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ÖZ 

Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu tarafından, Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştirme 

lisans programları için standardize edilmiş programlarda teori (kuram) kavramının ne şekilde, hangi 

ders ve kapsamda yer aldığı ders tanımları özellikle yabancı dil ve fen bilimleri ölçüt alınarak 

araştırılmıştır. Araştırma, 2017 yılında halen yürürlükte olan program esas alınarak İngilizce, 

Fransızca, Almanca ile Fen Bilgisi Öğretmenlikleri lisans programlarında yürütülmüştür. Betimsel bir 

çalışma olan bu araştırmada, eğitim fakültesi yabancı diller ve fen bilgisi öğretmen yetiştirme lisans 

programlarında teori kavramının alan eğitimi dersleri, alan seçmeli ve/ veya genel kültür seçmeli 

dersler olmalarına bakılmaksızın ne şekilde yer aldığı ve nasıl bir tanımla karşılık bulduğu 

araştırılmıştır. Bunun sonucunda da ders içerikleri bağlamında teori kavramının programlara göre 

hangi şekilde yer aldığı ve anlamının ne yönde değiştiği saptanmıştır. Bu saptamayla teori kavramının 

farklı lisans programlarında nasıl algılandığını ve ilgili programlarda ne oranda etkin olduğu ortaya 

konulmuştur. Kuramın bilimsel kuram anlamı taşıdığı dikkate alındığında, esas olarak kavramın 

bilimsel yönteme dayandığı ve bu dayanağın da tutarlı bir yaklaşımla modern bilimin gerektirdiği 

ölçütlere uygun biçimde açıklanması gerektiği açıktır. Bir düşüncenin genel, soyut ve akılcı olması 

anlamı taşıyan teori kavramının bir olayın, olgunun doğrulanmış gözlem ve deneyler yoluyla oluşmuş 

açıklaması olması yanında bir düşünce sistemini de imlediği kabul edildiğinde Eğitim Fakülteleri 

öğretmen yetiştirme lisans programlarındaki yeri ve önemi daha da artmaktadır. Bilimin doğduğu, 

paylaşıldığı ve yayılım yaptığı üniversitelerin insan yetiştiren ve insanı odağına alan fakültelerinden 

biri olan eğitim fakültelerinde bilim ve bilimselliğin toplumun geleceğinin güvencesi olduğu 

unutulmamalıdır.  Gelişen teknoloji ve değişen dünya koşulları ile birlikte disiplinler arası etkileşim ve 

iletişimin önem kazandığı günümüzde, eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programların 

bilimselliklerini artıran ve geliştirilmesine yön veren temel ilkeler olarak bu kavramın 

değerlendirmeye alınması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Sözcükler: eğitim fakültesi, öğretmen yetiştirme, yabancı dil, fen bilimleri, bilim, 

teori. 

ABSTRACT 

In this study, the programs standardized by the Council of Higher Education for the Faculties 

of Education foreign languages and science teacher training undergraduate programs have been 

researched to see how, in which courses and scope   the concept of theory exists by taking the course 

descriptions as the criterion. The study has been conducted in 2017, by taking the existing program as 

a basis, on the undergraduate programs of Science, English, French, and German language teacher 

education. In this descriptive study, the concept of theory has been analysed to see how it is presented 

and described in teacher training undergraduate programs of science and foreign languages education, 

regardless of whether in field education classes, field selective and/or general knowledge selective 

classes. As a result, it has been determined how the concept of theory has been presented in different 

programs in terms of class contents and how the description has changed. With this finding, it has 

been revealed how the concept of theory is perceived in different undergraduate programs and how 
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effective it is in those programs. Considering that theory bears a meaning of scientific theory, it is 

obvious that in essence the concept is based on a scientific method and this basis needs to be described 

with a consistent approach and by conforming to the scales required by modern science. The concept 

of theory means that an idea is general, abstract and rational and when we accept that it is the 

description of an event, case formed through confirmed observations and experiments and that it 

implies a thinking system, its place and importance at the Education Faculties’ teacher training 

programs becomes even more significant. In the faculties of education, one of the faculties raising 

qualified man, putting man at the focal point in universities where science is born, shared, and spread, 

it should not be forgotten that science and being scientific is the insurance of the future. In today’s 

world where along with the advancing technology and changing conditions of the world, 

interdisciplinary interaction and communication became more significant, it has been concluded that 

this concept needs to be considered as the basic principles increasing the scientific aspect and driving 

the teacher training programs given at the faculties of education.  

Keywords: faculty of education, teacher training, foreign language, science education, 

science, theory. 

 

GİRİŞ 
 

Eğitim dizgesinin en temel programlarından biri olan öğretmen yetiştirme aynı zamanda bu 

dizgenin en çok tartışılan ve/veya eleştirilen konularının başında gelmektedir. Eğitimin niteliği ve 

kalitesini doğrudan etkileyen ve belirleyen öğretmen yetiştirme programları aynı zamanda bu dizgenin 

işleyiş ve yapısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Öğretmen yetiştirme sürecinde 

uygulanan programların içeriği, yapısı ve işleyişi pek çok etmene uygunluk taşımalıdır. İdeal öğretmen 

modeli çağın gereklerine uygun, toplumsal ve bireysel gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte 

olmalıdır. Değişen koşullar ve gereksinimler öğretmen yetiştirme programlarının güncellenip, 

geliştirilmesi ve bunlara göre uyarlanması gereğini doğurmuştur. Bu amaçla, yüksek nitelikli öğretmen 

yetiştirme gereğinin sonucu olarak eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programları 1997 yılında 

yeniden yapılandırılmış ve izleyen 1998-1999 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya 

konulmuştur. 2006 yılında bu programda yine önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ülke 

koşullarına uygun ve çağdaş bir yapı taşıması gereken bu programlar gerek disiplinlerin içerikleri 

gerekse uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır.  

Değişen çağın koşullarına göre öğretmen yetiştirme model ve programları yapılandırılmış ve 

uygulanmıştır. Ancak bu uygulamalarda karşılaşılan güçlük, olumsuzluk ve/veya tutarsızlıklar 

öğretmen yetiştirme sürecinde programlarda ve eğitim sisteminde bir geleneğin oluşmasına engel 

olmuştur. Yine bu yüzden eğitim dizgesi ve öğretmen yetiştirme programları sıkça eleştirilmiştir. 

Bilindiği gibi öğretmen yetiştirme programlarındaki ilk ve en dikkat çekici yenilik daha önce 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan öğretmen yetiştiren kurumlarının, 1982 yılında Yükseköğretim 

Kurumu’na bağlanmış olmasıdır. Eğitim Fakültesi adıyla üniversite bünyesine bağlanan öğretmen 

yetiştirme programları bu yıldan başlayarak iki önemli değişim geçirmiştir. İlki 1997 yılında 

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan “Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma” çalışmasıdır. 

Bu çalışma ile öğretmen yetiştiren bölüm ve programlar tümüyle eğitim fakültelerine bağlanmış ve 

programlar güncellenmiştir. Şişman’a göre (1999: 9)1 istenilen nitelikteki öğretmeni yetiştirmek için, 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğretmen yetiştirme programlarında değişikliklere gidilmiştir. Bu 

değişimlerin en kapsamlısı 1982 yılında gerçekleşmiş ve eğitim fakülteleri bünyesine alınan öğretmen 

yetiştirme programları hızla değişen koşullar sonucu bazı alanlarda eğitim sisteminin gereksinimlerini 

karşılamada kimi sorunlarla karşılaşmıştır. Bunların başında ‘nitelikle öğretmen’ yetiştirme sorunu yer 

almaktadır. Kimi alanlarda gereksinimden fazla öğretmen yetiştirilirken, sınıf öğretmenliği ve okul 

öncesi öğretmenliği gibi bazı alanlarda ise, önemli ölçüde öğretmen gereksinimi ortaya çıkmıştır. Kısa 

vadede beliren öğretmen gereksinimi hızlıca kapatabilmek amacıyla farklı lisans programlarından 

mezun olan kişiler öğretmen olarak atanmışlardır. Bunun eğitim dizgesine en olumsuz yansıması ise 

bu şekilde atanan öğretmenlerin mesleki yetkinlik ve yeterlilikleri yönünden olmuştur. Demirel’e göre 

(1995: 57)2, etkili (nitelikli) öğretmeni oluşturan en önemli özelliklerden biri de mesleki bilgi ve 

becerilerine yönelik niteliklerdir. Bu açıdan çalışmamızda öğretmen yetiştirme programlarının Yüksek 

Öğretim Kurulu’na bağlandığı 1982 yılını başlangıç tarihi olarak kabul edip, bu tarihten sonra 

uygulanan, değiştirilen ve/veya yeniliklerle düzenlenen programları değerlendirmeye çalışacağız. 
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1998-1999 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulan yeni sistemdeki en önemli 

yenilik okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerinin lisans düzeyinde, yabancı dil, müzik, resim, beden 

eğitimi, özel eğitim, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin bağlandığı orta öğretim 

öğretmenleri düzeyinde yapılmıştır. Bunun yanı sıra Fen, Matematik ve Sosyal Alanlar 

öğretmenlerinin ise tezsiz yüksek lisans programları (3,5+1,5=5 yıl) ve/veya (4+1,5=5,5 yıl) şeklinde 

uygulamaya konulmuştur. Yine 1998-1999 öğretim yılındaki uygulamayla bir öğretmenden birkaç 

alanda yararlanılması tasarlanmış ve ilköğretim okullarında yan alan uygulaması getirilmiştir. Bu 

uygulamanın nedeni zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasına koşut olarak çeşitli alanlarda beliren 

öğretmen ihtiyacını karşılama amaçlıdır. “Bu yeni düzenleme ile 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı 

kanunla yürürlüğe giren ve 1997-98 öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu 

ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. 

Bunun yanında ortaöğretim öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılması ve gerek lisans gerekse 

lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile 

daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır.3  

Bu yeniliklere koşut olarak kimi düzenlemeler yapılmış ve gerek lisans gerekse lisansüstü 

programlarda değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1998-1999 öğretim yılından başlayarak dokuz yıllık bir 

uygulama süresinde kimi sorunlarla karşılaşılmış ve programların yeniden gözden geçirilmesi gereği 

ortaya çıkmıştır. Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarının çağın gerektirdiği bilgi ve 

becerilere uygun şekilde gelişememesi öğretmen yetiştirmedeki yeterliliklerin tartışılması sonucunu 

doğurmuştur. Bu güncellemenin yapılmasının gereği Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2003-2004 öğretim 

yılında uygulanmak üzere ilköğretim programlarında yaptığı değişikliklerden kaynaklanmıştır. Yine 

bu uygulama koşut olarak yeni eğitim fakültelerinin açılması ve öğretmen adayı sayısının hızla artması 

sonucunu beraberinde getirmiş ve sonuç olarak öğretmen yetiştirme programlarında 1998-1999 

yapılan değişiklikler 1997 yılında planlama ve uygulama sürecinde kimi değişikliklerin yapılması 

gereği ortaya çıkmıştır. 1997 yılında programlarda yapılan değişiklik dar bir kadro ile yapılmıştır. 

1997 yılındaki programlar oransal olarak değerlendirildiğinde, alan bilgisi ve becerilerinin 

öğretmenlik meslek bilgisi ve becerilerinin iki katı düzeyde olduğu görülmektedir. Programların genel 

yüzdesinin ancak %15-20 kısmını ise genel kültür dersleri oluşturmaktadır. 1997 yılındaki 

programlarında alan bilgisini sırasıyla genel kültür ve genel yetenek ve öğretmenlik meslek bilgisi ve 

becerileri dersleri izlemektedir. Ayrıca 1997 yılında Pedagojik formasyon alanında 9 ders 

bulunmaktadır. Bu derslerin eğitim fakültelerinde başat alanlar arasında olmasının sebebi oldukça 

anlaşılırdır. Zira öğretmenler meslek bilgisini ve becerilerini öğretmen yetiştirme programlarında yer 

alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde ve uygulamalarında kazanırlar (Erden, 2005)4. 

Buna karşın, 2006 yılında yan dal uygulamasına son verilmiş ve öğretmen adaylarının kendi 

alanlarında daha donanımlı yetiştirilmesi ön görülmüştür. 2006 yılında yapılan değişiklikler 1997 

yılındaki gibi dar kapsamda tutulmamış, Yükseköğretim Kurulu’nca özellikle eğitim fakülteleri 

yönetici ve öğretim elemanlarının katılımına açık bir paydaş oluşturulmaya gayret edilmiştir. 2006 

yılındaki programda aralarında Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Türk Eğitim Tarihi, Ölçme 

ve Değerlendirme ve Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi gibi pedagojik formasyon derslerinin 

sayısı 14’e çıkarılmıştır. Bu çalışma programların tümüyle değiştirilmesi yönünde değil, gerekli 

güncellemelerinin yapılması yönünde olmuştur. Bu kapsamda özellikle eğitim fakültesi 

dekanlıklarının görüşleri doğrultusunda 25 kişilik öğretim üyesinden oluşan program yenileme 

grupları oluşturulmuştur. Hatta bu kapsamda 5-11 Mart 2006 tarihleri arasında “Eğitim Fakülteleri 

Program Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir5. Bu çalıştayda öğretmen yetiştirme program taslakları 

görüşleri alınmak üzere eğitim fakülteleri dekanlıklarına gönderilmiştir. Böylelikle yeni programlar 

geniş paydaşlı olarak hazırlanmaya çalışılmış, katılımın yüksek olmasına özen gösterilmiştir. 

Öğretmen yetiştirme programlarındaki bir başka değişiklik de çakılı ders uygulamasının esnetilmesi 

yönünde olmuştur. Bir başka anlatımla, eğitim fakültelerine, programların yaklaşık %30’u oranında 

dersleri belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetki ile seçmeli ders olanaklarının artırılması amaçlanmıştır. 

Seçimlik ders uygulaması ile öğretmen adaylarının yalnızca mesleki formasyonlarında yani kendi 

alanlarında değil, başka alanlara yönelmesi ve bilgilerini artırması amaçlanmıştır. Seçmeli derslerde 

karşılaşılabilecek en önemli sorun uygulama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, seçmeli 

derslerde seçim hakkı öğrenciye bırakılmamakta fakültede belirlenen derslerle sınırlanarak öğrencinin 

ders seçim hakkı elinden alınmaktadır. 2016 yılında yapılan değişiklikle öğretmen adayının aydın ve 

entelektüel olması ön koşul olarak değerlendirilmekte bu amaçla, belli düzeyde genel kültüre ve 
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bilişim teknolojisine sahip olması ön görülmektedir. Genel kültür derslerinde programın yapısı esnek 

tutulmuştur. Bu yüzden de fakülteler, farklı genel kültür dersleri de okutabilmekte hatta 

değiştirilebileceklerdir. 2006 yılı programındaki bir başka değişiklik de Konu Alanı Ders Kitabı 

İnceleme Dersi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Gelişim ve 

Öğrenme gibi pedagojik formasyon alanında ortak olan derslerin kaldırılmış olmasıdır. 

Yine 2006 yılında gerçekleştirilen programda bazı derslerin veriliş dönemleri değiştirilmiştir. 

Örneğin, daha önceki programda II. Yarıyılda yer alan Okul deneyimi-I dersi VI. yarıyıla aktarılmıştır. 

Bu uygulamanın değişikliğe uğramasının en önemli gerekçesi birinci sınıfın ikinci yarıyılında yer alan 

bu dersin öğrenciler için faydalı olmaması gösterilmiştir. Gerek öğretmen adayları, gerekse öğretim 

elemanları ve uygulama okulu yetkilileriyle yaşanan pek çok olumsuzluğun olması ve çok çeşitli 

zorluklar yaşanması bu değişikliği doğurmuştur denilebilir.  

Bu çalışmada yukarıda kısaca söz ettiğimiz değişiklere koşut olarak eğitim bilimleri ve genel 

kültür alanlarında bazı yeni derslerin eklenmesiyle güncellenen öğretmen yetiştirme programlarında 

teori (kuram) kavramının işlevi ve yeri özellikle yabancı dil ve fen bilimleri ölçüt alınarak 

araştırılmıştır 

 

Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları 

Eğitim fakülteleri 2007 lisans programı esas alınarak inceleyeceğimiz çalışmada öncelikle 

hangi programların yer aldığına bakacak olursak şu programların yer aldığını söyleyebiliriz: 

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Lisans Programı 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı 

Almanca Öğretmenliği Lisans Programı 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı 

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 

 

Eğitim fakültelerinde yukarıda yer alan on beş öğretmenlik lisans programında en güncel program 

olması nedeniyle 2006 yılı temel alınarak yapacağımız incelemede özellikle programları bilim ve 

bilimsel esaslara dayalı olarak değerlendireceğiz. Bu yeni programdaki kimi değişiklikleri şu şekilde 

belirtebiliriz: Programların %50’si alan bilgisi ve becerileri, %30’u öğretmenlik meslek bilgisi ve 

becerileri, %20’sini ise genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ilgili 

yanıt vermek üzere tasarlanmış derslerden oluşmaktadır.  Alan bilgisi dersleri ilgili öğretim alanında 

öğrencilere derinlikli ve engin bilgi vermeyi amaçlayan dersleri kapsamaktadır. Bir diğer alan da genel 

kültür olup öğrencilerin küçük bilgilerini büyük yapıya uyarlamalarına olanak veren dersleri 

kapsamaktadır. Ancak Küçükahmet, programın ana yapısını oluşturan bu üç temel alanın 

sınırlandırılması ve işleyişinde kimi karışıklıkların yaşandığına dikkat çekmektedir (2007: 207-208)6. 

Bu programın en çarpıcı bir başka yeniliği ise çakılı ders uygulaması esnetilerek ilgili programdaki 

toplam kredinin yaklaşık %25’ine varan oranlarda fakültelere ders belirleme yetkisi verilmiş böylece 

seçmeli ders sayısı artırılmıştır. Çekirdek derslere dokunulmamasının sonucu seçmeli ders sayısı sınırlı 

tutulmuştur.  

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine göre öğretmenlik öncelikle 

mesleki yeterlilik gerektiren bir meslektir. Bu yeterlilik özellikle üç temel alanda yoğunluk kazanır. Bu 

üç temel alanın ilki öğretmenlik meslek bilgisi olup “öğretmen adayına kim, niçin, nerede, nasıl 

öğretmelidir?” gibi sorularına yanıt arayan derslerden oluşur. “öğretmenlik mesleğinin öğretmenlik 

meslek bilgisi ile kazanılacağı”nı vurgulayan Küçükahmet (2002: 6)7 öğretmenin nitelikli olmasında 

birincil öneme sahip olan noktaya da vurgu yapmaktadır.  İkinci yeterlilik sahası alan bilgisidir. Alan 
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bilgisi öğretmenlik alanında ayrıntılı ve derin biçimde alan bilgisi veren derslerden oluşur. Son olarak 

genel kültür dersleri adının imlediği gibi öğretmen adaylarının genel kültürlerini geliştirici derslerden 

oluşur. Şunu da belirtmekte yarar vardır ki öğretmenin temel yeterlilikleri yalnız bu üç temel alanda 

alacağı eğitimle sınırlandırılamaz. Öğretmen adaylarının meslek bilgileri alanında iyi bir eğitimden 

geçmesi ile olası olduğunu vurgulayan Sözer’e (1991: 43)8 katılmamak olanaksızdır. 

Şimdi Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça, Japonca ve Fen bilgisi öğretmenliği lisans 

programlarındaki dersleri bu üç temel alandaki kredi toplamlarına göre değerlendirelim.9
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I.Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 15 12 12 12 14 14 

GK 2 8 5 5 5 4 

MB 3 3 3 3 3 3 

Toplam 20 23 20 20 22 21 

 

II. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 12 15 15 12 14 14 

GK 4 5 5 5 5 4 

MB 3 3 3 3 3 3 

Toplam 19 23 23 20 22 21 

 

III. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 14 15 15 15 13 11 

GK 2 2 2 2 5 6 

MB 3 3 3 3 3 3 

Toplam 19 20 20 20 21 20 

 

IV. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 14 12 15 15 13 9 

GK 2 2 2 2 5 8 

MB 3 3 3 3 3 3 

Toplam 19 20 20 20 21 20 

 

V.Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 11 14 10 11 12 11 

GK 5 3 5 5 3 4 

MB 5 2 5 5 5 3 

Toplam 21 19 20 21 20 18 

 

 

VI. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 14 14 13 17 15 13 

GK 5 2 4 2 2 2 

MB 3 3 3 3 3 6 

Toplam 22 19 20 22 20 21 

 

VII. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 7 7 10 7 11 7 

GK 5 2 2 4 2 10 

MB 6 8 6 8 6 - 

Toplam 18 17 18 19 19 17 

 

VIII. Y.Y. Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

A 6 7 2 6 4 6 

GK 4 2 4 2 4 2 

MB 9 9 9 9 9 7 

Toplam 19 18 15 17 17 15 
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Yukarıdaki bölümlerin dört yıllık lisans programlarında yer alan derslerin genel 

değerlendirilmesi sonucunda şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: 

 

Bölümler Fransızca İngilizce Almanca Arapça Japonca Fen Bilgisi 

Teorik 145 143 142 147 123 132 

Uygulama 24 32 28 24 78 42 

Kredi 157 159 156 159 162 153 

Saat 169 175 170 171 201 174 

 

Çalışmamızda ağırlıkla yabancı diller bölümü ve fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarını 

incelemeye tabi tutmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi de biri sosyal diğeri fen iki farklı 

alana ait olan programların kuram kavramına yaklaşımlarını somutlaştırmaya yöneliktir.  Bunda 

Smith’in, (2008:33) 10 eğitimin, disiplinlerin birleştikleri bir noktada gelişeceğinin 

açık olduğunu vurguladığı görüşüne olan inancımız da etkili olmuştur. Çalışmamızın 

bu aşamasında Fen bilgisi ve yabancı diller bölümlerinin ders içeriklerini karşılaştırarak daha 

ayrıntılı biçimde değerlendirelim.  

 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 

Fen Bilgisi Öğretmenliği dört yıllık lisans programında yer alan dersleri alan ve alan 

eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bakımından 

değerlendirecek olursak şu sonuçlara ulaşabiliriz: Genel toplamda teorik 132, uygulama 42 

saatten oluşan derslerin 153 kredi olduğu ve 174 saate karşılık geldiği görülmektedir. Derslerin 

sekiz döneme göre dağılımı ise şu şekildedir. I. Yarıyılda toplam 21 kredi dersin 14 kredisi alan 

bilgisi, 4’ü genel kültür ve 3 kredilik bölümü ise öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde 

oluşmuştur. II. Yarıyılda yine 21 kredi saat ders olan programda derslerin 14 kredisi alan, 4 

kredisi genel kültür, 3 kredisi meslek bilgisi derslerinden oluşmuştur. III. Yarıyılda toplamda 20 

kredilik derslerin 11 kredisi alan, 6’sı genel kültür ve 3 kredi saati de meslek bilgisi derslerinden 

oluşmaktadır. IV. Yarıyılda toplamda 20 kredi bulunmaktadır. Bu derslerin 9 kredilik bölümü 

alan, 8 kredilik bölümü genel kültür ve 3 kredilik bölümü de meslek bilgisi derslerine ayrılmıştır. 

III. ve IV. Yarıyılda alan bilgisi derslerinin kredileri bir önceki iki döneme göre düşerken, genel 

kültür derslerinin kredileri de yaklaşık iki katına kadar artırılmıştır. V. Yarıyılda 18 kredi 

bulunmakta bunun 11 kredisi alan, 4 kredisi genel kültür ve 3 kredisi ise meslek bilgisine 

dayalıdır. VI. Yarıyılda toplam 21 kredi saat ders yer almakta; bu derslerin 13 kredisi alan 

bilgisi, 2 kredisi genel kültür, 6 kredisi ise meslek bilgisi derslerine ayrılmaktadır. V. ve VI. 

Yarıyılda III. ve IV. Yarıyılda daha ağırlıkta olan genel kültür derslerinin önemli ölçüde azaldığı 

görülmektedir. I. ve II. Yarıyılda 4’er kredi olan genel kültür dersleri V. Yarıyılda da benzer 

biçimde 4 kredi olarak korunmuş ancak VI. Yarıyılda birden biri 2 kredi saate düşürülmüştür. 

VII. Yarıyılda 17 kredi saate düşen derslerin 7 kredisi alan bilgisine ayrılırken, 10 saatlik kredisi 

meslek bilgisi derslerine ayrılmıştır. VIII. ve son yarıyılda ise 15 kredi saat dersle sınırlanmış 

olan programda 6 saat alan bilgisi, 2 kredi saat genel kültür, 7 kredi ise meslek bilgisi derslerine 

ayrılmıştır. VII. ve VIII. Yarıyılda toplam kredi saatleri diğer dönemlerin en az düzeyine ulaşmış 

meslek derslerinin kredileri belirgin oranda ağırlık kazanmışken genel kültür derslerine yalnız 

VIII. Yarıyılda küçük bir yüzdeyle yer verilmiştir. Buradan hareketle şöyle bir çıkarsamada 

bulunulabilir: öğretmenlik mesleğine yaklaşan öğretmen adaylarının meslek bilgili derslerinin 

kredileri artırılırken, genel kültür dersleri III. ve IV. Yarıyılda yoğunlaştırılmıştır. 

Şimdi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında yer alan ders içeriklerini dönemlere 

göre kuram ve/veya teori kavramına yer vermeleri yönünden değerlendirelim.  

Programın I. Yarıyılında yer alan Genel Fizik I (4-0-4) ders içeriğinde Newtonun 

yasaları ve uygulamaları, Genel Kimya I (4-0-4) dersi kapsamında bilimsel yöntemden söz 

edilmektedir. Türkçe I: Yazılı Anlatım  (2-0-2) dersinde bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, 
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haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal 

bilgiler olduğundan söz edilmektedir. Programın I. Yarıyılında yer alan ve teori kavramına yer 

veren bu derslerden alan dersleri arasında yer alırken Türkçe I dersi genel kültür dersi olarak yer 

almaktadır.  

Programın II. Yarıyılında yer alan Genel Fizik II  (4-0-4) dersi kapsamında Savart 

yasası, Hall olayı, maddenin Faraday indüksiyon yasası ve lenz yasalarından söz edilmesi 

bağlamında kuram kavramına dolaylı olarak yer verildiği görülmektedir. Genel Kimya II  (4-0-4) 

ders içeriğinde kimyasal kinetik:  Hız yasaları yer almaktadır. Eğitim Psikolojisi  (3-0-3) ders 

içeriğinde eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, 

öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine 

yansımalarına yer verilmektedir. Programın I. Yarıyılında yer alan Genel Fizik II ve Genel 

Kimya II dersleri alan bilgisi dersi iken Eğitim psikolojisi dersi meslek bilgisi dersidir.  

III. Yarıyılda yer alan Genel Fizik III  (2-0-2) ders içeriğinde termodinamik yasalarından 

söz edilmektedir. Genel Fizik Laboratuarı III (0-2-1) yansıma kanunları ve düzlem aynada 

görüntünün özellikleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri  (3-0-3) dersinde öğretim yöntem ve 

teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisine değinilmektedir. III. yarıyılda teori (kuram) 

kavramına yer veren Genel Fizik III ve Genel Fizik Laboratuarı III dersleri alan eğitimine dayalı 

iken, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi meslek bilgisi dersi olarak yer almaktadır.  

IV. Yarıyılda Modern Fiziğe Giriş  (2-0-2) Atomun Yapısı:  Atom modelleri,  enerji 

düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar ve Fotonlar: Kuant kavramı ele alınmıştır. 

Bilgisayar II (2-2-3) Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal 

temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde 

kullanılan yaygın formatlar yer almaktadır. Aynı yarıyılda yer alan Fen-Teknoloji Programı ve 

Planlama (3-0-3) dersi kapsamında Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, 

program geliştirmede temel yaklaşımlar ve genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. IV. 

Yarıyılda yer alan ve teori kavramına yer veren bu derslerden Modern Fiziğe Giriş alan bilgisi, 

Bilgisayar II genel kültür Fen-Teknoloji Programı ve Planlama dersi ise meslek bilgisi dersi 

olarak değerlendirilmektedir.    

V. Yarıyılda İstatistik  (2-0-2) İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar;  betimsel 

istatistik. Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I  (2-2-3) dersinde bilimsel yöntem ve bilimsel süreç 

becerileri yer almaktadır. Türk Eğitim Tarihi (2-0-2) Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin 

dayandığı temel ilkeler ele alınmaktadır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri  (2-0-2) dersi içeriğinde 

bilim ve temel kavramlar (olgu,  bilgi,  mutlak,  doğru,  yanlış, evrensel bilgi v.b.), veri toplama 

yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin  kaydedilmesi, analizi, yorumlanması 

ve raporlaştırılması konuları yer almaktadır. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3) 

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, 

öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalara yer verilmektedir. V. Yarıyılda 

bulunan bu derslerden İstatistik ve Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I dersleri alan bilgisi dersi, 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi genel kültür ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 

dersi ise meslek bilgisi dersidir.  

VI. Yarıyılda yer alan Genetik ve Biyoteknoloji  (2-0-2) ders içeriğinde Genetik 

biyoteknolojinin tanımı, alanları, önemi yanında Mendel kuramları,  çaprazlamalar,  Mendel 

kuramından  sapmalar olduğu görülmektedir. Aynı yarıyılda yer alan Bilimin Doğası ve Bilim 

Tarihi (3-0-3) Bilimin tanımı:  amaçları,  özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Topluma 

Hizmet Uygulamaları (1-2-2) dersi içeriği topluma hizmet çalışmalarının okullarda 

uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlamaktadır. Bu derslerden 

Genetik ve Biyoteknoloji  ve Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi  dersleri alan bilgisi, Topluma 

Hizmet Uygulamaları dersi ise genel kültür dersidir. 

VII. Yarıyılda bulunan Evrim  (2-0-2) Evrimin Tanımı:  Evrim kavramının gelişimi.  

Evrimi destekleyen kanıtlar. Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Sınıf Yönetimi  

(2-0-2) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin 
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tanımı yer almaktadır. Bu derslerden Evrim alan bilgisi Sınıf Yönetimi dersi ise meslek bilgisi 

dersidir.  

 

Temel alanı  Dersin adı T U K Dönemi 

A Genel Fizik I 4 0 4 1 

A Genel Kimya I 4 0 4 1 

GK Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 1 

A Genel Fizik II 4 0 4 2 

A Genel Kimya II 4 0 4 2 

MB Eğitim Psikolojisi 3 0 3 2 

A Genel Fizik III 2 0 2 3 

A Genel Fizik Lab. III 0 2 1 3 

MB Öğretim İlke ve Yöntemleri  3 0 3 3 

A Modern Fiziğe Giriş 2 0 2 4 

GK Bilgisayar II 2 2 3 4 

MB Fen-Teknoloji Programı ve Planlama 3 0 3 4 

A İstatistik 2 0 2 5 

A Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I   2 2 3 5 

GK Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 5 

GK Bilimsel Araştırma Yöntemleri   2 0 2 5 

MB Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı   2 2 3 5 

A Genetik ve Biyoteknoloji   2 0 2 6 

A Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3 0 3 6 

GK Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 6 

2 Evrim 2 0 2 7 

MB Sınıf Yönetimi 2 0 2 7 

 

Yabancı Diller Öğretmenliği Lisans Programı 

Yabancı diller bölümünde değerlendirdiğimiz tüm dallarda derslerin gerek kredi saatleri 

ve genel toplamları bakımından gerekse alan ve alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi 

dersleri ve genel kültür dersleri bakımından büyük bir benzerlik olmasından dolayı dersler ve 

içerikleri tüm yabancı diller öğretmenliklerinde tek tek ele alınmamış, içlerinden Fransızca 

öğretmenliği temel alınarak sınırlandırılmıştır. Bunda Fransızca öğretmenliği lisans 

programındaki işleyişe daha hâkim olmamız da büyük kareyi görmemizde son derece etkili 

olmuştur.  

 Fransızca Öğretmenliği dört yıllık lisans programında yer alan dersleri alan ve alan 

eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bakımından 

değerlendirecek olursak şu sonuçlara ulaşabiliriz: Genel toplamda teorik 145, uygulama 24 

saatten oluşan derslerin 157 kredi olduğu ve 169 saate karşılık geldiği görülmektedir. Derslerin 

sekiz döneme göre dağılımı ise şu şekildedir. I. Yarıyılda toplam 20 kredi dersin 15 kredisi Alan 

bilgisi, 2’si genel kültür ve 3 kredilik bölümü ise öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde 
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oluşmuştur. II. Yarıyılda 19 kredi saat ders olan programda derslerin 12 kredisi alan, 4 kredisi 

genel kültür, 3 kredisi meslek bilgisi derslerinden oluşmuştur. III. Yarıyılda toplamda 19 kredilik 

derslerin 14 kredisi alan, 2’si genel kültür ve 3 kredi saati de meslek bilgisi derslerinden 

oluşmaktadır. IV. Yarıyılda toplamda 19 kredi bulunmaktadır. Bu derslerin 14 kredilik bölümü 

alan, 2 kredilik bölümü genel kültür ve 3 kredilik bölümü de meslek bilgisi derslerine ayrılmıştır. 

V. Yarıyılda 21 kredi bulunmakta bunun 11 kredisi alan, 5 kredisi genel kültür ve 5 kredisi ise 

meslek bilgisine dayalıdır. VI. Yarıyılda toplam 22 kredi saat ders yer almakta; bu derslerin 14 

kredisi alan bilgisi, 5 kredisi genel kültür, 3 kredisi ise meslek bilgisi derslerine ayrılmaktadır. 

VII. Yarıyılda 18 kredi saate düşen derslerin 7 kredisi alan bilgisine ayrılırken 6 saatlik kredisi 

meslek bilgisi derslerine 5 kredi saatlik kısmı ise genel kültür derslerine ayrılmıştır. VIII. ve son 

yarıyılda ise 19 kredi saat ders bulunmakta bunun 6 saat alan bilgisi, 4 kredi saat genel kültür, 9 

kredi ise meslek bilgisi derslerine ayrılmıştır.  

Programın I. Yarıyılında yer alan Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2) dersinde bilgilendirici 

metinler üzerinde kuramsal bilgiler ve yazma uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Aynı 

yarıyılda yer alan ve meslek bilgisi dersi olan Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) dersinde ise eğitimin 

temel kavramları diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri üzerinde durulmaktadır.  

Programın II. Yarıyılında yer alan meslek bilgisi derslerinden olan Eğitim Psikolojisi (3-

0-3) dersinde eğitim ve psikoloji ilişkisi üzerinde durulmakta öğrenme kuramlarından söz 

edilmekte ve bu kuramların öğretim süreçlerine yansımalarına yer almaktadır. 

Programın III. Yarıyılında yer alan ve alan bilgisi dersi olan Dilbilime Giriş I (3-0-3) 

dersinde dilbilimin genel kuram, kavram, ilke ve tanımlarından söz edilmektedir. Aynı dönemin 

bir diğer alan dersi olan Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar I (2-0-2) dersinde Fransızca 

Öğretiminde kullanılan yöntem, yaklaşım ve tekniklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

bağlamında teori kavramı yer almaktadır. Aynı dönemin bir diğer meslek bilgisi dersi olan 

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3) dersinde; öğretim ilke, yöntem ve teknikleri bağlamında 

teori (kuram) kavramı yer almaktadır. 

Programın IV. Yarıyılında yer alan ve alan bilgisi dersi olan Fransızca Öğretiminde 

Yaklaşımlar II’de (2-0-2); Fransızca öğretiminde günümüzde kullanılan yaklaşımların kuramsal 

temellerinin incelenmesi ve örnekler aracılığı ile uygulama biçimlerini tanıtması bağlamında 

kuram kavramı yer almaktadır. Aynı dönemin alan bilgisi dersi Dil Edinimi (3-0-3) dersinde 

anadil ve yabancı dil edinim kuramlarının karşılaştırılmasından söz edilmektedir. Aynı dönemde 

genel kültür dersi olarak yer alan Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2) dersinde bilim ve temel 

kavramlar bağlamında teori olgusu yer almaktadır. 

Programın V. Yarıyılında yer alan ve alan dersi olan Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 

(2-2-3) dersinde anadil gelişimi ve dil kuramları çocuk dili bağlamında değerlendirilmektedir. 

Programın VIII. Yarıyılında yer alan ve meslek bilgisi dersi olarak yer alan Türk Eğitim 

Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) dersi Türk eğitim sisteminin yapısı ve yönetim kuramları yer 

almaktadır. 

 

Temel Alanı Dersin Adı T U K Dönemi 

GK Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 1 

MB Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 1 

MB Eğitim Psikolojisi 3 0 3 2 

A Dilbilime Giriş I 3 0 3 3 

A Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar I 2 0 2 3 

MB Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 

A Dilbilime Giriş II 3 0 3 4 

A Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar II 2 0 2 4 

A Dil Edinimi 3 0 3 4 

GK Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4 

A Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 2 3 5 
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MB Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 8 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Yabancı Diller Öğretmenliği lisans programları 

kredileri ve bu kredilerin alan, meslek ve genel kültür derslerine göre dağılımları 

değerlendirildiğinde programların I. Yarıyıllarında Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans 

programının 21 kredi olmasına karşın yabancı dillerde bu rakam 20 olarak görülmekte, 

bu krediler kapsamında Fen Bilgisi Öğretmenliğinde 14 kredi alan bilgisine ayrılmışken, 

yabancı dillerde 15 kredi olduğu buna karşılık genel kültür derslerinde yabancı dillerde 2 

krediye karşılık Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde 4 kredi yer almaktadır. Bu yarıyılda 

meslek bilgisi dersleri her iki programda da benzer olarak 3 krediyle sınırlandırılmıştır. 

Programların II. Yarıyılında kredi genel toplamı yabancı dillerde 19 iken, Fen Bilgisinde 

21 olarak kalmış, bu kapsamda Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde 14 kredi olan alan bilgisi 

Yabancı Diller Öğretmenliği’nde 12 krediye düşmüş, her iki programda da genel kültür 

dersleri 4’er kredi meslek bilgisi dersleri de 3’er kredi olarak eşit tutulmuştur. III. 

Yarıyılda fen bilgisindeki kredi sayısı 20 iken yabancı dillerde 19 olmuş, alan bilgisi 

dersleri yabancı dillerde 14 kredi fen bilgisinde 11, genel kültür dersleri fen bilgisinde 6 

yabancı dillerde 2 olarak karşılık bulmuş meslek bilgisi derslerinde ise benzer biçimde 3 

kredi yer almıştır. Alan bilgisi yönünden yabancı dillerdeki dersler artmışken, yabancı 

dillerde genel kültür dersleri fen bilgisine göre üçte bir oranda azalmıştır. IV. Yarıyılda 

yer alan kredi toplamı yabancı dillerde 19, fen bilgisinde 20’dir. Alan bilgisi dersleri 

yabancı dillerde 14, fen bilgisinde 9, buna karşılık genel kültür dersleri yabancı dillerde 

2, fen bilgisinde 8 kredi, meslek bilgisi derslerinde ise her iki programda da 3’er kredi 

olarak sabit tutulmuştur. Bu değerlendirmeye göre alan bilgisi dersleri yabancı dillerde 

IV. Yarıyılda fen bilgisine göre 5 kredi artmış bu karşılık genel kültür dersleri Fen 

Bilgisi Öğretmenliği’nde 8 kredi iken, yabancı dillerde dörtte bir oranında azalmıştır. 

Meslek bilgisi dersleri eşit şekilde 3 kredi olarak bırakılmıştır. İlk dört dönemde fen 

bilgisine göre yabancı diller bölümünde daha geride olan kredi sayısı V. yarıyılda 21 fen 

bilgisinde 18 kredi olarak kalmıştır. Bu yarıyılda her iki programda da 11’er kredi ile 

sınırlanan alan dersleri, fen bilgisi programında 4 yabancı dillerde 5, meslek bilgisi 

dersleri fen bilgisinde 3 yabancı dillerde 5 olduğu görülmektedir. VI. Yarıyılda fen 

bilgisinde 21 olan kredi toplamı yabancı dillerde 22 olarak yer almış, alan bilgisi yabancı 

dillerde 14 fen bilgisinde 13 kredi, genel kültür yabancı dillerde 5 fen bilgisinde 2 kredi, 

meslek bilgisi derslerinin kredisi ise yabancı dillerde 3 fen bilgisinde ise 6 kredi olarak 

yer almaktadır. Kredi toplamı alan bilgisinde fark çok fazla değilken, genel kültürde 

yabancı diller meslek bilgisi derslerinde ise fen bilgisinde daha yüksektir. VII. Yarıyılda 

yine yabancı dillerde 18 kredi fen bilgisi programında 17 olarak kalmıştır. Alan bilgisi 

dersleri 7’şer kredi ile aynı kalmışken meslek bilgisi dersleri fen bilgisi programında 10 

kredi iken yabancı diller programında 6 krediye düşmüş, buna karşılık fen bilgisinde 

genel kültür dersleri yer almazken yabancı diller programında 5 kredidir. VIII. Yarıyılda 

yabancı dillerde 19 krediye karşılık, fen bilgisinde 15 krediyle sınırlanmış, her iki 

programda da alan bilgisi dersleri 6 kredi, genel kültür dersleri fen bilgisinde 2 kredi 

iken yabancı dillerde 4, meslek bilgisi derslerde fen bilgisi öğretmenliği programında 7 

yabancı diller programında ise 9 kredidir. 

• Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında gerek alan gerekse meslek ve 

genel kültür ders içerik ve tanımlarında sayısal bölüm olması nedeniyle kavramın daha 
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doğrudan ve yaygın kullanıldığı görülmektedir. Bu durum bölümün genel yapısı ve 

işleyişiyle bağlantılı olarak olağan karşılanabilecek olmasına karşın öğretmen yetiştirme 

programlarında yer alan tüm lisans programlarının çağdaş öğretmen modeli yetiştirmeyi 

amaçlaması dikkate alındığında tüm öğretmen yetiştirme programlarının ortak hedefi 

olduğu unutulmamalıdır. Zira Smith’in savunduğu gibi eğitim sorunlarının bilim 

ve araştırma sorunu olarak ele alınması gerekir (2008: 33).11 Teori, bilimsel 

bilgi ve bilimin doğasının yalnızca sayısal ağırlıklı bölümlerde değil, güzel sanatlar 

eğitimi dahil tüm lisans programlarında yer verilmeli ve doğrudan bu kavramların 

işlendiği ders ve/veya dersler konulmalıdır. Bu yolla teori kavramının yalnızca sayısal 

derslere özgü olduğu gibi yanlış bir algının önüne de geçilmiş olacaktır.  

• Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Yabancı Diller Öğretmenliği lisans programları 

karşılaştırıldığında, Yabancı Diller Öğretmenliği lisans programlarında genel kültür 

derslerinin daha ağırlıkta yer aldığı görülmektedir. Bu da Yabancı Diller Öğretmenliği 

lisans programlarında teori kavramının neden daha az olduğunu açıklamaktadır. 

• Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin ders 

içeriklerinde teori, bilim, bilimin doğası gibi kavramların daha ağırlıkta yer alması 

bilimsel bilgi, bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası olgularına daha akademik 

yaklaşmalarına neden olmakla birlikte alan yazın incelendiğinde bu konuda pek çok 

kavram yanılgısının olduğu bulgulanmıştır. 

• Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Yabancı Diller Öğretmenliği lisans programlarında 

teori kavramının yeterli düzeyde yer almadığını saptadığımız bu çalışma bu yönde 

yapılacak diğer çalışmalara ışık olacak ve öğretmen adaylarını yönlendirecektir. Zira 

“devamlı kalkınma sürecinde rol alacak hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, 

bağımsız, araştırıcı, yapıcı, kısaca çağdaş insanı öğretmen yaratacaktır” (Gözütok, 1993: 

2). 12 Bu ülkü de eğitim dizgesinin dayandığı en temel ilkedir. 
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