
Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu 

Yükseköğretim Kurulu‘nun 19/09/1997 tarihli kararı ile oluşturulan; Eğitim Fakülteleri, 

Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinin temsilcilerinin yer alması öngörülen 

Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi “Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği”nin 

yürürlükten kaldırılması nedeniyle Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.03.2012 tarihli 

toplantısında alınan karar ile kapatılmış ve  çalışmalarını bundan sonra Öğretmen Yetiştirme Çalışma 

Grubu olarak sürdürmesi uygun görülmüştür. 

Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun Amaçları: 

1. Eğitim Fakülteleri ile gerekli işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde çalışarak, hizmet öncesi 

öğretmen eğitimi kalitesini yükseltmek; dolayısı ile de öğrencilerin okullardaki başarılarının artmasına 

katkıda bulunmak. 

2. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi için ulusal ölçütler belirleyip bunları uygulamak. 

3. Öğretmen eğitimi kalitesini değerlendirme ve iyileştirme amacı ile kalite kontrol mekanizmaları 

geliştirmek. 

4. Öğretmenler için gerekli olan bilgi, anlama, beceri ve yeteneklere ilişkin ulusal ölçütler oluşturmak. 

5. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde okulların etkin katılımını sağlayıp, fakültelerle okullar 

arasındaki işbirliğinin gelişmesine yardımcı olmak. 

Görevler: 

Öğretmen eğitimi programlarını ve derslerini oluşturup, güncelleştirmek.  

Öğretmen eğitimi derslerine ilişkin ulusal ölçütler geliştirmek ve uygulamayı değerlendirmek.  

Yeni öğretmenler için ulusal standartlar geliştirmek ve uygulamasını sağlamak.  

Öğretmen eğitimi programlarının kontrolünü, sürekliliğini ve güncelleştirilmesini sağlamak.  

Öğretmen eğitiminin büyük ölçüde uygulamaya dayandırılmasını sağlamak.  

Ülkenin önceliklerinin ve öğretmen açığı olan bölgelerin saptanması, her branş için gerekli olan 

öğrenci sayısının dağılımının yapılması ve öğretmenlerin temini ve istihdamı ile ilgili olarak Milli 

Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak.  

Öğretmen eğitimi programları için uygulanabilecek öğrenci seçiminde destek sağlamak.  

Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ile Fakülteler ve diğer bütün 

ilgili kurumlar arasındaki bilgi ve iletişim akışını sağlamak.  

Çalışmaların en iyi ve mükemmel bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olmak.  

Hizmet için eğitim kursları ve yurtdışı eğitim bursları yoluyla personel gelişimine katkı ve destek 

sağlamak.  

Okullardaki öğrenim-öğretim kalitesini iyileştirmek ile ilgili olarak sınıf tabanlı eğitim 

araştırmalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.  



Öğretmen yetiştirme ve eğitimi ile ilgili verileri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili yerlere sunmak.  

Öğretmen eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte-okul işbirliği konusunda gerekli olan 

model ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek.  

Öğretmen yetiştirme ile ilgili kısa ve uzun vadeli planlamalar yapmak.  

Ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri ile alandaki çağdaş gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda 

hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sürecini etkin ve verimli hale getirmek.  

Öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak belirlenecek alanlarda gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak 

üzere alan alt komitesi biçiminde faaliyet gösterecek çalışma gruplarını oluşturmak, görevlerini 

belirlemek ve çalışmalarını değerlendirmek.  

Öğretmen eğitimi ile ilgili tüm konularda Yükseköğretim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak.  

 


