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Prof.  Dr.  Ömer  KÜRKÇÜOĞLU(*) 

Sayın Konuklar, 

Türk milli eğitim sistemi, 
- örgün eğitim 
- yaygın eğitim 
olarak iki ana çerçevede yapılanmıştır. 

Örgün eğitim, ilk, orta ve yüksek öğretimden oluşan öğretim kade-
melerini, yaygın eğitim ise, örgün eğitimin yanında ve dışında düzenle-
nen etkinliklerin tümünü kapsar. 

Örgün eğitim başlıca iki bölümden oluşur: Birincisi tüm vatandaşlara 
verilmesi zorunlu olan TEMEL EĞİTİM, ikincisi ise kalkınma ihtiyaçlarına 
göre düzenlenen ve kişilerin ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlandıkları 
temel eğitim-sonrası eğitimdir. 

Temel eğitimin amacı, milli eğitimin genel hedeflerine ve temel ilke-
lerine uygun olarak; 

a) Her Türk çocuğuna iyi insan, iyi vatandaş olması için gerekli te-
mel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, 

b) Her Türk çocuğunu ilgi ve yeteneği yönünde yetiştirerek hayata 
ve bir üst öğrenime hazırlamaktır. 

Türkiye, yüksek teknoloji çağının gereği olarak eğitim konusuna git-
tikçe artan bir önem vermek zorundadır, esasen bunun gereğini de yap-
maktadır. Gerçekten de, son yıllarda, bütçede eğitime ayrılan payın art-
ması, okullaşma ve okur-yazarlık oranlarındaki artışlar fevkâlâde 
sevindiricidir. Elbette, daha yapılması gereken çok iş vardır. 

Bugüne kadar elde edilmiş başarılar, geleceğe daha da umutlu bak-
mamızı sağlayabilmektedir. 

Burada, yarınlarımız demek olan çocukların önemini en iyi kavrayan 
ve ülkemizin dünü, bugünü ve yarınında kendisine minnet borçlu olduğu-
muz Yüce Atatürk'ü tazimle anıyorum. 

(*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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Ülkemizin eğitim alanındaki en eski ve "Eğitim Bilimleri" ismini taşı-
yan tek yükseköğretim kurumu olan Fakültemiz, milli eğitimimizin temel 
bir konusu olan Zorunlu Eğitim üzerine bugün UNESCO Türkiye Milli Ko-
misyonumla ortaklaşa bir Sempozyum düzenlemiş olmaktan dolayı mut-
luluk ve onur duymaktadır. 

Sempozyumumuz'un düzenlenmesindeki işbirliğinden dolayı 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na ve Eğitim Komitesi'ne değerli katkı-
larından dolayı Tertip Komitesi Başkanı Sayın Doç. Dr. Işıl Ünal'a ve bü-
tün ilgili akademik ve idari personelimize, sayın oturum başkanlarına ve 
konuşmacılara, desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız'a, Sayın Rektörü-
müz'e şükranlarımızı sunar, hepinizi saygıyla selamlarım. 



Prof.  Dr.  Oluş  ARIK(*) 

Sayın Konuklar, 

Bireylerin içinde bulundukları toplumun sorunlarını anlıyabilmeleri, 
çevrelerini tanıyabilmeleri ve yurttaşlık haklarını kullanabilmeleri için ge-
rekli olan zorunlu eğitimi almaları gerekir. Bütün dünya ülkeleri Anayasa-
larında kendi vatandaşlarına bu eğitimi birer hak ve görev olarak tanımış-
t ı r . Öte yandan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 'n in 26. 
maddesinde, herkesin eğitim hakkına sahip olduğu ve bu hakkın en azın-
dan zorunlu eğitimde parasız sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Zorunlu eğitimin süresi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, 5 ile 
12 yıl arasında değişmektedir. Türkiye, zorunlu eğitim süresi 5 yıl olan 
dünyadaki 11 ülkeden biridir ve bu düşündürücü bir durumdur. 

Dünya hızla değişiyor. Türkiye de hızla değişiyor. Ekonomik, sosyal 
ve politik bir girişim olan eğitimin, hızlı değişimin gereklerine göre insan-
larımızı bu değişime hazırlama zorunluluğu vardır. Bugünkü ilkokullarımız 
5 yıllık zorunlu eğitim süresi ile ulusal kalkınmamız için gerekli olan bilinç-
li ve üretici nitelikte yurttaşlar yetiştirmede yetersiz kalmaktadır. Bundan 
daha da önemlisi, zorunlu eğitimi tamamlayan ilkokul mezunları orta de-
receli okullara gidememekte ve tamamlayıcı eğitimden yoksun kalmakta-
dırlar. 

Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitim süresinin uzatılması ve yay-
gınlaştırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve belli gelişmeler sağ-
ladığını biliyoruz ve çabalarını destekliyoruz. Bu sempozyumun düzenle-
niş amaçlarından biri de budur. 

Zorunlu eğitimin süresinin uzatılması, kırsal ve kentsel bölgelere 
dengeli olarak yaygınlaştırılması, sosyal adalet ve eğitimde fırsat eşitli-
ği yönünden olumlu bir gelişme olacaktır. Uzun bir eğitim süre-
sinden geçmiş bireylerin, politik hayata katılmasında ve liderlerle 
olan ilişkilerinde daha bilinçli ve demokratik davranış göstermesi bekle-
nebilir. 

O UNESCO Temsilcisi 
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Eğitim süresinin uzatılarak, ilk ve ortaokulların ilköğretim okulu ola-
rak bir yönetim altında birleştirilmesi; yapım, donatım ve öğretmen istih-
damında büyük tasarruf sağlayacaktır. 

Sempozyumun gerçekleşmesindeki katkıları dolayısıyla, başta Eği-
tim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı olmak üzere, tüm emeği geçen meslek-
taşları kutlar ve onlara şükran sunarım. 



Prof.  Dr.  Tansu  ARASILf*) 

Sayın Konuklar, 

Üniversitemiz'in Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin, UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu'yla ortaklaşa olarak düzenlediği "Zorunlu Eğitim Sempozyu-
mu"nun açılışında sizleri Üniversitem adına saygıyla selâmlıyorum. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereğince 8 yıllık eğitim veren 
ilköğretim okulları uygulamasına '70'li yıllarda başlanmıştır. Ancak, günü-
müzde öğrencilerin azımsanmayacak bir bölümünün (1985 verilerine gö-
re %37'sinin) 5 yılın sonunda öğrenimlerine son verdikleri gerçeği ile kar-
şı karşıya bulunmaktayız. Oysa, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında 
öngörülen demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, özgür düşünce-
li ve milli kültür değerlerine sahip bir kişi 5 yıllık ilkokul eğitimi ile yetiştiri-
lememektedir. Bunun için ne çocuğun yaşı elverişlidir, ne de 5 yıllık süre 
yeterli olabilir. 

1989 UNESCO İstatistik Yıllığı'nda dünyada zorunlu eğitim süresinin 
5 yıl olduğu en geri sıradaki ülke sayısı 12'dir: Benin, Senegal, Kolombi-
ya, Bangladeş, Burma, Hindistan, İran, Laos, Makau, Nepal, Vietnam ve 
TÜRKİYE.  Görüldüğü gibi ülkemiz de, maalesef bu ülkelerin arasında 
yer almaktadır. 

Bu nedenle, 9 Mart 1992 tarih ve 21166 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nin 13. 
maddesinde "mecburi öğrenim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül 
ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı so-
nunda biter" denilmek suretiyle, zorunlu eğitim süresinin en az 8 yıl ola-
rak belirlenmiş olması doğru yönde atılmış sevindirici bir adımdır. 

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın yarının gereklerine uygun 
olarak yetiştirilmeleri ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. 

Çocuğun eğitimiyle ilgili bu konular, Eğitim Bilimleri Fakültemiz'in uz-
manlık alanına girmektedir. Fakültemiz'in böyle bir sempozyumun düzen-
lenmesindeki katkısından dolayı sevinç duymaktayım. 

(*) Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
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Sempozyumun, sorunun derinlemesine incelenmesi, bu konuda 
sağlıklı bir işbirliği ortamı ve bilinçli bir kamuoyu yaratılması açısından 
katkıda bulunacağına inanıyorum. 

Sempozyuma katılan değerli uzmanlara ve hepinize "hoşgeldiniz" 
der, toplantının başarılı geçmesi dileğiyle saygılarımı sunarım. 



Prof.  Dr.  Necati  ERŞEN(*) 

Sayın Dekan, Sayın Yüksek Denetim Kurulu Başkanı, değerli Müste-
şarımız, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Çağımızdaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyal, kültürel ve 
ekonomik alanlarda köklü değişimlere sebeb olmaktadır. Böylesine hızlı 
değişmelerin ortaya çıkardığı yeni durumlara uyum sağlamak için eğiti-
min önemli bir araç olduğu düşünülürse, eğitim sisteminin ve eğitimin de-
ğerlendirilmesi ve yeni uygulamalara geçilmesi zorunlu olmaktadır. Sü-
ratle gelişen ve değişen çağımızda kalkınmaya ve nitelikli insan gücüne 
ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu durum genel kültür eğitimi yanında en-
düstriyel kültüre de ağırlık vermeyi zorunlu kılar. Bundan dolayıdır ki zo-
runlu öğrenim çağındaki çocuklara kalkınmanın gereklerine uygun düşe-
cek becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Böyle bir uygulama 
mevcut programlara ve 5 yıllık ilköğretime büyük görevler vermektedir. 
Bu durum ülkemizi 7-8 yıllık zorunlu eğitim anlayışına zorlamaktadır. Ço-
cukların bilgi ve yeteneklerinin 5 yıllık bir öğretim süresinde ortaya çıkma-
sının çok zor olduğu artık kabul edilmektedir. Bu sebeble çocukların iş 
hayatını ve meslekleri tanımaları, yeteneklerine göre yönlendirilmeleri 5 
yıllık zorunlu eğitimle mümkün görülmemektedir. Bugün gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerin pek çoğunda zorunlu eğitim süresinin 12 yıla ka-
dar yükseldiği görülmektedir. Çağdaş toplumun yaşama biçimini ve tek-
noloji dünyasının gereklerini içine alan bir muhtevayı verebilmek, pekçok 
dünya ülkesinde olduğu gibi bizde de en az 8 yıllık zorunlu ilköğretimle 
mümkün olabilecektir. 

Ülkemizde ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu 
ve devlet okullarında parasız olduğu, Anayasamız, Milli Eğitim Temel Ka-
nunu ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile teminat altına alınmıştır. 

Ülkemizde 8 yıllık eğitim veren ilköğretim uygulamasına 1971-1972 
öğretim yılında başlanmış, 8 yıllık zorunlu eğitime geçiş süresinin hızlan-
dırılmasına ve okullaşmada bölgeler arası dengesizliklerin asgari düzeye 
indirilmesini sağlamak üzere ilköğretim okullarının sayı ve kapasitelerinin 
artırılmasına büyük önem verilmiştir. Bilindiği üzere hükümet programın-

(*) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
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da zorunlu öğretim süresinin 8 yıla çıkarılması öngörülmüştür. Bununla il-
gili olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'yla 1739 sayılı Milli Eği-
tim Temel Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılarak 2000 yılına kadar 
zorunlu eğitimin 8 yıl, 2000 yılından sonra 11 yıl olarak uygulanması yö-
nünde kanun tasarıları Başbakanlık'a sunulmuştur. Ayrıca tüm derslerin 
programlarında 8 yıllık bütünlük benimsenmiş, bunlardan matematik, fen 
bilgisi, resim iş, yabancı dil ve iş eğitimi programları uygulamaya konul-
muştur. 

Bu Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşları-
ma, teşrif eden bütün saygıdeğer öğretmenlerime, öğrencilerime saygılar 
sunarım. 



ZORUNLU EĞİTİM SEMPOZYUMU 

20-21 Mayıs 1993 

PROGRAM 

20.05.1993 Perşembe 

AÇILIŞ 

10.00-10.30 Prof.  Dr.  Ömer  KÜRKÇÜOĞLU 
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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı 
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10.45-12.15 : BİRİNCİ OTURUM 

Başkan : Prof.  Dr.  Süleyman  Çetin  ÖZOĞLU 
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Projeksiyonlarına Göre Fiziki Altyapı ve Finansman 
İhtiyacı 



10 
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: ÖĞLE ARASI 
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:  Doç.  Dr.  Akif  ERGİN 
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi 
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A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Altınca Bildiri 
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Süleyman AYHAN (DYP Çanakkale Milletvekili), 
Bülent AKARCALI (ANAP İstanbul Milletvekili), 
Mustafa GAZALCI (SHP Genel Sekreter Yrd.), 
Abdullatif ŞENER (RP Sivas Milletvekili), 
Uluç GÜRKAN (CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili) 



SEKİZ YILLIK OKUL KONUSUNDA 
BAZI ÇALIŞMALAR 

Prof.  Dr.  Ziya  BURSALIOĞLU  (*) 

1971 yılında kurulan Birinci "Erim Hükümeti Programında" zorunlu 
öğretim süresinin bütün yurtta yayılmasına hazırlık olarak, çok yönlü öğ-
retim yapan ve öğrenciyi hem üst okullara hem de çalışma hayatına ha-
zırlayacak sekiz yıllık okulların deneme olarak kurulmaları için gerekli ha-
zırlıklara hemen başlanacaktır" denilmekte, fakat İkinci Erim Hükümeti 
Programında, sekiz yıllık okullardan hiç söz edilmemektedir. Melen Hü-
kümeti Programında ise "Bugün ilkokulları bitiren çocuklarımızın büyük 
bir çoğunluğu üst okullara devam etmek veya bir meslek sahibi olmak 
imkanlarından yoksun bulunmaktadır. İnsanları ve toplumu tedirgin eden 
ve hayatta güçsüz bırakan bu büyük soruna çözüm yolu getirmek için 
öğrencilere ilgi ve kabiliyetleri istikametinde bir öğrenim vermek, bu su-
rette onların ya üst okullara gitmelerini ya da çalışma hayatına atılmaları-
nı sağlamak için ilkokuların sekiz yıla çıkarılması çalışmalarına devam 
edilecek ve bu okulların yurt ölçüsünde yayılmasına çalışılacaktır" denil-
mektedir. 

Böylece, sekiz yıllık okul denemesi çalışmaları eğitim reformu bütün-
lüğü içinde 15 Haziran 1971 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda 8 kişilik 
bir çalışma grubu, 6 kişilik bir sekreterya grubu, 5 kişilik bir deneme prog-
ramı hazırlama komitesi tarafından başlanmıştır. Çalışma grubu, 8 yıllık 
okulun amaçlarını ve ilkelerini Bakanlığa sunmuştur. Bu hedeflere göre 
hazırlanan programlar, yatılı bölge okullarında denemeye konulmuştur. 
Bu deneme 1975 Mart'ında durdurulmuş, 1978 Ocak ayında yeniden sür-
dürülmüştür. 

Temel eğitimi ve vatandaşlık eğitimini kapsayan zorunlu eğitimin sı-
nırlı bir modelini yansıtan sekiz yıllık okul konusunda akademik nitelikte 

(*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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ilk çalışma, Hacettepe Üniversitesi MESEF programı çerçevesinde eği-
tim yönetimi dalında, doktora ve master adaylarından oluşan 9 kişilik bir 
grup tarafından "Okul Yönetimi" dersinin ödevi olarak 1972 yılında hazır-
lanmıştır1. Bu konu, eğitim sistemimizde amaç, yapı ve süreç bakımından 
önemli değişikliklerin öngörüldüğü 12 Mart 1971 sonrası hükümetinin 
programında da yer aldığından, böyle bir çalışmadan yönetimin de ya-
rarlanabileceği düşünülmüştür. 

Sekiz yıllık okula çok yönlü bir yaklaşımı gerçekleştirmek üzere, ko-
nu dokuz bölüme ayrılmış ve her bölüm üzerinde bir bildiri hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. Önce, her öğrencinin hazırladığı bildiri planı derste tartı-
şılmış, daha sonra bu planlara göre hazırlanan bildiriler özetlenerek su-
nulmuş ve tartışılarak geliştirilmiştir. Yetkili organlara ve kişilere sunul-
mak üzere bir yapıtta toplanan bu özetler, Millî  Eğitim Bakanlığı 
tarafından bastırılmıştır. Özetlenen bildirilerin başlıkları ve sahipleri şun-
lardır: 

1. Mustafa  Üstündağ.  Sekiz Yıllık Okul İçin Nedenler, Hedefler, İlke-
ler, Fonksiyonlar. 

2. Rıfkı  Can.  Sekiz Yıllık Okulun Genel Öğretim Programları. 

3. Nezahat  Seçkin.  Sekiz Yıllık Okulun İş Hayatına Yönelten Prog-
ramları. 

4. Nihat  Bilgen.  Sekiz Yıllık Okul Kararı ve Planlaması 

5. Ahmet  Akgün.  Sekiz Yıllık Okulun Örgütü ve Yönetim Süreçleri 

6. Sezer  Sacer.  Sekiz Yıllık Okulun Teftiş Sistemi 

7. Selçuk  Kantarcıoğlu.  Sekiz Yıllık Okulun Personel Sorunu 

8. Tevfik  Rüştü  Gökalp.  Sekiz Yıllık Okulun Eğitim Araçları Maliyeti 

9. Sami  Gökmen.  Sekiz Yıllık Okulun Çevreye Dönük Fonksiyonları 

Sekiz yıllık okul alt sistemini izlemesi gereken ortaöğretim alt siste-
minin de yeniden düzenlenmesi amacıyla, aynı yıl içinde Ankara Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi'nde on doktora adayının bulunduğu bir sınıfta, 
ders ödevi olarak, aynı yöntemlerle, "Ortaöğretimin Yeniden Düzenlen-
mesi" başlığı altında bir çalışma yapılmış ve bu çalışma da Milli Eğitim 
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Bakanlığı tarafından bastırılmıştır2. Bu yapıtta özetlenen bildirilerin başlık-
ları ve sahipleri de aşağıda sunulmuştur: 

1. Mahmut  Tezcan.  Ortaöğretimde Amaçlar 

2. M.  Ali  Kısakürek.  Sosyal Bilimlere Hazırlayan Programlar 

3. Leyla  Küçükahmet.  Fen Bilimlerine Hazırlayan Programlar 

4. İlhan  Sezgin.  Mesleğe ve Yükseköğretime-Hayata ve Mesleğe 
Hazırlayan Programlar 

5. Yahya  Özsoy.  Ortaöğretimde Öğretmen Sorunu 

6. Doğan  Çağlar.  Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Reformu 

7. Haydar  Taymaz.  Ortaöğretimde Öğrenci Başarısının Ölçülmesi 
ve Değerlendirilmesi 

8. Kemal  Akgün.  Ortaöğretimde Okul Teftişi 

9. Cahit  Alican.  Ortaöğretimde Okul-Çevre İlişkisi 

10. İbrahim  Başaran.  Ortaöğretimde Okul Örgütlenmesi ve Yönetim 

11. Sistem Kuramının Ölçütleri Işığında Ortaöğretimin Değerlendiril-
mesi. 

Sekiz yıllık okul konusunda diğer bir çalışma, 1981 yılında yapılan 
Onuncu Milli Eğitim Şûrası kapsamında yer almış bulunmaktadır. Şûra 
ön raporlarını hazırlayan dört komisyondan biri olan ve Ankara'daki üç 
üniversitenin bazı öğretim üyelerinden oluşan Sistem Komisyonu tarafın-
dan getirilen ve Şûra'ca benimsenen Okul Sistemi'nde, 8 Yıllık Temel 
Eğitim Okulu esas alınmıştır3. Temel eğitimin nitelikleri özetle şöyle sap-
tanmıştır: 

1. Temel eğitim bir bütündür. Temel eğitim değişik süreli okullara bö-
lünmemelidir. 

2. Temel eğitim süresince eğitilenlerin (özellikle çağ çocuklarının) 
yeteneklerinin tanınması asıldır. 

3. Eğitilenler, Temel eğitim boyunca değişik alanlarda kendilerini de-
neyerek tanıyabilmelidir. Bu amaçla, temel eğitim programlarının zengin-
leştirilmesi ve türlendirilmesi gerekli görülmektedir. 
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4. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların tümünün temel eğitim görme-
si gerektiğinden, temel eğitimin bütünlüğü içinde, ayrı programların bu-
lunması gerekli görülmüştür. 

5. Temel eğitim okulu, üst öğretime gidemeyecek olan çocukları bir 
mesleğe hazırlayabilmelidir. 

6. Temel eğitim okulu, çevresinin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmen 
ve çevresiyle bütünleşebilmelidir. 

Bu okulun görevleri de aşağıdaki gibi saptanmış bulunmaktadır: 

1. Zorunlu eğitim çağı çocuklarına temel eğitim vermek, 

2. Zorunlu eğitim çağı çocuklarından, özel eğitimi gerektiren çocukla-
ra temel eğitim vermek, 

3. Temel eğitim okulundan diploma, ya da herhangi bir kademesin-
den belge almak isteyen yetişkinlere eğitim vermek, 

4. Yetişkinlere, meslek ve gelişimlerine uygun, kısa süreli temel eği-
tim vermek, 

5. Temel eğitime hazırlayıcı ana sınıfları açmak, 

6. Ortaöğretim düzeyinde açılacak olan, mesleğe yönelten ya da ha-
zırlayan, öğretim etkinliklerine yardım etmek, 

7. Çevresine yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmak. 

Daha önce açıklandığı gibi, bu okulun uzantısı olan, ortaöğretimde 
çok amaçlı ve değişik programlı lise ile mesleki ve teknik okul modeli 
önerilerek, ortaöğretimde bütünlük ilkesi öngörülmüştür. Onuncu Şura'ca 
kabul edilen Sistem Komisyonu'nun raporundaki 6. ve 7. maddelere gö-
re, bu Temel Eğitim modelinin aşamalı olarak uygulanması ve Bakanlığın 
da bunu gerçekleştirecek biçimde örgütlenmesi kararları, savsaklanmış 
ve uygulanamamıştır. 

Bu arada, 1983 yılında tekrarlanması sivil yönetim döneminde, 
16.6.1993 tarih ve 2842 sayılı kanun, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu'nun bazı maddelerini değiştirere "temel eğitim" 
kavramı yerine "ilköğretim" kavramını getirmiş ve bu kavrama dayalı ku-
rumların tanımını yapmıştır. 



17 

Sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamasını değerlendiren ilk çalışma, 
1986 yılında yayımlanan İLKÖĞRETİM OKULU ARAŞTIRMASI olmuş-
tur. Doç. Dr. Nihat Bilgen tarafından hazırlanan birinci kısmın amacı, ilk 
öğretim okulu girişimini yönetim boyutunda analiz etmektir. Bu kısım, 

a) İlköğretim okulunun amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin 18 so-
nuç, 

b) İlköğretim okulunun yönetimi ile ilgili 46 sonuç, 

c) Bunlara dayalı olarak ilköğretim okulunun örgüt yapısı ve yönetim 
süreçlerine ilişkin önerileri kapsamaktadır. 

Prof. Dr. Hıfzı Doğan - Doç. Dr. Şadiye Külahçı tarafından hazırlanan 
ikinci kısmın amacı, 1981-1984 yılları arasında ilköğretim okullarlında sür-
dürülen deneme niteliğindeki uygulamaları değerlendirmektir. Bu kısım 
da, 

a) Öğrenci görüşleri ile ilgili 14, 

b) Öğretmen görüşleri ile ilgili 6, 

c) Veli görüşleri ile ilgili 9 sonucu ve bunlara dayalı olarak 4 grupta 
toplanan önerileri kapsamaktadır. 

Sekiz yıllık okul konusunda dördüncü ve yeni bir çalışma Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı özel ihtisas komitesi niteliğinde DPT tarafından 
1988 yılında kurulmuş olan "Sekiz Yıllık Mecburi İlköğretim Komitesi"nde 
yapılmıştır5. Altıncı BYKP döneminde, bu konuda öngörülecek politika ve 
önlemleri ortaya koymak için; Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri Eğitim 
Fakültelerinden birer, DPT'den üç ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dokuz 
temsilciden oluşan bir komite kurulmuştur. Komite, ilk toplantısında sekiz 
yıllık okulun ilköğretim okulu olarak kalmasını benimsemiş, çalışma prog-
ramını yapmış ve üç çalışma grubuna ayrılmıştır. Bunlardan birincisi aşa-
ğıdaki konuları ayrıntılı alt başlıklara da bölerek incelemiştir: 

A. Sekiz Yıllık İlköğretime Geçişi Zorlayıcı Sebepler 

B. Alt Yapıda Bütünleştirme Girişimi 

C. İlk ve Ortaokul Programlarının Bütünleştirilmesi Problemi 

D. İlköğretimde Beceri Problemi 
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İkinci çalışma grubunun ele aldığı konular şunlardır: 

A. Öğretmen Yetiştirme 

B. Mevcut Durum 

C. Problemler 

D. Öneriler 

Üçüncü ve son çalışma grubunda ise aşağıdaki konular incelenmiş 
ve rapora bağlanmıştır: 

A. Okulun Son Üç Yıllık Döneminde Mesleki Yönlendirme 

B. Eğitim Sürecine İlişkin Problemler 

C. İlköğretimin %100 Gerçekleşmesi Gerekleri 

D. Finansman Problemi 

E. Yönetime İlişkin Problemler 

Üç çalışma grubunun raporlarından çıkarılan bir özet, 22 öneri ve 10 
eki ile, Komite'nin raporu tamamlanmıştır. 22 öneri içinde, sekiz yıllık 
okulun yapısını oluşturmayı hedefleyen 7'nci öneride, ortaöğretim okulları 
bünyesindeki ortaokulların, yani genel ve mesleki liseler yapısındaki orta-
okulların, bir plan çerçevesinde ilköğretime bağlanması öngörülmüştür. 

Altıncı BYKP'da, sekiz yıllık okul veya ilköğretim okulu terimleri değil, 
ilkokul terimi yer almış bulunmaktadır6*. 1990 yıllık programında, 742 il-
köğretim okulu gösterilmiştir. 1991 yıllık programında bu okul tipi bulun-
mamakla beraber, sekiz yıllık temel eğitim uygulamasının, alt yapının el-
verişli olduğu yerleşim birimlerinde, pilot proje olarak başlatılacağı kararı 
görülmektedir. 1992 yılı programında, sekiz yıllık zorunlu eğitim şöyle he-
deflenmiştir: "1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapılarak 
2000 yılına kadar sekiz yıllık zorunlu eğitimi yaygınlaştırmak için 
TBMM'ne kanun tasarısı sunulmuştur. Bunun için, fizikî  alt yapının gelişti-
rilmesi ve eğitimdeki insangücü ihtiyacının karşılanması yönündeki çalış-
malar önem arzetmektedir." Bu konudaki önlemler de şöyle sıralanmıştır: 
"Sekiz yıllık zorunlu öğretim uygulamasına hız kazandırılacaktır. Genel li-
seler bünyesindeki ortaokulların, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim okulları ile 

(*) Halbuki 2842 sayılı kanun" ilköğretim kurumları, beş yıllık ilkokullar ile, üç yıllık ortao-
kullardan meydana gelir" demektedir. 
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bütünleştirilmesi ve yönetimlerinin İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne devri 
konusunda başlatılan çalışmalar hızlandırılacaktır." Görüldüğü gibi, Sekiz 
Yıllık İlköğretimi Geliştirme Komitesi Raporu'nda bulunulan önerinin tam 
aksine, ortaöğretim yapısındaki ortaokullardan sadece genel liselerdeki 
ortaokulların ilköğretim okulları ile bütünleştirilmesi öngörülmüştür7. 

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yedi yıldır okutulan "Karşılaştırmalı Eği-
tim Yönetimi" doktora dersinde okul sistemleri incelenen 77 ülke itibarıy-
la, değişik kaynaklara göre bazı ülkelerin zorunlu eğitim süreleri şöyle 
görünmektedir8: 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  12  Yıl  Olan  Ülkeler:  Belçika, Almanya, ABD. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  11  Yıl  Olan  Ülkeler:  İngiltere. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  10  Yıl  Olan  Ülkeler:  Cezayir, Kongo, İspan-
ya, Fransa, Gana, Romanya, Hollanda, Kanada, SSCB, Macaristan, D. 
Almanya, Avustralya, Jamaika. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  9  Yıl  Olan  Ülkeler:  Avusturya, Lüksenburg, 
Finlandiya, Yunanistan, İsveç, G. Afrika, Japonya, El Salvador, Norveç, 
Panama, Ürdün, Danimarka, İsviçre, İrlanda, İsrail, Bahreyn, Libya. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  8  Yıl  Olan  Ülkeler:  Bulgaristan, Yugoslavya, 
Çekoslavakya, İzlanda, Brezilya, Y. Zelanda, İtalya, Arnavutluk, Polonya, 
Şili, Angola, Afganistan, K.Kore. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  7  Yıl  Olan  Ülkeler:  Danimarka, Arjantin, Tay-
land. 

Zorunlu  Öğretim  Süresi  6  Yıl  Olan  Ülkeler:  Endonezya, Fas, Filipin-
ler, Güney Kore, Meksika, Suudi Arabistan, Tunus, Etopya, İrlanda, Kü-
ba, Irak, Suriye, Venezüella, Mali, Malezya, Peru, Malta, Cad, Mısır, Su-
dan, Zaire, Küba, Nijerya. 

Uluslararası son değişmeler dışında, zorunlu öğrenim süresi beş yıl 
olan ülkeler ise şunlardır9: İran, Senegal, Pakistan, Colombia, Türkiye, 
Burma, K.K.T.C., Laos, Srilanka, Mako, Hindistan, Nepal, Vietnam, 
Bangladeş, Benin, Kuveyt. 

Zorunlu öğrenim süresine hükümetlerin verdiği ağırlık, hem program-
ların hepsinde, hem de aynı derecede yer almamıştır. Genellikle, hükü-
met programlarının eğitime ilişkin kısımlarında, sistemin okulöncesi, il-
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köğretim, ortaöğretim, meslekî ve teknik eğitim, yükseköğretim gibi alt 
sistemlerinin her birine değil, siyasî tercihlere göre, bunlardan bazılarına 
veya daha farklı sorunlara değinildiği görülmektedir. Örneğin, ikinci Tur-
gut Özal hükümetinin programında, eğitim ve öğretimde 1 milyon bilgisa-
yar kullanılması ile, bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları de-
ğerlendirilerek, YÖK kanununun günün şartlarına göre değiştirilmesi 
(ANAP sıralarından alkışlar) vurgulanmıştır10. Mesut Yılmaz hükümetinin 
programında, yükseköğretimde 2010 yılına kadar bir master plan hazır-
lanması amaçlanmıştır". Yedinci Süleyman Demirel hükümetinin progra-
mında, eğitim ve öğretimin devletin yükümlülüğünde ve parasız olması 
esas alınmıştır12. 

Zorunlu öğrenim süresine gelince, sekiz yıllık okul kavramı ilk defa, 
1971 yılında kurulan Nihat Erim hükümetinin programında yer almıştır. 
"Zorunlu öğrenim süresinin ileride bütün yurda yayılmasına hazırlık ola-
rak, çok yönlü öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst okullar, hem de çalış-
ma hayatına hazırlayacak sekiz yıllık okulların deneme olarak kurulmaları 
için, gerekli hazırlıklara hemen başlanacaktır13." 

Birinci Turgut Özal hükümetinin 1983 tarihli programında, ülkemiz-
deki zorunlu öğrenim süresinin uzatılmasına ilişkin bir hedef öngörülme-
miştir14. 

İkinci Turgut Özal hükümetinin 1987 tarihli programında ise, ilk ve 
ortaöğretimde ikili öğretimin kaldırılması benimsenmiştir15. 

Yıldırım Akbulut'un 1989 tarihli hükümet programında, bir önceki 
programda geçen ifadelerin çoğu ve ilk ve ortaöğretimde ikili öğretimin 
kaldırılacağı tekrarlanmıştır16. 

Mesut Yılmaz'ın 1991 tarihli hükümet programında, zorunlu eğitimin 
2000 yılına kadar sekiz yıl, 2000 yılından sonrası için de on yıl olmasını 
sağlayacak kanunî düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür17. 

Yedinci Süleyman Demirel hükümetinin 1991 tarihli programında, 
"Zorunlu eğitim en az 8 yıl olacaktır" hedefi yer almış bulunmaktadır18. 

SONUÇ 

1992 Programı'nda verilen sayılara göre, ülkemizde 51.370 ilkokul-
dan, sadece 2017'si ilköğretim okulu yapısında bulunmaktadır ki, bu yak-
laşık %4 oranında bir deneme yansıtmaktadır. Diğer yandan, MEB Sayın 
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Koksal Toptan, "Sekiz yıl l ık zorunlu eğit ime, pilot okulların d ış ında bütün 
Türkiye'de geçmemiz k ısa sürede mümkün değil" yorumunda bulunmuş-
tur 1 9 . Koal isyon hükümeti programında da yer alan bu hedefin, süre bakı-
mından daha açık bir p lanlamaya kavuşturulması gerekmektedir . 
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2000 YILINA KADAR 8 YILLIK ZORUNLU 
EĞİTİM İÇİN FİZİK ALTYAPI 

GEREKSİNİMİ VE FİNANSMAN 
SORUNLARI 

İbrahim  YURT  (*) 

Tanım 

Temel eğitim ya da ilk öğretim eğitim sisteminin en önemli basama-
ğıdır. İlköğretimde toplumun bütün bireylerine, içinde bulunulan çağın ge-
reklerine, toplumun gereksinmelerine uygun temel bilgi, beceri, tavır, 
davranış ve değerlerin kazandırılması esas amaçtır. 

Bu nedenle, temel eğitim bir toplumun bütün kültürel birikim ve de-
ğerlerinin geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, toplu-
mun niteliklerini yükselten iş hayatının ve üstüne bina edilecek ileri eğitim 
kesimlerinin dayanaklarının temelini oluşturan bir eğitim ve öğretim kade-
mesi olarak kabul edilir. 

İşte bunun içindir ki, temel eğitim istisnasız bütün dünya ülkelerinde 
toplumun bütün bireyleri için zorunlu hale getirilmiştir. 

Toplumların bilgi birikimlerine ve gelişmişlik düzeylerine paralel ola-
rak zorunlu eğitim süresi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Geliş-
miş ülkelerin hemen tamamında zorunlu eğitim süresi sekiz yıl ve daha 
fazladır. 

Ülkemizin Geride Kalma Nedenleri 

Ülkemizde zorunlu eğitim süresinin uygulanagelmekte olan beş yılın 
üzerine çıkarılması uzun yıllar süren tartışmalardan sonra 1973 de kabul 

(*) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanı. 
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edilen Temel Eğitim Kanunu ile 8 yıla çıkarılmıştır. Ancak, ilk yıllarda mali 
kaynakların sınırlılığı, mevcut fiziki altyapının yetersizliği, gerekli müfredat 
bütünleştirme hazırlıklarının tamamlanamaması, nitelikli insan gücünün 
yetersizliği gibi bazı zorlayıcı nedenlerle uygulamanın, "gerekli hazırlıklar 
tamamlanıncaya kadar" geri bırakılması yoluna gidilmiştir. 

Geri bırakma kararından sonra aradan uzun yıllar geçtiği halde 8 yıl-
lık zorunlu eğitim için sözkonusu hazırlıklar halen tamamlanamamış, yani 
ne yeterli mali kaynak sağlanabilmiş dolayısıyla ne fizikî  alt yapı ihtiyacı 
ve ne de insangücü ihtiyacı karşılanabilmiştir. 

Planlı dönemde ülkemizde tüm yerleşim birimlerine yeterli düzeyde 
olmasa da 5 yıllık ilköğretim hizmeti götürüldükten sonra, 5 yıllık zorunlu 
eğitimin yeterli olmadığı, temel eğitimin en az 8 yıla çıkarılması gerektiği 
ilgili kamu oyunda yeniden gündeme gelmiş ve bunun sonucu olarak da 
"zorlamalar olmadan gerekli hazırlıklar tamamlanamaz düşüncesiyle" zo-
runlu eğitim süresini 8 yıla çıkarmak için gerekli yasa değişikliği teklifleri 
TBMM'ne sunma aşamasına gelmiştir. 

Başka ülkelerde, özellikle gelişmiş ülkelerde zorunlu temel eğitim 
yüz yılımızın ortalarından önce 8 yıllık sürenin üzerine çıkarıldığı halde ül-
kemizde neden bu konunun üzerine gidilememiştir? 

Kuşkusuz bunun bir çok nedenleri var. Özellikle planlı dönemin baş-
langıcından beri ilköğretimin yaygınlaştırılarak toplumun bütün kesimleri-
ne ulaştırılabilmesi için büyük ölçüde gayret sarfedilmiştir. Ancak, yeterli 
kaynak ayırmakta gerilerde kalınması, konunun zamanında ciddi olarak 
üzerine gidilememesi, kaynak tahsisinde önceliklerin iyi tayin edilmeme-
si, ayrılan kaynakların etkin bir biçimde kullanılamaması, bir bakıma bu-
günkü sağlıksız eğitim ve öğretim ortamını normal kabul etme rahatlığı ve 
bunlardan daha da önemlisi ülkemizin fazlasıyla genç bir nüfus yapısına 
sahip olması zorunlu ilköğretimin süresinin 8 yıla çıkarılmasını olumsuz 
yönde etkileyen faktörler olmuştur. 

Genç Bir Nüfus Yapısı 

Sırası gelmişken genç nüfus yapısı üzerinde biraz durmak ve ülkemi-
zin genç nüfus yapısının konuya ilişkin önemini vurgulamak için bazı 
uluslararası karşılaştırmalar yapmak yararlı olacaktır. 1975-1993 yılları 
arasında, son 18 yılda nüfusumuz 40.3 milyondan 60.2 milyona yüksel-
miştir. Bu, 18 yılda %49.4 nüfus artışı demektir. Ülkemiz dünyada en faz-
la nüfus artışına maruz ülkeler arasında yer almaktadır. 
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Zorunlu .eğitim çağı nüfus potansiyeli bakımından, 0-14 yaş grubu-
nun toplam nüfus içindeki payına bakarsak, bu payın 1975'de %40.4, 
1980'de %39.0, 1985'de %37.5 ve 1990'da %36.5 (tahmin) olduğu görü-
lür (Tablo. 1). 

Tablo: 1- Türkiye'nin 0-14 Yaş Nüfusunu Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırma 

Toplam Nüfus (000) 0-14 Yaş Grubu Oranı (%) 

Ülkeler 1975 1980 1985 1975 1980 1985 

Almanya 61.829 61.566 61.024 21.5 18.2 15.1 

ABD 215.972 227.757 239.283 25.2 22.5 21.7 

ingiltere 56.226 56.330 56.618 23.4 20.9 19.3 

ispanya 35.596 37.542 38.602 27.6 26.6 22.9 

italya 55.441 56.434 57.141 24.2 22.3 19.5 

Japonya 111.524 116.807 120.837 24.3 23.6 21.5 

Kanada 22.727 24.043 37.379 26.4 23.0 21.5 

Fransa 52.699 53.880 55.170 23.9 22.3 21.2 

Türkiye 40.272 44.729 50.664 40.4 39.0 37.5 

Aynı yaş grubunda (0-14) ülkemizin durumunu bazı gelişmiş ülkeler-
le karşılaştırırsak, mesela 1985 yılını alırsak, şöyle bir durum ortaya çık-
maktadır. Ülkemizde 1985'de %37.5 olan 0-14 yaş grubunun toplam nü-
fus içindeki payı, Almanya'da %15.1, ABD'de %21.7, İngiltere'de %19.3, 
İspanya'da %22.9, İtalya'da %19.5, Japonya'da %21.5, Kanada'da 
%21.5, Fransa'da %21,2'dir. 

Bu durum, Türkiye'deki sekiz yıllık zorunlu eğitim çağı nüfusunun 
mesala, Almanya'daki aynı çağ nüfusunun iki katından fazla olduğunu 
gösterir. Mesela, Almanya'nın 1985 toplam nüfusu 61.0 milyon olup bu-
nun içinde 0-14 yaşındaki nüfus 9.2 milyona tekabül etmektedir. Türki-
ye'nin 1985 toplam nüfusu 50.7 milyondur. Buna karşın 0-14 yaşındaki 
nüfus ise 19.0 milyondur. Görüldüğü gibi 61.0 milyonda "potansiyel" öğ-
renci sayısı 9.2 milyon iken, 50.7 milyonda bu sayı 19.0 milyona yükselt-
mektedir. Zorunlu eğitim çağı söz konusu olduğunda, Türkiye'nin 7-14 
yaş grubundaki çocuk sayısı Almanya'dakinin iki katının üstünde olabilir. 
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Bu örnek uluslararası karşılaştırma yaparken, özellikle gelişmiş ülke-
lerle, çok dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyuyor. Mesela, ülke-
mizde eğitim harcamalarına milli gelirin %5.0'inin ayrıldığını varsayalım. 
Bu oran Almanya'nın milli gelirinden eğitim harcamalarına ayırdığı %5.0 
oranı ile anlamlı bir şekilde karşılaştırılamaz. Çünkü Almanya'nın fert ba-
şına düşen milli geliri Türkiye'nin fert başına düşen milli gelirinin en az 7-
8 katıdır. Ayrıca Almanlar eğitime tahsis ettikleri bu kadar büyük kaynak-
la sadece Türkiye'ninkinin yarısından daha az öğrenciye finansman sağ-
lıyorlar. Öte yandan Almanların fiziki altyapı ihtiyacı da karşılanmış du-
rumdadır. 

Bu örneğin burada altının çizilmesinin nedeni, bütün eğitim gösterge-
lerinde uluslararası karşılaştırmalar yaparken çok dikkatli olunması ge-
rektiğini vurgulamak ve ayrıca karşı karşıya bulundurduğumuz sorunun 
yoğunluğunu belirtmektir. Rakamların veya oranların ifade ettiği olayları 
araştırmadan sonuca varmak bazı hallerde nisbi olarak lehimize görünen 
durumlara bakarak gerçekçi olmayan kararlara varma eğilimlerinin ne-
den olduğu rahatlık üzerinde durulması gereken önemli bir davranış biçi-
midir. 

Tablo: 2- 1975-2000 Yılları Arasında Toplam Nüfus ve Okul Çağı Nüfuslarındaki Geliş-
meler 

Yıllar 
Toplam Nüfus 
ve Artış 7-11 12-14 7-14 

(Bin Kişi) 

15-17 

1975 40.272 5.517 2.940 8.457 2.678 
(%11.1) (%13.7) (%7.3) (%21.0) (%6.6) 

1980 44.729 5.815 3.221 9.035 3.131 
(%13.3) (%13.0) (%7.2) (%20.2) (%7.0) 

1985 50.664 6.539 3.699 10.235 3.344 
(%11.5) (%12.9) (%7.3) (%20.2) (%6.6) 

1990 56.473 7.182 4.040 11.222 3.677 
(%6.7) (%12.7) (%7.2) (%19.9) (%6.5) 

1993 60.239 7.590 4.277 11.867 3.916 
(%4.4) (%12.6) (%7.1) (%19.7) (%6.5) 

1995 62.870 7.922 4.464 12.386 4.087 
(%10.1) (%12.6) (%7.1) (%19.7) %6.5) 

2000 69.541 8.554 4.868 13.422 4.451 
(%12.3) (%7.1) (%19.4) (%6.4) 
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Zorunlu Eğitim Çağı Nüfusu 

Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması 1970'lerde yasallaştırıldığına 
göre sayım yıllarına göre 7-14 yaş zorunlu eğitim çağı nüfusundaki geliş-
meye bir göz atmak daha anlamlı olacaktır. 

1975 yılının sayım sonuçlarına göre 5.517 bin olan 7-11 yaş çağ nü-
fusu 1990'da 7.182 bin ve 1993'de 7.590 bin olmuştur. 18 yıllık dönemde 
(Tablo. 2) bu kademe çağ nüfusundaki artış %37.6'dır. 7-14 yaş grubun-
da, 1975 yılında 8.457 bin olan çağ nüfusu 1993 yılı için 11.867 bin ola-
rak tahmin edilmektedir. Toplam 7-14 yaş grubundaki artış oranı 
%40.3'dür. Bu oran toplam nüfustaki artış oranına oldukça yakın görünü-
yor. 2000 yılında 7-14 zorunlu eğitim çağı nüfusunun büyüklüğünün 
13.422 bin olacağı tahmin edilmektedir. 

Okullaşma Durumu 

Yine 1975'den bu yana ilk ve orta okullardaki bürüt okullaşma duru-
muna bir göz atalım (Tablo. 3), 1975-76 öğretim yılında ilk okullardaki öğ-
renci sayısı 5.457 bin iken bu sayı 1992-1993 öğretim yılında 6909 bin ol-
muştur. Orta okullardaki öğrenci sayısı ise aynı yıllarda 1.039 binden 
2.499 bine ulaşmıştır. Bu dönemlerde Öğrenci artış oranları ilkokullarda 
%26.4, orta okullarda yüzde 140.5'dir. Burada, 18 yıllık dönemde eğiti-
min zorunlu olduğu ilk okullardaki öğrenci artış oranının toplam nüfustaki 
ve 7-11 yaş nüfusundaki artışın (%37.6) epeyce gerisinde kaldığı gözlen-
mektedir. Bu durum, 5 yıllık zorunlu eğitim çağındaki çocuklardan önemli 
bir kesiminin okul dışında kaldığını ifade eder. 17-14 yaş grubunu kavra-
yan ilk ve orta okullar toplamında ise 1975-1976 öğretim yılında 6.686 
bin olan öğrenci sayısı 1992-1993 öğretim yılında 9.408 bine ulaşmıştır. 
Artış oranı %40.7'dir. 

7-11 yaş grubu öğrenci sayısındaki artış oranının aynı dönemdeki 
çağ nüfusu artış oranının (%37.6) gerisinde kalışına eğitim ihtiyaçları açı-
sından biraz açıklık getirmek gerekecektir. Birincisi, zorunlu eğitimin uy-
gulandığı ilkokullarda oldukça yüksek düzeyde okul dışı çocuk olması ih-
timali. Mesela, toplam ilkokul öğrencileri içinde kız öğrenci oranı 1986-
87, 1988-89 ve 1990-91 öğretim yıllarındaki verilere göre %47.0 idi. Bu-
na karşın kadın nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %49.4 civarında-
dır. Bu orana göre, yaklaşık bir tahminle 200 bin kız çocuğunun erkekler-
den farklı olarak zorunlu ilköğretim dışında kaldığı sonucuna varılabilir. 
İkincisi, okuldaki öğrencilerin yaş dağılımının dikkate alınmaması nede-
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niyle okullaşma oranı hesaplamalarının durumu tam olarak yansıtmama-
sıdır. Okullaşma oranları 1992-1993 öğretim yılında brüt olarak ilkokullar-
da %91.0 ve orta okullarda %58.4 olmuştur. Halbuki yapılan incelemeler 
ilkokula devam eden öğrencilerin yaklaşık %6.0'sının ve orta okullara de-
vam edenlerin en az %10'unun çağ nüfuslarının altına veya üstüne dü-
şen yaşlarda olduklarını ortaya koymaktadır. 7-14 yaş çağ nüfusunda (ilk 
okul + ortaokul) brüt okullaşma oranı da %79.0 olur. 

Tablo: 3-1975-1993 Yılları Arasında öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranlarındaki 
Gelişmeler (Brüt ve Net Olarak) 

(Bin Kişi) 

Öğrenci Sayıları Okullaşma Oranları (%) 

Yıllar İlkokul Ortaokul Toplam İlkokul Ortaokul Toplam 

1975-76 
Brüt. öğ. s. 5.462 1.039 6.686 99.1 35.3 76.9 
Net. öğ. s. 4.920 883 5.803 89.2 30.0 68.6 

1980-81 
Brüt. öğ. s. 5.695 1.313 7.008 97.9 40.8 77.6 
Net. öğ. s. 5.125 1.116 6.241 88.1 34.7 69.1 

1985-86 
Brüt. öğ.s. 6.636 1.855 8.491 101.5 50.2 83.0 
Net. öğ. s. 5.972 1.577 7.549 91.4 42.6 73.8 

1990-91 
Brüt. öğ. s. 6.865 2.382 9.247 95.6 59.0 82.4 
Net. öğ. s. 6.453 2.144 8.597 89.8 53.1 76.6 

1992-93 
Brüt. öğ. s. 6.909 2.499 9.408 91.0 58.4 79.3 
Net. öğ. s. 6.494 2.249 8.743 85.6 52.6 73.7 

Okullaşma oranları yaş faktörü dikkate alınarak hesaplandığında, 
1992-1993 öğretim yılında net okullaşma oranı ilk okullarda %85.6 ve or-
ta okullarda %52.6 ve 7-14 yaş grubu toplamında ise %73.7 olmaktadır. 
8 yıllık zorunlu eğitimde 2000 yılına kadar olan fiziki alt yapı (okul binası) 
ihtiyacını hesaplamada 7-14 yaş grubu toplam net okullaşma oranı kulla-
nılmıştır. 
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8 Yıllık Zorunlu Eğitimde Altyapı İhtiyacı 

İhtiyacın hesaplanması üç kademede ele alınmıştır: 

1) 1992-1993 öğretim yılında okul dışında kalan çocuk sayısının tes-
biti. 8 yıllık zorunlu eğitim kapsamına giren çocukların net okullaşma ora-
nı yukarda değinildiği gibi %73.7'dir. Bu durumda 1992-1993 öğretim yı-
lında 11.867 bin olan çağ nüfusundan 3.121 bin çocuk halen 8 yıllık 
zorunlu eğitim kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Bu kadar öğrencinin her 30 kişisine bir derslik yapılması gereği dik-
kate alınırsa (2.121.000/30) bu açığı kapatmak için 104.033 dersliğe ihti-
yaç duyulacaktır. 

2) 1993-2000 yılları arasında nüfus artışının gerektirdiği derslik ihti-
yacının belirlenmesi. 7-14 yaş nüfusunun 2000 yılında 13.422 bin olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu artışın ortaya çıkardığı okul ihtiyacı karşılanacak 
çocuk sayısı da (13.422 bin - 11.867 bin) 1555 bin kişi olarak ortaya çık-
maktadır. Yine bu kadar çocuk için de, her 30 kişiye bir derslik hesabıyla, 
(1.555.000/30) 51.833 yeni dersliğe ihtiyaç duyulacaktır. 

3) 2000 yılına kadar sınıfların aşırı derece kalabalık oluşunun devam 
edeceğini varsayarak ikili öğretime son verme politikasının benimsenme-
si halinde ortaya çıkacak derslik ihtiyacını hesaplama. İlköğretim kurum-
larına devam eden öğrencilerin (7-14 yaş) yaklaşık %65'i şehir tanımına 
giren yerleşimlerdeki okullara devam etmektedir. Bu oran ilkokullar için 
%60.0'dır (1989-90). 1992-93 öğretim yılında ilköğretim kurumlarına de-
vam eden 9.408 bin öğrencinin yaklaşık 6.115 bini şehirlerdeki okullara 
devam etmektedir. Şehirlerdeki okulların %55.0'inde ise ikili öğretim ya-
pılmaktadır. Yaklaşık bir tahmin yapmak gerekirse ikili öğretim yapan 
okullara devam eden öğrenci sayısı (6.115 bin x 0.55) 3.363 bin civarın-
dadır. İkili öğretime 2000 yılına kadar son verilecek olursa en az 1.600 
bin öğrenci için de yeni okul binası yapma zorunluğu ortaya çıkacaktır. 
Bu da, 30 kişiye bir derslik hesabı ile (1.600.000/30) 53.333 yeni derslik 
demektir. 

Özetlemek gerekirse 2000 yılına kadar 8 yıllık zorunlu eğitimi yüzde 
yüz hedefine ulaştırabilmek için, okul ihtiyacı karşılanmamış 6276 bin ço-
cuk için 209.200 yeni derslik yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 
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Fiziki Altyapı İhtiyacının Maliyeti 

Yukarda değinilen sayıda ek fiziki altyapı ihtiyacının karşılanması 
için, yani toplam 209.200 yeni dersliğin yapılabilmesi için tahsis edilmesi 
gereken mali kaynağın miktarını hesaplamada izlenen yol şöyledir. 

Okul büyüklüğü bakımından ihtiyaç ağırlıkla şehir kesiminde olduğu-
na ve mevcut okullara da ek derslik yapılması söz konusu olamıyacağına 
göre, derslik sayısı okul binasına dönüştürülerek maliyet hesabı yapılmış-
tır. 1993 fiyatları ile 12 derslikli bir ilköğretim okulunun maliyeti asgari 6 
milyar lira civarındadır. Bu ortalama bir maliyettir. Tesbit edilen derslik ih-
tiyacı ortalama 12 derslikli okula (209.200/12) dönüştürülürse 17.433 ye-
ni okul yapma gereği ortaya çıkar. 2000 yılına kadar yapılacak bu kadar 
okulun toplam maliyeti ise (17.433 x 6 milyar) yaklaşık 104.598 milyar 
TL.'dir. Bunun anlamı şudur, önümüzdeki yedi yılda 8 yıllık zorunlu eğiti-
mi yüzde yüze yakın gerçekleştirebilmek için, 1993 fiyatları ile, 104.598 
milyar mali kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. 

Bunun yanında, kanun değişikliği tasarısında öngörüldüğü gibi, "çı-
raklık eğitimi ve kuran kursları zorunlu eğitim kapsamında mütalaa edilir, 
ikili öğretim uygulaması ağırlıklı bir milyonu aşkın ortaokul öğrencisi lise 
binalarını kullanmaya devam eder, ve sınıflardaki öğrenci sayısı ortalama 
45-50'lerin üzerinde seyrederse başka bir deyişle, bugünkü aşırı derece-
de sağlıksız eğitim ve öğretim ortamı devam ettirilirse 8 yıllık zorunlu eği-
tim için finansman ihtiyacı biraz daha aşağılara çekilebilir. Hatta yetmiş 
trilyona kadar indirilebilir (donanım dahil). Her halükarda bu hedefe ula-
şabilmek için 2000 yılına kadar ilköğretime yapılacak yıllık yatırım miktarı-
nın, 1993 fiyatları ile, yılda 10-14 trilyon arasında olması gerekir. Zama-
nında önlem alınmazsa, bugüne kadar olduğu gibi problem ağırlığını ve 
birikimini sürdürmeye devam edeceği bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 

Eğitime Ayrılan Mali Kaynaklar 

Şimdi son yıllarda milli eğitime ve dolayısıyla ilköğretime ayrılan kay-
naklardaki gelişmeleri görelim. 

Cari giderler dahil konsolide bütçeden yüksek öğretim dahil, milli 
eğitime ayrılan pay (Tablo. 4) 1987'de %11.3,1990'da %17.1 ve 1993'de 
%19.7 olmuştur. Bu yıllarda milli eğitime ayrılan kaynağın milli gelir için-
deki payı da 1987'de %2.1, 1990'da %2.5 ve 1993'de %5.9'dur. 
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Tablo: 4- Milli Eğitim Bütçesinin Konsolide Bütçe içindeki Payı 
(Milyon TL.) 

Yıllar 
Konsolide 
Bütçesi 

MEB 
Bütçesi Pay % 

YÖK 
Bütçeli 

MEB+YÖK 
Pay % Pay % 

1987 11.050.686 928.604 8.4 321.969 2.9 11.3 

1990 64.400.354 8.506.541 13.2 2.505.362 3.9 17.1 

1993 367.710.000 56.906.445 15.4 15.695.514 4.3 19.7 

Tablo: 5- Milli Eğitim Bütçesinin GSMH içindeki Payı 
(Milyon TL.) 

Yıllar 
Konsolide 
Bütçesi 

MEB 
Bütçesi Pay % 

YÖK 
Bütçeli 

MEB+YÖK 
Pay % Pay % 

1987 58.564.800 928.604 1.6 321.969 0.5 2.1 

1990 439.636.800 850.541 1.9 2.505.362 0.6 2.5 

1993 1.227.682.000 56.506.445 4.6 15.695.514 1.3 5.9 

Birde milli eğitim yatırımlarının konsolide bütçe yatırımları içindeki pa-
yına bakmakta yarar var. Bu pay 1987'de %11.6, 1990'da %16.2 ve 
1993'de %18.1'dir (Tablo. 6-7). Görüldüğü gibi milli eğitime ayrılan kay-
naklar az olmakla beraber sürekli bir artış eğilimi gösteriyor. Bu hem ge-
nel bütçe toplamı ve hem de yatırımlar için doğrudur. 

Ancak, ilköğretim yatırımları, toplam eğitim yatırımları ve Milli Eğitim 
Bakanlığı toplam yatırımlarındaki paylarına göre farklı bir eğilim gösteri-
yor. Mesela, ilköğretim yatırımlarının toplam eğitim yatırımları içindeki pa-
yı 1987'de %35.8, 1990'da 26.3 ve 1993'de yine %26.3 olmuştur. Bu 
paylar Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesi içinde de sırasıyla %56.1, 
%47.5 ve %45.6'dır. Bu azalış eğilimini açıklamak oldukça güçtür. Aşağı 
yukarı 9.5 milyon öğrenciyi kavrayan zorunlu ilköğretim kesimine ayrılan 
kaynak, özellikle yatırımlar konusunda gereksinmelerin çok gerisinde kal-
maktadır. Bu yıllarda zorunlu ilköğretim için ayrılan kaynağı para olarak 
ifade etmek gerekirse 1987'de 77.000 milyon, 1990'da 417.220 milyon 
ve 1993'de 1.991.487 milyon TL.'dir (Tablo. 7). 
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Tablo: 6- Milli Eğitim Yatırımlarının Konsolide Bütçe İçindeki Payları 
(Milyon TL.) 

Yıllar 
Konsolide 
Bütçe 
Yatırımları 

MEB 
Bütçe 
Yatırımları 

Pay % 
YÖK 
Bütçeli Pay % 
Yatırımları 

MEB+YÖK 
Pay % 

1987 1.853.757 137.204 7.4 77.886 4.2 11.6 

1990 9.814.360 878.884 9.0 709.206 7.2 16.2 

1993 47.000.000 4.371.430 9.3 3.198.940 6.8 18.1 

Tablo: 7- İlköğretim Yatırımlarının Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımları ve Toplam Eğitim 
Yatırımları İçindeki Payları 

(Milyon TL.) 

Yıllar 

(1) 
İlköğretim 
Yatırımları 

(2) 
MEB 
Yatırımları 

Pay 
1/2 

(3) 
Toplam Eğitim 
Yatırımları 

Pay 
1/3 

1987 77.000 137.204 56.1 215.090 35.8 

1990 417.220 878.884 47.5 1.588.090 26.3 

1993 1.991.487 4.371.430 45.6 7.570.370 26.3 

İlköğretimde kaynak ihtiyacının daha önce değinilen büyüklüğü dik-
kate alınırsa, bu düzeyde devam edecek bir kaynak tahsisi eğilimi ile 
2000 yılında 8 yıllık zorunlu eğitim hedefini yakalayarak 11 yıllık zorunlu 
eğitimi de başlatmayı bir yana bırakın durum korumakta bile güçlük çeki-
leceğini söylemek abartma sayılmaz. 

Sağlıklı bir düzeyde hedefi yakalayabilmek için 1993 fiyatları ile yılda 
yaklaşık 14 trilyon liralık yatırım yapılması gerekeceğine yukarda değin-
miştik. Milletçe gerekli özveriyi göstererek, gerekli fiziki yatırım kaynağı 
sağlanamazsa, uzun vadede eğitim ortamını sağlıklı bir hale getirmek, 
eğitimin kalitesini yükseltmek, ileri eğitim düzeyleri için sağlam bir temel 
hazırlamak, dolayısıyla her bakımdan toplumun nitelik düzeyini yükselt-
mek ulaşılması uzak olan bir hedef olarak kalabilecektir. 

Yoğun kaynak ihtiyacı yalnız 8 yıllık zorunlu ilköğretimin de sorunu 
değildir. Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi de öncelikle ele alınması gere-
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ken konulardandır. Mesleki teknik eğitim ve yüksek öğretim kesimi de 
göreli olarak kaynak sıkıntısı içindedir. 

Nereden Kaynak Bulunabilirler 

8 yıllık zorunlu eğitimde yoğun finansman ihtiyacını karşılayabilmek 
için; 

1) Devlet bütçesinden ilköğretim için ayrılan yatırım kaynağının 222 
Sayılı Kanunda öngörülen azami düzeye çıkarılması, 

2) 3418 sayılı kanun çerçevesinde sağlanan ek kaynağın tamamının 
belli bir süre için ilköğretim yatırımlarına tahsis edilmesi (Yılda 2 trilyon 
TL. civarında). 

3) İlköğretim alanına yatırım yapması için özel sektörün mümkün 
olan en yüksek düzeyde özendirilmesi. 

4) Halkın ilkokul yapımına gönüllü katkısının artırılması için gerekli 
bütün tedbirlerin alınması, 

5) Özel idarelerin kendi bütçelerinden ilköğretim yatırımlarına bu 
günkünden daha fazla katkılarının temini için gerekli önlemlerin alınması. 

6) Yüksek öğretim ve kısmen de orta öğretimin paralı hale getirilerek 
bu yolla tasarruf edilebilecek kamu kaynaklarının belli bir süre ilköğretim 
altyapı yatırımlarına tahsis edilmesi. 

7) Özellikle büyük şehirlerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için dış 
kredi imkanlarının araştırılması, ilk akla gelen belli başlı finans imkanları 
olarak düşünülebilir. 

8) Bunlar yanında il bazında ve ülke genelinde ihtiyaçların ve önce-
liklerin iyi belirlenmesi ve belli dönemleri kapsayan uygulanabilir stratejik 
planlar ve eğitim haritaları hazırlanarak uygulamaya konması için çalış-
maların başlatılması gerekli olacaktır. 

9) Özet olarak eğitim için sağlanan kaynakların zamanında, etkin ve 
akılcı kullanımı önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bugüne 
değin eğitim yatırımları için yeterli kaynak ayrılmadığını söylerken ayrılan 
sınırlı kaynakların da çeşitli nedenlerle etkin kullanılamadığını da vurgula-
mak yerinde olacaktır. 



ZORUNLU EĞİTİM OKULLARININ 
AMAÇLARI VE GÖREVLERİ 

Prof.  Dr.  Mahmut  TEZCAN  (*) 

Zorunlu temel eğitim, günümüz örgün eğitiminde en fazla önem veri-
len bir aşamayı ifade eder. Zorunlu eğitim, belli bir çağda belli bir süre 
eğitim görmeyi içerirken, temel eğitim, hangi yaşta olursa olsun, yurttaşın 
belli bir düzeyde, nitelikte eğitim görmesini anlatan bir kavramdır. İlköğre-
tim kavramı da birçok ülkelerde zorunlu öğretimle özdeşleşmiştir. 

Zorunlu öğretim ile ilgili amaçlar, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları 
doğrultusunda oluşturulmuştur. 

Genel Amaçlar Şunlardır: 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin millî,  ahlakî, insanî, manevî ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın 
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hu-
kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağ-
lıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gü-
cüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 
teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı 
ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davra-
nışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazır-

(*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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lamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah 
ve mutluluğunu artırmak, öte yandan millî  birlik ve bütünlük içinde iktisa-
dî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet 
Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak-
tır. 

Temel eğitimin amaçları ve görevleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Yasasında, 10. Millî  Eğitim Şurasının kararlarında yer almaktadır. 

Temel eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve 
temel ilkelerine uygun olarak, 

"1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, 
beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onun millî  ahlâk anlayışı-
na uygun olarak yetiştirmek;" 

"2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat (yeti) ve kabiliyetleri (yetenekleri) 
yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır". 

Zorunlu temel eğitim, öğrenciyi üst öğrenime hazırlayan ve bir mes-
lek için yetiştiren 8 yıllık bir eğitim düzeni olarak öngörülmüştür. Temel 
eğitim, 6-14 yaşları arası zorunlu öğrenim çağı çocuklarına en az 8 yıllık 
ve temel eğitim görmeyen yetişkinlere, gelişimlerine ve gereksinimlerine 
uygun bir süre eğitim veren bir kademe olarak öngörülmüştür. 

Temel Eğitim Yasası, temel eğitimin görevleri olarak, şu hususları 
öngörmüştür: 

Zorunlu öğrenim çağındaki çocuklara temel eğitim vermek, temel 
eğitim görmemiş yetişkinlere temel eğitim vermek, öğrencileri bir mesle-
ğe yönlendirici ve hazırlayıcı kurslar açmak, ortaöğretim düzeyinde yapı-
lacak olan mesleğe yatkınlaştırıcı ve meslek kazandırıcı öğretim etkinlik-
lerine olanakları ölçüsünde yardım etmek, çevresine yönelik eğitim 
öğretim etkinliklerinde bulunmak. 

Böylece temel eğitim çok amaçlı bir niteliğe kavuşmuştur. Ayrıca, te-
mel eğitim, her amacı için değişik bir program uygulayan çok programlı 
bir eğitim düzeyi olmaktadır. 
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7 Ağustos 1992 tarihli resmî gazetede ilköğretim kurumlan yönetme-
liğinde amaçlar, aşağıdaki biçimde yer almıştır: 

Amaçlar ve Genel Esaslar 
İlköğretim Kurumlarının Amaçları 

İ lköğretimin Amaçları 

Madde 5- İlköğretim kurumlarının amaçları, Türk Milli Eğitiminin ge-
nel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; 

a) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek ha-
yata ve üst öğrenime hazırlamak, 

b) Öğrenciye, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına, T.C. Anayasası'na 
ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevleri-
ni yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak, 

c) Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çev-
rede benimsemesini ve kazanmasını sağlamak, 

ç) Öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler 
kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mut-
lu bir vatandaş olarak yetiştirmek, 

d) Bulundukları çevrede milli kültürün benimsenmesine ve yayılması-
na yardımcı olmak, 

e) Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama alış-
kanlığı kazandırmak, 

f) Öğrenciye sağlıklı yaşama, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi 
korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak, 

g) Öğrencinin el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü 
gelişmesini sağlamak, 

h) Öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, 
çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal 
ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak, 

ı) Öğrencinin meslekî ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlaya-
rak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak, 
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i) Öğrenciye üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkın-
maya katkıda bulunması için bir mesleğin ön hazırlığını yaptıracak, mes-
leğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazan-
dırmak, 

j) Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle 
enerjiden ve artık malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını 
sağlamak. 

Yatılı İ lköğretim Bölge Okulunun Amaçları 

Madde 6- Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun amaçları, ilköğretim ku-
rumlarının amaçları ile birlikte; 

a) Okulu bulunmayan yerleşim birimlerinde ilköğretim çağındaki ço-
cuklara gerekli eğitim öğretimi vermek, 

b) İlkokulu bitiren çocuklara zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya 
kadar tamamlayıcı kurslar ve sınıflar açmak ve bölge şartlarına göre pra-
tik bilgiler kazandırmak suretiyle bunlara ilgi ve yeteneklerine göre ileri 
öğrenim imkânları hazırlamak, 

c) Çevrenin eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak, 

ç) Çevredeki öğretmenlerin biraraya gelerek görüştükleri ve tecrübe-
lerini paylaştıkları bir yer olarak iş başında yetiştirilmelerine hizmet et-
mektir". 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, ilköğretim basamağında şu ka-
tegoriler halinde toplanmıştır: 

a) Kişisel gelişimi bakımından (İlgi ve yetenekleri doğrultusunda), 

b) İnsan ilişkileri bakımından (Rolünü yapan, iyi ilişkiler kuran), 

c) Ekonomik yaşam bakımından (Meslek seçme, üreticilik), 

d) Etkili vatandaşlık bilgileri açısından (Millî  kültürü benimseme, ya-
salara saygı, demokrasiyi benimseme gibi), 

e) Sağlık yönünden bilgili ve becerili, 

f) Estetik duyguların gelişmesi, 
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g) Serbest z aman değerlendirme alışkanlıkları kazanma bakımından. 

Amaçlar, belli başlı bu kategoriler içinde sıralanmıştır. Özetle bu ka-
tegoriler, iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insangücü yetiştirmek amacına 
yöneliktir. 

Başka Ülkelerde Zorunlu Eğitim Amaç Kategorileri 

Aşağıda, ülkemiz dışındaki bazı ülkelerin zorunlu temel eğitim amaç-
larını kategorileştirdik. 

İsveç - Bireysel gelişme 
Sorumluluk bilinci, eleştirici düşünce 

Tayland - Bireysel gelişme 
Sağlıklı kişi, günlük yaşam bilgisi, fedakârlık, disiplin, 
azimli olma. 

Ekonomik gelişme 
Kazanç, harcama, tasarruf etme bilgisi 

Vatandaşlık bilgileri 
Bakış, demokrasi, insan hakları 

Toplumsal ilişkiler 
Katılım, işbirliği, kişilere saygı 

Macaristan - Bireysel gelişme 
Düşünme yeteneklerini geliştirme, bağımsız öğrenme, 
çalışkanlık 

Toplumsal ilişkiler 
Vatandaşlık 

Japonya - Toplumsal ilişkiler 
İşbirliği, insan ilişkilerinde anlayış 

Vatandaşlık 

Anavatan gelenekleri, devleti anlama, barış 

Ekonomik gelişme 
Sanayi ile ilgili temel anlayış ve teknikleri kazanma 
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Bireysel gelişme 
Ulusal dili anlama, beden ve kafaca uyumlu gelişim 

A.B.D. - Vatandaşlık 

Milliyetçilik, demokrasi, uluslararası dayanışma, barış 

Kişilik gelişimi 

Filipinler - Bireysel gelişim, vatandaşlık, toplumsal ilişkiler 

İsviçre - Bireysel gelişim, vatandaşlık 

Avusturya - Bireysel gelişim 

Arjantin - Bireysel gelişim, toplumsal ilişkiler 

Norveç - Bireysel gelişim, toplumsal ilişkiler, vatandaşlık 

Hindistan - Bireysel gelişim 

Bilim eğitimi 

Belçika - Kişilik gelişimi 

Polonya - Bireysel gelişim, Ekonomik gelişme 
Meksika - Bireysel gelişim, toplumsal ilişkiler, vatandaşlık bil-

gileri. 
Görüldüğü gibi kategoriler, bizim amaçlarınki ile tutarlılık göstermek-

tedir. Çizelgeden görüleceği gibi bazı ülkelerin, bazı kategorilere daha 
fazla önem verdikleri görülmektedir. 

SONUÇ 

Zorunlu temel eğitim ülkemizde bugüne kadar uygulanan 5 yıllık ilk 
öğretimden farklı bir sistemdir. 

Kuşkusuz ilkokul programlarına bu farklılıklardan en belirgin olan 
mesleksel ve teknik konuların eklenmesi biçiminde yaklaşılmamalıdır. 
Programlar sekiz yıl içinde tutarlı ve yatay-dikey ilişkilerle geliştirilerek et-
kinlik kazanmalıdır. Programlarda süreklilik ve bütünlük şarttır. Ayrıca, 
programlarda yapılacak değişmelerin araştırmalara dayandırılması da 
önemli bir husustur. 
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İlk beş yılda öğrencilere ana dili (okuma-yazma), temel matematik, 
fen ve tabiat bilgisi, basit el sanatları, sosyal bilgiler, resim, müzik, beden 
eğitimi konularında bilgi ve beceriler kazandırılması gerekmektedir. 

Üç yıllık ikinci devrede öğrenciler, çok amaçlı lise bölümlerinden biri-
ne, ya da bir mesleksel becerinin öğretilmesine yöneltilmelidirler. Böyle-
ce, yeteneğe göre yöneltme uygulaması gerçekleşmiş olacaktır. 

Kişinin bulunduğu toplumun gelişmişlik düzeyine göre, kazanması 
gereken asgarî  bilgi ve becerilerden oluşan bir öğretim kademesi olarak 
zorunlu temel eğitime önem verilmesi gerekir. Bu yönüyle belirlenen 
amaçların en gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kapsadığı düşün-
cesindeyim. Sistem, tüm ülkede yaygın biçimde uygulandığı zaman orta-
ya çıkacak sorunlara göre yeni düzenlemelere gidileceği kuşkusuzdur. 
Amaçlar, çağdaş biçimde ifadesini bulmuştur. Fakat önemli olan uygula-
madır. Kuşkusuz bu uygulamada, lâiklik, bilimsellik ve demokratik olma-
ya özen gösterilmelidir. Kuşkusuz bu ilkeler, bir bütünlük içinde dikkate 
alınmalıdır. Temel eğitim bir bütündür. Dışardan çeşitli kurslar alınarak bu 
bütünlük parçalanmamalıdır. 
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ZORUNLU EĞİTİMDE 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

Prof.  Dr.  Tanju  Gürkan  (*) 

Sayın dinleyenler; 

Bir toplumun kalkınması için gerekli olan nitelikli insan gücünün ye-
tiştirilmesi örgün eğitimle doğrudan bağıntılıdır. Örgün eğitim kendi içinde 
çeşitli öğretim kademlerine ayrılmaktadır. Bu kademeler; okulöncesi eği-
tim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademeleridir. Türkiye'de 
ve bazı yabancı ülkelerde genel eğilim, üst öğretim kademelerinin daha 
önemli görülmesi ve daha fazla prestij kazanması şeklinde olmuştur. Oy-
sa öğretim kademeleri içinde okulöncesi eğitimin ve ilköğretimin yeri ve 
önemi diğer öğretim kademelerinin hepsinden daha fazladır. Çünkü bu 
öğretim kademesinde kazanılan bilgi ve beceriler bireyin tüm yaşamı bo-
yunca etkili olacak bilgi ve becerilerdir. Bu ilk kademeler, bireylere karşı-
laşacakları sorunları çözmede, toplum değerlerine uyum sağlamada ve 
toplum kurallarını uygulamada temel yeterlik kazandırması yanında, onla-
rın ilgi, istidat ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve sonraki öğretim ka-
demesinde izleyecekleri programlar doğrultusunda yönlendirilmeleri açı-
sından da eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Türk Milli Eğitim tarihine baktığımızda, bu öğretim kademelerini farklı 
şekillerde biraraya getiren ve sıklıkla birbiri yerine kullanılan bazı kavram-
larla karşılaşmaktayız. Bunlar temel eğitim, ilköğretim ve zorunlu eğitim 
kavramlarıdır. Aslında bu kavramlar arasında nüans farklılıkları vardır. 

Temel eğitim toplumdaki tüm vatandaşların sahip olmaları gereken 
asgarî  ve ortak bilgi, beceri ve davranışları ifade eder. Temel eğitimin ya-

(*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölü-
mü, Program Geliştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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sal dayanağı insanların eğitim görme hakkıdır. Bu nedenle eğitimin temel 
taşı niteliğindedir. Türkiye'de önceleri beş yıllık ilkokul temel eğitim süresi 
olarak ele alınmışken şimdi bu süre 8 yıla çıkarılmıştır. 

İlköğretim, eğitim sisteminin ilk, orta ve yüksek şeklinde basamakla-
ra ayrıldığı ülkelerde, okul sisteminin yapısını belirlemek amacıyla kulla-
nılmaktadır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 1. maddesinde; 
"ilköğretim kadın, erkek, bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak be-
deni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel 
eğitim ve öğretimdir" denilmektedir. Burada ilköğretim ve temel eğitim 
kavramları içiçe kullanılmıştır. Daha sonra 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu'nda "Temel Eğitim" olarak ifade edilen bu kademe 1983 yılında 
2842 sayılı kanunun 7. maddesi ile "İlköğretim" olarak değiştirilmiştir. 

Zorunlu eğitim, bir yurttaşın belirtilen bir yaşa gelinceye kadar göste-
rilen eğitim kurumlarında belli bir süre öğrenim görmesini zorunlu kılan 
yasal bir deyimdir. Devletin her vatandaşını devamla yükümlü kıldığı eği-
tim süresini ifade eder. Anayasamızın 42. maddesinde "ilköğretim, kız er-
kek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" 
denilerek herkesin asgarî  ve temel seviyede eğitim almaları zorunlu kılın-
maktadır. 

Zorunlu eğitim kavramı, belli bir yaşta belli bir süre eğitim görmeyi 
içerirken, temel eğitim kavramı belli bir düzeyde ve nitelikte eğitimi ifade 
etmektedir. 

Zorunlu eğitim bazı ülkelerde yalnızca ilkokulu içine alırken bazı ül-
kelerde ortaokulu hatta ortaöğretimin tümOnü içine almaktadır. 

Bugün çeşitli ülkelerde ilkokula devam oranları arttıkça, ortaöğretim 
süresinin yukarıya doğru çekilmesi suretiyle daha fazla nüfusun daha 
uzun süreli temel eğitim görmesini sağlamak için zorunlu eğitim süresi 
uzatılmaktadır. 

Zorunlu eğitim sürelerinin ülkelere göre dağılımı Tablo 1'de görül-
mektedir. 

Tek tek ülkeler ele alınarak zorunlu eğitim sürelerine bakıldığında 
(Tablo 2); zorunlu eğitim süresi ile gelişmişlik seviyesi arasında pozitif bir 
ilişki olduğu dikkati çekmektedir. 
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Tablo: 1- Zorunlu Eğitim Süresinin Dağılımı 

Süre Ülke Sayısı 

12 yıl olan ülke 8 

11 yıl olan ülke 7 

10 yıl olan ülke 38 

9 yıl olan ülke 30 

8 yıl olan ülke 31 

7 yıl olan ülke 9 

6 yıl olan ülke 37 

5 yıl olan ülke 12 

Toplam 172 ülke 

(Erden,  1991,  s.  2) 

Tablo: 2- Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim 

Ülke Yaş Kümesi Süresi Okulluşma Oranı 

Danimarka 7-15 9 99 
Belçika 6-18 12 93 
Fransa 6-16 10 97 
Almanya 6-18 12 82 
Yunanistan 6-15 9 99 
irlanda 6-15 9 89 
italya 6-13 8 96 
Lüksemburg 6-15 9 -

Mollanda 5-16 11 100 
Portekiz 6-14 8 100 
İspanya 6-15 10 100 
ingiltere 5-16 11 96 
Bulgaristan 6-16 8 98 
SSCB 7-17 10 -

İran 6-10 5 88 
Irak 6-12 6 86 
Türkiye 6-11 6 97 

(Büyüköztürk,  1992,  s.  65) 
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Bugün eğitim sistemimizde önemli dar boğazlardan biri ilkokuldan 
ortaokula geçişte okullaşma oranının çok düşük olmasıdır. Örneğin 1989-
1990 öğretim yılında, ilkokul düzeyinde okullaşma oranı %93.4 iken orta-
okulda %57'dir. Bu eğitim sistemimizde gerçekten önemle üzerinde du-
rulması gereken çok yüksek bir dışa akış anlamına gelmektedir. 

Bu dışa akışı önlemek, daha nitelikli insan yetiştirmek için zorunlu 
eğitimin süresini 8-9 yıla çıkarmak önem taşımaktadır. İnsan unsurunu 
daha iyi değerlendirmek, daha nitelikli ve kullanışlı bilgi ve becerilerle do-
natmak için 5 yıllık zorunlu eğitim süresi yeterli olamamaktadır. 1739 sa-
yılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitim sistemi 8+3 olarak düzenlenmiş, 
temel eğitim okullarının (şu anki isimleriyle ilköğretim okullarının) beş yıl-
lık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademe kurumlarından oluşacağı be-
lirtilmiştir. Bu noktada Varış'ın konuya ilişkin bir değerlendirmesine değin-
mek istiyorum. Varış bu noktada sorunu şöyle belirliyor ve; "Sorun 
ortaokul  olgusunun,  lise  vagonundan  çıkarılıp  ilkokul  katarına  takılmasın-
da  izlenecek  stratejinin  uzun  ve  kısa  vadeli  planlarının  hazırlanması,  or-
tak  programların  düzenlenmesi  ve  geliştirilmesidir.  (Varış, 1987, s. 117)" 
diyor. 

Gerçekten de temel sorun bu noktada düğümlenmektedir. Kâğıt üze-
rinde zorunlu eğitimin 8 ya da 9 yıla çıkarılması fazla bir anlam taşıma-
maktadır. Önemli olan; bu yeni uygulamada izlenecek stratejinin belirlen-
mesi, bu strateji doğrultusunda uzun ve kısa dönemli planların 
hazırlanması, ortak programların düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. Bu-
gün uygulandığı şekliyle ilköğretim okulu ders dağılım çizelgesine 4. sınıf-
tan başlayarak yalnızca iş Eğitimi dersini eklemek, birbirinden kopuk ola-
rak ilk ve ortaokul programlarını eskisi gibi uygulamak, aynı binayı 
paylaşsalar bile ilkokul öğretmenleri ile ortaokul öğretmenleri arasında 
bir eşgüdüm ve işbirliği sağlamadan uygulamayı sürdürmek ve bunun 
yeni bir uygulama olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır. 

Zorunlu temel eğitimde programlara geçmeden önce kısaca eğitim 
programı kavramına değinmek istiyorum. Eğitim programı; bir eğitim ku-
rumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve 
kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm etkinlikleri kapsar. Öğ-
retim, ders dışı kol etkinlikleri, özel günlerin kutlanması, geziler, rehberlik, 
sağlık vb. hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer. Eğitim progra-
mı kapsamlı ve çok buyutludur. Bu nedenle program kavramını yalnızca 
öğretim açısından görmek, okulların işlevini bilgi alışverişine indirgemek 
olacaktır. 
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Öğretim programı, eğitim programı içinde ağırlık taşıyan bir kesimdir. 
Belli bilgi kategorilerinden oluşan, bir kısım okullarda beceriye ve uygula-
maya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğ-
rultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır. 

Eğitim ve öğretim programlarındaki esasları öğrenci başarısına dö-
nüştüren programlar ise ders programlarıdır. Bu üç program kategorisi 
genelden özele, iç içe bir görünüm arzederler. 

Zorunlu eğitimde öncelikle eğitim programının hazırlanması ya da 
var olan eğitim programının bu yeni duruma göre düzenlenmesi, düzen-
lenen eğitim programının uygulanması, uygulama sürerken uygulamadan 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi yoluyla eğitim programının sürekli 
olarak geliştirilmesi gerekir. Eğitimde program geliştirme operasyonel bir 
süreç olduğu için süreklilik arzetmesi eğitim sürecinden beklenen verimin 
elde edilmesi için şarttır. Eğitim programı geliştirilirken, programın tüm 
yapısal boyutları, öğretim ve ders programları da tek tek ele alınarak ge-
liştirilecektir. 

Türk Milli Eğitim Sisteminde 1992-1993 öğretim yılından başlayarak 
sekiz yıllık programların uygulanmasına başlanmıştır. Burada sorun ilko-
kul ile ortaokulun mekân olarak nasıl birleştirileceği değildir. Burada 
önemli olan, sekiz yıllık programın geliştirilmesidir. Sekiz yıllık bir eğitim 
programının kendi içinde sürekliliği ve bütünlüğü olması gerekmektedir. 
Hatırlanacağı gibi X. Milli Eğitim Şura'sında sistemin bütünleştirilmesine 
yönelik öneriler geliştirilmişti. Bu Şura'da temel eğitim ve ortaöğretim için 
hazırlanan bütün programların içerik bakımından kültürel ve ekonomik 
kalkınmayı destekleyici ve hızlandırıcı bir nitelik taşıyacağı, aynı zaman-
da, öğrencilerde çalışma yaşamına karşı ilgi uyandıracak ve bir takım iş 
ve meslek alanlarlıyla ilgili pratik bilgi ve becerilerin edinilmesine fırsat 
sağlayacak biçimde düzenleneceği ifade edilmişti. 

Bugünkü eğitim uygulamalarına bakıldığında bu önerilerin işlerlik ka-
zandığını söylemek mümkün değildir. Oysa temel eğitim kapsamına gi-
ren nüfusun etkin bir şekilde eğitilmesi şarttır. Bu da var olan programla-
rın geliştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir. Sekiz yıllık eğitim programları 
1-8 yıllar arasında tutarlı, sürekli, dikey ilişkiler içinde geliştirildiği ölçüde 
etkinlik kazanacaktır. Konuya yalnızca programa mesleki-teknik derslerin 
eklenmesi olarak yaklaşılmaması, tüm ders konularının sekiz yıllık bir 
akış içinde yeniden düzenlenmesi şeklinde yaklaşılması gerekmektedir. 
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Bunu gerçekleştirebilmek için, sekiz yıllık eğitim programlarının ha-
zırlanmasında bilimsel program geliştirme yaklaşımının benimsenmesi 
gerekmektedir. Öncelikle bu öğretim kademesinin amaç, işlev ve genel 
niteliklerinin yeniden ele alınıp irdelenmesi şarttır. İlköğretim programları-
na baktığımızda her sınıfta benzer amaçların, benzer konuların, benzer 
etkinliklerin yer aldığını görüyoruz. Oysa bilgi, beceri ve davranışların her 
sınıfta diğerinden farklı, diğerine dayanan ama bir öncekinden ileri dü-
zeyde olacak şekilde seçilip belirtilmesi gerekir. Sekiz yıllık temel eğitim 
dönemi bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden birbirinden 
farklı yaş gruplarını kapsamaktadır. Bu farklı özellikleri çok iyi belirleyen, 
bu özellikler doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyecek 
rehberlik çalışmalarına ve yöneltmeyede ağırlık veren, çeşitlilik arzeden, 
zengin bir eğitim programı hazırlanmalıdır. Ayrıca hazırlanacak eğitim 
programında bir üst öğrenime devam etmeyecek öğrenciler için onları 
çalışma yaşamına hazırlayacak önlemlere yer verilmeli, daha ileri öğre-
tim kademelerine gidecek çocuklar da düşünülerek temel eğitim prog-
ramları ile üst öğretim programları arasında bağlantı sağlanmalıdır. 

Bir eğitim programının başarısı büyük ölçüde programı uygulayacak 
öğretmenlerin nitelikleriyle bağıntılı olduğundan, zorunlu eğitime öğret-
men yetiştirme programları üzerinde durulması gereği, konunun diğer 
önemli boyutunu oluşturmaktadır. Yönetim ve teftiş mekanizmasının ye-
niden gözden geçirilmesi, uzmanlık hizmetlerinin belirlenerek gerekli 
kadroların tahsis edilmesi de konunun diğer önemli boyutlarıdır. 

Zorunlu temel eğitim kademesinde; başarıya ulaşmak için; konuya 
sistem bütünlüğü içinde yaklaşmak, bilimsel program geliştirme anlayışı-
nı benimsemek, parça parça düzenleme alışkanlığını terkederek progra-
mın tüm boyutlarında ilgililerin katılımıyla sürekli program geliştirme çalış-
maları yapmak tek çıkar yol olarak görünmektedir. Bu çalışmaları 
sürdürürken ara ara ürünü değerlendirerek maliyet/fayda analizi yapmak-
ta göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli noktadır. Şüphesiz bu 
yol; bugünden yarına mucize bekleyenleri düş kırıklığına uğratacak bir 
yoldur. Ama eğitimde gerçek çözümlere ulaşmak, niteliği arttıracak köklü 
değişiklikler yapmak istiyorsak bu yolu izlemeye bir an önce başlamak 
zorundayız. Eğer bunun tam tersini yapar, çabuk, kolay ama gerçek çö-
zümlere götürmeyen yolu seçersek, korkarım ki, yıllar sonra yine bu tür 
toplantılarda benzer konuşmaları yaparak, kamuoyunu, özellikle de veli-
leri, öğrencileri ve en kötüsü kendi kendimizi kandırmaya devam ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
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ZORUNLU EĞİTİMDE 
EĞİTİM ARAÇLARI HİZMETLERİ 

Doç.  Dr.  Akif  ERGİN(*) 

Bu bildiriyle yapılmış bir araştırma değil, yapılması planlanan bir 
araştırmanın gerekçesi sunulmaya çalışılmaktadır. İki gün sürecek bu 
sempozyumun da zorunlu eğitim konusunda bundan böyle yapılacak 
araştırmaların bir gerekçesini oluşturacağı düşüncesindeyim. Araştırma-
ların gerçekleştirilmesi, yapılacak ikinci bir toplantıda sunulması, araştır-
ma sonuçlarının ilgililerce dikkate alınarak gerekiyorsa uygulamaya akta-
rı lması, uygulamaların değerlendiri lmesi ve tekrar araşt ırmalara 
yönelinmesinin hepimizin paylaştığı düşünceler olduğunu sanıyorum. 

Bildirinin başlığı "Eğitim Bilimlerinde Araştırma" ve "Eğitim Teknoloji-
si" olmak üzere başlıca iki konuyu vurgulamaktadır. 

Eğitimde sorunların çözümünde, hizmetlerin geliştirilmesinde, gerek-
li yeniliklerin ve düzenlemelerin yapılmasında geçerli ve güvenilir politika-
lar, stratejiler ve yöntemler oluşturmak için bilimsel araştırmalardan ya-
rarlanmak gereği tartışılmaz bir konudur. 

- Eğitimi oluşturan öğeleri ve aralarındaki ilişkileri açıklamak, 

- Uygulamaları mevcut koşullar ve bilimsel olgular açısından değer-
lendirmek, 

- Hizmetleri etkili kılmak ve 

- Verimi arttırmak için ARAŞTIRMA ZORUNLUDUR. 

Bugün bilimsel araştırma etkinlikleri üniversitede olduğu gibi, üniver-
site dışında uluslararası düzeyden, ulusal, bölgesel, yerel ve kurumsal 

(*) A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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düzeye kadar uzanan değişik kademelerde çeşitli kurum ve birimler tara-
fından yürütülmektedir. 

Aşağıda eğitimle ilgili başlıca araştırma kurumlarının isimleri veril-
mektedir. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri 

- M.E.B. APK Birimi 

M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 

UNESCO Milli Komisyonu 

- TÜBİTAK 

Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Gel. Merkezi (METAR-
GEM) 

- TED 

Türkiye Sosyal Bilimler Derneği. 

Eğitim araştırmaları konusunda bugün toplumumuzda başlıca yeter-
sizlikler: 

- strateji, 

- örgüt, 
- finansman, 

- kadro 
- metodoloji konularında kendini göstermektedir. 

Bu vb. yetersizlikler kuşkusuz bilim adamının cesaretini kıramaz. 
Kaldı ki "Eğitim sorunlarını rasyonel ve bilimsel araştırma konusu yap-
mak" eğitim teknolojisinin önemli bir ilkesidir. Eğitim teknolojisi eğitimle il-
gili sorunların çözümünde sistematik yaklaşımdır. Başka bir tanımla Eği-
tim Teknolojisi (Öğretim Teknolojisi) özel amaçların gerçekleştirilmesinde 
daha etkili öğrenmeyi sağlamak için iletişim ve öğrenmeyle ilgili araştır-
malardan hareketle, insangücü ve insangücü dışı kaynaklar kullanılarak 
öğretme-öğrenme sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve değerlendi-
rilmesinde sistematik bir yaklaşımdır. 

1950'ler öncesinde "herşey" olarak görülen araç bugün eğitim tekno-
lojisi bütünü içerisinde öğrencinin öğrenmesi, öğretmenin etkili bir eğitim 
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çevresi düzenleyebilmesi için özel olarak hazırlanmış öğretme-öğrenme 
yardımcısı; gereç ise basılı ve/veya yazılı öğretim materyali olarak tanım-
lanmaktadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki öğrencinin birkaç duyu organını aynı an-
da etkileme fırsatı yaratan ve öğretme-öğrenme sürecinin etkisini arttır-
mak üzere hazırlanmış araçlar gerçekte eğitimin esası olmayıp birer ara-
cıdırlar. Ancak, bir sistemin arzulanan biçimde işlemesi için bu sistemi 
oluşturan herbir öğenin tam anlamıyla işlemesi gerektiği gerçeği gözönü-
ne alındığında bu sistemde eğitim araçlarını önemsememek "eğitim tek-
nolojisi" alanını "eğitim araçları" olarak isimlendirmeye benzer bir yanılgı-
ya neden olabilir. Öte yandan araçları ve amaçları birbirinden ayrı 
düşünemeyiz. Amaçlar ancak araçların (aracı ortamların) iyi kullanılma-
sıyla gerçekleşebilecektir. 

Gelişen yeni öğretim anlayışında öğretmen merkezli öğretimden, öğ-
renci ağırlıklı düzene geçiş açıkça görülmektedir. Bu anlayışa göre öğret-
men sınıf içi çalışmayı düzenleyen bir başka söyleyişle çevreyi ayarlayan 
konumdadır. 

Piaget çevre ile zeka arasında ilişki kurmaktadır: 

Piaget'e göre zeka; 

- Kişinin çevre ile etkileşimini sağlamaya yarayan organizmanın çev-
reye uyumunun özel bir halidir, 

- Bir çeşit dengedir, 

-Yaşayan ve eylemde bulunan zihinsel işlemler sistemidir. 

Bu tanımlara göre, bilgi ancak eylemle ve çevre ile aktif bir etkileşim 
sonucunda elde edilir. Böylece çocuk, zihinsel işlemler sistemini kazanır. 

Piaget tarafından yapılmış olan çalışmalara göre insanın zihinsel ge-
lişiminde aşağıdaki dönemler görülmektedir: 

1- Duyusal devinim dönemi 
2- İşlemler öncesi dönemi 
3- Somut işlemler dönemi 
4- Soyut işlemler dönemi 

0 ile 1,5-2 yaşlar arası 
1,5-2 ile 7-8 yaşlar arası 
7-8 ile 11-12 yaşlar arası 
11 -12 ile 16 ve yukarı yaşlar. 

Bu dönemlerdeki bireylerin özellikleri şöyle özetlenebilir: 
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1- Duyusal devinim dönemindeki çocuk beş duyu organının ulaşabi-
leceği yakın çevredeki cisimleri algılar, onlara tepki gösterir ve onlarla il-
gili somut yaşantılar kazanır. 

2- İşlemler öncesi dönemindeki çocuk, çevresini gözleyerek elde et-
tiği yaşantıların yardımıyla geliştirdiği kavramların ana dilindeki karşılıkla-
rını öğrenmeye başlar; mantık kalıplarına uymayacak şekilde düşünür ve 
hayali oyunlar oynar. 

3- Somut işlemler döneminde çocuk, çevresindeki cisimlerle ilgili so-
mut gözlemlere dayalı olarak işlemler yapar ve mantığa uygun şekilde 
düşünmeyi öğrenir. Bu dönem, beş duyu organını kullanarak ve somut 
eşya ve cisimlerle deneyler yaparak öğrenme yaşıdır. 

4- Soyut işlemler döneminde birey, soyut kavramları geliştirip anla-
maya ve sembollerle hipotetik düşünmeyi ve işlemler yapmayı öğrenme-
ye başlar. Kontrollü deneyler yoluyla birden fazla değişkeni manipüle 
ederek sonuçları toplayıp yorumlayarak öğrenme ve teori ya da model 
geliştirme bu dönemde başlar. 

Öğrenmede zekanın öneminin anlaşılmasıyla, zekanın çevre ile iliş-
kileri ve gelişimi sürekli araştırma konusu yapılmıştır. Araştırmalarla, ze-
kanın kalıtıma bağlı olması yanında, çevre faktörlerinin de çok önemli ol-
duğu ve zekanın gelişimini etkilediği; aptal doğmuş birisinin belki bir dahi 
yapılmasının mümkün olmadığı ancak normal doğmuş birinin aptallaştırı-
labileceği bulunmuştur. 

Bloom, "yavaş öğrenen öğrencilerin de gerek duydukları ek zaman 
ve yardım sağlandığı takdirde "hızlı öğrenenler kadar öğrenebilecekleri-
nin araştırma sonuçlarıyla kanıtlandığını" ifade etmektedir.Bloom, öğren-
me yeteneğini zeka'dan bağımsız "değiştirilebilen bir değişken" olarak 
görmekte öğrenilecek bir ünitenin ön şartları bakımından tam hazırlan-
mış, öğrencilerin de güdülenmiş olmaları halinde, öğrenme yetenekleri-
nin birbirinden çok farklı olmayacağını savunmaktadır. 

Öğrenmeyle ilgili olarak yapılan araştırmalar çok çeşitli sonuçlar or-
taya koymakla birlikte aşağıda belirtilenler tüm uzmanlarca kabul gördü-
ğü söylenebilen araştırma bulguları olup bu bulgular eğitim araçlarıyla 
ilişkilendirilerek verilmektedir. 

a) Öğrenci konuyla aktif olarak ilgilenirse öğrenme gerçekleşir. 
Bu nedenle öğrenci öğrenme-öğretme sürecine mümkün ol-
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duğunca sık katılmalıdır. EĞİTİM ARAÇLARI ÖĞRENCİYİ 
DERSE KATILIMI İÇİN CESARETLENDİRİR. 

b) Sınıfta öğrenilenler gerçek yaşamdaki durumlara uyarlana-
bilir olmalıdır. ÇOĞU EĞİTİM ARAÇLARI SINIFTAKİ ÖĞ-
RENCİLERİ GERÇEK HAYATA YAKLAŞTIRIR YA DA 
GERÇEK HAYATI SINIFA GETİRİR. 

c) Öğretmen ile öğrenci arasında sürekli bir mesaj alışverişi 
sözkonusudur. Birbirlerini anlamaya ve çıkan anlaşmazlıkla-
rı gidermeye çalışırlar. EĞİTİM ARAÇLARI SÖZCÜKLERLE 
YAPILAN ANLATIMLARIN DAHA İYİ ARLAŞILMASINA 
YARDIMCI OLUR. 

d) Öğretim malzemesi öğrenciye, izleyebileceği ve anlayabile-
ceği ölçüdeki küçük adımlarla sunulmalıdır. TV. PROGRAM-
LARI, FİLMLER, İŞİTSEL BANTLAR BU GERÇEKLER DİK-
KATE ALINARAK HAZIRLANMAKTADIR. 

Davranış Bilimlerinin iletişim ve öğrenme alanlarında ortaya koyduğu 
bazı ilkeler: 

-Öğrendiklerimizin %83'ünü görme 

%11 'ini işitme 

%3.5'ini koklama 

%1.5'ini dokunma 

%1'ini tatma 

duyularımızla edindiğimiz yaşantılar yoluyla öğreniriz. 

- Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazlay-
sa, öğrenme o kadar iyi; unutma o kadar güç olur. 

- En iyi öğrenilen şeyler, kendi kendine yaparak öğrenilenlerdir. 

- En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden 
öğretimdir. 

- Öğrenmede, aktif katılma, bilgiyi pasif olarak algılamaya göre daha 
etkilidir. 

Öğretimi etkili, öğrenciyi etkin kılma konusunda yardımcı olduğu ka-
bul edilen eğitim araçlarıyla ilgili olarak M.E.B.'daki örgütlenme aşağıdaki 
gibidir: 



M.E.B. EĞİTİM ARAÇLARI 
ÜRETİM VE HİZMET SİSTEMİ 
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Şemada da görüldüğü gibi okullar için gerekli eğitim araçları Film 
Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi ile Ders Aletleri Yapım Merkezi ta-
rafından üretilmektedir. Bu iki merkez tarafından üretilen araç ve gereçler 
İl Eğitim Araçları Merkez Müdürlükleri kanalıyla okullara gönderilmekte-
dir. II Eğitim Araçları Merkez Müdürlükleri okullara yardımlarını hem araç-
ları hem de hizmetleri sunarak yapmaktadır. Bu hizmetlerden ve araçlar-
dan ne ölçüde yararlanıldığı konusunda elde az sayıda araştırma 
bulunmaktadır. 

1970 yılında Ankara İlkokullarında yapılan bir araştırmada öğretmen-
lerin ancak %64'ü öğrenim malzemelerinin hangi ünitelerde kullanılacağı-
nı bildiklerini ifade etmişlerdir. 

70'li yıllarda yapılan bir araştırmayla milyonlara ulaşan yatırımlara ve 
büyük çabalara rağmen üretilen araç ve gereçlerin okullarda arzu edilen 
sayıda bulundurulamadığı, hatta il eğitim araçları merkezlerinde bile dün-
ya standartlarının çok altında kalındığı ortaya çıkmıştır. 

Aynı yıllarda ilk ve orta dereceli okullarda gerçekleştirilen bir araştır-
mada okullarda gerek bakanlıkça gönderilen gerekse okul koruma der-
neklerince satın alınan araçların ya bir araç odasına kapatıldığı ya da öğ-
retmenler odası, müdür odası, md. yrd. odası gibi yerlerde ve 
dershanelerde dağınık olarak bulunduğu saptanmıştır. 

Halen M.E.G.E.P. çerçevesinde, eğitim araçları ile ilgili olarak 
200'den fazla okul üzerinde bir envanter çalışması yapıldığı bilinmektedir. 

Araştırmaların bir bütünlük içerisinde ele alınmasıyla bulguların birbi-
rini daha anlamlı kılabileceğinden hareketle eğitim araçlarıyla ilgili olarak 
hizmet sisteminin de değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmekte-
dir. 

Bu düşünceden yola çıkarak zorunlu eğitime yönelik eğitim araçları 
dağıtım ve hizmet sisteminin değerlendirilerek saptanacak sorunların çö-' 
zümüne yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma planlanmış-
tır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye'deki 4000'in üzerinde bulunan İlköğre-
tim Okulları oluşturmaktadır. İl Eğitim Araçları Merkezlerinin illerde bulun-
duğu dikkate alınarak il merkezlerindeki 1408 ilköğretim okulunda 302'si 
yapılan istatistiksel hesaplamayla örnekleme girmiştir. Araştırmayla ilgili 
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veriler İl Eğitim Araçları Merkezleri Müdürlerine, örnekleme giren okul 
müdürler ine ve bu okullardaki Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Matemat ik 
grubu öğretmenler ine veri lecek anketlerle toplanacaktır . Araşt ı rma so-
nuçlar ının M.E.B. Araç Üretim Birimleri, İl Eğitim Araçları Merkezleri ve 
Okullar üçgeninde hizmetlerin değerlendiri lerek daha iyiye götürülebi lme-
si konusunda çözüm önerileri geliştiri lmesine yard ımcı olacağı umulmak-
tadır. 
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ZORUNLU EĞİTİMİN ÖRGÜTLENMESİ 
YÖNETİMİ VE DENETİMİ 

Prof.  Dr.  A. Haydar  TAYMAZf*) 

Bildiri konusunu oluşturan temel kavramlar; 

1.  Zorunlu  Eğitim:  Temel Eğitim, İlköğretim, 8 yıllık okul adı verilen, 
7-14 yaş grubundaki çocukların devam etmeleri gereken ilköğretim okul-
larında yapılan eğitimdir. 

2.  Örgüt:  Üyeler arasında kurulan bir koalisyondur. Planlı biçimde 
koordine edilmiş güçler ve eylemler topluluğudur. Örgüt aslında bir yapı-
dır. Bu yapının iyi kurulabilmesi, iyi bir modele dayanmasına bağlıdır. 

3.  Yönetim:  Örgütü amaçlarına ulaştırmak üzere insan ve madde 
kaynaklarını sağlama ve yönlendirme sürecidir. Eğitim yönetimi, kamu 
yönetiminin özel bir alanı, okul yönetimi de eğitim yönetiminin daha sınırlı 
bir alana uygulanmasıdır. 

4.  Denetim:  Örgütün amaçlarına ulaşma durumunu saptama, dönüt 
sağlama ve sistemi geliştirme sürecidir. Denetim, yapılan çalışmaları izle-
mek ve değerlendirmek, daha verimli hale getirilmelerini sağlamak için il-
gililere önerilerde bulunmak, personele işlerinde ve yetişmelerinde reh-
berlik yoluyla yardımda bulunmak gibi geniş bir hizmet alanıdır. 

Zorunlu Eğitimin Örgütlenmesi 

Sistem yaklaşımına göre merkez, il veya ilçe ve okul düzeyinde ince-
lenmiştir. 

Milli eğitim sisteminde bugüne kadarki uygulamalarda, yeni bir okul 
türünün açılması halinde veya yeni bir alanda hizmet üretimine başlandı-

(*) A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi. 
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ğında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmuştur. Kuru-
lan bu genel müdürlük veya daire başkanlıkları, ana hizmet.veya yardım-
cı hizmet birimleri olarak merkezde karar verme, politika üretme, planla-
ma, uygulamayı izleme ve değerlendirme görevlerini üstlenmişlerdir. 

A- Merkezde 

Zorunlu eğitim için merkezde yeni bir örgüt yapısı oluşturma yerine, 
varolanlardan ilgili birim olan İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün aşağıda sı-
ralanan alanlardaki uzman kadro ile güçlendirilerek zorunlu eğitimin yapı-
lacağı çok programlı okul için merkezde gerekli hizmetleri yürütebilecek 
bir yapıya kavuşturulması gerekir. 

1. Eğitim yöneticileri 
2. Eğitim deneticileri 
3. Eğitim planlama uzmanları 
4. Program geliştirme uzmanları 
5. Eğitim Teknolojisi uzmanları 
6. Ölçme ve değerlendirme uzmanları 
7. Özel eğitim uzmanları 
8. Halk eğitimi uzmanları 
9. Çevre ilişkileri uzmanları (Koordinatörler) 

10. Okul danışmanları (Rehberler) 
11. Okul kütüphanecileri 
12. Sınıf ve branş öğretmenleri 

B- İl ve İlçelerde 

İl ve ilçe düzeyinde Milli Eğitim müdürlüklerinde merkezde olduğu gi-
bi zorunlu eğitimin amaç ve ilkelerini kavramış, uygulamalarda uzmanlık 
yeterliği kazanmış personel atanması ile var olan yapı güçlendirebilir. İl 
ve ilçelerin büyüklüklerine göre, okullarda zorunlu eğitimi yakından izle-
yecek ve koordinasyonu sağlayacak olan Milli Eğitim Müdürlüklerinin ya-
pılarında saptanacak görevleri yerine getirebilecek birimlerin oluşturul-
ması beklenir. 

C- Okulda 

Zorunlu eğitimin yapıldığı okulun örgüt modeli hazırlanırken aşağıda-
ki hususlar gözönünde bulundurulur. 
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1. Okulun bir açık sistem olarak, diğer sistemlerle ilişkileri saptanma-
lı, amaç ve görevleri sınırlandırılmalı, yapılacak çalışmalar planlanmalı ve 
hangi kaynaklardan nasıl yararlanılacağı belirlenmelidir. 

2. Okulun örgüt modeli geliştirilmeli ve bu modelde okulun yapısı ve 
işleyişi açık olarak gösterilmelidir. Bu modelde aşağıdaki organlar yer al-
malıdır. 

a) Okulun yönetiminden sorumlu "Müdür" ve "Müdür Yardımcıları" 

b) Okulda eğitim etkinlikleri konusunda politika üretecek ve kararlar 
alacak bir "Okul Kurulu" 

c) Yönetim konusunda karşılaşılan sorunların çözülmesinde yardımcı 
olacak ve uygulama kararları verecek bir "Yönetim Kurulu" 

d) Mesleki yardım ve rehberlik hizmetlerini yerine getirecek, incele-
me ve araştırmalar yapacak bir "Rehberlik ve Araştırma Merkezi" 

e) Okul çevre ilişkilerini düzenleyecek, Okul Aile Birliği ve Okul Koru-
ma Derneği ile işbirliği yapacak bir "Koordinatörlük" 

f) Okulda öğrencileri üst öğretime ve hayata hazırlayacak disiplinler 
için "Şeflikler" 

g) Okulun büyüklüğüne göre idari, hesap, ayniyat ve yazı işleri için 
"Bürolar". 

Zorunlu Eğitimin Yönetimi 

A- Bakanlık düzeyinde zorunlu eğitimin yönetimi ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki hizmetlerin yerine getirilmesi beklenir. 

1.  Zorunlu  eğitimin  amaçlarının  saptanması 

Zorunlu eğitimin genel amaçları, Milli Eğitimin amaçlarına uygun ola-
rak, ulaşılması istenilen hedefleri kapsayacak şekilde belirlenir. 

Zorunlu eğitim için programların hazırlanması, uygulanması ve de-
ğerlendirilmesinde esas alınacak ayrıntılı amaçlar saptanır. Genel amaç-
ların analizi yapılarak sıralanan ayrıntılı amaçlar, öğrencilerin kazanmala-
rı beklenen davranışları tanımlayacak şekilde ifade edilir. Ayrıntılı 
amaçlar ayrıca okulun görevlerini de belirlemeye yarayacağından olabil-
diğince çok sayıda olması beklenir. 
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2.  Politikanın  hazırlanması 

Eğitimin genel amaçlarına ve uygulamaya ilişlkin politikalar saptanır. 
Bu politikalarda öğrencilerin ruh ve beden gelişimlerinin sağlanması, zo-
runlu eğitim yolu ile ortaöğretime ve hayata hazırlanmaları esas alınır. 

3.  Planların  hazırlanması 

Ülke düzeyinde nüfus artışı ve hareketliliği, yöre özellikleri, sağlana-
bilecek olanaklar göz önünde tutularak uzun ve orta süreli zorunlu eğitim 
planları hazırlanır, eğitim haritaları çıkartılır ve geliştirilir. 

4.  Programların  geliştirilmesi 

Zorunlu eğitimin ayrıntılı amaçlarına ulaşmak üzere öğrenci davra-
nışlarındaki değişiklikleri oluşturacak ve yeni davranışlar kazandıracak 
öğretim programları hazırlanır ve geliştirilir. Bu etkinliklerde program ge-
liştirme uzmanı ilgili diğer uzmanlarla birlikte çalışır. 

5.  Araştırmaların  yapılması 

Zorunlu eğitimde karşılaşılan problemlerin çözülmesi, gerçeklerin or-
taya konulması ve kantılanması için araştırmalar yapılır. Araştırma sonuç-
larından yararlanılarak sistem geliştirilir. 

6.  Yasal  düzenlemelerin  yapılması 

Zorunlu eğitimle ilgili yeni kanunların çıkartılması, tüzük ve yönetme-
liklerin hazırlanması yönetimin önemli görevleri arasında yer alır. Gerekti-
ğinde yasa hükümleri ile ilgili yönergeler ve açıklamalar hazırlanarak ilgi-
lilere ulaştırılır. 

7.  Finansman  sağlanması 

Zorunlu eğitim Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunundaki ilgili hü-
kümlere ve ilkelere göre ücretsizdir. Bu nedenle her türlü harcamaların 
büyük bir kısmının devlet tarafından karşılanması beklenir. Ayrıca yörel 
kaynaklardan da yararlanma yolları saptanır. 

8.  Personelin  yetiştirilmesi 

Zorunlu eğitimin başarı ile yürütülmesi, görev alacak yönetici, uz-
man, müfettiş, öğretmen ve diğer personelin beklenen yeterlikleri kazan-
malarına ve yararlanmalarına bağlıdır. Bu nedenle zorunlu eğitim yapıla-
cak okullarda görevlendirilecek personel hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitim yolu ile yetiştirilmelidir. 
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9.  Etkinliklerin  izlenmesi  ve  denetlenmesi 

Planlı olarak yapılan çalışmalar sürekli olarak izlenir, denetlenir ve 
alan araştırmaları yapılır. Okulda uygulanan programlarla amaçlara ne 
denli ulaşıldığı saptanır. Uygulamada eksiklikler, hatalar ve aksaklıklar 
varsa ortaya konur, giderilmesi ve düzeltilmesi için gereken önlemler alı-
nır. 

10.  Sistemin  geliştirilmesi 

Merkez yönetiminin en önemli görevlerinden biri, dönüt sağlama ve 
sonuçlarından yararlanarak sistemi geliştirmedir. Sosyal, ekonomik ve 
teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu bir ortamda, programların ve uyg-
lama yöntemlerinin, kullanılan teknolojinin statik olması beklenemez. Ge-
reken dinamiklik geliştirme çalışmaları ile sağlanabilir. 

B- İl ve İlçe düzeyinde zorunlu eğitimin yönetimi ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki çalışmaların yapılması beklenir. 

1.  Planların  yapılması 

Merkezde saptanan ayrıntılı amaçları gerçekleştirmek üzere il ve ilçe 
düzeylerinde, yöre özellikleri ve olanaklarına uygun planlar hazırlanır. 

2.  Programların  geliştirilmesi 

Merkezde hazırlanan seçimlik ders programları çevrenin özellikleri 
ve sağlanabilen öğretim ortamları dikkate alınarak geliştirilir ve uygulanır. 

3.  İnceleme  ve  araştırmaların  yapılması 

İl ve ilçe düzeyinde zorunlu eğitimle ilgili inceleme ve araştırmalar 
yapılarak elde edilen bulgulardan yararlanılır. 

4.  Kaynak  sağlanması 

İl ve ilçelerde kamu ve özel kuruluşlardan, hamiyetperver vatandaş-
lardan, gönüllü ve meslek kuruluşlarından zorunlu eğitime nakdi ve ayni 
yardım sağlanır. 

5.  Hizmet  içi  eğitim  yapılması 

Zorunlu eğitim yapan okulların yönetici, uzman, öğretmen ve müfet-
tişleri için kurs ve seminerler düzenlenir. 
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6.  Koordinasyon  sağlanması 

İl ve ilçelerdeki zorunlu eğitim yapan okullar arasında çeşitli konular-
da koordinasyon ve işbirliği sağlanır. 

7.  Etkinliklerin  izlenmesi  ve  denetlenmesi 

İl ve ilçelerde zorunlu eğitim çalışmaları yakından ve sürekli olarak 
izlenir, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları aranır. 

8.  Sistemin  geliştirilmesi 

Zorunlu eğitim yapan okulların teklifleri ile gözlem sonuçları değer-
lendirilerek sistemi geliştirici çalışmalar yapılır. 

C- Zorunlu eğitim yapan okullarda, işletme ve hukuk kurallarına uy-
gun olarak, saptanmış amaçları gerçekleştirmek için insan ve madde 
kaynakları sağlanır ve yönlendirilir. 

Okul yönetiminin görevleri analiz edildiğinde aşağıdaki beş alana ay-
rılır. 

1 - Öğrenci işleri 
2- Personel işleri 
3- Öğretim ile ilgili işler 
4- Eğitim ile ilgili işler 
5- Okul işletmesi 

Bu alanlara giren işler ve işlerin işlemleri analiz yolu ile sıralanır. Sı-
ralanan işlerin kimler tarafından ne zaman ve nasıl yapılacağı belirlenir. 

Okul Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Kurumun amaçları ve bunları gerçekleştirmek için uygulanacak 
politika belirlenmeli, açıklanmalı ve benimsetilmelidir. 

2. Okul yönetimi ile ilgili alınacak kararlara ilgililerin katılması, organ-
larda görüşülmesi sağlanmalıdır. 

3. Okulda iletişim kanalları belirlenmeli, formal ve informal iletişim 
sağlanmalıdır. 

4. Yapılacak işler analiz edilerek rol alanlarına ayrılmalı, sistemli şe-
kilde planlanmalı ve programlara bağlanmalıdır. 
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5. Personelin hangi işleri yapacağı, yetki ve sorumlulukları saptan-
malıdır. 

6. Ebeveyn ve öğrencilerle ilgili bilgiler sağlanmalı, yerinde kullanıl-
malı ve gizlilik ilkelerine uyulmalıdır. 

7. Sağlanabilen kaynaklar önem sırasına göre işlerin yapılmasında 
kullanılmalıdır. 

8. Yapılan her türlü başvuru dikkatle incelenmeli, okul ve bireyler ya-
rarına işlemler yerinde ve zamanında tamamlanmalıdır. 

9. Okuldaki tüm birimler ve bireyler arasında koordinasyon ve işbirli-
ği sağlanmalıdır. 

10. Okulda çalışan personel güdülenmeli, morali yüksek tutulmalı ve 
gerektiğinde hizmet içinde yetiştirilmelidir. 

11. Okulda yapılan çalışmalar sürekli olarak izlenmeli, denetlenmeli 
ve sonuçları değerlendirilmelidir. 

12. Okul yönetilirken yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hükümleri ile yörede benimsenmiş gelenek ve kurallara uyulmalıdır. 

Zorunlu Eğitimin Denetlenmesi 

Zorunlu eğitim yapılan okullarda yapılacak denetim aslında diğer öğ-
retim kurumlarındakilerden çok farklı olmayacaktır. Ancak, yapılan eğiti-
min özelliğinden dolayı zorunlu eğitim yapılan okulların denetiminin; 

a) Mesleki yardım ve rehberlik ağırlıklı olması, 

b) Yakından, sürekli ve teknik teftiş olması, 

c) Yeniliklerin ve gelişmelerin sürekli izlenmesi, 

d) İnceleme ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, 

beklenir. 

Zorunlu eğitim yapılan okullardaki denetimin fonksiyonları dikkate 
alındığında, yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde aşamalı olarak sıralanır. 

1. Okulda hazırlanan eğitim-öğretim planını inceleme, 

2. Plan ile uygulamaları yerinde karşılaştırma, 
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3. Plandan ayrılma, hata ve eksiklikleri saptama, 

4. Hatalı uygulamaları yerinde ve zamanında durdurma, 

5. Hata, sapma ve eksikliklerin nedenlerini arama, 

6. Önleyici, düzeltici ve giderici önlemleri belirleme, 

7. Önlemleri önerme, yol gösterme ve yardım etme, 

8. Önlemlerin uygulanmasını ve değişmeleri izleme, 

9. Başarıyı etkileyen faktörleri araştırma, bulma, 

10. Mesleki ylardımda bulunma, işbaşında yetiştirme, 

11. Yenilik ve gelişmeleri izleme, ilgililere yayma, 

12. Alanla ilgili inceleme ve araştırmalar yapma, 

13. Değerlendirme yapma ve sonuçlarını raporlama, 

14. Yasa hükümlerine aykırı eylemleri soruşturma, 

15. Soruşturma raporlarını hazırlama ve sunma. 



ETKİLİ OKUL VE TÜRKİYE'DEKİ 
İLKÖĞRETİM OKULLARININ 

ETKİLİLİĞİ ARAŞTIRMASI 

Doç.  Dr.  Ali  BALCI(*) 

GİRİŞ 

Tanım ve Kuramsal Çerçeve 

Etkili okul konusunda herkesin üzerinde birleştiği bir tanım bulunma-
maktadır. Ancak etkili okulu tanımlama girişimleri de yok değildir. Örne-
ğin Hoy ve Ferguson (1985)'a göre etkili okul, "bir sosyal sistem olarak 
örgütün belli kaynak ve araçlarla amaçlarını - araç ve kaynaklarını boşa 
harcamadan ve çalışanlarına da gereksiz sınırlılıklar koymadan- gerçek-
leştirebilme derecesi"dir. Kloph ve diğerleri (1982) ise etkili okulu, öğren-
cilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişimlerinin sağ-
landığı uygun bir öğrenme çevresinin yarat ı ld ığı okul olarak 
tanımlamışlardır. Öte yandan Brookover (1985) etkili okulu sadece seçil-
miş değil de öğrencilerin tümüne, temel beceri ve davranışları öğretmede 
etkili olan okul olarak tanımlamıştır. 

Etkili okul kıta Avrupa'sında "iyi okul", ya da "okul geliştirme" olarak 
ele alınmış ve "problem çözen okul" olarak tanımlanmıştır. Buna bağlı 
olarak etkili okul hem prosedür, hem de normatif boyutlarda değişme 
gösteren okul olarak algılanmıştır (Reid ve diğerleri 1987). Amacı da eği-
timin kaybolan güvenilirliğinin yeniden kazandırılmasıdır. 

Bu tanımların analizinden şu sonuçlar çıkarılabilir: 

(*) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Bu tanımlardan her biri bir modele, kuramsal çerçeveye* göre yapıl-
mıştır. Bu model ya da kuramsal çerçeveler özde örgüt kuramlarını oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla her örgüt kuramının uygun bir etkili okul tanımı 
bulunmaktadır. Her tanım etkili okulla ilgili bir gerçeği ifade etmekte, an-
cak etkili okulun tamamını kapsamaktan uzak kalmaktadır. Belki de bu 
kuramsal çerçevelerin tümünü içeren bir etkili okul tanımı, etkili okul ger-
çeğini daha iyi ortaya koyabilir. 

Etkili Okulun Özellikleri 

Etkili okulun bazı ayırdedici özellikleri vardır. Bu özelliklere etkili oku-
lun faktör ya da boyutları da denebilir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip 
olan okullar etkili okullardır. Esasen bu özellikler etkili okulla ilgili literatü-
rün bir özeti niteliğindeir. Bu özellikler aynı zamanda öğretimin geliştiril-
mesinin okuldaki boyutlarını gösterir niteliktedirler. Bunlardan önemli 
olanları aşağıda kısaca verilmiştir. 

Okul Kültürü 

Etkili okul araştırması bulgularına göre okul kültürü-iklimi-havası ile 
öğretimin niteliğinin geliştirilmesi arasında olumlu bir ilişki vardır. Okul 
kültürü okulda zamanla oluşan bir yaşam tarzı olarak tanımlanabilir. Okul 
personelinin birikim ve etkileşimleri zamanla okulda bir kültürün doğma-
sına neden olmaktadır. Etkili okulda okul kültürü eğitim ve öğretimi des-
tekler niteliktedir (Svvymer, 1986). Araştırma bulgularına göre etkili okul 
kültürü okulda öğrenci başarısı ile akademik amaçlara ağırlık vermeli, öğ-
retimin önem ve önceliğini vurgulamalı, öğretim etkinliklerinin uygun şe-
kilde yapılaştırılmasını sağlamalı, öğrencilerden yüksek beklentiler içinde 
olmalıdır. Çünkü okul kültürü ile öğrenci başarısı arasında bir ilişki sap-
tanmıştır (Purkey and Smith 1983; Cohn and Rossmiller 1987). 

Okul Yöneticisinin Öğretim Liderliği 

Etkili okul araştırması bulgularına göre etkili okulların güçlü yönetsel 
liderleri vardır. Okulda öğretimin geliştirilmesinde okul yöneticisinin lider-
liği önemli bir etkendir. Okul liderliği okul müdürüne sınırlı kalmamakla 
beraber yönetici üzerinde merkezileşir (Balcı 1993). Etkili okulda yönetici 
zamanının çoğunu sınıflarda ve diğer eğitim ortamlarında öğretim sorun-

(*) Etkili okul model ya da çerçeveleri için bkz. Ali Balcı. Etkili  Okul:  Kuram.  Uygulama 
ve  Araştırma.  (Ankara: 1993), 1 -4. 
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ları ile ilgilenerek harcar. Onun temel ilgisi öğretim sorunlarıdır. Okul yö-
neticisi bir öğretim lideridir. Öğretim liderliğinin bir göstergesi de okuldaki 
öğretim etkinliklerinin tümünün öğretimin geliştirilmesine dönük olarak 
bütünleştirilmesidir (Balcı 1993). 

Etkili okulda yöneticinin asıl ilgisi öğretim ve öğretim sorunları olun-
ca, öğretim liderliği yapabilmek üzere bazı yönetsel iş ve ayrıntıları astla-
rına devretmesi gerekir. Yönetici okulunu bürosundan değil, okul derslik 
ve koridorlarından yönetecektir (Benjamin 1981). Ayrıca okul yöneticisi 
doğru yer ve zamanda arandığında bulunmak suretiyle öğrenciye okulda 
"patron"un kim olduğunu gösterecektir. Öğrenci ve öğretmenlerden bek-
lentilerini açıkça ortaya koyacaktır (Edmons 1979). 

Öğretim ve Öğretmen 

Etkili okulda kurumsal ilgi öğretimin vurgulanmasıdır. Yani okulun bi-
rincil amacı ve ilgi odağının öğretim olduğunun, okulun öğretim için var 
olan bir kurum olduğunun ve okulda heşeyin öğretime katkı derecesine 
göre değer kazandığının öğretimle ilgili tüm taraflarca kabul edilmesi ve 
bunun çeşitli ortamlarda vurgulanmasıdır. Okulun asıl işi olan öğretim ise 
sınıfta, öğretmenin yönlendirme ve denetimi altında öğretmen-öğrenci et-
kileşimi ile gerçekleşir. Öğretmenden öğrencilerin azami nicelik ve nite-
likte öğrenmelerine katkı getirmesi beklenir. Bulgulara göre okulda etkili 
öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir (Clark et al. 
1984). Etkili okul literatürüne göre öğretmenin öğretimde  yeterlik  duygu-
su  öğrenci başarısında etkili olmaktadır (Dembo and Gibson 1985). Öğ-
retmenin yeterlik duygusu düşükse çocukları öğrenmeye güdüleyeme-
mektedir. Buna karşılık yeterlik duygusu yüksek olan öğretmenler 
zamanlarının çoğunu toplam sınıf öğretimine ayırmakta, öğretimle daha 
çok meşgul olmaktadırlar. Ayrıca yüksek akademik standartlara sahip, 
beklentileri açık ve öğrencilerin öğrenmesini yoğunlaştırmaktadırlar. On-
ların sınıflarında güvenli ve destekçi bir ortam bulunmaktadır (Barfield 
and Burlingame 1971; Ashton et al. 1983). Bulgulara göre öğretmen 
beklentileri  de öğretimin geliştirilmesinde önemli bir etkendir. Okuldaki 
norm, inanç, tutum ve uygulamalar, yani okul kültürü ile öğrencilerin ırk, 
sosyal sınıf, önceki akademik başarı, cinsiyet, fiziksel görünüm, konuşma 
kalıpları ve kişilikleri gibi özellikleri, öğretmenlerin öğrencilerine dönük 
beklentiler geliştirmesine neden olmaktadır. Bu beklentiler öğrencilerin 
davranış ve başarıları ile ilgilidir. Önemli bir nokta da öğretmenlerin bu 
beklentilere bağlı olarak öğrencilere farklı davranmalarıdır. Öğretmenlerin 
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farklı davranışları da sırası ile öğrencilere kendilerinden neler beklendiği 
konusunda bilgi verir, onların benlik algısı ve güdülenmelerinde, öğren-
melerinde etkili olur. Öğretmenlerin bu tavır ve davranışları süreklilik gös-
terir ve öğretmen ve öğrenci bunları değiştirmezse, bu muamele ve dav-
ranışlar öğrencinin başarı ve davranışını şekil lendirir. Sonuçta 
öğretmenin yüksek beklenti geliştirdiği öğrenciler başarılı, buna karşılık 
düşük beklenti geliştirdiği öğrenciler ise başarısız olmaktadır (Brobhy and 
Good 1986; Proctor 1984). Öğretmenin düşük beklenti geliştirdiği öğren-
ciler daha az öğrenme imkanı bulmakta, öğretimle ilgili etkinliklere daha 
az zaman ayırmaktadırlar. Öğretmenler bu nitelikteki öğrencileri sınıfta 
pek farketmemekte, onlara daha toleranslı davranmakta, onlardan başarı 
beklentileri düşük olmaktadır. Öğretmenler zamanlarını öğretimden çok 
bu öğrencilerin kontrol ve disiplinine ayırmaktadırlar (Proctor 1984). 

Öğretim Programı ve Öğretmenin Sınıf Yönetimi 

Araştırma bulgularına göre öğretim programı içeriğinin sıkıca yapılaş-
tırılması durumunda, öğretimin niteliğinde bir artış olmaktadır. Bu prog-
ramda sınıftaki süreçler öğretmen tarafından yönetilir. Bu anlayışta kulla-
nılan program materyalleri, öğretim yaklaşımları değerlendirme 
araçlarının tümü öğrencinin öğrenmesinin geliştirilmesine dönüktür 
(McKenzie 1983). Öğretmen davranışı yönlendirici roldedir etkili okulda. 
Sınıf ve programı öğretmen yönetir. Sınıftaki etkinliklerin tümü amaçlı 
olup disiplinli ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilir. İyi bir planlama ve sı-
nıf yönetimi öğrenmeyi arttırmaktadır. Etkili öğretmen "doğrudan öğretim" 
adı ile bilinen bir öğretim stratejisi uygular. Bu stratejide öğretime ayrılan 
zamandan çok, zamanın kullanılış biçimi önemlidir. Öğrenci doğrudan 
öğrenme görev ya da etkinlikleri ile uğraşır. Öğretmen doğrudan öğren-
me ile ilgilenir. Doğrudan öğrenme öğretimin amaçlı olması, sipesifik 
amaçlara yöneltilmesidir. Öğrencinin temel becerileri öğrenmesi asıldır. 
Öğretmen öğrencilerle aktif olarak ilgilenir, takrir ve gösteri yapar, soru 
sorar, tartışma açar, inceleme ve dönüt imkanı verir (McKenzie 1983; 
Stringfield and Teddlie 1988). 

Etkili öğretmen öğrencilerin ilgilerini bir konuya toplayabilir ve bunu 
sürdürebilir. Başarılı bir öğretmen iyi öğrenmeye yol açan bir sınıf ortamı 
sağlar. Böyle bir sınıf yönetiminde öğrenme amaçlarına uygun öğretim 
teknikleri seçilir. Öğretim stratejileri öğrencinin öğrenme stili ile eşleştiri-
lir. Sınıfta açık düzenli ve disiplinli bir ortam vardır, açık ve mantıklı ilişki 
kuralları pekiştirilir, ders zamanında başlar ve biter. Öğrenci kendisinden 
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neler beklendiğini bilir, başarısı ile ilgili zaman zaman dönüt alır (Cohn 
and Rossmiller 1989). 

Öğrenci Davranışı ve Veli Desteği 

Öğretimin niteliğinin geliştirilmesinde öğrenci davranışları önemlidir. 
Öğrencinin sınıfta aktif olarak öğrenmeye katılması, ödev, seminer, sınav 
vb. etkinliklerle başarısını gösterebilmesi durumunda öğretimin niteliği 
gelişebilmektedir. Öğrenci başarısı karşılığında ödül almalı, ya da tanın-
malı, hiç değilse dönüt almalıdır (Duignan 1986). Öğrenci öğretime dö-
nük etkinlikleri ile ödül ve başarı arasında bir ilişki kurmalıdır (Balcı 
1993). 

Araştırma bulgularına göre öğretimin niteliğinin geliştirilmesinde veli 
katılım ve desteğinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Öğrencilerin ödevlere 
ayırdıkları zamanla öğrenci başarısı arasında önemli bir ilişki bulunmuş-
tur. Okulların öğrencilerin ev ortamlarını düzenlemeleri beklenemez, an-
cak öğrenme etkinlikleri veli destek ve katılımını gerektirir şekilde düzen-
lenirse bunun öğrenci başarısında etkili olduğu görülmüştür (Cohn and 
Rossmiller 1987; Thomas 1981). 

TÜRKİYE'DEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ 
ETKİLİLİĞİ ARAŞTIRMASI 

PROBLEM 

Etkili okul araştırmaları ilköğretimde başlamış ve sürdürülmüştür. Bu-
na karşılık orta öğretimde bu konudaki araştırmalar az sayıdadır. Litera-
tür taramasından Türkiye'de özellikle de ilköğretim okullarının etkililiğini 
konu edinen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu konudaki araştırmalara 
bir başlangıç olmak üzere bir araştırma yapılmış bulunmaktadır. Araştır-
manın amacı Türkiye'deki ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine gö-
re bir değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaca ulaşmak üzere aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır: 

1) Öğretmenlerin algılamamalarına göre Türkiye'deki ilköğretim okul-
ları, etkili okulun; a) okul yöneticisi, b) öğretmenler, c) okul ortamı, d) öğ-
renciler ve e) veliler boyutlarındaki özelliklerine ne derecede sahiptirler? 

2) Öğretmenlerin bazı kişisel özellikleri ile birinci sorudaki etkili okul 
boyutlarında kendi okullarını değerlendirmeleri arasında bir ilişki var mı-
dır? 
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YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Araştırma; kaynak grup olan ilköğretim müfettişi adayı öğretmenlerin 
(bundan böyle öğretmenler olarak anılacaktır) kanılarına göre Türki-
ye'deki ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine ne derecede sahip ol-
duklarını saptamayı amaçlayan tarama türü bir çalışmadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma evrenini, Türkiye'deki ilköğretim okullarında gö-
rev yapan öğretmenlerin tamamı oluşturmuştur. Bu araştırmada evren-
den bir örneklem alınmayarak ilköğretim müfettişi adayı öğretmenleri ha-
zır grubundan veri toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 'nca açılan 
İlköğretim Müfettişliği sınavını kazanarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi'nde 13.5.1991-7.8.1991 tarihleri arasında düzenlenen "İlköğre-
tim Müfettişliği Formasyon Kursu"na katılan ilköğretim okulu öğretmenle-
ri araştırmanın kaynak grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmada gereksinim duyulan bazı verilerin toplanması amacı ile 
araştırma aracının uygulandığı sözü edilen hazır grubun görüşlerinin ça-
lışma evreni hakkında bir genelleme olanağı vermemekle beraber, bir fi-
kir verebileceği söylenebilir. Araştırmacının bilgi ve etkisi dışında 
MEB'nca Türkiye'nin dört bir yanından seçilen bu insanların evrenlerini 
bir dereceye kadar temsil edeceği düşünülebilir. 

Araştırmanın Aracı 

Araştırmanın gereksinim duyduğu verilerden bazıları araştırmacı ta-
rafından geliştirilen anketle toplanmıştır. İlkin University of VVisconsin-
Madison Profesörlerinden Dr. John F. Whitte ile yazışarak kendisinden, 
geliştirmiş oldukları "etkili okul ölçeği"nin Türkiye şartlarına uyarlanarak 
araştırmada kullanılması için izin istenmiştir. Daha sonra aracın incelen-
mesinden Türkiye şartlarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç-
ta Türkiye'deki ilköğretim okullarına uygun bir etkili okul anketi yazar ta-
rafından geliştirilmiştir. Aracın içeriğini oluşturmak üzere etkili okul, etkili 
öğretim ve etkili yönetici ile ilgili kavramsal literatürle araştırmalar taran-
mıştır. Ayrıca Türkiye'deki Milli Eğitimin amaçları, ilköğretim okulları, bu 
okulların öğretmenleri ve yöneticileri ile ilgili yazılı metinler de incelenmiş-
tir. Yukarıda sözü edilen araçtan da yararlanılarak etkili okulun boyutları 
saptanmaya çalışılmıştır. Etkili okulun boyutları "okul yöneticisi", "öğret-
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menler", "okul ortamı", "öğrenciler" ve "veliler" olmak üzere oluşturulmuş-
tur. Her boyutta betimleyici nitelikte itemler-maddeler yazılmıştır. İlkin 5 
boyutta 200 civarında madde yazılmıştır. Araştırmanın kaynak grubu olan 
öğretmenlerin daha önceden görev yaptıkları okulların etkili okul özellik-
lerine göre betimlemeleri amacı ile geliştirilen bu maddelerin gerçekleş-
me derecesini tebit etmek üzere beşli bir Likert türü ölçek kullanılmıştır. 
Böylece geliştirilen anket taslağının içerik geçerliğini, dil bakımından an-
laşılırlığını saptamak için konu ve araştırma uzmanlarına gidilmiş, araç 
bazı öğretmenlerle tartışılmıştır. Yapı geçerliği için de literatürdeki ilgili 
araştırma bulguları esas alınmıştır. Sonunda aracın içeriğinin 71 madde-
ye düştüğü görülmüştür. 

Etkili okul anketi bizzat araştırmacı tarafından, sözü edilen ilköğretim 
müfettişi adaylarına uygulanmıştır. Beş şubede 140 kişiye uygulanan 
aracın 120'sinin yönergeye uygun olarak doldurulduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmada zaman darlığı nedeniyle ön uygulama yapılamamış-
tır. Ancak 120 deneğin verilerine göre aracın güvenirliği Cronbach Alpha 
katsayısı: 

n SD 2 t -X(SD. 2 ) 

rtt = ( ) (Anastasi, 1982, s. 117). 

n - 1 SD2
t 

ile .94 bulunmuştur. Bu da aracın güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu 
gösterebilir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın bilgi toplama aracıyla toplanan verilerin istatistiksel 
analizi, yazar tarafından Microstat Paket Programı uygulanarak bilgisa-
yarda yapılmıştır. Öğretmenlere ilişkin kişisel bilgilerin frekans ve yüzde-
leri alınmıştır. Öğretmenlerin aracın II. bölümünde beş boyutta yer alan 
71 iteme ilişkin algılamalarının frekans, ortalama ve standart sapma de-
ğerleri bulunmuştur. Yaş, branş ve kıdem değişkenleri ile öğretmenlerin 
itemlere verdikleri cevaplar arasında bir ilişki olup olmadığı ki-kare tekniği 
ilesınanmıştır. 

Manidarlık sınamasında güven düzeyi olarak .05 kullanılmış, .01 gü-
ven düzeyinde anlamlı bulunan ki-kare değerleri de gösterilmiştir. 
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Verilerin yorumlanmasında her bir ifadeye ilişkin olarak hesaplanan 
ortalamaların, bir itemin gerçekleşme düzeyini gösterdiği düşüncesi esas 
alınmıştır. İfadeler-özellikler bu ortalamalarına göre kullanılan ölçekte bel-
li seçeneklere girmişlerdir. Ölçeğin seçenekleri, bunların sınırları ve veri-
len ağırlıklar aşağıda gösterilmiştir: 

Verilen Ağırl ık Seçenek Sınırları 

1 Hiç katılmıyorum 1.00 -1.79 

2 Az katılıyorum 1.80 - 2.59 

3 Orta derecede 2.60-3.39 
katılıyorum 

4 Çok katılıyorum 3.40-4.19 

5 Tam katılıyorum 4.20 - 5.00 

İstatistiksel analizler sonunda ortalamaları orta ve altında olan (X= 
3.39 ve altında değer alan) özelliklerin, ilklöğretim okullarının etkili okula 
dönüştürülmesi amacı ile yapılacak ilk girişimlere temel oluşturması ka-
bul edilmiştir. Çünkü bunlar ilköğretim okullarında belli bir düzeyde bu-
lunmayan özelliklerdir. 

BULGULAR 

Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular 

Yöntem kesiminde de değinildiği gibi bilgi toplama aracı olan anketi 
doğru dolduran müfettiş adayı öğretmen sayısı 120'dir. 

Cinsiyet değişkeni bakımından 3 öğretmenin cevap vermediği görül-
müştür. Geriye kalan 117 öğretmenin ise 116'sının erkek, 1'inin kadın ol-
duğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin yarısının (60 kişi %50'si) 35-39 yaş grubunda olduğu, 
onu 49 kişi ile (%40.83'ü) 30-34 yaş grubunun izlediği bulunmuştur. De-
mek ki öğretmenlerin %90.83'ü 30-39 yaşları arasındadır. 

Öğretmenlerin 119'u branşını işaret etmiştir. Bunlardan 48'i 
(%40.34'ü) Sosyal Bilgiler, Türkçe-Edebiyat, Matematik, Yabancı Dil ve 
Güzel Sanatlar branşının dışında olduklarını belirtmişlerdir; yani sınıf öğ-
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retmenidirler. İkinci sırada 34 kişi ile (%28.57) matematik branşından 
olanlar gelmekte, üçüncü sırada ise 19 kişi ile (%15.97) sosyal bilgiler 
branşından olanlar gelmektedir. 

Öğretmenlerden ikisi öğretmenlikteki hizmet sürelerini belirtmemiştir. 
Kalan 118 öğretmenden yarısı (59 kişi, %50'si) 11-15 yıllık kıdemli bulun-
makta, onları 28 kişi ile (%23.73) 6-10 yıllık öğretmenlik hizmeti bulunan-
lar izlemektedir. 

Öğretmenlerin kurs öncesi görev yaptıkları okullarındaki hizmet süre-
sini 6 öğretmen belirtmemiştir. Kalan 114 öğretmenin 36'sının (%31.58'i) 
7 ve daha çok yıl hizmette bulunduğu, onları 34 kişi ile (%29.82) 3-4 yıl 
arasında hizmeti olanların takip ettiği, sonra da 25 kişi ile (%21.93 ile) 5-
6 yıl arasında hizmeti olanların geldiği görülmektedir. Dolayısıyla öğret-
menlerin kurs öncesi görev yaptıkları kendi okullarını değerlendirebilecek 
kadar bu okullarda hizmet verdikleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin Eski Okullarında Etkili Okul Özelliklerini 
Algılamalarına İlişkin Bulgular 

Bu kesimde araştırmanın amaçlarını oluşturan sorulara ilişkin olarak 
öğretmenlerin müfettişlik kursu öncesi görev yaptıkları eski okullarını etki-
li okul özelliklerine göre betimlemelerine ilişkin bulgular verilmektedir. 

Bulgular araştırmanın veri toplama aracı olan anketteki etkili okul et-
kenleri boyutlarında verilmektedir. 

Okul Yöneticisi 

Etkili okulun temel etkenlerinden biri olan okul yöneticisi ankette 12 
özellik ile betimlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretmenlerin kurs öncesi görev yaptıkları okullarının yöneticilerini 
bu davranışlara göre algılamalarına göre, gerçekleşme düzeyi bakımın-
dan en düşük olan yönetici özellikleri şunlardır: Yöneticilerin öğrencilere 
d_aha çok zaman ayırabilmek için günlük bazı işlerini astlarına devretmesi 
(X= 3.14); yöneticinin sınıfta olup bitenleri bizzat sınıfları ziyaret ederek 
bilmesi (X= 3.26); sürekli öğrenci ile temas halinde olma (X= 3.28). Bu 
özellikler öğretmenlerin algılamalarına göre okul yöneticilerinin ilk elde 
kazanmaları gereken davranışlardır. Bu bulgular okul yöneticilerinin yö-
netsel işleri hala birinci planda gerçekleştirilmesi gereken işleri olarak al-
gıladıklarını gösterebilir. 
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Öğretmenlerin bu etkeni algılamasında bazı kişisel faktörlerin etkili 
olup olmadığı ki-kare testi ile araştırılmıştır. Eğitim ve öğretim etkinlikleri-
nin önem sırasına konulup planlanması, (X2 (16, n= 120) = 43.94, P < 
.01); okuldaki öğrenci başarısına ayrı bir önem verilmesi (X2 (16, n= 120) 
= 80.61, P < .01); öğretim programlarının koordine edilmesi (X (16, n= 
120)= 38.32, P < .01); eğitim ve öğretime ilişkin yüksek beklentiler içinde 
o l m a ( X 2 (16, n= 120) =31.97, P < .01);.ve personelin okula bağlan-
ması konusunda (X 2 (16, n= 120) = 24.09, E < .05) öğretmenlerin yöne-
ticilerini algılamalarında, öğretmenlik hizmet sürelerinin etkili olduğu bu-
lunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin ilgilerine eğilmesi algılamalarında yaşın 
etkili olduğu (X 2 (8, n= 120) = 19.33, P< .05 tesbit edilmiştir. 

Öğretmenler 

Etkili okulun temel etkenlerden biri olan öğretmenlerin etkili okullar-
daki özellik ve davranışları ankette 24 ifade ile betimlenmiştir. 

Öğretmenlerin eski okullarındaki öğretmenleri algılamalarına göre 
daha düşük düzeyde gerçekleşen beş özellik öncelik sırasın_a göre şöyle-
dir: Öğrencilere sıkça ve yönlendirilmiş ev ödevleri verme (X= 2.64), tüm 
öğrencilerin öğretilebileceğine inanma (X = 2.89), yavaş öğrenen öğren-
cilere ilave ilgi gösterme (X = 3.10), öğrencilerin bir konuyu öğrenmesine 
çok zaman ayırma (X = 3.12) ve öğrencilerin zayıf oldukları konu ve alan-
larda ısrar etmeyerek, onların yetenekli oldukları alanlarda gelişmelerini 
sağlama (X = 3.17). Bu özelliklerin genelde öğrencilerin daha çok öğren-
mesine katkı getirici davranış ve özellikler olduğu söylenebilir. 

Ki-kare sınamaları öğretmenlerin, öğrencilerin bir konuyu öğrenmesi-
ne çok zaman ayırma ve öğrencilere sıkça yönlendirilmiş ve ödevleri ver-
me özelliklerini algılamalarında branşlarının etkili olduğunu (X2 (20, n= 
120) = 31.93, P< .05) ve X 2 (20, n= 120) = 34.72, P < .05) gösterilmiş-
tir. 

Öğrencilerin bir konudaki ihtiyaçlarını teşhis ederek öğretime ilişki-
lendirme ile etkinlikleri birbirine dayandırma özelliklerinin algılanmasında 
öğretmenlerin yaşlarının etkili olduğu (X2 (8, n= 10) = 26.64, P< .01; 
X 2 (8, n = 120) = 29.13, P < .01) tesbit edilmiştir. Bu iki özelliğin algılan-
masında öğretmenlerin öğretmenlikteki hizmet sürelerinin de etkili oldu-
ğu bulunmuştur (X 2 (16, n= 120) = 30.31, P < .05; X 2 (16 , n = 120) = 
28.08, P < .05). 
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Okul Ortamı 

Etkili okulun belki de en önemli etkeni okul ortamı (kültür-hava-iklim) 
dır. Bilgi toplama aracında bu etken 23 ifade ile betimlenmiştir. 

Öğretmenlerin algılamalarına göre en son sırada gerçekleşme imka-
nı bulan okul ortamı özellikleri şunlardır: Her bir konunun neden öğretildi-
ğinin çocuklara açıklanmasını vurgulama (X= 1.59); eğitim araç ve gereç-
leri bakımından hayli zengin olma (X= 2.82); küçük sınıflarda küçük 
gruplarla ders yapılması (X= 2.96), öğrenim çevresinin öğrencinin okul 
başarısına katkıda bulunucu nitelikte olmaması (X= 3.00, sınıftaki öğreti-
min diğer öğrenme imkanları ile tamamlanması (X= 3.29). 

Bu boyuttaki en az gerçekleşme imkanı bulan bu özelliklerin genelde 
öğretim sürecinin özünden çok, destekleyici etkenlerine ilişkin olduğu gö-
rülmektedir. 

Yapılan manidarlık sınamaları sonucunda öğretmenlerin; 

- Okul çevresinin okul başarısına katkıda bulunması (P < .01), 

- Okulun amaçlarına ulaşması için öğretmen-yönetici ve öğrenciler 
arasında uyum olması (P < .05), 

- Başarılı olanların ödüllendirilmesi (P < .01), 

- Yaratıcı düşüncelerin teşvik edilmesi (P < .05), 

- Değişmeyi ve gelişmeyi teşvik edici bir kültürün varlığı (P < .05), 

- Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin temel ilişki kurallarına inanması 
(P<.01), 

- Yönetici ve öğretmenlerin öğrencilere ilgi duyması (P < .01), 

- Öğrenci gelişiminin sürekli izlenmesi (P < .05), 

- Öğretmen ve yöneticilerin okulun disiplin politikası konusunda ya-
kın bir anlayış içinde olması (P < .01), 

- Tüm personelin bir takım ruhu içinde çalışması (P < .05), 

- İşbirliğine dönük davranışın özendirilmesi (P < .01), 

özelliklerini algılamalarında, öğretmenlikte geçirdikleri hizmet sürelerinin 
etkili olduğu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca öğretmenlerin yaşlarının sadece "işbirliğine dönük davranışını 
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pekiştirir" özelliğini algılamalarında etkili olduğu bulunmuştur (X 2 (8, n= 
120) = 18.25, P< .05). 

Öğrenciler 

Etkili okulda öğrencinin doğrudan öğrenme davranışı asıldır. Etkili 
okuldaki öğrenci davranışları araçta altı özellikle ifade edilmiştir. 

Öğretmenlerin algılamasına göre öğrenci özelliklerinden diğerlerine 
göre daha düşük düzeyde gerçekleşme imkanı bulanlar, öncelik sırasına 
göre; öğrencilerin birbirleri için öğretmenlik yapması (X= 3.03), öğrenme 
etkinliklerine daha çok zaman ayırma (X= 3.29), kendi başlarına öğren-
me imkanı yaratmak üzere okuma, sınıf ve okul kütüphanelerini kullan-
maları için öğrencilerin teşvik görmeleri (X= 3.42) dir. Bunların büyük 
oranda okulun kültürüne ve yönetimin tutumuna bağlı oldukları söylene-
bilir. 

Diğer yandan yapılan ki-kare testi sonuçları, öğrenciler etkenine iliş-
kin özelliklerin algılanmasında yaş, branş, öğretmenlik hizmet süresi de-
ğişkenlerinin hiç birinin de manidar etkisinin olmadığını göstermiştir. 

Veliler 

Etkili okulun önemli etkenlerinden biri olan veliler araçta altı ayrı 
özellikle ifade edilmiştir. Öğretmenlerin velilere ilişkin bu özelliklerin eski 
okullarında gerçekleşme durumuna ilişkin algılamaları, altı özelliğin de or-
ta ve alt düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. En az gerçekleşme im-
kanı bulan üç özellik ise sırasıyla şöyledir: 

Veliler; 

- Günlük olarak okulu ziyaret edebilirler (X= 2.70), 

- Öğrenci başarısında rol almaya isteklidirler (X= 2.92), 

-Öğrencilerin sorunlarını öğretmen ve yöneticilerle tartışabilirler (X= 
2.82). 

Bu bulgular etkili okulun bu özelliklerine göre ilköğretim okullarının 
okul-veli, dolayısıyla okul-çevre ilişkilerinin pek sağlıklı olmadığını göste-
rebilir. 

Öte yandan yaş, branş ve öğretmenlik hizmet süresi değişkenlerinin 
öğretmenlerin velilere ilişkin özellikleri algılamalarında etkilerinin olup ol-
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madiği ki-kare testi ile sınanmış, sonuçta sadece yaş değişkenin öğret-
menlerin, "veliler öğrencilerin sorunlarını öğretmen ve yöneticilerle tartı-
şabilir" özelliğini algılamalarında etkili olduğu tesbit edilmiştir (X 2 (8, n= 
120)= 22.79, P< .01). 

Tartışma ve Sonuçlar 

Türkiye'deki ilköğretim okullarının etkili okulun özelliklerine ne dere-
cede sahip olduklarını tesbit etmek üzere yapılan bu araştırmanın başlıca 
sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Araştırmanın bilgi toplama aracı yazar tarafından geliştirilmiş olmak-
la beraber bazı eksiklikleri de bulunmaktadır. Anketin içeriğini oluşturan 
özelliklerin tamamına yakını, etkili okul araştırması buğularına dayalı ola-
rak geliştirilmiştir. Araştırma buğularına dayalı içerikten Türkiye'deki il-
köğretim okullarına uygulanabilir olanlar seçilmiştir. (Yöntemde de belir-
tildiği gibi kimi etkili okul araştırması bulgularının Türkiye şartlarına 
uygulanabilirliği olmadığından elenmesi yoluna gidilmiştir. Bu düşünce-
lerle yurt dışında geliştirilen bir etkili okul anketi, yazarından izin de alın-
masına rağmen uygulanmaya konmamıştır). Aracın geliştirilmesinde ge-
çerlik ve güvenirlik çalışmaları tam olarak yapılamamıştır. Aracın kapsam 
geçerliği için alan uzmanlarına gidilmiş, yapı geçerliği için de literatürdeki 
araştırma bulguları dayanak alınmıştır, ne varki ön bir uygulama yapıla-
rak madde analizi ya da uygun bir güvenirlik yaklaşımı uygulanamamış-
tır. Aracın geliştirilmesi çalışmalarının kursun sonuna doğru bitirilebilmesi 
pilot çalışmayı engellemiştir. Ancak araştırma sonunda aracın toplam gü-
venirliği Cronbach Alpha ile saptanmış ve Alpha katsayısı .94 bulunmuş-
tur. Başta yapılacak çalışmalar sonra yapılmış da olsa, aracın benzeri ça-
lışmalarda kullanılması önerilebilir. 

Araştırmada bilgi toplama aracını dolduran müfettiş adayı öğretmen-
lerin yansızlık kuralına uygun olarak seçilmemesi, araştırma bulgularının 
genelleme sorununu doğurmaktadır. Ancak anılan öğretmenlerin MEB 
tarafından araştırmacının bilgisi ve etkisi dışında Türkiye'nin dört bir ya-
nından seçilmesi olgusu, bu grubun bir anlamda evreninin örneklemi gibi 
bir izlenim verebilir. En azından bu grubun algılamalarının evreni için bir 
genelleme imkanı vermese de, bir fikir verebileceği söylenebilir. 

Cinsiyet bakımından öğretmenlerin tamamına yakınının erkek olması 
yadırganacak bir olgudur. Öğrencilerin özelliği gereği ilköğretim müfettiş-
leri arasında kadın müfettişlerin daha çok sayıda belki de erkeklerden 
çok olmaları gereklidir. 
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Öğretmenlerin üçte birine yakınının kurs öncesi okullarında yedi yıl 
ve daha çok öğretmenlik yaptıkları, ona yakın bir sayının da üç-dört yıl 
arasında hizmette bulundukları tesbit edilmiştir. Bu bulgulardan onların 
okullarını etkili okul özelliklerine göre değerlendirebilecek kadar iyi tanı-
dıkları sonucuna gidilebilir. 

Öğretmenlerin algılamalarına göre okul yöneticisi etkeni bakımından 
orta ve alt düzeyde bulunan özellikler daha ziyade öğretim liderliği alanı-
na girmektedir. Yöneticinin asıl işi öğretim liderliği olduğuna göre, okul 
yöneticileri bu doğrultuda yetiştirilmelidir. 

Öğretmenlere ilişkin özelliklerden orta ve altı düzeyde algılamalar 
genelde öğrencilerin daha çok öğrenmesine katkı getirici özelliklerdir. 
Öğretmenlerin bu konulara daha az eğilmeleri, sınıfların çok kalabalık 
oluşundan kaynaklanabilir. 

Okul ortamına ilişkin özellikler içinde orta ve altında düzeylerde algı-
lananların genelde öğretim sürecinin özüne değil de destekleyici etkenle-
rine ilişkin olduğu görülmüştür. Araç-gereç eksikliği, sınıf büyüklüğü gibi. 
Öğretmenlerin algılamalarına göre daha az gerçekleşme imkanı bulan 
öğrencilere ilişkin özellikler genelde okulun kültürüne ve yönetimin tutu-
muna bağlıdır. 

Öğretmenlerin algılamalarına göre etkili okul etkenleri içinde genelde 
en az gerçekleşme olanağı bulan velilerle ilgili özellikler olmuştur. 
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ZORUNLU EĞİTİMDE 
ÇEVREYE DÖNÜK ETKİNLİKLER 

Doç.  Dr.  Serap  AYHANC) 

Zorunlu eğitimde çevreye dönük etkinlikler konusu, bu Sempozyum-
da sunulan önceki bildirilerin konu aldığı zorunlu eğitim kapsamındaki 
okulların amaçları, görevleri, öğretim programları, yönetimi, denetimi, et-
kililiği gibi okulun kendisine değgin boyutlarından çok; bu kez onun çev-
resine açılmasına, okul-çevre ilişkilerine ve bunların bütünleşmesine dö-
nük stratejilere uzanmayı gerektiriyor. Kuşkusuz, okulun kendisine 
değgin boyutları olarak belirttiğim konuların herbiri, yine çevre ile ya da 
okulun içinde yer aldığı ya da daha geniş toplum ile etkileşimli konulardır. 
Ben de kendi konumla ilgili olarak amaç, program, ortam ya da yöntem, 
vb. konulara değinmek zorundayım. Fakat bunların herbirini, okulun dış 
çevresini de saran daha geniş bir çerçevedeki sorunlar ve ihtiyaçlar açı-
sından birlikte ele alıp irdelemek durumundayım ki; bu noktada ve sürem 
içinde konuya genel bir bakış açısı sunabileceğimi düşünüyorum. Bu bil-
dirinin asıl amacı ise, uygulamada gerçekten en az düşünülen ve en çok 
ihmal edilen bu boyutta düşünmeyi biraz provoke etmek olacaktır. 

Konuya, bazı temel kavramları yeniden ayrıştırarak girmekte yarar 
vardır. Öncelikle sıkça karıştırılan iki-üç kavramı yeniden gözden geçirir-
sek: 

Zorunlu  Eğitim,  bir yurttaşın belirtilen bir çağa girince gösterilen eği-
tim kurumlarında (okullarda) öğrenimini sürdürmesini zorunlu kılan bir ya-
sal deyimdir. Zorunlu öğretim, devletin yurttaşı görmekle yükümlü kıldığı 
eğitimi; zorunlu öğrenim ise yurttaşın devletin gösterdiği yerde görmeyi 
yüklendiği eğitimi anlatır1. Böylece "Zorunlu eğitim" kavramı, daha çok, 
devletin ve yurttaşın karşılıklı olarak yüklendikleri bir görevi vurgulayan 
yasal-hukuksal bir kavram oluyor. 

(*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Oysa zorunlu eğitim; temel eğitim, ilköğretim ve ortaokul kavramları 
ile sık sık karıştırılan bir kavram olmaktadır. 

Bunların elbette birbiriyle özdeşen yanları var, uygulamalarda bir 
ötekiyle örtüşüp bütünleşebiliyorlar. Ama bu her zaman böyle olmuyor, 
olması da beklenmez. Çünkü gerçekte bu kavramlar, farklı şeyleri anlat-
mak için kurulmuşlardır. 

Örneğin, Temel  eğitim,  kısaca, toplum hayatında gerekli en önemli 
bilgi ve becerilerin yurttaşlara kazandırılması amacını güden eğitim ola-
rak tanımlanabilir ki; bu eğitim türü yalnızca belirli bir yaşdilimi içine giren 
yurttaşları (çocukları) değil, bu temel bilgi ve becerilere gereksinim duyan 
her yaşta tüm yurttaşlar için düşünülmüştür. Bu arada "temel eğitim" de-
yiminin, 1950'lerde başlangıçta, herhangi bir örgün öğrenimden yoksun 
kalmış, okuma yazma becerilerini kazanamamış yetişkinlere verilecek 
eğitimi anlatmak için UNESCO tarafından kullanıldığını anımsatmak iste-
rim. 

"1970'lere doğru temel eğitim deyiminin bu anlamı daha da genişleti-
lerek değişik mesleklerde, alanlarda insanların daha sonraki yaşamı, öğ-
renimi için temel nitelikte olacak bir eğitim düzenlemesini anlatmak için 
kullanılmıştır"2. O dönemden başlayarak "temel eğitim" deyimi halen, as-
kerlikte acemi erlere verilen temel eğitimden; üniversitelerde bir mesleğe 
temel olacak bilgi ya da davranışları kazandıran temel eğitim programla-
rına varıncaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Ve deyim, giderek 
aynı zamanda, ilköğretimde (yani ilkokulların verdiği eğitimde) duyulan 
yenileştirme gereği ve yapılan girişimleri sırasında; ilköğretimin niteliğinin 
artırılması, süresinin ve içeriğinin değiştirilmesi çalışmaları ile bu düzey-
deki eğitimin artık yurttaşın yaşamının yapacağı için temel becerilerini bil-
gilerini de daha çok kazandırması düşünüldüğünden; bu yeni içerikli, 
uzatılmış süreli ilköğretim içinde kullanılır olmuştur3. 

Görüldüğü gibi, "temel eğitim" kavramı aslında zorunlu eğitim ya da 
ilköğretim kavramlarından daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Zorunlu-
luktan bağımsız olarak, daha çok eğitbilimsel bir düşünceden kaynaklan-
maktadır. 

Yasal bakımdan da temel eğitim kavramında vurgu, onun bir yüküm-
lülükten çok bir hak oluşunadır. 

Dünya uluslarının, 40 yılı aşkın bir süre önce kabul ettikleri İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifade edilen eğitim hakkından, 5-9 
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Mart 1990 tarihinde kabul ettikleri Herkes için Eğitim Dünya Beyanname-
sine kadar çeşitli uluslararası platformların hepsinde vurgulanan da bu 
"hak"tır. 

Bu uluslararası platformlarda yeniden kavramlaştırılan, genişletilmiş 
ve yenilenmiş bir görüş ve "vaad" olarak Temel Eğitim kavramının, konu-
muzla ve özelde benim konumla ilişkili noktalarına az sonra yeniden dö-
neceğim. 

Burada zorunlu eğitim ve temel eğitim kavramlarını ayrıştırırken bir 
noktaya daha değinmek istiyorum ki o da şu: 

Her ne kadar temel eğitim kavramı daha geniş kapsamlı ise de, yal-
nız örgün eğitim kapsamı içindeki uygulama dikkate alınırsa; Evet; temel 
eğitim, çoğunlukla çocukların zorunlu öğrenim çağına girdikleri yıllara 
rastlatılmaktadır. Ancak kimi ülkelerde zorunlu öğrenim çağı, okul öncesi 
eğitimin bir kesimini de içine almaktadır. Öte yandan, zorunlu öğrenim ya 
da öğretim; temel eğitim için öngörülen eğitim süresinin yalnızca bir kesi-
mini içine alabileceği gibi, tümünü de alabilir ya da bunu aşıp daha uzun 
bir süreyi kapsayabilir. Uygulamalar yer ve zamana göre değişmektedir4. 

Ayrıca temel eğitimin içeriği ile zorunlu öğrenim ya da öğretimin içe-
riği de farklılaşabilmektedir. Özetle; zorunlu eğitim yasalarla belirlenen 
belli bir çağda belli bir süre eğitim görmeyi içerirken, temel eğitim hangi 
yaşta olursa olsun yurttaşın belli bir düzeyde, nitelikte eğitim görmesini 
anlatmaktadır. 

Zorunlu eğitim ile karıştırılan ikinci kavram da ilköğretimdir.  İlköğre-
tim eğitim sisteminin ilk, orta ve yüksek gibi basamaklara ayrıldığı ülke-
lerde kullanılan ve ilkbasamağı ifade eden bir deyimdir. Bir çok ülkede il-
köğretimin aynı zamanda zorunlu öğretim olarak benimsenmesi, her 
ikisini özdeşleştirmiştir. 

Türkiye'de de başlangıçtan (1824) bu yana ilköğretim zorunlu öğre-
tim ile özdeş uygulanmıştır. Halen zorunlu öğrenim, 6-14 yaş çocuklar 
için, 5 yıllık ilkokul öğrenimidir. 

Ancak, ülkemizde, bugünkü anlayışla temel eğitim kavramına ve zo-
runlu eğitim süresinin uzatılması düşüncesine ulaştıran çalışmalar da yi-
ne çok yeni sayılmaz. Cumhuriyet döneminde özellikle 1950'lere kadar, 
plananan-denenen-uygulanan çeşitli girişimler ve arayışlar ile aslında bu 
zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. 
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1927'de hazırlanan Köy okulları Müfredat Programı; 1940'larda Ens-
titüler, Köy Bölge Okulları; 1950'lerde Muhtelif Gayeli Ortaokullar dene-
mesi; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun (1961) 11. maddesi ile, 
ilkokul yanısıra açılacak ojan yetiştirici ve tamamlayıcı sınıfların ve kursla-
rın zorunlu tutulması vb. Örneğin sözkonusu 11. maddede amaçlar: 

1) Zorunlu öğrenim çağında olup da ilkokula başlamada gecikenlere 
kısa yoldan ilköğrenim vermek; 

2) İlkokula hazırlanması gereken çocukları yetiştirmek; 

3) İlkokulu bitirmiş olup da zorunlu öğrenim çağını bitirmemiş ve üst 
okullara girememiş çocuklara genel bilgi, iş ve üretim yaşamına yararlı 
olacak beceri ve bilgi vermek olarak belirlenmiş; ancak bunlar uygulama-
da işlemeyen maddeler olarak kalmıştır. 

İlköğretimi yaygınlaştırma yolunda gösterilen bu çabalara ek olarak; 
halkevleri, köy okuma odaları, halk kitaplıkları ve gezici kitaplıklar gibi 
okul-dışı eğitim ve öğrenme ortamlarını geliştirme girişimlerini de ekleme-
liyiz. Bütün bunları, artıları ve eksileri ile ülkemizin canlı deneyimleri ola-
rak düşünmek gerekir. 

Kavramlar arasındaki bu farklılaşma ve örtüşmeleri böylece özetle-
dikten sonra; konumuz "zorunlu eğitim" olsa da; benim, konuma daha 
çok temel eğitim kavramıyla yaklaşmayı tercih ettiğimi belirtmek isterim. 
Çünkü, kanımca hareket noktası olarak, eğitimin zorunluluğu ya da zo-
runlu öğrenim için öngörülen sürenin 8, 10, 11 yıl mı olması gerektiği de-
ğil de; öngörülen süre ne olursa olsun, amaçta her yurttaşın temel eğitim 
hakkını ona sağlayacak ortam ve olanakları pratik olarak gerçekleştirebi-
lecek bir modelin geliştirilmeye çalışılması alınmalıdır. Sürenin ne olması 
gerektiği konusu, sanırım bu koşulda daha anlamlı olacaktır. Dolayısıyla 
ben, konuya yine temel eğitimin amaçları ve hareket ilkeleri açısından 
yaklaşacağım: 

Temel eğitimi tanımlamada bugünkü eğilim; eğitilen kişilerin şimdiki 
ve gelecekteki yaşamı, yapacağı iş; bir başka deyişle, insanların insanca 
yaşamaları için kendilerine gerekli olan temel bilgi ve becerileri içeren bir 
eğitim olarak kabul etmektir. 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda, temel eğitimin genel ola-
rak 6-14 yaşlar arasında bulunan çocukların eğitimini kapsadığı (Md. 22) 
ve onları ilgi, eğilim ve yetenekleri yönünde yetiştirerek hayata ve bir üst 
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öğrenime hazırlayan en az 8 yıl süreli bir eğitim (kademe) olduğu belirtili-
yor. 

Ayrıca kanun, zorunlu eğitim çağı dışında olanları da kapsamına ala-
rak "temel eğitim görmeyen yetişkinlerin, gelişmelerine ve ihtiyaçlarına 
uygun bir süre eğitim hizmeti sunan bir kademedir" deniliyor. 

O halde hem temel eğitimde ve hem de gerek son Hükümet Progra-
mı'nda, gerekse M.E.B. Koksal Toptan'ın 1993 yılı Bütçe görüşmesinde 
en az 8 yıl olarak temel eğitim çağı ile örtüşmesi öngörülen zorunlu eği-
timde amaç aslında "Herkes için Eğitim Dünya Beyannamesinde belirti-
len "Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması" amacıdır. Yani: her in-
san -çocuk, genç ve yetişkin- kendi temel öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış eğitim olanaklarından yararlanabilmelidir5. 

Bu ihtiyaçlar hem okuma-yazma, sözlü anlatım, rakamsal işlemler 
ve problem çözme gibi temel öğrenme araçlarını; hem de insanların var-
lıklarını sürdürmek, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmek, onurlu bir bi-
çimde yaşamak ve çalışmak, kalkınma sürecine katılmak, yaşam stan-
dartlarını yükseltmek, bilgili kararlar vermek ve öğrenmeyi sürdürmek için 
gerek duydukları temel öğrenimin içeriğini (bilgi, beceri, değerler ve tu-
tumlar olarak) kapsar. 

O halde temel eğitim, kendi içinde bir amaç olmaktan daha öte bir 
anlam taşıyor. Şöyle ki temel eğitim, ülkelerin daha ileri eğitim ve öğren-
me düzeylerini ve türlerine dizgeli bir biçimde oluşturacakları, yaşambo-
yu süren bir öğrenmenin ve insan gelişiminin temeli kabul edilmektedir. 

Bu amaca hizmet etmek demek, bugüne kadar getirilen temel eğitim 
vaatlerini yinelemekten daha fazlasını gerektiriyor. Bize gerekli olan, var 
olan kaynak düzeylerini; kurumsal yapıları; programları ve geleneksel 
hizmet dizgelerini aşan "genişletilmiş bir görüş" oluşturmaktır. 

Herkes için Eğitim Dünya Beyannamesi, bu konuda yol göstermekte 
ve genişletilmiş görüşün kapsamı konusunda şu önerilerde bulunmakta-
dır6. 

- Erişilebilirliği genelleştirmek ve eşitliği artırmak. 

- Öğrenme başarısı üzerinde odaklaşmak. 

- Temel eğitimin araçlarını ve kapsamını genişletmek. 

- Ortaklıkları güçlendirmek. 
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Bu önerileri yorumlarsak: 

"Erişilebilirliği  genelleştirmek  ve  eşitliği  artırmak"  önerisi, öncelikle 
olanak eşitliğini sağlamak anlamındadır. Ki bunun da bir "söz" (ya da dü-
şünce) ötesinde, "eylem" de gerçekleştirilmesi gereken ölçütleri vardır. 
İ.E. Başaran'a7 katılarak bu ölçütleri şöyle belirleyebiliriz. 

a) Eğitim programlarını eşitlemek gerekecektir. 

b) Eğitim ortamının eşitlenmesi gerekecektir. 

c) Eğitimin her yurttaşa maliyetinin eşitlenmesi gerekecektir. 

Yani temel eğitim programı; köy-kent, varsıl-yoksul, uzak-yakın, kız-
erkek gibi ayrımları ortadan kaldıracak biçimde temel eğitimi gereksinen 
tüm yurttaşlar için eşitlenmelidir. Bu, tüm çağ çocuklarına ve temel eğitim 
almamış yetişkinlere tek tip ve tür eğitim programı uygulamak anlamına 
alınmamalıdır. Her yurttaşın belli bir temel eğitim düzeyine ulaşabilmesi 
için eksik kalmış yönlerini ya da yoksunluklarını gidermektir amaç. Yani, 
bireylerin eğitim programından sağladığı yararlarda bir denge oluştur-
maktır8. 

Bireysel gelişiminde, varsıllıkta, yaşama ortamında farklılıklar olan bi-
reylerin bu ayrılıklarını temel eğitimin ortak düzeyinde tamamlayıp bütün-
leştirecek eğitim programlarına gerek vardır. 

Bu konuda pek çok sorunumuzun olduğu bir gerçek. Köy ve kentleri-
mizin ilk ve orta okullarında tek tip eğitim programı uygulanıyor. Kentler-
de ve varsıl çevrelerde uygulanan ilk ve orta öğretim programları, köylere 
ve yoksul çevrelere kıyasla daha değişik eğitim ortamları ve olanakları ile 
destekleniyor; fakat köylerin ve yoksul çevrelerin eksikliğini giderecek 
destekleyici önlemleri ve olanakları yeterince yaratamadık. 

İkinci olarak, temel eğitim ortamı okuldan okula büyük farklılıklar 
göstermektedir. Temel eğitimde olanak eşitliğini gerçekleştirmede ki en 
büyük sorunumuz da budur. Gerekli okul donanımını, araç gereci sağla-
makta geri bölgelere ve yoksun gruplara daha çok destek vermek orta-
mın eşitlenmesi kavramının bir gereğidir9. 

Bu noktada, konumla ilgili olarak ben ayrıca, temel eğitimde gerek 
kentsel, gerekse köysel yerlerdeki okullarımızın çevrelerinde var olan ve 
herbirinin kimine bir ötekinden daha çok sahip oldukları doğal, fiziksel ve 
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insansal olanakları bile yeterince değerlendirmediklerini düşünüyorum. 
Daha ilköğretim kademesinden başlayarak bütün okul programlarımız o 
kadar hep bir-üst öğrenime ve üniversiteye götürme amacına yönlenmiş-
ler ki; bu yönde azami bilgiyi yükleme işlevi temel eğitimin amaçlarını da 
aşıyor ki; kendi dört duvarı dışına açılıp çevresinde nelerin varolduğunu, 
ne olup bittiğini görerek bunları eğitim amaçları yönünde kullanma gereği 
bile dlüşünülemiyor artık. 

Oysa unutulmaması gerekir ki, hayatta kalıcı olarak öğrendiğimiz 
pek çok şeyi gerçekte okul-dışı ortamlarda öğrenmişizdir. Okul dışında 
eğitici-öğretici gizilgücü ve gerçekgücü olan her ortamın, temel eğitimin 
amaçları yönünde değerlendirilmesi ve öğrenenlere bu bakımdan da reh-
berlik etmek ihmal edilmemesi gereken bir noktadır. Çoğu kez yaptığımız 
gibi tersi durum, aslında bir kaynak israfı olmaktadır. Okulun kendi çevre-
sinde var olmayan olanakların ise; örneğin, kent okullarında daha çok 
uzak doğal çevre gezileri düzenlemekle; köy okullarında, okulda var ol-
mayan deney ortamlarının, bu amaçla özel olarak hazırlanmış projeli TV. 
programlarında canlandırılmasını ve izlenmesini sağlamakla (bu izlemeyi 
okulda TV. olmaması durumunda köy odasında, hatta kahvesinde bile 
gerçekleştirmek mümkün olabilir) ve yerel olanaklarla denemeler yapma-
nın araştırılarak özendirilmesiyle zenginleştirilebileceğini düşünüyorum. 
Ki bu tür girişimler, okul çağı çocukları dışında yerel topluluğun diğer üye-
lerinin de ilgisini ve öğrenmeye meraklarını geliştirebilir. Ancak bu prog-
ramların uzmanlarca hazırlanmış, hedef kitle özelliklerine uygun, yadırga-
mayacakları ve gerçekten öğrenmeye katılma isteğini yaratacak "projeli 
eğitim yayınları" olması gerektiğini hemen eklemeliyim. Bütün bunlar ya-
pılabilecek şeylerdir. Ve yapılan harcamaları, fayda-maliyet bakımından 
da, fazlasıyla karşılayabilecek ekonomik araç ve yöntemler olarak düşü-
nülmesi gerekir. 

Programları ve ortamı eşitlemek bakımından, kurulması uygun yer-
lerde halk kitaplıklarını sayı ve nitelikçe artırmak; özellikle yine kitap ve 
diğer eğitim malzemelerini sağlama bakımından, yararlı deneyimlere sa-
hip olduğumuz kardeş okul kampanyalarını özendirmek; gezici kitaplık 
deneyimimizi güncel bir anlayışla geliştirerek yine devreye sokacak yatı-
rımlar yapmak; yerel toplumun yetişkin bireylerini de okumaya özendire-
cek yöntemleri geliştirmek; ayrıca gönüllülük kurumunu yerinde yaratıla-
cak kaynaklar olarak değerlendirmek, vb... önerileri bir çırpıda sıralamak 
mümkün. Bu son noktayı da yeterince, hatta hemen hiç değerlendireme-
diğimizi düşünüyorum. Şöyle ki, okulların çevrelerindeki mahallelerde 
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oturan insanlar arasında, eğer yardımlarına okulun gereksinim duyduğu 
hissettirilecek olursa, devreye sokulabilecek gönüllüler bulunabilir ve 
bunların temel eğitim programlarının amaçlarına yardımcı hizmetleri 
özendirilebilir. 

Okul-Aile Birliklerinin de bu anlayışla yeniden üzerinde düşünülmesi-
ni öneriyorum. Bugünkü pratikte Okul-Aile Birlikleri, daha çok, okul yöne-
ticilerinin bazı ek kaynakları sağlamaya elverişli konumlardaki velilerin bu 
konumlarından okulun ihtiyaçları için yararlanmak üzere, bu nitelikteki 
velilerden oluşturulan kurumlardır. Acaba daha işlevsel bir yapıya kavuş-
turulmazlar mı? Ailelerden daha geniş kesimin okulla ve eğitimin sorun-
larıyla daha çok etkileşerek, bu sorunların çözümleri konusunda da katı-
lımlarını özendirerek, serbest zamanı olan daha çok gönüllüyü işe 
koşacak eğitsel etkinliklerde katkı sağlayacak bir yapıya kavuşturulmaz-
lar mı? 

Kimse karşılıksız bir şey yapmaz demeyelim. Kimileri için "bir işe ya-
radığını görmek ve bundan aldığı doyum" bile bir karşılıktır, hatta bir in-
san ihtiyacıdır. Kaldı ki bu hizmetler karşılığında verilecek ufak bir bedel 
de, bazı işlerin yerine getirilmesinde harcanan para ve insan kaynakların-
dan tasarruf bile sağlayabilir; öğretim personelinin yükünü azlatabilir, 
enerjisini daha verimli kullanmasına olanak açabilir; ayrıca okulun çevre-
si ile bütünleşmesine, ailelerle ilişkiler geliştirmesine de yardımcı olabilir. 

Temel eğitimde erişilebilirliği genelleştirmenin ve eşitliği sağlamanın 
üçüncü bir ölçütü olarak; temel eğitimin her yurttaşa maliyetinin eşitlen-
mesi konusunda da, bireyin temel eğitim görmek için bütçesinden dolay-
sız (okul araç gereci, vb.) ve dolaylı (giysi, beslenme ulaşım, ek araç-
gereç vb.) olarak yaptığı harcamaları eşitlemek gerekir. Buradaki eşitle-
me de, aynı miktar harcamayı değil; fakat varsıllığa yoksulluğa, çevre ko-
şullarına göre bir dengeyi garanti etmek anlamındadır10. 

Zorunlu temel eğitim için yurttaşın doğrudan eğitim harcamalarına 
yapması beklenmemelidir. Gerekli kitap, araç-gereci sağlamak, ilköğreti-
mi zorunlu ve parasız olarak öngören Anayasa'nın da bir gereğidir. Dola-
yısıyla yurttaş açısından bu bir haktır. Dolaylı harcamalarda da farklılıkları 
yoksunlar lehine ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. 

Ki doğrudan harcamalar konusunda, 1992-93 öğretim yıl ında 
"Ödünç Kitap Verme Projesi" çerçevesinde köy okullarındaki öğrencilerin 
tümüne, şehir ve kabasalardaki yoksul öğrencilere bedelsiz ders kitabı 
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verilmesini; dolaylı harcamalar konusunda da yine bu öğretim yılında 40 
ilimizi kapsamına aldığı belirtilen11 "taşımalı ilköğretim uygulamasını bu 
açıdan çok olumlu gelişmeler olarak değerlenidiriyorum. 

Temel eğitimde genişletilmiş görüşe göre, ikinci olarak öğrenme  ba-
şarısı  üzerinde  odaklaşmak  gerekir. Bu, temel eğitimde odak noktasını; 
kayıtlı öğrenci sayısı, organize programlara sürekli devam ve diploma ge-
reklerinin yerine getirilmiş ve sonuçta 5 ya da 8 yılın bitirilmiş olması de-
ğil; öğrenmenin gerçek başarısı ve sonuçları olarak kabul etmek demek-
tir. Eğitimde iç verimlilik kadar dış verimliliğe önem vermek; yani temel 
eğitimin çıktıları ile toplumun ihtiyacı arasındaki ilişkiyi hiç gözden kaçır-
mamak; zorunlu temel eğitimin ifade edilen amaçları bakımından ve bu 
eğitimi kendi kendinin amacı haline dönüştürmemek bakımından son de-
recede önemlidir. 

Bu da kuşkusuz, okulun çevresi ile etkileşime olabildiğince açık bir 
dizge yapısına ve programlara kavuşturulması ile olanaklıdır. 

Bu konuda; 1984 ve 1986 yıllarında Nihat Bilgen, Hıfzı Doğan ve Şa-
diye Külahçı tarafından yapılan İlköğretim Okulu Araştırmaları12, pek 
olumlu bulgular getirmemiştir. 

Bu araştırma bulgularına göre çıkarılan genel sonuçlardan biri; ilköğ-
retim amaçlarının, öğretmen ve yöneticilerin yaklaşık yarısı tarafından an-
laşılmadığı ve eğitim programında yazılı olan amaçların gerçekleşme 
oranlarının düşük değerlendirildiğidir. 

O halde öğrenmede başarı sağlamak ve öğrenenlerin gizilgüçlerini 
sonuna kadar kullanmalarına olanak vermek için etkin ve katılımcı yön-
temlere ağırlık vermek, öğretmenleri bu amaç doğrultusunda Hizmet içi 
eğitimle ve eğitimde uzmanlık hizmetleri ile yerinde desteklemek, başarı 
konusunda çevre koşullarını da dikkate alan kabul edilebilir tanımlar yap-
mak ve kullanılan başarılı değerlendirme sistemlerini de geliştirip çeşit-
lendirmek gerekecektir. 

Temel eğitimde genişletilmiş görüş açısından, temel  eğitimin  araçla-
rını  ve  kapsamını  genişletmek  gerekir: 

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel öğrenme ihtiyaçlarının 
çeşitliliği, karmaşıklığı ve değişken yapısı; temel eğitimin kapsamını, şu 
bileşenleri de içerecek biçimde genişletmeyi ve sürekli olarak yeniden ta-
nımlamayı da gerektiriyor. 
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- Öğrenmenin doğumla başladığını düşünerek, bebek bakımı ve okul 
öncesi eğitimi konusunda ailelere, yerel topluluklara yönelik eğitsel yar-
dımlar sağlanmalıdır. 

- Çocuklara ailenin dışında temel eğitim vermede kullanılan başlıca 
sistem ilkokullardır. Fakat, okullarda uygulanan öğrenme standartlarına 
eşit standartları tutturması ve yeterince desteklenmesi koşuluyla, örgün 
eğitime katılma olanağı sınırlı olan ya da hiç olmayan çocukların temel 
öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici alternatif programlar-
dan yararlanılabilir. 

- Gençlerin ve yetişkinlerin temel öğrenme ihtiyaçları çeşitlilik göste-
rir ve çeşitli sistemler aracılığıyla karşılanması gerekir. 

Okuma yazma programları kaçınılmazdır, çünkü okur-yazarlık kendi 
başına gerekli bir beceri olduğu kadar yaşamla ilgili diğer beceriler için 
de bir temeldir. Anadilde işlevsel bir okur-yazarlık aynı zamanda kültürel 
kimliği de hem güçlendirir, hem geliştirir. Ancak bu eğitimin de, öğretmen 
odaklı değil; katılan odaklı yöntemlerle yürütülmesi, elde edilen okuma-
yazma becerisinin unutulmayıp kullanılması açısından da etkili olacaktır. 
Bu açıdan ülkemizde hiç denenmemiş yaklaşımlar, diğer ülkelerin dene-
yimlerini konu alan literatürde bulunmaktadır. Ve değerlendirilmesi gere-
kir. 

Diğer ihtiyaçların karşılanmasında, beceri eğitimi ile çıraklık eğitimi 
ve sağlık, beslenme, nüfus, tarımsal teknikler, bilim ve teknoloji, çevre ve 
doğurganlık bilinci dahil aile yaşamı ve toplumu ilgilendiren diğer konular-
da yaygın ve örgün eğitim programlarından yararlanılabilir. 

Bütün bu konularda yerel toplum düzeyinde eğitim düzenlemelerini 
zorlamak ve bunlarla zorunlu temel eğitim okullarında verilen eğitimi bü-
tünleştirmek gerekmektedir. Çocukların ve ailelerin ya da yerel topluluk 
çevresindeki insanların eğitimi birbirini karşılıklı olarak destekleyen olgu-
lardır ve herkes için sıcak ve canlı bir öğrenme ortamı yaratmada bu kar-
şılıklı etkileşimden yararlanılabilir. 

O halde, çocukların öğrenme ortamını genişletecek bilgi ve beceriler, 
okul dışında yetişkinler için hazırlanan öğrenme programlarıyla bütünleş-
tirilmelidir. 

Bu noktada ben yine varolan kaynak ve olanaklarımızla yapabilecek-
lerimizi yapmadığımızı iddia ediyorum. Halk eğitimi hizmeti ülkemizde gi-
derek, il ve ilçe düzeyinin altına hiç inmeyen, okul benzeri yapılar ve or-
tamlarla hantallaşmıştır ve herkes için temel öğrenme ihtiyaçlarına bile 
yanıt vermekten epeyce uzaktır. 
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Bu konuda geçmişteki deneyimlerimizden de yararlanarak ve çağ-
daş gelişmeler doğrultusunda, alana özgü uzmanlık bilgilerini ve alanda 
yetişmiş insangücünü de işe koşan yeni bir yapılanmaya gereksinim var-
dır. 

- Bilgi, iletişim ve toplumsal hareketin yararlandığı her türlü araç ve 
kanalla, temel bilginin ulaştırılması ve insanların toplumsal konularda bil-
gilendirilip aydınlatılması amacıyla kullanılmalıdır. 

Geleneksel araçlar yanısıra kitaplıklar, televizyon, radyo ve öteki kit-
le iletişim araçlarının bütün olanakları, herkesin temel öğrenme ihtiyaçla-
rının karşılanması amacıyla daha çok değerlendirilmelidir. 

Bu bileşenler kendi içinde bütüncül-tamamlayıcı, birbirini güçlendi-
ren, karşılaştırabilir standartlara sahip bir dizge oluşturmalı ve sürekli bir 
öğrenme süreci için fırsatlar yaratıp bunu geliştirmeye katkıda bulunmalı-
dır. 

Öte yandan temel eğitimde genişletilmiş görüş açısından önemli bir 
nokta olarak, herkes için Eğitim Dünya Beyannamesi, "ortaklıkları  güç-
lendirmek"  ilkesini hareketin kalbine yerleştirmeyi öğütlüyor. Şöyle ki, 
ulusal eğitim yetkililerinin biricik görevinin elbetteki herkes için temel eği-
timi sağlamak olduğunu teslim ederken; bu görevin gerektirdiği bütün in-
sansal, parasal ya da örgütsel koşulları sağlamayı yalnızca eğitim örgü-
tünden ve okul kurumundan beklememeliyiz. 

Zaten, bu sempozyumda sunduğu bildirisinde Sn. İbrahim Yurt'un 
çizdiği belki karamsar fakat gerçekçi tablo ile de gözler önüne serildiği gi-
bi yalnızca okula yatırım aracılığıyla bunu gerçekleştirebilmek hem pek 
olanaklı görünmemektedir; hem de bu biçimiyle okulu en çok kaynak yu-
tan fakat doymayan verimsiz bir yapı olarak giderek büyütme riskini de 
üstlenmiş olabiliriz. 

Bütün düzeylerde yeni ve yeniden canlandırılmış ortaklıklara ihtiyacı-
mız var. Bunlar; öğretmenlerin, yöneticilerin ve eğitim uzmanlarının özel 
bir rolü olduğu ön kabulüyle, eğitimin bütün alt sektörleri ve biçimleri ara-
sındaki ortaklıklar; plânlama, finansman, iletişim ve diğer toplumsal sek-
törleri içeren devlet kuruluşlarıyla eğitim sektörü arasındaki ortaklıklar; 
resmi ve resmi olmayan kurumlar, özel sektör, gönüllü kişi ve oluşumlar, 
yerel topluluklar ve aileler arasındaki ortaklıklardır. Burada ailelerin ve 
uzman eğitimcilerin üstlendikleri rol, yaşamsal bir önemdedir. 
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Gerçek ortaklıklar, zorunlu temel eğitim programlarının daha iyi plan-
lanmasına, uygulanmasına, işletilmesine ve değerlendirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Herkes için temel eğitimde bu tür bir yaklaşımın yaşama geçirilebil-
mesi için, Dünya Beyannamesi ile 3 gereklilik benimsenmiştir13: 

1) Destekleyici bir politika içeriği ve politik irade geliştirmek, 

2) Kullanılmayan ve yeni kaynakları -kamusal, özel ve gönüllü- hare-
kete geçirmek ve 

3) Uluslararası dayanışmayı güçlendirmek. 

Bütün bunlar yapıldığında ve burada genel bir yaklaşımla getirilmeye 
çalışılan bazı önerilerin herbirinin birer araştırma önerisi olarak kabul edi-
lerek yerinde değerlendirilip zenginleştirilmesiyle; yaratıcı etkinlikler üze-
rinde desteklenmek kaydıyla yapılacak bilimsel projeli ekip çalışmalarıy-
la; düşünceler eylemle birleştiğinde, kanımca ancak o zaman, zorunlu 
eğitimin süresi ve olanaklar konusunun tartışılmasında ve pratiğinde da-
ha çok yol almış olabileceğiz. 

Kaynaklar 

1. İ.E. Başaran, Temel  Eğitim  ve  Yönetimi,  A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını No: 112, An-
kara: 1982, s. 21. 

2. aynı, s. 11. 
3. aynı, s. 11. 
4. aynı, s. 21. 
5. WCEFA. "Herkes için Eğitim Dünyası Beyannamesi ve Temel Öğrenme İhtiyaçları-

nın Karşılanması İçin Hareket Çerçevesi" (aslı ingilizce), Herkes  İçin  Eğitim  Dünya 
Konferansı,  5-9 Mart 1990 Jomtien, Tayland, New York: Nisan 1990. 

6. aynı, s. 4-7. 
7. İ.E. Başaran, a.g.e., s. 43-46. 

8. aynı. 
9. aynı. 

10. aynı. 
11. M.E.B. Koksal Toptan'ın 1993 Yılı Bütçe Konuşması. 

12. H. Nihat Bilgen. İlköğretim  Okulu  Araştırması  Cilt  I,  MEB, ilköğretim Gn. Md.lüğü 
yayını, Ankara: 1986; Hıfzı Doğan ve Şadiye Külahçı, İlköğretim  Okulu  Araştırması 
Cilt  II,  MEB,  İlköğretim  Gn.  Md.lüğü  yayını,  Ankara:  1986. 

13. WCEFA.  a.g.e. s. 7-9. 


