SEKıZ YILLIK OKUL KONUSUNDA
üç ÇALIŞMA
Prof. Dr. Zi~ BURSALIOOLU

(*)

Temel eAitjmi ve vatandaşlık eAitimini kapsayan zorunlu egitimin sınırlı bir modelini yansıtan, sekiz yılhk okul konusunda akademik nitelikto ilk çalışma, Hacettepe
Üniversitesi MESEF progmm çerçeyesinde eAibm yönetimi dalında, doktora ve master
adaylarından olU§aD9 kişilik bir grup tarafından, "Okul Yönetimi" dersinin ödevi olarak
1972 yılında hazırlanmıştır(l). Bu konu, egitim sistemimizde amaç, yapı ve süreç
bakımından önemli degişikliklerin öngötüldügü 12 Mart 1971 sonrası hükümetinin
programında da yer aldıgından, böyle bir çalışmadan yönetimin de yararlanabileceRi
.
.
düşünül~üştür.
Sekiz yıllık-okula çok yönlü bir yaklaşımı gerçekleştirmek üzere, konu dokuz
bölüme ayrılmış ve her bölüm üzerinde bir 1>iIdirihazırlanmasıkararlaştırılmıştır. Önce.
her ögrencinin hazırladıgı bildiri planı derste tartışılmış, daha sonra bu planlara gÖre
hazırlanan bildiriler özetlenerek sunulmuş ve tartışılarak geliştirilmiştir. Yetkili organlara ve kişilere sunulmak üzere bir yapıtta toplanan bu özetler, Miltt Egitim Bakanbgı
tarafından basbnlmışbr. Yapıtın ÖD~de,
özetlerde yer alan fikir ve öneriler lıaIdCında
ayrını,1ı bilgi almak isteyenlerin, bildirilerin ashndan yararlan~ilecegi belirtilmiştir.
Ayrıca. bu fIkir ve önerilerin tartışmaya açık oldugu da vurgulanmıştır. Özetlenen bildirilerin başhklanve sahipleri aşaRıda sunulmuştur:

1. Mustaf;ıÜstündaA
.
. Sekiz Yılhk Okul ıçin Nedenler,Hedefler,tikeler,Fonksiyonlar.
.

2. Rıfkı Can

Sekiz Yılhk Okulun Genel ögretim Programları

3. Nezahat Seçkin

.

Sekiz Yılhk Okulun İş Hayatına Yöneiten Programları
4. Nihat Bilgen
Sekiz Yılhk Okul Karan ve Planlaması
S. Ahmet Akgün
sekiz Yılhk Okulun Örgütü ve yöDetim Süreçleri
6. sezer soceı-

~

Yılhk Okulun TeftişSistemi
.

.

(*) Ankara Ünivenitesi Eiitim Bilimleri Fakültesi Öiretim Üyesi.
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.

7. Selçuk Kantareıogıu
Sekiz Yıllık Okulun Personel Sorunu
8. Tevfik Rüştü Gökalp
Sekiz Yıllık OkulunElitim

9. SamiQökmen

Araçlan Maliyeti

..

Sekiz Yıllık Okulun çevreye Dönük Fonksiyonları
Sekiz yıllık okul alt sistemini izlemesi gereken ortaOlretim alt sisteminin de yeniden düzenlenmesi amacıyla, aynı yıl içinde Ankara Üniversitesi Elitim Fakültesi'nden
on doktora adayımn bulunduAli bir sınıfta, ders ödevi olarak, aynı yöntemlerle,
"Ortaölretimin Yeniden Düzenlenmesi" batbAı altında bir çalışma yapılmış ve bu
çalışma da Milli Egitim BakınbAl tarafından bastJnlmıştır(2); Bu yapıtta özetIenen bildirilerin başbkIanve sahipleri de, aŞaAıda sunulMuştur:
1.

Mahmut Tezcan
0ııaÖAretimde

Amaçlar

2. M.Ali~

4.

Sosyal Bilimlere HazırlayanProgramlar
Leyla
Küçükahınet
.
Fen BilimlerineHazırlayanProgramlar
İlhanSeıgin

S.

Yahya Ö1JıOY

3.

\

MesleAe ve YükseköAretime-Hayata

ve Mes1ege Hazırlayan Programlar

Or1aöAretimde ÖAretmen Sorunu

6.
tl.

DOAanÇagIar
orta DereceliOkullaıdaRehberlikRefonnu
HaydarTaymaz

8.

Kemal Akgün

~de

ÖArenciBaşansımnÖlçülmesive DeAerlendiri1mesl

OrtaöAretimdeokul Teftişi

9.

CahitAlican
OrtaöAretimde Okul-Çevre İlişkisi

10.

1tr.thi.mBaşaran
OrtaöAretimde Okul ÖrgUt1enmesi ve Yönetim

11.

Sistem Kurammın Ölçütleri ve TebliAİer _pAında Ortaölretimin DeAerlendirilmesi (kuram-uygulama karşılaşbmıası)

Sekiz yıllık okul kOnusunda diAer bir çalışma, 1981 yılında yapilan Onuncu Milli
EAitim Şôrası kapsamında yer almiş bulunmaktadır. ŞOra önraporlannı hamiayan dLX1
komisyondan biriolan ve Ankara'daki üç üniversitenin bazı ögretim üyelerinden oluşan
Sistem Komisyonu tarafından getirilen ve ŞQra'ca benimsenen okul Sistemi'nde, 8
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Yıllık Temel Elitim Okulu esas alınnuştıI(3). Temelelitimin nitelikleri özetle şöyle
saptan~ıştır:
1. Temel eAitim bir ~tündür. Teel eAitim delişik süreli 9kullara bölünmemelidir.'
2. Temel elitim süresince eAitilenlerin (özenikle çal çocuklarının) yeteneklerinin
tanınmasİ

asıldır.

3. Elitileoler, Temel elitim boyunca deAişik alanlarda kendilerini deneyerek
tanıyabilmelidir. Bu amaçla, temel elitim programlarının 7.~nginleştirilmesi
ve
.

türlendirilmesi
gerekligörülmektedir.
4. Zorunluölrenim çalındaki çocukların tümününtemel elitim gönnesi gerektilinden, temel elitimin bütünlülü içinde, ayrı programların bulunması gerekli
görülmüştür. s. Temel elitim okulu, üst öAretime
. gidemeyecek olan çocukları bir meslele
hazırlaY.abilmelidir.
.'
.
6. Temel elitim o1culu, çevresinin eA,itim ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve
çevresiyle bütünleşebilmelidir.
Bu okulungörevleride aşaIıdakigibi saptanmışbulunmaktıdır:
1. Zmmlü öArenimçalı çoc~
temeleAitimvermek.
2. Zorunlu öArenimçalı çocukları~dan,özel elitimi gerektiren çocuklara temel
eAitimvermek,
3.Temel eAitimokulundandiploma,ya da herhangibir kademesindenbelge ıiımak
isteyen yetişkinlereeAitimvermek,
4. Y e~lere,

meslek ve gelişimıeriDeuygun,kısa sürelitemel elitim vermek,
.

5. Temelelitimehazırlayıcıanasmıfianaçmak.
,

6. QrtaöIretimdüzeyindeaçılacakolan,.meslele yöneItenya da hazırlayan,öAretim

etkinliklerine yaıdım etmek,
7. çevresine yönelik eAitim etkinliklerinde bulunmak.
Daha önce açıklandılı gibi, bu okulun. uzantısı olan, ortaöAretimde çok amaçlı ve
delişik programlı lise ile mesleki ve teknik okul modeli' önerilerek, ortaölretimde
bütünlük ilkesi öngörülmüştür(4). ŞUra'ca kabul edilen Sistem Komisyonu'nun raporundaki 6.- ve 7. maddelere gOre, bu Temel ERitim modelinin aşamalı olarak uygulanması ve Bakanlılın da bunu gerçekleştirecek biçimde örgütlenmesi kararıarı, savsaklaninış ve uygulanamamıştır. .
Sekii yıllık okul konusunda üçüncü ve. yeni birçalışma,
Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma planı özel ihtisas komitesi niteü~nde DPTtarafından kurulmuş olan "Sekiz
Yı1Iık Mecbwi tıköAretim Komitesi"nde.yapılmıştır(5). AltıncıBYKP döneminde, bu
konuda öng~ecek
politika ve önlemleri ortaya koymak için; Ankara ve Hacettepe
Onivemtelerl EAitim Fakültelerinden birer, DITden üç ve Milli Elitim Bakanlılı'ndan
9 temsilciden oluşan komite, ilk toplantısında sekiz yıllık okulun ilköaretim okulu olarak kalmasınıbenimsemiş,
çalışma programını yapmış ve üç çalışma grubuna
aynlmıştır. Bwi1ardan birincisi aşalıdaki kQnuları aynnbb alt başlıklara da bölerek ince.
lemiştir:
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.
A Sekiz Yıllık tıİcögretime Geçişi Zorlayıcı Sebepler
B. Alt yaPıda Bütünleştiıme Girişimi
C. İlle ve OrtaokUl Prograinlarınm Bütünleştirilmesi Problemi

'D.1IkögretimdeBeceri Problemi

.

İkinci çalışma grubunun ele aldılı konuJar
A Ögretmen Yetiştiıme

~

B. Mevcut Dwum
B. Problemler

D.Öneriler
Üçüncü ve son çalışma grubunda ise aşalıdaki

baııanmıştır:
.
.

konular incelenmiş ve rapora

..

A Okulun Son Üç Yıllık Döneminde Mesleki Yönlendinne
B. Elitim Skine

ılişkin Problemler

C. ılkögretimin% 100 GerçekleşmesiGerekleri
D. Finansman Problemi
E. Yönetime nişk:in Problemler

Üç çalışma grubunun raporlanodan çıkanlan bir özet. 22 ÖDeri ve 16 eki ile. Komitelnin raporu tamamlanmıştır. 22 öneri içinde. sekiz yıllık okulun yapısını oluşturmayı
hedefleyenTnci ÖDeride. oıtaögretim okulları bünyesindeki ortaokulların, yani genel ve
mesleki liseler yapısındaki
ortaokulların. bir Plan çerçevesinde ilkögretime ballanması
,

öngörülmüştür;
Altıncı BYKP'da. sekiz yıllık 9kUl veya ilkögretim okulu terimleri degil. ilkokul terimi yer almış b~unmaktadır(6). 1990 yıllık programında, 742 ilköAretim okulu
gösterilmiştir. 1991 yıllık programında bu okUl tipi bulunmamakla beraber. sekiz yıllık
temel elitim uygulamasının, alt yapınuıelveı'işli oldugu yerleşim birimlerind~, pilot
proje olarak başlatılacalı kararı görülmektedir. 1992 yılı
progl'amında, sekiz yıllık zorunlu eli~
şöyle hedeflenmiştir: "1739 sayılı Temel Egitim Kanunu'nda degişiklik
yapılarak 2000 yılına kadar sekiz yıllık Zorunlu egitimi yaygınlaştırDıak için TBMM'ne
kanun tasansı sunulmuştur. Bunun. için, fiziki alt yapının geliştirilmesi ve egitimdeki
insangücü ihtiyacının karşılanması yönündeki çalışmalar Ö{lem arzetmektedir." Bu konudadaki tedbirler de şöyle sıralanmıştır: "Sekiz yıllık zorunlu ögretim uygulamasına
hız kazandırılacaktır. Genelliseler bünyesindeki ortaokulların, sekiz yıllık zorunlu

ilkögretim okulları ile bütünleştiritmesi ve yörietimlerinin ııkögretim Genel
Müdürıügüne devri konusunda başlatılan çalışmalar hızlandınlaeaıktır." Görüldügü
gibi, SekizYıllık tlkögretimi Geliştiıme Komitesi Raporu'nda bulunulan ÖDerinintam
aksine~ oı1aöAfetim yapısındakiortaoİc:ullardan sadece genelliseleroeki' ortaokulların
ilkögretim okulları ile bütünleştirilmesi öngörülmüştür(7).
Egitim' Bilimler Fakültesi'nde yedi yıldır. okutulan "Karşılaştırmalı
Egitim
Yönetimi" doktora dersinde okulsistemleri ~lenen ()3 ülke itib8ny~, degişik kaynak-o
lara göre bazı ülkelerin zorunlu egitim süreleri şöyle görünmektedir(8).
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Zorunlu ÖAretim Süresi 12 Yıl Olan Ülkeler: Belçika, Almanya. ABD
Zorunlu Ögretim Süresi 11 YılOlan Ülkeler: İngiltere
Zorunlu Ögretim Süresi 10 Yıl Olan Ülkeler: Cezayir, Kongo, İspanya, Fransa,
Gana, Romanya, Hollanda, Kanada, SSCB, Macaristan, D. Almanya, Avustf<Üya, Ja-

.

m~

.

Zorunlu Ögretim Süresi 9 YılOlan Ülkeler: Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya,
Yunanistan, İsveç, G. Afrika, Japonya, El Salvador, Norveç, Panama. Ürdün, Danimarka, İsviçre, İrı8nda, İsrail, Bahreyn, Libya
.

Zorunlu Ögretim Süresi 8 YılOlan
Çekoslavakya,

Ülkeler: Bulgaristan, Yugoslavya,

İzlanda, Brezilya, Y. Zelanda, İtalya; Arnavutluk, Polonya. .Şili, Ango-

la, Afganistan,K. Kore

Zorunlu ÖAretim Süre~i 7 YılOlan Ülkeler: Danimarka! Arjantin, Tayland
.

Zorunlu Ögretim Süresi 6 Yıl Olan Ülkeler: Endonezya. Fas, Filipinler, GÜney

Kore, Meksika, Suudi Arabis~,

Tunus. Etopya, İrlanda, Küba, Irak, Suriye, Venezuel-

la~Mali, Malezya, Peru, Malta, Çad, Mısır, Sudan, Zaire, Küba, Nijerya
Uluslararası son degişmeler dışında, zorunlu ögttnim süresi beş yıl olan ülkeler ise
şunlardır: 'tran, Senegal, Pakistan, Colombia. Türkiye, Burma. K.K.T.C., Laos. Srilanka, Mako, Hindistan, Nepal, Vietnam, Bangladeş, Benin, Kuveyt(9).
. .
Zorunlu ögrenim süresine hükümetlerin verdigi ~gırlık, hem programların hepsinde.
hem de aynı derecede yer almamıştır. Genellikle, hükümet programlarının egitime
ilişkin kısımlarında, sistemin okul öncesi, ilkögretim, ort.aögretim, mesleki ve teknik.
egitim, yüksekögretim gibi alt sistemlerini.n her birine degil; siyasi tercihlere göre, bunlardan bazılarına veya daha farldı sorunlara deginildigi görülmektedir. Ömegin, ikinci
Turgut Özal hükümetinin programında. egitim ve ögretimde 1 milyon bilgisayar kullanılması ile, bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçlan degerlendirilerek. YÖK kanununun günün şartlarına göre degiştirilmesi (ANAP sıra1aı1ndan alkışlar)'ile vurgulanmıştır(lO). Mesut Yılmaz hükümetinin programında. yüksekögretimde 2010 yılına
kadar bir master plan hazırlanması amaçlaninıştır(ll). Yedinci SUleyman Demirel
hükümetinin programında, egitim ve ögretimin devletin yüküUılülügünde ve parasız
olması esas a1ınmıştır(12)..
Zorunlu ögrenim süresine gelince. sekiz yıllık okul kavramı ilk defa, 1971 yılında
kurulan Nihat Erim hükümetinin programında yer almıştır. "Zorunlu ögrenim süresinin
ileride bütün yurda yayılmasına hazırlık olarak, çok yönlü ögretim yapan ve ögrenciyi
hem üst Okullar, hem de çalışma hayatına hazırlayacak sekiz yıllık öku1ların deneme olarak kurulmalari için, gerekli hazırlıklara hemen başlanacaktır(13):"
Birinci Turgut Özal hükümetinin 1983 tarihli programında. ülkemizdeki zorunlu
öArenim süresinin uzatılmasına ilişkin bir hedef ÖIlgörülmemiştir(14).
!kinci Turgut Özal hükümetinin 1987 tarihli programında ise, ilk ve ortaögretimde

ikili ögretiminkaldıplması benimsenmiştir(15).

.

Yıldırım Akbulutfon 1989 tariiıli hükümet programında, bir önceki programda geçen
ifadelerin çogu ve ilk ve ortaögretimde ikili ögretim.inkaldırılacaAt tekrarlanmıştır(16).

'.
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Mesut Yılmaz'ın 1991 tarihli hükümet programında, zorunlu egitimin 2000 yılına
kadar sekiz yıl, 2000 yılından sonrası için de on yıl olmasını sa gı aya cak
kanuni düzenlemelerin yapılması öngÖ1'Ülmüştür(17).
. Yedinci Süleyman Demirel hÜkümetinin 1991 tarihli piogramında, "Zorunlu egitim
en az 8 yıl 01:ıcaktır" hedefi yer almış bulunmaktadır(18).

SONUÇ

.

1992 Programı'nda verilen sayılara göre, ülkemizde 51.370 ilkokuldan, sadece
2017'si ilkögretim okulu yapısında .bulunmaktadır ki, bu yakJaşık % 4 oranında bir deneme yansıtmaktadır. Diger yandan, MEB Sayın Köksal Toptan, ;1'Sekiz yıllık zorunlu
egitime, pilot okullano dışında bütün Türkiye'de geçmemiz kısa sürede mümkün degil"
yorumunda bulunmuştur(l9). Koalisyon hükümeti programında yer alan bu hedefin,
süre bakımından

daha açık bir p1anlamaya kavuştımıImac;ı gerekmektedir.
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