* 2 toplantı daha çok hizmet içi eğitim özelliği taşıdıklarından bu tabloya dahil edilmemiştir.

Tablo-3’te belirtilen bilimsel toplantılar hakkında aşağıda özet bilgiler verilmektedir. Ekler Bölümünde bunların medyadaki görünürlüklerine ilişkin örnekler bulunmaktadır.
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1) IV. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ
•

İstanbul, 7-9 Ekim 2009.

•

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

•

Kongre, sosyal bilimler eğitiminin çeşitli alanlarında çalışan araştırmacıların
çalışmalarını bilimsel bir ortamda paylaşmalarını amaçlamıştır.

•

Kongre’ye yaklaşık olarak 150 katılımcı bildiri ile katılmıştır. Bununla birlikte
Milli Eğitim Bakanlığının yönetici ve uzmanları, farklı üniversitelerden öğretim elemanları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin de katılımı sağlanmıştır.

•

Kongre, bilimsel bir alan olarak gelişmekte olan sosyal bilimler eğitiminde
Türkiye ve Dünya’da yaşanan gelişmelerin irdelenmesine, mevcut sorunlara
yönelik çözüm önerilerinin getirilmesine ve geleceğe dair öngörülerde bulunulmasına imkan sağlaması nedeniyle sosyal bilimler eğitiminin kurumsallaşmasına önemli bir katkı yapmıştır.

2) IX. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
•

İstanbul, 15-17 Aralık 2010.

•

Sempozyumun amacı Türkiye’de müzik eğitiminin bütün aşamalarında yaşanan sorunları paylaşarak geleceğe dönük etkili çözümler üretmek ve Ülkemiz
müzik eğitiminin niteliğini geliştirmeye katkı sağlamaktır.

•

Sempozyumda sunulan bildiriler, ülkemizde yeni gelişmekte olan müzik eğitimi literatürüne önemli katkı sağlamıştır.

3) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞTAYI
•

İstanbul, 22 Şubat 2010

•

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlik alanına farklı kaynaklardan öğretmen yetiştirilmesinin çeşitli sorunlara yol açması nedeniyle farklı öğretim kademeleri için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlik lisans programlarının
yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda mevcut haliyle Eğitim Fakültelerindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
programlarında uygulamada karşılaşılan ve gözlenen temel sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

•

Çalıştaya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanları ve din
eğitimi alanında çalışan araştırmacılar katılmıştır.
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4) II. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞTAYI
•

İstanbul 9-10 Aralık 2010.

•

Sınıf Öğretmenliği eğitiminin akademik yükselme yapılanmasında değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle ve öğretmen yetiştirme alanında değişikliklerin
öngörülüyor olması nedeniyle Çalıştay, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ile ilgili birimin Eğitim Fakültelerinin olası akademik örgütü içinde konumu ve yapısı,
mevut Sınıf Öğretmenliği Eğitimi lisans programlarının verimliliği ile Sınıf
Öğretmenliği Eğitimi bilimsel kariyer sistemi/lisansüstü eğitim ve doçentliğe
yükselme konusunu görüşmeyi amaçlamıştır.

•

Çalıştay’a özellikle sınıf öğretmenliği alanında idari ve akademik çalışmalarını
sürdüren öğretim elemanları katılmıştır.

5) TÜRKİYE II. DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜ
•

İstanbul, 5-‐26 Mayıs 2011

•

Mayıs 2010’da birincisi gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi gerçekleştirilerek bu
kutlama geleneksel hale getirilmeye çalışılmış ve böylece oyunun eğitimde
taşıdığı öneme dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda “Geleneksel
Oyunlarımız ve Oyuncaklarımız” başlığı altında “II. Dünya Oyun Oynama
Günü Paneli” gerçekleştirilmiş, temalı geçit töreni yapılmış ve oyunlar oynanmıştır.

•

II. Dünya Oyun Oynama Günü Paneli kapsamında dört öğretim elemanı ile panel gerçekleştirilmiş, iki öğretim elemanı ve bir eğitimcinin katkısıyla bir geçit
töreni düzenlenmiş, bu geçit töreninde aktif olarak 22 öğrenci görev almış,
ayrıca Sınıf Öğretmenliği ve Zihin Engelliler öğretmenliği programı 90-100
öğrencinin katılımıyla oyun etkinlikleri yapılmıştır.

6) ULUSAL OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ
•

İstanbul, 1-3 Haziran 2011.

•

“Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği” temalı kongrede erken çocukluk
dönemine yönelik kuramsal, felsefi çalışmalar, okul öncesi eğitimin geleceği,
vizyon ve misyonu, erken çocukluk döneminde gelişim, erken çocukluk dönemi eğitim, program, uygulama ve modelleri, farklı okul öncesi eğitim, destek
ve uygulamaları, okul öncesi eğitim kurumları ve bu kurumlarda çalışanlara
yönelik çalışmalar vb. konuları yer almıştır.

•

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi, farklı üniversitelere mensup öğretim
üyeleri, öğretim elemanları, eğitim yöneticileri ve öğretmenler ve Anne-‐Çocuk
Eğitim Vakfı personelinden oluşan yaklaşık 120 araştırmacının katılımı ile 45
sözlü bildiri ve 9 poster bildiri sunulmuştur.
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•

Türkiye’nin birkaç yılda %100 okullaşmayı hedeflediği okul öncesi eğitim,
Millî Eğitim Bakanlığı’nın olduğu kadar Eğitim Fakültelerinin de öncelikli
gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu kongre, ülkenin alana ilişkin
sorun, imkân ve potansiyellerini belirlemeye katkıda bulunmuş, geleceğe dair
görüş ve projelerin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.

7) ULUSLARARASI KATILIMLI YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE OTİZMLİ
BİREYLERİN EĞİTİM, BAKIMI VE REHABİLİTASYONU ÇALIŞTAYI
•

İstanbul, 22-23 Temmuz 2011.

•

Kısa adı TODEV olan Otistik Bireylere Destek Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

•

“Uluslararası Katılımlı Yetişkinlik Döneminde Otizmli Bireylerin Eğitim,
Bakım ve Rehabilitasyonu Çalıştayı” ülkemizdeki yetişkin otizmli bireylerin
ve ailelerinin gereksinimlerine dikkati çekmek ve bu konuda yapılacak girişimlere öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu çerçevede bu konuda geçmiş
yıllarda çalışmaları olan akademisyen ve hizmet üreticileri ile konuyla ilgili
kurumları bir araya getirmek amaçlanmıştır.

•

Çalıştaya yurt içinden ve yurt dışından alan uzmanları çalışmalarını iş ve meslek oturumu, toplumsal yaşam oturumu ve sağlık süreçleri ve bakım oturumu
olmak üzere üç oturumda gerçekleştirmişlerdir.

•

Bu çalıştayın en önemli sonuçlarından biri Almanya ile Türkiye arasında giderek kurumsallaşan bir bilgi ve tecrübe alışverişine zemin hazırlamış olmasıdır.

8) II. ULUSAL İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
•

İstanbul, 13-15 Aralık 2011.

•

Kongrenin amacı Eğitim Fakültelerinin ilköğretim bölümleri lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, eğitimini aldıkları alandaki akademik
çalışmalarının sonuçlarını bilimsel bir ortamda paylaşmalarını sağlamak ve
böylelikle akademik alandaki gelişmelerini desteklemektir.

•

Bu kapsamda hayat bilgisi, Türkçe öğretimi, matematik, sosyal bilgiler, fen
bilgisi, okul öncesi, yabancı dil, sosyal bilimler ve fen bilimleri eğitimi ile öğretmen yetiştirme ve bilgisayar teknolojileri eğitimi alanlarında yapılan
çalışmalar Kongrede sunulmuştur.

•

Kongreye, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde ilköğretime öğretmen yetiştiren
alanlarda lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan 115 öğrenci 95 bildiri ile
katılmıştır.
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9) EĞİTİM FAKÜLTELERİ İNİSİYATİF GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI / EFDEK DEKANLAR TOPLANTISI
•

İstanbul, 20-21 Ocak 2012

•

Çalıştayın amacı, Ülkemizde öğretmen yetiştirme ve Eğitim Fakültelerinin genel durumunu değerlendirmek ve mevcut sorunlarını belirlemek, bunların çözümüne ilişkin kararlar alıp Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu
nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu konularda kamuoyu oluşturmak için kurumsal bir inisiyatif meydana getirmek üzere Eğitim Fakülteleri Dekanlar
Konseyi [EFDEK]’ni kurmak, Eğitim Fakültelerinde eğitim programlarını değerlendirme ve akreditasyon sürecini başlatmaya yönelik talepleri değerlendirmek ve hazırlıkları yapmaktır.

•

Çalıştaya 55 Eğitim Fakültesi Dekanı ve/veya Dekan Vekili katılmıştır.

•

20 Ocak 2012 günü yapılan oturumda EFDEK yönergesi kabul edilmiş; Yürütme Kurulu seçilmiştir.

10) III. ULUSAL GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ KONGRESİ
•

İstanbul, 16-17 Nisan 2012.

•

Sempozyumun amacı, ülkemizdeki sanat eğitimini ilköğretimden yüksek öğretime kadar ele alarak daha başarılı olmanın yollarını araştırmak, çözüm önerileri ortaya koymak ve böylelikle çağdaş ve ideal resim-müzik öğretmeni yetiştirerek en kısa zamanda istenilen ve özlenen sanat eğitimine erişmektir. Bu kapsamda sanat eğitimin dünü, bugünü, yarını, problemleri ve çözüm önerileri,
çağdaş ve ideal resim-müzik Öğretmeni yetiştirmenin koşulları, dış ülkelerde
lisans ve lisans öncesi sanat eğitimi, yetenek sınavları (resim-müzik), güzel sanatlar ve spor Liseleri yönetmeliği ve ders programları, güzel sanatlar ve spor
liselerine resim-müzik öğretmeni yetiştirme ve atama konularında bildiriler sunulmuştur.

•

Sempozyuma farklı üniversitelerden güzel sanatlar eğitimi alanında çalışan öğretim elemanları ve bu alanda eğitim alan öğrenciler katılmıştır.

11) ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ -DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER- SEMPOZYUMU
•

İstanbul, 20-22 Nisan 2012.

•

Sempozyum Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler
Eğitimcileri Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

•

Sempozyumun amacı; son yıllarda sosyal bilgiler/vatandaşlık eğitimi
alan(lar)ında meydana gelen gelişmeler ve sorunları, ulusal ve küresel sosyal,
ekonomik, kültürel, politik, vd alanlardaki hareketler bağlamında ve teori -

	
  

BÖLÜM 7:
BİLİMSEL FAALİYETLER

	
  

uygulama ekseninde tartışmaktır. Bu çerçevede demokrasi ve eğitim, küreselleşme, çok kültürlülük ve demokrasi, 21. Yüzyılda kimlik ve aidiyet sorunu,
demokrasi ve vatandaşlık eğitimi olmak üzere dört temada bildiriler sunulmuştur.
•

Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından sosyal bilgiler eğitimi alanında
araştırma yürüten yaklaşık 200 öğretim elemanı, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Avrupa Konseyi Demokrasi Eğitimi Projesi katılımcısı yaklaşık 100
civarında Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzmanı ve öğretmen ile bu alanda eğitim
alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılmıştır.

12) ULUSLARARASI KATILIMLI OTİZMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
SEMPOZYUMU
•

İstanbul, 25-26 Mayıs 2012

•

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEM), Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi, SHÇEK, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Almanya Bethel V. Bodelschwinghschen Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

•

350 civarında bildirinin sunulduğu sempozyuma yaklaşık 756 kişi dinleyici
olarak katılmıştır.

13) II. ULUSLARARASI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİLBİLİM SEMPOZYUMU
•

Saraybosna, Bosna Hersek, 4-6 Mayıs 2012.

•

International Burch Üniversitesity, Marmara Üniversitesi, Bulent Ecevit Üniversitesi, The University of Montenegro, Institute for Foreign Languages işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

•

Kongre, dünyanın çeşitli yerlerinden ve her düzeyden dil öğretimi ve dilbilim
alanında çalışan araştırmacıları, uygulayıcıları ve eğitimcileri bir araya getirmeyi amaçlamıştır.

•

Sempozyuma 40’ın üzerinde ülkeden yaklaşık 300 araştırmacı katılmıştır.

14) VII. ULUSAL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
•

İstanbul, 3-4 Mayıs 2012

•

Okul öncesi eğitim alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırmalarının sonuçlarını paylaşmaları ve akademik kariyerlerini şekillendirmeleri için bir ön basamak olarak düzenlenmiştir.

•

Kongreye 80 civarında bildiri ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi ve eğitimi programlarından öğrenciler ile kongreyi desteklemek amacıyla öğretim elemanları katılmıştır.
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15) III. DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜ SEMPOZYUM VE ETKİNLİKLERİ
•

İstanbul, 17-18 Mayıs 2012.

•

Üniversitemizde üçüncüsü düzenlenen Dünya Oyun Oynama Günü 2012
yılında bir sempozyum ve devamında oyun etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ve oyun etkinliklerinin bu dönemdeki teması “Açık
Hava Oyunları ve Oyun Alanları” olarak belirlenmiş, bu çerçevede etkinlikler
düzenlenmiştir.

•

Sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından okul öncesi eğitim alanında
çalışan öğretim elemanları bildiri sunarak iştirak etmişler ve etkinliklere çok
sayıda öğrenci katılmıştır.

16) XXI. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
•

İstanbul, 12-14 Eylül 2012.

•

Türkiye’nin en köklü ve en geniş katılımlı eğitim bilimleri bilimsel ekinliği
olan bu Kongre İstanbul’da ilk kez yapılmıştır.

•

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin amacı; eğitim bilimleri ve öğretmen
yetiştirme alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmaların bulgularını paylaşmak, eğitim
araştırmalarında Türkiye’nin evrensel birikimine katkı yapmasını sağlamak,
ülkemizde eğitim ve öğretimin her kademesindeki sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretmektir.

•

Kongrede 650 civarında araştırmacı tarafından 700’e yakın sözlü ve poster bildiri sunulmuştur.

	
  

	
  

	
  
BÖLÜM	
  8:	
  	
  
SOSYAL	
  VE	
  KÜLTÜREL	
  HİZMETLER
Eğitim kurumlarının en önemli misyonlarından biri topluma hizmet etmektir. Bu
hizmet yükseköğretimde üniversitenin sosyal hayatına katkı şeklinde olabileceği
gibi doğrudan dar ve geniş çevreye hizmet şeklinde de olabilir

DÖNEME	
  ILİŞKİN	
  GÖSTERGELER	
  
AEF tarafından gerçekleştirilen ve topluma hizmet kategorisine girebilecek faaliyetlerden bazıları Grafik -11’de gösterilmektedir. Bunlar (i) hizmet içi eğitim, (ii)
kültür ve sanat faaliyetleri başlıkları altında ele alınacaktır.
Grafik	
  –	
  11:	
  2009-‐2011	
  Yıllarında	
  Yapılan	
  Faaliyetlerin	
  Türlerine	
  Göre	
  Dağılımı	
  

TOPLUM	
  HİZMETLERİ	
  
Eğitim Fakülteleri toplumsal sorumluluk bakımdan en önde gelen kurumlar
arasındadır. Bu nedenle Toplum Hizmeti kapsamında faaliyetlerin sistemli ve devamlı hale gelmesi için çalışılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler
aşağıda sunulmuştur.

Hizmet	
  İçi	
  Öğretmen	
  Eğitimi	
  
Eğitim Fakültelerinin toplum hizmetleri kategorisinde değerlendirilebilecek faaliyetlerinin başında hizmet içi öğretmen eğitimi programları gelmektedir. Son üç
yılda da bu faaliyetler sürdürülmüştür. Dahası bu programların daha anlamlı ve etkili hale gelmeleri için de birer sertifika programı veya çalıştay şeklinde düzenlenmeleri kararlaştırılmıştır. Bu kategoriye giren faaliyetler şöyle özetlenebilir:
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1. Marmara Üniversitesi AEF & MÜSEM – Millî Eğitim Bakanlığı [İstanbul
Eyüp İlçesi MEM] Hizmet İçi Alan Geliştirme Sertifika Programı. 20112012 öğretim yılında 800 öğretmen katıldı.
2. Marmara Üniversitesi AEF Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
Çalıştayı, 2009-2010 öğretim yılı.
3. Marmara Üniversitesi AEF – Fen Eğitimcileri Derneği, Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar Çalıştayı, 2011-2012 öğretim yılı.
4. Marmara Üniversitesi AEF – Avrupa Meslek Yüksekokulu, 2023 Yılında Kuramdan Uygulamaya Okulöncesi Uluslararası Sempozyumu, 24-25 Nisan
2012. Bu sempozyuma 300 civarında okulöncesi öğretmeni ve öğretmen adayı
dinleyici olarak katıldı.

Okul	
  Temelli	
  Hizmet	
  İçi	
  Eğitim	
  Faaliyetleri	
  
Bu tür eğitim faaliyetleri ile AEF, öğretmenlerin daha nitelikli hale gelmesine
katkıda bulunmuş; böylece yeni nesillerin daha iyi yetişmesine uygun zemin
hazırlamıştır.

Kültür	
  &	
  Sanat	
  Faaliyetleri	
  
Zaten canlı ve etkili olan AEF kültür ve sanat faaliyetleri daha nitelikli ve kurumsal
hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bahar	
  Konferansları	
  	
  
Her öğretim yılı tüm birimlerin katılımıyla Bahar Konferansları düzenlenmektedir.
Bu kapsamda her bahar yarıyılında ortalama 30 konferans, panel veya söyleşi vb.
etkinlik gerçekleştirilmektedir.

AEF	
  Resim	
  ve	
  Fotoğraf	
  Yarışması	
  	
  
2011 yılında ilki yapılan yarışmanın bu yıl ikincisi yapılmıştır. Yarışma, Türkiye’de resim ve fotoğraf eğitimi alan tüm öğrencilere açıktır. İki dalda altı ödül verilmektedir.

AEF	
  Çok	
  Sesli	
  Korosu	
  
Yard. Doç. Dr. Bülent Halvaşi’nin yönetiminde kurulmuştur. Yurt içi ve dışında
yarışmalara katılmış, ödüller almıştır.

AEF	
  Türk	
  Sanat	
  Müziği	
  Korosu	
  	
  
Yard. Doç. Dr. Ayşen Arslan şefliğindeki koro 1990’lı yıllardan beri öğrencilerimize klasik Türk sanat müziği eğitimi vermektedir. 2010 yılından itibaren Dekanlığın himayesine girmiştir.
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AEF	
  Türk	
  Halk	
  Müziği	
  Topluluğu	
  
Doç. Dr. Mustafa Uslu şefliğinde Dekanlığın talep ve desteğiyle kurulmuştur.
Amaç öğretmen adayı olan öğrencilerin millî kültürümüzün temel taşlarından biri
olan halk müziğimizi tanıtmak ve icra edebilir hale gelmelerini sağlamaktır. Topluluk bugüne kadar iki konser gerçekleştirmiştir.

Müzik	
  Eğitimi	
  ABD	
  Konserleri	
  
Müzik Eğitimi ABD Yıl İçi Konserleri. Yıllardır farklı formlarda her hafta
yapılmaktadır. Bölüm/anabilim dalı öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra
Fakülte dışından davet edilen sanatçılar da bu programlarda yer almaktadır.
Müzik Eğitimi ABD Yıl Sonu Konserleri. Fakültenin gerçekleştirdiği en önemli
sanat olaylarından biridir. Bu konser İstanbul’un büyük konser salonlarından birinde büyük bir dinleyici kitlesi önünde yapılmaktadır. Konserde eğitimi verilen tüm
dallara ait örnek eserler/enstrümanlara yer verilmektedir.

Resim-‐İş	
  Eğitimi	
  ABD	
  Resim	
  Sergileri	
  	
  
Bu anabilim dalı bünyesinde yıl boyunca ortalama 8 – 10 koridor sergisi gerçekleştirilmektedir. Her öğretim yılı sonunda yıl sonu sergileri de yapılmaktadır. Ayrıca
öğretim üyeleri tarafından yurt içi ve dışı bireysel sergiler de açmaktadır.

Dans	
  Tiyatrosu	
  	
  
Yard. Doç. Dr. Vicdan Nalbur tarafından kurulan Dans Tiyatrosu, kendisinin uyarladığı tematik oyunları oynamaktadır. Ağırlıklı olarak Sınıf Öğretmenliği Anabilim
Dalı öğrencilerinden oluşan tiyatroya diğer birimlerden de öğrenci kabul edilmektedir. Tiyatro, yılda en az bir gösteri (birkaç oyun birlikte) yapmaktadır.

Topluma	
  Hizmet	
  Dersi	
  Uygulamaları	
  	
  
Her öğretmenlik programında zorunlu olan bu ders kapsamında her dönem ortalama 1.500 öğrenci topluma doğrudan hizmet etme uygulaması yapmaktadır.

SPOR	
  ETKİNLİKLERİ	
  
AEF spor etkinlikleri yönünden de son derece dinamik ve başarılıdır. Son üç yıldır
üniversite içi turnuvalarda üç branşta şampiyonluğa oynamıştır. 2011-2012 öğretim
yılında AEF futbol takımı finalde Mühendislik Fakültesi takımını 5-0 yenerek
şampiyon olmuştur. Aynı öğretim yılında basketbol takımı ise ikinci olmuştur. Futbol takımının başarısında Fakülte Sekreteri Mustafa Kök ile Doç. Dr. Serhat İrez
özverili çalışmaları ve coşkularıyla önemli rol oynamıştır.

KÜLTÜR	
  GEZİLERİ	
  
Atatürk Eğitim Fakültesi’nin öğrencilerine sunduğu en önemli hizmetlerden biri
geleneksel kültür gezileridir. Bu geziler Türkiye’nin yedi bölgesindeki tarihsel ve
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doğal gezi alanları/mekanlarının yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan ülkelerini
de içine almaktadır.
Bu etkinliklerin büyük bir bölümünü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sefa Sekin organize etmektedir. Son üç yılda yapılan geziler Suriye, Lübnan, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkeleri de kapsamıştır. Üç yıl boyunca bu gezilere farklı bölümlerden gelenlerle birlikte yaklaşık
1.500 öğrenci katılmıştır.
Fakültede Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı başta olmak üzere başka birimler de
kültür gezileri yapmaktadır.

	
  

	
  

	
  
BÖLÜM	
  9:	
  	
  
PERSONEL,	
  FİZİKÎ	
  ALTYAPI	
  VE	
  MALÎ	
  DURUM
Bu bölümde Fakültenin önceki bölümlerde sözü edilen farklı alanlardaki performansını derinden etkileyen faktörler ele alınacaktır. Bunlar sırasıyla personel, fizikî
altyapı ve malî durumla ilgilidir.
Bu bölümde Fakültenin önceki bölümlerde sözü edilen farklı alanlardaki performansını derinden etkileyen faktörler ele alınacaktır. Bunlar sırasıyla personel, fizikî
altyapı ve malî durumla ilgilidir.

İDARÎ	
  PERSONEL	
  	
  
Hiç kuşkusuz bir kurumda girdi – süreç – ürün dizgesinde ürünün kalitesi üzerinde
etkili olanlar yalnızca akademik personel değildir. Onlar kadar olmasa da idarî personel de yükseköğretim kurumlarında bilimsel ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle, söz konusu kurumların etkili/verimli olması için nicel ve nitel olarak yeterli idarî personele sahip olması gerekir.
AEF’de 2009 yılında 57 idarî personel görev yapıyordu. Mayıs 2012 itibariyle bu
sayı 59’dur. Sayıca fazla görünmekle beraber bu personel Fakültenin işlerini sürdürmede yetersiz kalmaktadır. Sayısal yetersizliğin Üniversitenin otomasyona geçiş sürecini tamamlanmasının ardından çözülmesi beklenmektedir. Nitelikle ilgili
sorunların çözümü için ciddî hizmet içi eğitim faaliyetlerine ihtiyaç vardır.

MEKÂN,	
  KÜTÜPHANE	
  VE	
  EĞİTİM	
  TEKNOLOJİSİ	
  
Fakülte mekân ve araç – gereç yönünden eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek
bir durumda devralınmıştır.

Mekânsal	
  Gelişim	
  
þ Fakültenin daha fonksiyonel ve estetik mekanlara sahip olmasına çalışılmıştır.
Bu çerçevede;
a. Fakültenin A, B v e C Bloklarının iç mekanları tümüyle yenilenmiştir.
b. Fakülte amfileri mekan ve sıraları yenilenmiştir.
c. Birkaç yıldır kapalı haldeki Fakülte Kütüphanesi ve Okuma Salonu mekan
ve tefrişat bakımından yenilenmiştir.
d. Çok kötü durumdaki İlköğretim, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin olduğu blokların ise yıkılması kararlaştırılmıştır.
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Kütüphane	
  ve	
  Laboratuar	
  
Kütüphaneler her şeyden önce bilgi, araştırma ve çalışma merkezidir ve özellikle
üniversite/fakülte kütüphaneleri daha nitelikli öğrencilerin yetişmesi için oldukça
önemlidir. Bu nedenle öğrencilere rahat çalışma ve araştırma ortamı sağlayabilmek
için göreve geldiğimizde yeterince işlevsel olmayan fakülte kütüphanesi daha işlevsel hale getirilmiştir. Bu kapsamda fakülte kütüphanesi mekan olarak yenilenmiş, kütüphaneye çalışma masaları konulmuş, kütüphane kaynak eser açısından
zenginleştirilmiştir. Ayrıca kütüphane projeksiyon ve bilgisayarla donatılmıştır.
Böylece öğrencilere daha rahat bir çalışma ve araştırma ortamı sağlanmıştır.

Öte yandan Fakültenin fen ve bilgisayar laboratuvarları çoğu yenilenmiş; spesifik
araç ve gereçler temin edilmiştir.
Sanat eğitimi ile ilgili birimlerin ihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu bağlamda, Müzik
Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın gereksinim duyduğu
• Orf Çalgıları Dersliği
• Müzik Kayıt Stüdyosu
hizmete sokulmuştur. Söz konusu stüdyonun teknolojik altyapısı bağışçılar
vasıtasıyla tedarik edilmiştir.

Eğitim	
  Teknolojisi	
  
Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak ve bilimsel üretim performansını yükseltmek için gerekli araç – gereçlerin tedarikine çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan
çalışmalar şunlardır:
þ Fakültenin bütün derslikleri ve seminer odalarına sabit projeksiyon cihazı
takılmıştır.
þ Özel öğretim yöntemleri derslerinin yapıldığı laboratuvarların 2’si tamamen,
3’ü kısmen yenilenmiştir.

	
  

BÖLÜM 9:
PERSONEL, FİZİKÎ ALTYAPI VE MALÎ DURUM

	
  

þ Binaların (A, B, C, D ve E bloklar) elektrik, Internet ve telefon ağları yenilenmiştir.
þ Fakülte Kütüphane ve Okuma Salonu mekân olarak yenilenmiş, gerekli eğitim
araçlarıyla (Internet, bilgisayar ve Projeksiyon) donatılmıştır.
þ Öğretim elemanlarının bilgisayar, yazıcı vb. talepleri karşılanmıştır.

MALİ	
  DURUM	
  
Diğer fakülteler gibi Eğitim Fakültelerinin malî özerkliği yoktur. Bu nedenle işler
merkezî olarak yönlendirilen malî kaynaklarla yürütülmektedir. Ancak, bu durum
yöneticilerin yaratıcılığını köreltmekte, icraat için hareket alanını daraltmaktadır.
Atatürk Eğitim Fakültesi her alandaki yüksek performans ve üretkenliğini iki şeye
borçludur:
• Döner sermaye gelirleri,
• Atatürk Eğitim Fakültesi Araştırma Vakfı.
Döner sermaye gelirleri Fakültenin araç – gereç ihtiyacının karşılanmasında önemli
rol oynamaktadır. Fakülte Vakfı ise daha çok bilimsel toplantı ve yayınların giderlerinin karşılanmasını kolaylaştırmıştır. Halihazırda Vakfın tek gelir kaynağı Fakültenin yaptığı faaliyetlerden alınan ücretler ve bağışlardır. Yapılan faaliyetlerin
giderlerinin yaklaşık %70’ini sponsorlar karşılamıştır.
Üç yıl içinde yapılan yirmiye yakın ulusal ve uluslararası faaliyete verilen malî
desteğe rağmen Vakfın ana parası muhafaza edilmiştir.
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EKLER	
  
EK	
  1:	
  	
  
FAKÜLTE	
  TARİHÇESİ	
  KRONOLOJİSİ	
  
Atatürk Eğitim Fakültesi üzerine yazılan bu raporun daha işlevsel ve faydalı olmasını desteklemek amacıyla aşağıdaki kurumsal kronoloji denemesine yer verilmiştir.
1848

1846’da açılan Batı tipi okullar olan ortaokullara öğretmen yetiştirmek için Dârülmuallimîn-i Rüşdî açıldı.

1868

Yeni tip ilkokullara öğretmen yetiştirmek için Dârülmuallimîn-i
Sıbyan açıldı.

1869

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe girdi. Bu nizamname ilkokul, ortaokul ve liselere aynı kurumda öğretmen yetiştirmek üzere
İstanbul Dârülmuallimîn-i Kebiri’nin kurulmasını hükme bağladı.

1870

Kadın öğretmen yetiştirmek üzere Dârülmuallimat açıldı.

1874

Sıbyan ve rüşdiye şubelerine sahip İstanbul Dârülmuallimîn-i Kebiri
[Dârülmuallimîn-i Âliye] kuruldu.

1877

Dârülmuallimîn-i Âliye idadi şubesi kuruldu.

1909

Dârülmuallimîn-i Âliye’nin Âlî Kısmı (bugünkü liselere öğretmen
yetiştirmektedir) Dârülfünun’un ilgili fakülteleri ile ardışık öğretmen
yetiştirme programı uygulamaya başladı.

1915

Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimat Nizamnamesi yürürlüğe girdi.

1923

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

1924

Öğretmen okullarının isim ve programları değiştirildi. Dârülmuallimîn-i Âliye Yüksek Öğretmen Okulu adını aldı. İbtidaî Dârülmuallimîn ve İbtidaî Dârülmuallimat’ın isimleri sırasıyla Erkek Muallim
Mektebi ve Kız Muallim Mektebi olarak değiştirildi.

1946

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı.

1978

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu kapandı. İstanbul İlköğretmen
Okulu ve Atatürk Eğitim Enstitüsü anarşi ve terör yüzünden eğitime
ara verdi.

	
  

EKLER

	
  

1980

Atatürk Eğitim Enstitüsü, öğretim süresi dört yıla çıkarılarak Atatürk
Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüştürüldü.

1982

Tüm öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelerin bünyelerine alındı.
Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu Marmara Üniversitesi’ne bağlı
Atatürk Eğitim Fakültesi adıyla yeniden yapılandı.

1985

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı İstanbul Eğitim Yüksekokulu kuruldu.

1992

İstanbul Eğitim Yüksekokulu Fakülteye bağlı bölümlere dönüştürüldü.

1998

Fakülte akademik teşkilat ve programları yeniden yapılandırıldı.

2007

İlköğretime öğretmen yetiştiren programlarda köklü değişiklikler
yapıldı.

21 Ocak
2012

Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Eğitim Fakülteleri
Değerlendirme ve İnisiyatif Geliştirme Çalıştayı/Dekanlar Toplantısı’nda Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi [EFDEK]’in kurulması kararlaştırıldı.

6 Haziran
2012

Atatürk Eğitim Fakültesi’nin sürdürdüğü hazırlıkların tamamlanması
üzerine Eğitim Fakülteleri Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin kuruluş başvurusu yapıldı.
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BASINDA	
  MARMARA	
  ÜNİVERSİTESİ	
  ATATÜRK	
  EĞİTİM	
  FAKÜL-‐
TESİ	
  
Eğitim	
  Fakülteleri	
  Dekanlar	
  Konseyi	
  (EFDEK)	
  ve	
  Akreditasyon	
  Derneği	
  
(EPDAD)’nin	
  Kuruluşu	
  ve	
  Faaliyetleri	
  	
  
Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün Temmuz 2009-Temmuz 2012 dekanlık döneminin en
önemli icraatlarından biri, AEF Dekanlığının inisiyatif ve çalışmaları sonucunda
Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) ve Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)’nin kurulmasına
önayak olunmasıdır. Aşağıda EFDEK etrafında gelişen olaylar hakkında basın
yayın organlarında yer alan unsurlara yer verilmiştir.

İstanbul/Marmara	
  Üniversitesi	
  Çalıştayı	
  ve	
  EFDEK’in	
  Kuruluşu	
  
AEF tarafından 20-21 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen Eğitim Fakülteleri Değerlendirme ve İnisiyatif Geliştirme Çalıştayı ve burada alınan kararlar basında geniş yankı uyandırdı. Aşağıda basın – yayın organlarında yayınlanan çalıştay ve
almış olduğu kararlara dair haber, ropörtaj ve yorumlardan birkaçına yer verilmektedir.

Türkiye’nin en popüler eğitim dergilerinden biri
olan Artı Eğitim, Marmara Üniversitesi’nin tarihî Sultanahmet Rektörlük binasında toplanan
çalıştaya, özellikle de Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi [EFDEK]’nin EFDEK kurulmasına
geniş yer ayırdı. Dergi Şubat 2012’de
yayınlanan sayısında, Konsey hakkında Kurucu
Başkanı AEF Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk
ile yapılan röportajı yayınladı.

	
  

	
  

İK ANASAYFA
05 Mart 2012

Eğitim Fakülteleri sessizliğini bozuyor

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, öncelikli hedeflerinin Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu olduğunu
belirtti.
Gönül KOCA
Türkiye eğitimde yeni bir döneme giriyor. Fatih Projesi kapsamında pilot okullarda akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlandı. Ardından Türk eğitim
sistemini kökten değiştirecek ve kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen sistem önerisi tartışılıyor. Uzmanlar da görüşlerini art arda sıralıyor.
Bu arada içinde bulunduğumuz dijital çağda öğretmenlik mesleğinin sorunları ve
geleceği, Eğitim Fakültelerinin durumu bir kez daha gündeme geldi. Bütün bu
tartışmaların ortasında, Eğitim Fakültelerini yakından ilgilendiren bir adım atıldı.
20-21 Ocak’ta Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği ve
Eğitim Fakülteleri İnsiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı’nda bir araya
gelen 54 dekan tarafından Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) kuruldu.
Konsey Başkanı ise Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Cemil Öztürk oldu. Prof. Öztürk, EFDEK’in geleceğin öğretmenini yetiştirmek
için nasıl bir misyonla yola çıktığını anlattı.
Türkiye’de öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirme konusunun her zaman
gündemde olduğunu, farklı platformlarda çeşitli tartışmaların yapıldığını ancak,
Eğitim Fakültelerinin şimdiye kadar sessiz kaldığını belirten Öztürk’e göre, EFDEK
ile bu sessizlik bozulacak. Ve EFDEK, Eğitim Fakültelerinin görev ve sorumluluk
alanına giren konularda inisiyatif alacak.
Akreditasyon şart
Prof. Dr. Öztürk’e göre EFDEK’in ele alacağı öncelikli sorun Eğitim Fakültelerinin
akreditasyonu: “Akredite edilme mecburiyeti, kurumları sürekli olarak dinamik
tutuyor, onları kendilerini geliştirmeye teşvik ediyor. Bu konuya öncelik vermemizin iki nedeni var. Birincisi, sorunların bir kısmını çözmek için hareket alanımız
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öneri geliştirmekle sınırlı. İkincisi, akreditasyon gayrı resmi, bağımsız bir organ
tarafından yapılmak durumunda. Batı’da bu işi ajanslar yapıyor. Bizde ise bu işi
ancak dernek çatısı altında yapmak mümkün. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konularla ilgili iki çalışma grubu oluşturduk. Bu konuda bir avantajımızdan da söz etmeliyiz. Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu konusunda YÖK ve Dünya Bankası’nın yürüttüğü hizmet öncesi öğretmen eğitimi projesi kapsamında hem personel eğitimi hem de doküman hazırlama bakımından önemli yol alınmıştı. Biz
şimdi bu birikimi de kullanacağız. Gönüllü fakültelerde bir yıl sonra ilk akreditasyon uygulamasını yapabilmeyi planlıyoruz.”
Son zamanlarda konuşulan diğer önemli konu ise Eğitim Fakültelerinden mezun
sayısının ihtiyaçtan fazla olması. Bu görüşe katıldığını belirten Öztürk, bazı alanlarda atanma oranının yüzde 10’un altında olduğunu dile getiriyor. Öztürk, “Bu
gibi alanlarda birinci öğretim kontenjanlarının da azaltılması lazım” diyor.
İşbaşındaki öğretmenlerin eğitimine talibiz
Prof. Dr. Öztürk, Fatih Projesi ile okullarda dijital dönemin başlamasının ardından
Eğitim Fakültelerinin müfredatının da gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.
Öztürk, “Bu son derece önemli bir konu. Sayın Bakana bir toplantıda ‘Eğitim Fakülteleri teknoloji kullanımı yönünden ilk ve ortaöğretim kurumlarının gerisinde
kalıyor. Bu nedenle Bakanlığın Eğitim Fakültelerini desteklemesi gerekir’ demiştim. Bugünlerde bu yönde bir gelişme olabilir. Bizim programlarımız teknolojik
donanım sağlandıktan sonra bunlar için gerekli eğitimi vermeye yeterli. İşbaşındaki öğretmenlerimizin bu konuda eğitimine talibiz” diyor.
EFDEK’in kuruluş amaçları
Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (EFDEK) kuruluş amacı; fakültelerin sorunlarını değerlendirmek, fakültelerin eğitim-öğretim, araştırma-yayım faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmak, değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının idari, hukuki, eğitimsel altyapısını oluşturmak. Yılda en az
iki kez toplanacak olan EFDEK’in her toplantısına farklı bir üniversite ev sahipliği
yapacak. EFDEK Yürütme Kurulu’nda; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemil
Öztürk, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yıldırım, Mersin Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Tuba Yanpar Yelken, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu, Abant İzzet Baysal’dan Prof. Dr. Mehmet Bahar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Mevlana Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Vehbi Çelik yer alıyor. }

	
  

	
  

18 Şubat 2012, Cumartesi

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi kuruldu!
Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim olduğu konusunda kuşku yok. Hangi taşı
kaldırırsanız kaldırın, tüm o sorunların nedeni, eğitim eksikliği ya da yanlış eğitimdir. Bunu herkes biliyor ve söylüyor. Ama bu konuda bir inisiyatif oluşturulamıyordu. Özellikle de üniversitelerde.
Eğitim konusunda herkes konuşurken Eğitim Fakülteleri susuyordu. Doktorlar,
mühendisler, hukukçular hepsi kendi aralarında örgütlenip, mesleklerinin itibarı ve
geleceği için çaba harcadılar. Eğitimciler ise olup biteni sadece seyrettiler. Ama
müthiş gelişmeler var. Nihayet onlar da “uyandı“ ve kaybettikleri zamanı telafi etmek için kolları sıvadılar.
Tarihi toplantı
Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi EFDEK’nin temelleri 20-21 Ocak’ta Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 54 Eğitim Fakültesi
dekanının katılımıyla gerçekleşen Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı’nda atıldı. Ve bu ilk toplantıda EFDEK’in kuruluş kararı
alındı.
Çalıştay sonrasında yapılan seçimle EFDEK Yürütme Kurulu şu dekanlardan oluştu:
Prof. Dr. Cemil Öztürk (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi), Prof. Dr.
Ali Yıldırım (Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Tuba Yanpar Yelken (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Seda Saracaloğlu (Adnan
Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Bahar (Abant İzzet
Baysal Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. M. Yaşar Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Vehbi Çelik (Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi).
Konsey Başkanlığı’na ise Prof. Dr. Cemil Öztürk seçildi.
Öncelik akreditasyonda!
EFDEK, yılda en az iki kez toplanacak. Her toplantıya farklı bir üniversite ev sahipliği yapacak. Toplantının yapılacağı üniversite ise oylama ile belirlenecek. Örneğin ikinci toplantının Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde
yapılması çalıştayın son oturumunda yapılan seçimle belirlendi. Eğitim Fakültelerinin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olağan dışı bir gündem oluştuğunda, konsey olağanüstü toplantı yapabilecek.
EFDEK, amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma grupları oluşturabilecek;
çalıştaylar, bilimsel toplantılar düzenleyebilecek; gerekli yayın faaliyetleri yapabilecek. Nitekim, bugünlerde yakın vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için birkaç
çalışma grubunu oluşturmaya çalışıyor. Bu gruplar Eğitim Fakültelerinin akredi-
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tasyonu için gerekli altyapıyı kuracak.

Sonuç bildirgesi
Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde şu kararlara yer verildi:
1. Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi’nin yapısı ve işleyişi gözden geçirilmeli; Eğitim Fakültelerinin temsil gücü arttırılmalıdır. Buna paralel olarak, öğretmen yetiştirme politikalarının oluşturulmasında MEB, YÖK ve Öğretmen Yetiştirme Türk MillÓ Komitesi ile EFDEK etkili bir işbirliği içinde olmalıdır.
2. EFDEK’in öncülüğünde Eğitim Fakülteleri Akreditasyon Derneği kurulmalı;
onun çatısı altında bir ulusal akreditasyon sistemi oluşturulmalıdır.
3. Eğitim Fakülteleri insan gücü, altyapı ve donanım vs. yönünden çağdaş standartlara kavuşturulmalıdır.
4. İlköğretim ve ortaöğretime öğretmen yetiştirme Eğitim Fakültelerinin işidir.
5. Bugün Eğitim Fakülteleri ülkenin öğretmen ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır.
Öte taraftan açılmasına izin verilmiş, fakat henüz faal olmayan onlarca fakülte
vardır. Bu fakültelerin aktif hale gelmesiyle ihtiyaç fazlası öğretmen arzının daha
da artacağı açıktır. Dolayısıyla, sözü edilen koşullar değişmedikçe yeni Eğitim Fakülteleri açılmamalıdır.
6. Buna paralel olarak öğretmen açığı olmayan alanlarda ikinci öğretim programları kaldırılmalıdır.
7. YÖK Eğitim Fakültelerinin öğrenci kontenjanlarını belirlerken bu kurumların
personel, mekân ve araç - gereç durumunu göz önünde bulundurmalı; kapasite fazlası öğrenci kontenjanı vermemelidir.
8. Eğitim Fakültesine giriş koşulları adayların tutum ve beceri düzeylerini de ölçecek şekilde yeniden belirlenmelidir.
9. Eğitim Fakültesi dekanları başka seçeneğin bulunmadığı durumlar hariç kariyerini eğitim alanında yapanlar arasından atanmalıdır.
10. Eğitim Fakülteleri kendi yapı ve işleyişleri ile ilgili karar alma konusunda inisiyatif sahibi olmalıdır.
Özetin özeti: Hoş geldin EFDEK...
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EFDEK	
  Bolu	
  Toplantısı	
  
EFDEK üçüncü toplantısını 19-20 Mayıs 2012 tarihlerinde Abant İzzet Baysal
Üniversitesinin ev sahipliğinde Bolu’da yaptı. Toplantıda alan fakülteleri mezunlarının öğretmen olup olamayacakları, olacaklarsa bunun usul ve esaslarının neler
olacağı müzakere edildi. Ayrıca MEB tarafından taslak olarak yayınlanan Ulusal
Öğretmen Strateji Belgesi üzerine Trabzon’da yapılan 2. EFDEK Toplantısında
başlayan çalışma sürdürüldü.
Konsey Başkanı Öztürk, Köroğlu Gazetesi’ne verdiği demeçte, muhabirin sorusu
üzerine, bu günlerde ülke gündeminin zirvesini işgal eden “4+4+4 yasası” ile ilgili
açıklamalarda da bulundu.
“Türkiye’deki tüm üniversitelerin Eğitim
Fakültesi dekanları AİBÜ’de yaptıkları
eğitim çalıştayı ile eğitimde verilecek kararlarda biz de inisiyatif sahibiyiz dediler.
Son günlerde eğitimle ilgili tartışmalarda
eğitimcilerin konuşmadığını söyleyen
Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, konseyde
alınan karaların hükümet için bir tavsiye
niteliğinde olduğunu söyledi.”
AİBÜ’de 2 gün devam eden çalıştayda ortaöğretimde öğretmen yetiştirme ve formasyon konuları ele alındı. 4+4+4 formülünü de değerlendiren EFDEK Başkanı
aynı zamanda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, 4+4+4’ün olumlu bir girişim olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
“4+4+4’ÜN İÇİNİN DOLDURULMASI LAZIM”
“4+4+4 hakkında kesintili eğitimi olumlu
buluyorum. Çünkü kesintisiz eğitim çok
Türkiye şartlarına da, çocuk gelişimi
açısından da dünya şartlarında da uygun
değil. 4+4+4’ü, 1+5+3 falan olamaz
mıydı? Olabilirdi tabi. Bunlar ayrı konular
ama geneli olarak olumlu bulduğum bir
girişim.”
Köroğlu Gazetesi, 20.5.2012
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Prof. Dr. Cemil Öztürk (EFDEK Başkanı) ve Prof.Dr. Mehmet Bahar (AİBÜ Rektör Yrd.) Köroğlu Gazetesi
muhabiri ile.
Köroğlu Gazetesi, 20.5.2012

Eğitimin kalbi Bolu'da attı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi
(EFDEK) 3. çalıştayına ev sahipliği yaptı. Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan
gelişme ve sorunları değerlendirerek ortak beklentilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmayı amaçlayan EFDEK 3. Olağan çalıştayı, 19-20 mayıs tarihlerinde AİBÜ’de gerçekleştirildi.
İzzet	
  Baysal	
  Kültür	
  Merkezi’nde	
  yapılan	
  toplantının	
  açılışında	
  konuşan	
  Eğitim	
  
Fakültesi	
   Dekanlar	
   Konseyi	
   Yürütme	
   Kurulu	
   Başkanı,	
   Marmara	
   Üniversitesi	
  
Atatürk	
   Eğitim	
   Fakültesi	
   Dekanı	
   Prof.	
   Dr.	
   Cemil	
   Öztürk,	
   konseyin	
   eğitimde	
  
uygulanacak	
   kararlarda	
   etkin	
   olmak	
   üzere	
   kurulduğunu	
   anımsatarak,	
   “Eğitim	
  
sisteminde	
  yaşanan	
  gelişmeler	
  veya	
  değişiklikler	
  sürecinde	
  Eğitim	
  Fakülteleri	
  
olarak	
   daha	
   etkin	
   rol	
   olmak	
   adına	
   bir	
   sivil	
   inisiyatif	
   olarak	
   konseyi	
   oluştur-‐
duk.	
  Konsey;	
  Üniversitelerimizin	
  üst	
  yönetimleri,	
  YÖK	
  ve	
  Milli	
  Eğitim	
  Bakanı	
  
ile	
   temas	
   halinde	
   tavsiye	
   niteliğinde	
   kararlar	
   almaktadır”	
   diye	
   konuştu.	
  
2012	
  yılı	
  başında	
  kurulan	
  konseyin	
  kısa	
  sürede	
  üçüncü	
  toplantısını	
  yaptığını	
  
ifade	
  eden	
  Öztürk,	
  “Burada	
  yapacağımız	
  çalıştayda,	
  ortaöğretime	
  alan	
  öğret-‐
meni	
   yetiştirme	
   konusunu	
   görüşeceğiz.	
   Bunun	
   yanı	
   sıra	
  Eğitim	
   Fakültelerini	
  
yeniden	
   yapılandırma	
   sürecinde,	
   dekanlar	
   olarak	
   istişarelerde	
   bulunup,	
   ka-‐
rarlar	
  almaya	
  çalışacağız”	
  dedi	
  
http://www.bolununsesi.com/icerik/haber.asp?id=22986 (21.07.2012)
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