Elementary Education Online, 8(2), 556-566, 2009.
lkö retim Online, 8(2), 556-566, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

A Comparison of Biology Teacher Education Programs in
Germany, England and Turkey 1
Hülya DEL BA-2

Cem BABADO/AN3

ABSTRACT: In this study, biology teacher education programs in Germany and England were reviewed
and compared with the biology teacher education programs in Turkey. When comparing biology teacher
education programs of Germany, England and Turkey, the similarities and differences in the general
systems of these countries as well as the admission requirements and teaching methods were taken into
consideration. In addition to the descriptive, definition and demonstrative technique, in some parts the
historical analyses and in most parts juxtaposition comparison method is used. In the literature review,
correspondence web site of related countries and universities were brought together and analyzed. The
study is limited to Humboldth, Köln, Bielefeld universities in Germany, Leeds University in England and
11 education faculties in Turkey. There are some differences between biology teacher education
programs between Germany, England and Turkey. Duration of biology education programs in Germany
changes 4.5- 6.5 years, 5 years in England, 5-5.5 years in Turkey. Another difference is ECTS credits.
Biology teacher education students have to take 240 ECTS credits in Germany and England but in Turkey
have to take 300-330 ECTS credits. Based on the data, some comments and suggestions were put
forward. As a result, we propose that the Turkish education system and therefore teacher education
programs should undergo some radical changes in the admission to the biology teacher education
programs in Turkey.
Key Words: Comparative Education, Teacher Education, Biology Teacher Education in Germany,
England and Turkey.

SUMMARY
Purpose: Science and technology education are becoming increasingly identified as the background for
economic stability and growth. There is a great change in the science and technology. These changes
affect every country in the world. European higher education institutions, their part have accepted the
challenge and taken up a main role in the constructing the European area of higher education, also in the
wake of the fundamental principles laid down in the Bologna Magna Charta University of 1988. This is of
the highest importance given that Universities independence and autonomy ensure that higher education
and research systems continuously adapt to changing needs, society’s demands and advances in scientific
knowledge. The European Higher Education Area is to provide citizens with a wide and transparent range
of high quality courses and smooth recognition procedures. In Turkey, eleven universities have biology
teacher training programs. It is thought that these programs should have a unique standard and, such a
common standard is significant for integrating in to an EU educational system. The purpose of this
research was to compare biology teacher educations programs in Germany, England and Turkey.
Methods: In this research, in addition to the descriptive, definition and demonstrative technique, in some
parts the historical analyses and in most parts juxtaposition comparison method is used. We use
horizontal techniques to understand the general education systems of Germany, England and Turkey, use
vertical techniques to compare the differences and similarities between the biology teacher education
programs.
Results and conclusions: Biology teacher education students have to take 240 ECTS credits in Germany
and England but in Turkey they have to take 300-330 ECTS credits. The pass of two-cycle system is not
easily accepted by Germany. The process continues in England. Duration of higher education programs,
diploma supplement are regulated by Turkey. There are no basic differences in terms of admission to
university and selection to biology teacher education programs in Germany, England and Turkey. Biology
teacher education programs should be reorganized again according to EU standards. Admission of
biology teacher education programs should be defined suitable conditions. Selection of students for
biology teacher education programs by YÖK is not a good way. Biology teacher education program’s
lesson’s objectives should be redefined again. Selection of lessons is important like qualified teacher.
Definition ECTS credits of all lessons in biology education programs is important role accreditation of
programs.
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ÖZ: Bu araNtOrmada Almanya, ngiltere ve Türkiye’deki biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarO
karNOlaNtOrOlmONtOr. ncelenen ülkelerin biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarO incelenirken, bu ülkelerin
genel e itim sistemleri, biyoloji ö retmeni programlarOna kabul koNullarO, bölümlerin içerikleri, ö retmen
uygulamalarO konusundaki benzerlik ve farklOlOklar çizelgeleNtirilerek karNOlaNtOrOlmONtOr. Bu çalONmada,
karNOlaNtOrmalO e itim çalONmalarOnda sOklOkla kullanOlan ortaya koyma, tanOmlama, analiz etme gibi
teknikler kullanOlmON kOsmen dikey yaklaNOm, a OrlOklO olarak da yatay yaklaNOm kullanOlmONtOr.
AraNtOrmada belgesel tarama tekni i kullanOlmON, üniversitelerin, e itim bakanlOklarOnOn ve e itim
a larOnOn elektronik sayfalarOndan yararlanOlmONtOr. AraNtOrma Almanyada’ki Humboldth, Köln ve
Bielefeld Üniversiteleri, ngilterede’ki Leeds ve Türkiye’deki Biyoloji Ö retmenli i bulunan 11 e itim
fakültesi ile sOnOrlOdOr. AraNtOrma sonucunda elde edilen bulgular do rultusunda yorum ve öneriler
yapOlmON, Avrupa Birli i ne üyelik sürecinde bulunan, Türk e itim sisteminde ve Biyoloji ö retmeni
yetiNtirme programlarOnda yeniden yapOlanmanOn uygun olaca O sonucuna varOlmONtOr.
Anahtar Sözcükler: KarNOlaNtOrmalO e itim, ö retmen e itimi, Almanya, ngiltere ve Türkiye de
Biyoloji Ö retmen E itimi

G&R&2
Bilim ve teknolojide büyük ve hOzlO de iNmenin yaNandO O, küreselleNmenin söz konusu oldu u
dünyada, bütün toplumlar köklü bir biçimde de iNmekte; bilgi ve teknoloji toplumu olma
yolunda ülkeler arasOnda devam eden rekabet giderek artan bir ivme kazanmaktadOr. E itim
düzeyinin, geliNmiNli in temel göstergesi haline geldi i bu ça da özellikle geliNmekte olan
ülkeler rekabete ayak uydurabilmek için e itim sistemlerini bütün boyutlarOyla ça daN
standartlarda bir yapOya kavuNturma çabasOndadOrlar. çinde bulundu umuz dünya düzeni,
küreselleNme, dünyaya açOlma, yeniden yapOlanma gibi de iNme ve geliNmelerin bir sonucu
olarak Türk E itim Sistemi’nin de yeniden yapOlandOrOlmasO büyük bir önem kazanmONtOr.
Ülkeler arasOnda rekabetin arttO O bu dünya düzeninde, geliNmekte olan bütün ülkelerde;
ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik yönden ilerleyebilmek için nitelikli insan gücünü
yetiNtirmekten sorumlu e itim kurumlarOnOn önemi günden güne artmaktadOr.
Ö renci merkezli yeni e itim anlayONOnda ö retmenin rolü yeniden tanOmlanmaktadOr. Yeni
tanOma göre ö retmen, ö rencilerine bilgi aktaran kiNi konumunda olmayOp ö rencileriyle
birlikte aktif olan, sanki onlarla birlikte ö renen, bu esnada onlarO yönlendiren ve ö rencilerin
kendilerinin ö renmelerine uygun ortam hazOrlayan bir konuma gelmektedir. Ö retmen, e itim
sisteminin baNta gelen ögelerindendir. E itim sisteminin baNarOsO temelde onu iNletecek olan
ö retmenlerin ve di er e itim personelinin niteliklerine ba lOdOr. Hiçbir e itim modeli o modeli
iNletecek personelin niteli inin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayO, “bir okul ancak
içindeki ö retmenler kadar iyidir” denilebilir (Kavcar, 1998). Ö retmenlik mesle i; ö retmenin
sürekli olarak kendini incelemesini, kendini de erlendirmesini ve geliNtirmesini gerektirir
(Gözütok, 2000).
KURAMSAL TEMEL
Fen Bilimleri, ülkelerin geliNmesinde ve ekonomik kalkOnmasOnda önemli bir yere sahiptir.
Bundan dolayO ülkeler bilimsel ve teknolojik geliNmelerden geri kalmamak ve ilerlemenin
süreklili ini sa lamak için bilgi ve teknoloji üretebilen bireyler yetiNtirmek amacOyla fen
bilimleri e itimine özel bir önem vermektedirler. Buna ba lO olarak son yüzyOl içerisinde fen
bilimleri e itiminin kalitesini artOrmak için bir takOm giriNimlerde bulunulmuNtur. Bu
giriNimlerin ço unlu unu, yapOlan de iNimlere uygun yeni ö retim programlarOnOn geliNtirilmesi
oluNturmuNtur (Ayas, 1995).
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Fen Bilgisi ders programlarOndaki amaçlar, ö rencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye
ulaNma becerilerini kazandOrmak olmalOdOr (Kaptan, 1999). Günümüzde fen bilimlerinde izlenen
hOzlO geliNmeler, e itimin en önemli ö esi olan ö retmen ve ö renci açOsOndan çok geniN ve çok
çeNitli sorunlarOn ortaya çOkmasOna neden olmaktadOr. Ö rencilerin bu sorunlarO özümsemesi,
sorunlara çözüm bulabilecek Nekilde hazOrlanmasO ve çözüme ulaNmasO ancak iyi yetiNmiN,
sorunlarO çözülmüN ö retmenlerin verece i nitelikli bir e itimle olanaklOdOr.
Bir ülkenin gelece ini Nekillendirecek olan ö retmenlerin yetiNtirilmesi Türkiye’de ve tüm
dünyada uzun yOllardOr tartONma konusu olmuNtur. ToplumlarOn de iNen ve geliNen ihtiyaçlarO
konu alanOndaki ve teknolojideki de iNme ve geliNmeler, bireylerin de iNen ihtiyaçlarO, e itim
programlarOnOn ve ö retmen yetiNtirme sistemlerinin gözden geçirilmesini ve en iyi model
arayONlarOnO kaçOnOlmaz kOlmaktadOr (Aksu, 2005).
Bir ülkenin geliNmesi her Neyden önce insan kaynaklarOnOn geliNtirilmesine ba lOdOr. nsan
kaynaklarO geliNtirilmedikçe sosyal, ekonomik, politik ya da kültürel yönden ülkenin
ilerleyebilmesinin mümkün olamayaca O görülmektedir. GeliNmede rol oynayan en önemli
faktörlerden birisi nitelik ve nicelik yönünden insan gücünün belli bir standarda
kavuNturulmasOdOr. 2000’li yOllarda Avrupa Birli i yayOnlarOnda ça daN insanOn nitelikleri, temel
matemati i bilme, fen ve teknoloji okuryazarlO O, ö renmeyi ö renme, kiNiler arasO ve kültürler
arasO sosyal yeterlilikleri kavrama, giriNimcilik ve kültürel farkOndalOk olarak verilmektedir
(Bologna- Berlin Process, 2007).
Ö rencileri yetiNtirecek ö retmenlerin ö rencilerine düNünmeyi, araNtOrma yapmayO, araNtOrma
sonuçlarOnO yorumlamayO, yaratOcO olmayO, problem çözmeyi ve ö renmeyi ö reten; ö rencilerle
etkili iletiNim kurabilen, ö rencilerine zengin ö renme ortamlarO hazOrlayan; alanOnda yetkin,
ö retim teknolojilerini kullanabilen ve üretebilen, takOm çalONmasOna yatkOn, çevresindekilere
model olan, alanOndaki uluslararasO geliNmeleri izleyebilen, Cumhuriyetin temel ilkelerini
koruyan ö retmenler olmasO beklenmektedir.
2000’li yOllarOn baNOndan itibaren de yeniden yapOlanmanOn de erlendirilmesine yönelik
araNtOrmalar baNlatOlmONtOr. Ülkemizde 2008 yOlO itibarOyla 62’si devlette, 5’i vakOf
üniversitesinde bulunan toplam 67 e itim fakültesinde ö retmen yetiNtirilmektedir. Ö retmen
e itiminde; teknoloji kullanOmlO uzaktan e itim, ö retmen yetiNtirme programlarOnOn
akreditasyonu, ö retmen yeterlikleri meslekte yükselme ve hizmetiçi e itim konularO
tartONOlmaktadOr.
E itim sistemleri ve e itim anlayONO de iNirken, küreselleNme ile birlikte devlet yapOsOnOn
de iNti i ve uluslararasO örgütlenmelerin arttO O görülmektedir. UluslararasO örgütlenmelerden
Türkiye’yi en yakOndan ilgilendireni Avrupa Birli i’dir. Avrupa Birli i’nin dONOnda kalan birçok
ülke birli e üye olmak için gerek siyasi gerek ekonomik yapOlarOnda birli in ortaya koydu u
standartlar do rultusunda de iNikliklere gitmektedirler. Türkiye’de anOlan birli e üye olmak
isteyen ülkelerden biridir. Türkiye, Temmuz 1959’dan itibaren Avrupa Birli i’ne üye olmak
için çaba harcamaktadOr. Bugün Türkiye Avrupa Birli i’ne üyelik sürecinde aday ülke
konumuna gelmiNtir. Avrupa Birli i’ne üye olmak isteyen Türkiye’nin di er pek çok alanda
oldu u gibi e itim alanOnda da kendini geliNtirmesi beklenmektedir. Bu bakOmdan da ö retmen
e itimi alanOnda yapOlacak olan bu karNOlaNtOrma çalONmasO di er karNOlaNtOrma çalONmalarO gibi
oldukça önemlidir.
Maastricht (1991) AnlaNma ve Avrupa Komisyonu’nun yayOnladO O di er dokümanlar (örne in,
White Paper ‘ö retme ve ö renme’ 1995; Green Paper ‘e itimde Avrupa boyutu’ 1993;
Socrates program rehberi, 1995) genel olarak e itim ve özellikle de ö retmen e itimi için
amaçlarO, beklentileri ve konularO net olarak açOklanmaktadOr. Bu dokümanlarla ö retmen
e itiminde Avrupa boyutunun geliNtirilmesi ile açOk ve uzaktan ö renimin ö retmen e itiminde
kullanOmO en önemli konu olarak tanOmlanmONtOr. Ö retmen e itimi sistemlerinde AB üyesi
ülkeler arasOnda bilgi ve tecrübenin paylaNOmOnOn arttOrOlmasOna da çok önem verilmektedir
(Buchberger, 1996).
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Ö retmen e itimi araNtOrmalarO el kitabOnOn önsözünde Houston (1990) ö retmen e itiminin
mevcut ve gelecekteki durumlarOnO Nu Nekilde yorumlamaktadOr:
Ö retmen e itimi alanOndaki kavramsal ve araNtOrma kaynaklO kararlar hiçbir zaman
bugünkü kadar kuvvetli olmamONtO.
GeçmiN yOllarda belirli bir ilerleme olmuNtur, fakat uluslarOn ö retmenlerini e itmede
araNtOrma tabanO hala zayOftOr.
Bu alanda tutarlO ve sürekli bir geliNme kaydetmek için, Nu anda ö retmen e itimi
hakkOnda bildiklerimizi araNtOrma ve uygulama tabanOna oturtmalOyOz.
Pek çok Avrupa ülkesinde çeNitli ve karmaNOk bir alan olan ö retmen e itimi ikilemlerle
doludur. Bunun nedenlerinden biri de, belirlenen amaçlarOn uygun faaliyetlerde
gerçekleNtirilmemesidir (Buchberger, Campos ve Stephenson, 2000).
Türkiye ile Avrupa TopluluklarO Komisyonu arasOnda 15 Nisan 2004’te imzalanan mutabakat
zaptO ile Türkiye’nin Avrupa Birli i E itim ProgramlarOna katOlOmO kesinleNmiNtir. Avrupa
Birli i’ne aday ve Avrupa Birli i E itim ProgramlarOna katOlOmO kesinleNmiN bulunan
Türkiye’nin, Avrupa Birli i üyesi ülkelerde oldu u gibi kendi ö retmen e itimi programlarOnO
sürekli gözden geçirmesi ve e itim alanOnda öncü ülkelerle karNOlaNtOrma yaparak ça On
gerektirdi i Nekilde düzenlemeler yapmasO gerekmektedir. Bu düzenlemeler arasOnda;
GenelleNtirilmiN bir Avrupa Kredi Sistemi
Diplomalar için ortak bir yapOnOn belirlenmesi
Kalite kontrolü ve de erlendirmesi
Yeni ö renme olanaklarOnOn hizmete sunulmasOdOr (KOsakürek, 2006).
Türkiye’de biyoloji ö retmeni yetiNtiren kurumlarOn belli bir standart ve birlik içerisinde olmasO
gerekti i, bu standart ve birli in aynO zamanda Avrupa Birli i E itim Sistemi’ne uyum
sa lamasOnOn önemli oldu u görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ve Avrupa Birli i
ülkelerinden ngiltere ve Almanya’da biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn
karNOlaNtOrOlmasO araNtOrmanOn problemini oluNturmaktadOr.
ARA2TIRMANIN AMACI
Bu araNtOrmada, Türkiye ngiltere ve Almanya biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn
karNOlaNtOrOlmasO
amaçlanmaktadOr.
Biyoloji
ö retmeni
yetiNtirme
programlarOnOn
karNOlaNtOrOlmasO ve sonuçta da Türkiye’de biyoloji ö retmeni yetiNtirilmesi konusunda öneriler
oluNturmak istenmektedir.
Bu genel amaca ulaNmak için aNa Odaki sorulara yanOt aranmaktadOr:
Türkiye, ngiltere ve Almanya’da ortaö retime ö retmen yetiNtiren programlar
arasOndaki benzerlikler nelerdir?
Türkiye, ngiltere ve Almanya’da ortaö retime ö retmen yetiNtiren programlar
arasOndaki farklOlOklar nelerdir?
Türkiye, ngiltere ve Almanya’da biyoloji ö retmeni yetiNtirmede nasOl bir model
uygulanmaktadOr?
Türkiye, ngiltere ve Almanya’da biyoloji ö retmenli i programlarOnOn süreleri ne
kadardOr?
Türkiye, ngiltere ve Almanya’da biyoloji ö retmeni yetiNtirmede nasOl bir model
uygulanmaktadOr?
ARA2TIRMANIN ÖNEM&
Ülkelerin geliNmiNlik düzeyleri, sunduklarO e itimin kalitesi ile do ru orantOlOdOr. Kaliteli e itim
için de nitelikli ve kaliteli ö retmenlere ihtiyaç duyulmaktadOr. Bundan dolayO, ö retmen
yetiNtirme model ve programlarOnO iyileNtirmenin Avrupa Birli i ülkelerinde önemle üzerinde
durulan bir konu oldu u görülmektedir. Bilim ve teknolojinin hOzla de iNmekte oldu u
günümüzde fen bilimleri ve biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn yeniden gözden
geçirilip, ulusal standartlarda bir yapOya kavuNmasO gerekir. Amaç; araNtOran, sorgulayan,
inceleyen ö renciler yetiNtirmektir. Bu araNtOrmanOn, ö retmen yetiNtirme sistemimize katkO
sa layaca O ve seçilen Avrupa ülkeleri ile yapOlacak karNOlaNtOrmalarOn sistemler arasOndaki
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benzerlik ve farklOlOklarO ortaya koyarak biyoloji ö retmeni yetiNtirme sistemimizin ihtiyaçlarOnO
ortaya koyaca O düNünülmektedir.
Bu araNtOrma ile toplanan verilerin, Türkiye’de uygulanmON ve uygulanmakta olan biyoloji
ö retmeni yetiNtirme programlarO üzerinde düNünme ve tartONma yarataca O, biyoloji ö retmeni
yetiNtirme programlarO ile yapOlacak yeni çalONmalara yol gösterece i, ngiltere ve Almanya’da
ortaö retime ö retmen yetiNtirme programlarO ve biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarO
hakkOnda bilgi verece i, programlar arasO benzerlik ve farklOlOklarO ortaya koyaca O ve bu
programlara bakOlarak, Türkiye’deki biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn
geliNtirilmesine katkO sa layabilece i düNünülmektedir.

YÖNTEM
Ara t rma Tasar m
Bu araNtOrma, bir karNOlaNtOrmalO e itim araNtOrmasOdOr. KarNOlaNtOrmalO araNtOrmalarda kullanOlan
de iNik yaklaNOmlar vardOr. Bunlar yatay, dikey, problem çözme, örnek olay, tanOmlayOcO,
açOklayOcO ve de erlendirici yaklaNOmlardOr.
Yatay yaklaNOmda sistemlerin ayrO ayrO ve birlikte tüm unsurlarO incelenir. Bu unsurlar
incelenirken araNtOrmanOn yapOldO O döneme ait tüm unsurlar karNOlaNtOrOlOr. Dikey yaklaNOmda,
incelenen sistemin tarihi evrimi izlenir ve karNOlaNtOrmalO e itim yapan kiNiyi gelece e ait bazO
tahminler yapmaya yöneltir (Türko lu,1998). Problem çözme yaklaNOmOnda ise, herhangi bir
e itim sistemindeki aksaklOklarOn bulundu u bir alan alOnOr ve ilgili soruna çözüm bulmak
amacOyla sistematik bir biçimde analiz yapOlOr. Örnek olay yaklaNOmOnda ise ülkelerin e itim
deneyimleri incelenir (Saraço lu, 1992). TanOmlayOcO yaklaNOmda konu ile ilgili literatür
incelenir, e itim sistemleri arasOndaki benzerlikler ve farklOlOklar karNOlaNtOrOlOr. AçOklayOcO
yaklaNOmda karNOlaNtOrmalO olaylarOn nedenleri araNtOrOlOr ve gelecekteki ilerlemeler için birtakOm
ön çalONmalar yapOlOr (ÜltanOr, 2000). Bu araNtOrmada ortaya koyma, tanOmlama, açOklama, analiz
yapma ve önerilerde bulunma gibi çeNitli teknikler kullanOlmakla beraber; kOsmen dikey
yaklaNOm, a OrlOklO olarak da yatay yaklaNOm kullanOlmONtOr. Bu çalONmada genel e itim
sistemlerini anlamak amacOyla söz konusu olan ülkelerin e itim sistemi ile kOsa bir analiz
yapOlarak dikey yaklaNOm kullanOlmONtOr.
S n rl l klar
AraNtOrma, Avrupa Birli i’ne üye ülkelerden Almanya ile ngiltere’de uygulanmakta olan
biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn incelenmesi ve Türkiye’deki biyoloji ö retmeni
yetiNtirme programlarOnOn karNOlaNtOrOlmasO ile sOnOrlOdOr. AraNtOrma, elde edilen kaynaklar ve
yazOlO dokümanlarla sOnOrlOdOr. AraNtOrma Almanya’nOn Humboldth, Köln ve Bielefeld
Üniversiteleri, ngiltere’ deki Leeds Üniversitesi ve Türkiye’de biyoloji ö retmeni yetiNtirme
programO bulunan 11 E itim Fakültesi ile sOnOrlOdOr.
Verilerin Toplanmas ve Çözümlenmesi
Bu araNtOrmada verilerin toplanmasOnda belgesel tarama tekni i kullanOlmONtOr. Varolan kayOt ve
belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama denir. Belgesel tarama, belli bir amaca
dönük olarak, kaynaklarO bulma, okuma, not alma ve de erlendirme iNlemlerini kapsar (Karasar,
2005). Belgesel tarama, hemen her araNtOrma için kaçOnOlmaz olan bir veri toplama tekni idir.
Belge yoksa tarih de yoktur (Madge, 1965). Belgelerin varlO O kadar, onlardan yararlanabilmek
de önemlidir. Bilgide birikim ve süreklilik, geçmiNin aynasO olan belgelerle sa lanOr. Bu nedenle
de araNtOrma kavramOnOn ancak, raporun yazOlmasOyla bir bütünlük kazandO O kabul edilir
(YOldOrOm ve -imNek, 1999).
Veri toplarken Türkiye, ngiltere, Almanya’nOn e itim sistemleri ve bu ülkelerde ö retmen
e itimi ile ilgili kitap, tez, makale, dergi, seminer raporlarO, kalkOnma planlarO gibi bilimsel
kaynaklardan yararlanOlmONtOr. AyrOca Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ortado u
Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan
kaynaklar taranmONtOr. ngiltere ve Almanya ile ilgili veriler, bu ülkelerin resmi genel a (web)
sitelerinden elde edilmiNtir.
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Bu çalONmada temel olarak nitel araNtOrma yöntemi kullanOlmON, analiz kOsmOnda nicel
yöntemlerden yararlanOlmONtOr. AraNtOrma için elde edilen veriler betimsel analiz yaklaNOmOnda
belirtilen amaçlar do rultusunda karNOlaNtOrOlmONtOr. KarNOlaNtOrmalO e itimin kendine özgü analiz
yöntemlerine uygun olarak benzerlik ve farklOlOklar analiz edilmiNtir. AraNtOrma sorularOndan
yola çOkOlarak veri analizi için bir çerçeve oluNturulmuNtur. Bu çerçeveye göre veriler seçilmiN,
düzenlenmiN, benzerlikler ve farklOlOklar biraraya getirilmiN, karNOlaNtOrOlmON ve yorumlanmONtOr.
KarNOlaNtOrmalar yapOlOrken elde edilen bilgiler biraraya getirilmiN ve mümkün oldu u kadar
benzerlik ve farklOlOklarO ortaya koyacak Nekilde derlenmiNtir. Daha sonra bu bilgiler çizelgelere
dökülmüNtür. KarNOlaNtOrma sonucu elde edilen bulgular do rultusunda benzerlik ve farklOlOklar
ortaya konmuN, biraraya getirilmiN olan ve karNOlaNtOrmada kolaylOk açOsOndan çizelgeleNtirilmiN
olan bilgiler yorumlanmON ve Türkiye’deki uygulamalar da göz önüne alOnarak önerilerde
bulunulmuNtur.
BULGULAR VE YORUM
E itim sisteminde yetki ve denetimin görünümü Çizelge 1’de verilmiNtir:
Çizelge 1. Almanya, ngiltere ve Türkiye’de E itim Sisteminde Yetki ve Denetim
Almanya

&ngiltere

Türkiye

Devlet ve eyaletler sorumludur.

E itim ve Yetenekler BakanlO O
(DfES),
172 Yerel E itim
Otoritesi(LEA).

Milli E itim BakanlO O
(MEB).

Çizelge 1’de görüldü ü gibi e itim sistemindeki yetki ve denetim; Almanya’da devlet ve
eyaletler, ngiltere’de E itim ve Yetenekler BakanlO O, 172 Yerel E itim Otoritesi (LEA),
Türkiye’de ise Milli E itim BakanlO O tarafOndan yürütülmektedir.
Ülkelerin zorunlu e itim sürelerine iliNkin görünüm Çizelge 2’de verilmiNtir:
Çizelge 2. Almanya, ngiltere ve Türkiye’de Zorunlu E itim Süreleri

Almanya
ngiltere
Türkiye

Okula Ba,lama
Ya,6
5
6

Asgari Ayr-lma
Ya,18
16
14

Zorunlu
Okul Süresi
9–10 (TZ)
11
8

Örgün E+itim
Süreleri
13
13
12

TZ: Tam zamanl

Çizelge 2’de görüldü ü gibi zorunlu e itim ngiltere’de 5, Almanya’da ve Türkiye’de 6 yaNOnda
baNlamaktadOr. Zorunlu e itimin süresi Almanya’da eyaletlere göre 9-10 yOl arasOnda
de iNmekte, ngiltere’de 11, Türkiye’de 8 yOldOr. Yüksekö retim öncesi örgün e itim
Almanya’da ve ngiltere’de 13, Türkiye’de 12 yOldOr. Türkiye yüksekö retim öncesi örgün
e itim süresi bakOmOndan Almanya ve ngiltere’nin bir yOl gerisindedir.
Ülkelerin biyoloji ö retmeni yetiNtirme programOnOn sürelerine iliNkin görünüm Çizelge 3’te
verilmiNtir:
Çizelge 3. Almanya, ngiltere ve Türkiye’de Biyoloji Ö retmeni YetiNtirme ProgramOnOn
Süreleri
Almanya

&ngiltere

Türkiye

4,5 - 6,5 yOl

5 yOl

5 - 5,5 yOl

Çizelge 3’te incelenen ülkelerdeki biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn süreleri
görülmektedir. Bu süre Almanya’da 4,5 - 6,5 yOl, ngiltere’de 5 yOl, Türkiye’de 5 - 5,5 yOl
arasOnda de iNmektedir. Biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarO Türkiye’de bir dönem daha
fazladOr. Biyoloji ö retmen adaylarO Almanya ve ngiltere’de 240 Avrupa Kredi Transfer
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Sistemi (AKTS) kredisi ile mezun olurken Türkiye’de 300-330 AKTS kredisi ile mezun
olmaktadOr. Ülkelerin biyoloji ö retmeni yetiNtirme programOnda bulunan alan derslerinin
karNOlaNtOrOlmasO Çizelge 4’de verilmiNtir:
Çizelge 4. Türkiye, Almanya ve ngiltere’de Biyoloji Ö retmenli i ProgramOnda Bulunan Alan
Derslerinin KarNOlaNtOrOlmasO
Dersler
Genel Biyoloji
Genel Fizik
Genel Kimya
Genetik
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Ekoloji
Hayvan Fizyolojisi
Histoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
OmurgalO Hayvanlar Sistemati i
OmurgasOz Hayvanlar Sistemati i
Tohumlu Bitkiler Sistemati i
Tohumsuz Bitkiler Sistemati i
Biyokimya
Bitki Fizyolojisi
Sitoloji
Zooloji
Matematik
nsan Biyolojisi
Evrim
Organizma
leri Biyoloji ve TarOm
Morfoloji
Biyometri
Endokrinoloji
Limnoloji
Radyokimya
leri Çevre E itimi
statistik
YabancO Dil
+ Ortak olan dersler.

Türkiye

Almanya

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

&ngiltere

+
+
+

+

+
+

Çizelge 4’te görüldü ü gibi Almanya ve ngiltere’de biyoloji ö retmen adaylarO ö renim
sürelerince az sayOda zorunlu alan dersi alOrken, Türkiye’de zorunlu alan derslerinin sayOsO
fazladOr. Ders sayOsOnOn fazla olmasO ö retmen adaylarOnOn belli konularO iyi ö renmesini
olumsuz yönde etkilemektedir.
zleyen sayfada yer alan Çizelge 5’de biyoloji ö retmen adaylarOnOn aldO O zorunlu alan
derslerinin AKTS kredileri görülmektedir. Almanya, ngiltere ve Türkiye’de zorunlu alan
derslerinin AKTS kredileri arasOnda farklOlOklar bulunmaktadOr. Programlar arasO birlik ve
standardOn sa lanmasO için, benzer programlardan mezun ö rencilerin e itimleri süresince
alacaklarO dersler ve kredilerin birbirinden çok farklO olmamasOnOn, ulusal ve uluslararasO
programlara yatay ve dikey geçiNlerde önemli oldu u görülmektedir.
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Çizelge 5. Türkiye, Almanya ve ngiltere’de Biyoloji Ö retmenli i ProgramOnda Bulunan Alan
Derslerinin AKTS Kredilerinin KarNOlaNtOrOlmasO
Dersler
Genel Biyoloji
Genel Fizik
Genel Kimya
Genetik
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Ekoloji
Hayvan Fizyolojisi
Histoloji
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
OmurgalO Hayvanlar Sistemati i
OmurgasOz Hayvanlar Sistemati i
Tohumlu Bitkiler Sistemati i
Tohumsuz Bitkiler Sistemati i
Biyokimya
Bitki Fizyolojisi
Sitoloji
Zooloji
Matematik
nsan Biyolojisi
Evrim
Organizma
leri Biyoloji ve TarOm
Morfoloji
Biyometri
Endokrinoloji
Limnoloji
Radyokimya
leri Çevre E itimi
statistik
YabancO Dil

Türkiye

Almanya

5
5
5
5
7
5
5
6
5
7
4
4
5
6

8

5

4

&ngiltere

5
10

4
4
4

4
4
2
8
4
4
4

10

10
5

TARTI2MA VE SONUÇ
Bu çalONmada biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn karNOlaNtOrmalO olarak incelenmesi
sonucu benzerlikler ve farklOlOklar ortaya konmuN, çizelgeleNtirilmiN ve tartONOlmONtOr. Almanya,
ngiltere ve Türkiye’de genel e itim sistemlerinin karNOlaNtOrOlmasO bölümünde Almanya’nOn ve
ngiltere’nin e itim politikalarOnOn her bireye kendi yetenek ve ilgi alanOna göre en uygun e itim
olana O sa lamak ilkesi üzerine kurulu oldu u görülmüNtür. Gençlerin, demokraside sorumluluk
yüklenebilecek bireylerin yetiNmelerini hedefleyen e itim sistemleri, herkese mesleki ve siyasi
alanlarda e itimini yükseltme olana O vermektedir. Türk e itim politikasO ise, her bireyin
e itimi süresince ilgi ve yetenekleri do rultusunda yönlendirilmesini ve yetiNtirilmesini
sa lamak üzerine kuruludur. Belgeler üzerinde belirlenen bu politikalarOn uygulamada aynO
biçimde uygulanabildi i konusu ise tartONmalOdOr.
Almanya’da e itim sisteminin iNleyiNiyle ilgili yetkiler eyaletler ve Federal Devlet arasOnda
paylaNOlmONtOr. Bu ülkede, okul sisteminin gözetimi ve denetimi sorumlulu u, eyaletlerde
bulundu u için denetimi yapacak ayrO bir teftiN kurumu bulunmamaktadOr. Ancak okulöncesi
e itim kurumlarO ve ilkö retim kademesindeki bazO kurumlar Gençlik ve Sa lOk Daireleri
tarafOndan denetlenmektedir. Buna karNOn ngiltere’de e itim hizmetlerinden sorumlu kuruluN
E itim ve Yetenekler BakanlO OdOr (DfES). Bunun dONOnda ngiltere ve Galler’de 172 Yerel
E itim Otoritesi (Local Education Authorities, LEA) devlet okullarOndaki e itimden
sorumludur. Türkiye’de ise e itim sisteminin iNleyiNiyle ilgili tüm yetkiler Milli E itim
BakanlO O (MEB)’dedir. Türkiye, merkezi bir e itim sistemine sahiptir. OkullarOn gözetimi ve
denetimi MEB’e ba lO TeftiN Kurulu tarafOndan yapOlmaktadOr.
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ncelenen Avrupa Birli i ülkelerinde ve Türkiye’de örgün e itim sisteminin okulöncesi e itim,
ilkö retim, ortaö retim ve yüksekö retim olmak üzere dört kademede sOnOflandOrOldO O
görülmektedir. Zorunlu e itime baNlama yaNO ngiltere’de 5 iken, Türkiye ve Almanya’da 6’dOr.
Zorunlu e itimin süresi Almanya’da eyaletlere göre 9-10 yOl arasOnda de iNmekte iken,
ngiltere’de 11, Türkiye’de 8 yOldOr. Yüksekö retim öncesi örgün e itim Almanya ve
ngiltere’de 13 ve Türkiye’de 12 yOldOr. Türkiye örgün e itim süresi bakOmOndan Almanya ve
ngiltere’nin bir yOl gerisindedir.
Almanya, ngiltere ve Türkiye’de yüksekö retim kademesinde e itimin üniversiteler,
yüksekokullar ve üniversiter olmayan kurumlar tarafOndan verildi i görülmüNtür. Bologna
Deklarasyonu ile ortaya konulan iki aNamalO yüksekö retim sistemi, AKTS, Diploma Eki gibi
kavramlarOn yaygOnlaNtOrOlmasO ve 2010 yOlOna kadar tamamlanmasO beklenmektedir. ncelenen
ülkelerde yüksekö retim politikalarOnOn belirlenmesinde, yüksekö retimde akreditasyon, kalite
çalONmalarO, kalite de erlendirmeleri konularOnda çok büyük ilerlemelerin oldu u görülmüNtür.
Yirminci yüzyOlOn yarOsOnda baNlayan ve son çeyre inde hOzO ve kapsamO giderek artan ve
geniNleyen biliNim ve iletiNim teknolojileri alanOndaki geliNmeler, e itim alanOnda yeni bireysel
ve toplumsal gereksinimleri ortaya çOkarmONtOr. Bu gereksinimlerin karNOlanmasO için okullarOn
görev ve sorumluluklarO, e itim süreleri, amaçlarO ve ö retmenlerin sahip olmalarO gereken
nitelikler yeniden tanOmlanmONtOr. Türkiye ve Avrupa Birli i’ni oluNturan ülkelerde ö retmen
e itiminin süresi, amaçlarO, kapsamO yeniden düzenlenmiNtir. Bologna sürecinde tüm ö retmen
yetiNtirme programlarOnOn üniversiteler tarafOndan açOlmasO beklenmektedir. ngiltere ve
Türkiye’de ö retmenler üniversiteler tarafOndan açOlan programlarla yetiNtirilmektedir.
Almanya’da 1970 yOlOndan itibaren okulöncesi ö retmenli i dONOndaki ö retmen e itimi
programlarO üniversite çatOsO altOnda toplanmONtOr. Almanya’da ö retmen yetiNtirme
programlarOnOn kuramsal kOsmOndan üniversiteler, uygulama kOsmOndan ise e itim kurumlarO,
pedagoji enstitüleri ve okullar sorumludur.
Ö retmen yetiNtirme programlarOnda temel olarak iki model uygulanmaktadOr. Bunlar, kaynaNOk
ve uyuNumlu modellerdir. KaynaNOk (concurrent) modelde alan dersleri ile formasyon dersleri
birlikte verilirken, uyuNumlu (consecutive) modelde ise önce alan dersleri sonra formasyon
dersleri e itim fakültelerinden alOnarak tamamlanOr. ncelenen ülkelerde ortaö retim
kurumlarOna ö retmen yetiNtiren kurumlarda ikinci modelin daha yaygOn oldu u görülmüNtür.
Almanya’da, eyalet sistemine dayalO bir e itim oldu u için ö retmen yetiNtirme modellerinde de
farklOlOklar görülmektedir. Bologna süreci ile uygulamaya konulan iki aNamalO yüksekö retim
sistemi ile farklOlOklarOn en aza indirgenmesi düNünülmektedir.
ncelenen AB ülkelerinde ve Türkiye’de gerek biyoloji ö retmenli i programO alan dersleri,
gerekse uygulama derslerinin içerikleri birbirinden farklOdOr. BazO ülkelerde alOnan derslerin
isimleri aynO oldu u halde, kapsamlarO farklO olabilmektedir. Son yOllarda Avrupa Birli i
yüksekö retim ortak alan çalONmalarOyla ders içerikleri asgari müNtereklerde belirlenmeye
baNlanmONtOr. Bologna Deklarasyonunda belirtilen derece yapOsOna ve AKTS kredilerine göre
biyoloji ö retmeni yetiNtirilmektedir. Biyoloji ö retmeni adaylarO Almanya ve ngiltere’de 240
AKTS kredisi alOrken, Türkiye de 300-330 AKTS kredisi alarak yetiNmektedir.
Biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOna Almanya, ngiltere ve Türkiye’de ö renci seçimi
ve giriN koNullarOnda çok büyük farklOlOklarOn olmadO O görülmüNtür. ProgramlarOnOn içeriklerine
bakOldO Onda, Türkiye’deki Biyoloji Ö retmenli i ProgramO bulunan 11 e itim fakültesinde
yapOlan çalONmalarda, biyoloji ö retmen adaylarOnOn aldOklarO zorunlu dersler, seçmeli dersler,
laboratuar derslerinin AKTS kredileri arasOnda farklOlOklar oldu u görülmektedir.
Almanya ve ngiltere’de biyoloji ö retmen adaylarO ö renim sürelerince az sayOda zorunlu ana
ders alOrken, Türkiye’de zorunlu ana ders sayOsO fazladOr. Ders sayOsOnOn fazla olmasO ö retmen
adaylarOnOn belli konularO iyi ö renmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Biyoloji ö retmen
adaylarOnOn aldOklarO seçmeli dersler arasOnda çok fazla farklOlOk bulunmamaktadOr. ncelenen
Avrupa Birli i ülkeleri ve Türkiye’deki biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnda dersler
alan bilgisi, ö retim bilgisi, meslek bilgisi ve uygulama baNlOklarO altOnda toplanmaktadOr.
Derslerin içerikleri ve kredilerinde farklOlOklar bulunmaktadOr. Almanya’da biyoloji ö retmen
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adaylarOnOn bazO eyaletlerde iki alanda yetiNtirildi i görülmektedir. Biyoloji ö retmen adaylarO
dersleri gundstudium (temel aNama) ve hauptstudium (ana aNama) olmak üzere iki dönemde
alOrlar. Bu sürede hem biyoloji hem de kimya ile ilgili dersler birlikte alOnOr. Mezun olan
ö retmenler biyoloji ve kimya ö retmeni olabilmektedir. ngiltere’de biyoloji ö retmen
adaylarO, alan derslerini fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünde aldOktan sonra,
formasyon derslerini E itim Bilimleri Enstitüsü’nde alOrlar. Biyoloji ö retmen adaylarO, yan
dallarO kimya ve fizik alanOnda en az 3. derecede, ana dallarO olan biyolojiyi 5. derecede
okutacak bilgi ve beceriye sahip olmaktadOrlar (PGCE in Leeds, 2006). Türkiye’de ise biyoloji
ö retmen adaylarO tek alanda ö retmen olacak Nekilde yetiNtirilmektedir.
Almanya ve ngiltere’de ö retmen adaylarOnOn alaca O dersler modüler Nekilde verilmektedir.
Özellikle ngiltere’de sandviç modülü, birleNtirilmiN modüller çok fazla sayOdadOr. ngiltere’de
ö retmen yetiNtirme bürolarOnOn oldukça fazla sorumluluklarO vardOr. Ö retmen yetiNtiren
fakültelerin mutlaka akredite edilmesi NarttOr.
Nitelikli biyoloji ö retmenlerinin yetiNtirilmesi uygun fiziki mekânlara, nitelikli ö retmen
e iticilerine, yeterli maddi olanaklarOn dONOnda biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn
ça On koNullarOna göre de erlendirilip geliNtirilmesine ba lOdOr. Bu çerçevede ülkemizde biyoloji
ö retmeni yetiNtirme programlarOnOn amaçlarO ça daN, Avrupa boyutu standartlarOna uygun
olarak yeniden belirlenmelidir. Bunun için biyoloji e itiminde iyi yetiNtirilmiN ö retmenlerin
rolü ne kadar önemli ise gerçekçi ve uygulanabilir hedeflerin belirlenmesi önemli bir rol
oynamaktadOr.
Biyoloji ö retmeni yetiNtirme programlarOna ö renci kabulünde uygun ölçütler belirlenmelidir.
Anadolu ö retmen liselerinden mezun olan adaylara ö retmenlik programlarOnO seçtiklerinde ek
puan vermeye devam edilmelidir. Ancak programa kayOt yaptOrabilmek için uygun tutum
ölçekleri psikolojik testler ve mülakat uygulanmalOdOr. Bununla birlikte derslerin içerikleri
amaçlara uygun Nekilde tanOmlanmalO ve tüm derslerin AKTS karNOlOklarOnOn belirlenerek
programlarOn akreditasyonu sa lanmalOdOr.
Ö retmen yetiNtiren kurumlar ile uygulama okullarO arasOndaki iNbirli i artOrOlmalOdOr. Uygulama
yapOlan okullarla sürekli iletiNim kurulmalO, güncel araNtOrma ve geliNmeler, uygulamalarOn
yapOldO O okullarla paylaNOlmalOdOr. Bu sayede programOn güncelli i sürekli sa lanarak kuram ve
uygulama arasOndaki kopukluk giderilmiN olur. Böylece ö retmen adaylarO mezun olup göreve
baNladOklarOnda zorluklarO ve alONma problemlerini daha az yaNayacaklardOr.
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