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.
Temel egitim, bir egitim sisteminin temelidir. Bu sistemin varligını

sürdürebitmesi temel egitimin işl~vlerini yerine getirebilmesine büyük ölçüde
baAlıdır. Temel egitimde bu gücü yaratan kaynaklardan, şüphesiz,~n öneınlilerinden

biri egitim programıdır.

Okul öncesi egitim döneminin de. temel egitimle zorunlu ilişkisi gözönüne
alınırsa, temel egitim dönemi kabul edilen 5-14 yaş dönemi ögrencilerine uygulanan
programlar, Okul öncesi EAi~ Programı, Alb Yaş Grubu Programı, tlkokul Prog-
ramı, tlkögretim Okulu Kılavuzu, Ortaokul Programı olmak üzere dörtprogram bir

kılavuzdur.

Okul öncesi Programı 1989 yılında, Altı Yaş Grubu Programı 1985 yılın~,
tlkokul Programı 1968 yılında, tlkögretim Okulu Kılavuzu 1983 yılında kabul edil-
miştir. Ortaokul Programı ise 1957 yılından 1987 yılına kadarki yıllar içinde kabul
edilenders müfredat programlarının bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kabul ta-
rihleri açısından bakıldlgında programlar birbirinden çok farklı dönemlerin ürünüdür.

i

Bu farldılık .te~l egitimde programınbUtün!ügünüzedeleyen bir durumdur.

Milli Egitim Temel Kanunu'nda Temel Egitim Okulu ~vramı 2842 Sayılı
Yönetmelik'te tlkögretim Okulu olarak degiştiiilrtıiştir. LV. Beş Yıllık Kalkınma
Planı'nda ilk beş sınıf temelegitimin 1..kademesi, son üç sınıf II. kademesi olarak
adlandırılmışbr, V. Beş Yıllık Kalkınma Planıında"ilkögretim okulu ana sınıfı ilko-
kul ve ortaokuldan oluşuıf hükmü getirilmiş (Tural, 1988, s. 163). 1992 yılında
yürürlüge giren tlkögretim Kurumları Yönetmeligi'nde zorunlu egitim 6-14
döneminden 5-15 dönemine kaydırılmış, ortaokulu ilkokuldan kategorik olarak

iayırarak "ilkokula dayalı üç yıllık egitim-ögretim yapan okul" olarak tanımlanmışbr.

'Bu örnekler de gösteriyor ki, ülkemizde MlA bugün ilkögretim daha kavram ve yaş
dönemi olarak yerli Yerİıx:eoturtu1muş,açıklıga kavuşturolmuşdegildir.

.
(.) Mannara Üniversitesi Atatürk EAitim Fakültesi ÖAretim Üyesi.
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Yıllardan beri özellikle 19501i yıllardanbu yana "hayata dönük temel eltitim" he-
defi resmi belgelerde ısrarla belirtilmesine mltmen gerçekleştirilmesi için somut
adımlar atılmamıştır.Nitekim LV. Beş YıllıkKalkınma Planı'nda 0qaokul Programı
ile ilgili düzenlemeler yapılacaltı, V. ~eş Yıllık Kalkınma Planı'nda ortaökulların
teorik eltitime dönük eltitim verdilti (Tura!, 1988, s. 228), DPTnin 1987 yılı prog-
ramında ilköltretim okullarının iste~eni vermedilti (s. 334), llkögretim Okulu
Kılavuzu'nda ilkokulların ezberci, pasif öltrenciler yetiştirdilti (s. 15) tespitleri
yapılmıştır. Yine ayD"1konuda III. Beş Yıllık Kalkı,ıımaPlanıının 741. sayfasında,
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 207. sayfasında, VI. Beş Yıllik Kalkınma
Planı'nın 156. sayfasında, 10. Milli Eltitim ŞOrası'nın27-28. sayfasında, ll. Milli
Eltitim Şôrası'nın 84. sayfasında, 12. Milli EAitim Şôrası'nın 82. sayfasında bu

.

~onu ile ilgili gÖrüşler ortaya atılmasına mAmen gerekli düzenle~eıer yapılmamıştır.

1963 yılın~ bu YaÔa sekiz ylÜık temel eAitim okulu yürürlüktedir. 1973
yılında yablı bölge okulları olarak hayata geçirilen bu okullar bugün' 257 re i

ulaşmıştır. Uygulanmasından bugüne 19 yıl geçmesine raAmen 1983 yılında

yürürlülte giren llkö!tretim Okulu Kılavuzu'nda.1985 yılında ilkokul ve ortaokul
programları bütünleştirilerek ilköAretimde program bütünlültü saltıanacak, 1955'te 8
yıllık zorunlu eltitim yürürlülte girecek hedefi (s. -14-16) hM! boşluktadır. Bu yıl

yürürlüAe giren 11kögretim Kurumları YönetmeliAi'nde de ilkögretimin hayata
hazırlayan bir eAitim kademesi olmas~ gerekliliAi üzerinde ısrarla durması, bu konuda
bir arpa boyu y()l gittiAimizin birbaşka göstergesidir.

Okul yapısı açısından konuya bakılırsa aynı durum sözkonusudur. llköltretim
okullarıbünyesindekiorıaokullarve- baAımsızortaokullar llköAretim Genel
MüdürtüAüne baAlı olmasına mAmen liselerin bünyesinde bulunan ortaokullar
Ortaöıtretim Genel MüdürlüAüne baAlıdır. Bu okullarda teftiş deAerlendirme farklı bir
anlayışla yapılmaktadır. Kısaca. 1992 yılında ilköAretimde program bütünlüAü

saAlanamadıA~ gibi yönetim, sistem, t~ftiş ve delterlendirme bütllnlöAü de yeterince
saAlanmış ~Aildir. llkö!tretimin örnek okulları olması gereken ilköAretim okulları
mevcut halleriyle baltımsızilkokullardan ve ortaokullardan daha ço~ probleme sahip- .

tir(ÇaA~, 1991,s. 258). .

BakanlıAın örgütlenme y~ısı da ilköAretimdeki program karınaşasını arttıran ni-
teliktedir. Progiam yapma, deAiştirme, deAerlen~e çalışmaları Talim ve Terbiye
Kurulu'nun en önemli görevleri arasında yer alır. Ancak son yıHarda Ta1İni Terbiye
Kurulu, Bakanlık teşkilat yapısında sahip olması gereken aAırlıAa sahip deAildir.
Bunun yanında görevleri arasında eAitim sistemi ile eAitim-öAretim plan ve program-
larının esaslarını tespit etmek ve uygulamalarını deAerlendirmek, ilk ve orta dereceli

okul programlarını incelemek ve onaylaniak gibi faaliyetler.olan Eltitim-Ögretinı
Yüksek Kurulu ortaya Çıkniıştır. Bu da iki kurum arasında yetki karmaşasına yol
açmakta ve programların yenilenmesinde olumsuzluklar yaratmaktadır.
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Programların fonksiyonel bir bütünlüAekavuşturulaınamasınınbir diAer nedeni
de okulliır ve bakanlık arasındaki dikey ve yatay. iletişimin yeterli düzeyde olma-
masıdır. Üst kademelerde yapılan program geliştirme çalışmalarınıbizzat uygulayan
alt kademelerdenyeterli katkı gelmedilinden amaçlananhedeflere ulaşılamamaktadır.
Okullar arası deneyiIİı aktanmı da neredeyse hiç düzeyinde olması bu olumsuzluAu
pekiştirmektedir.

Bugün TüıX eAitimindeönemli bir problemolarak yaşananbaşarısızhAınsebeple-
rinden biri programların yeterince işlevselolmamasıdır. ÖmeAin Akbıyık'ın yaptıA!
araşurmaya göre öAretmenlerin % 21.3'ü başarısızhAın nedenlerinden biri olarak
programlarıgöstennektedir.

Temel eAitim döneminde kullanılan programlar incelendiAindebu prognimların
tek tek. eksiklerini gidererek program ihtiyacını karşılamak mümkün deAildir. Bu .
eAitim dönemininçocukların eAitimihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir programa ih-
tiyaç vardır. Bir başka deyişle, hazırlaDması artık zorunluluk haline gelmiş yeni
program, tamamlanması gereken bir yapı deAil, yeniden kurulması gereken bir
yapıdır..

Programlar

1. Okul Öncesi EAitim Programı, 1989 yılinda kabul edilmiştir. Programla ilgili
açıklamalar. amaçlar, ilkeler, günlük faaliyet çizelgeleri, örnek ünite listesini içeren
bölümlerdenmeydana gelmiştir.

2. Altı Yaş Grubu Programı, 1985 yılındakabul edilmiştir. Programla ilgili
açıklamalar, zaman çizelgesi, ders listesi, üniteler,deAerlendirmeçalışmaları, eAitim-
öAretimfaaliyetlerinde kullanılacakaraç ve gereçler, programınuygulanması ile ilgili
müfettiş v~öAretmenleretavsiyeler başlıklarındanoluşmuştur.

Program günde 270 dakikalık bir faaliyet öngörm~ktedir.II. yanyılda ilkokuldaki
günlük zaman çizelgesine uymayı öngörmektedir.Üniteler ve ders listeleri ilkokul
programındaki birinci sınıf üniteleri ve dersleriyle büyük bir benzerlik
göstermektedir.

3. İlkokul Programı, 1968 yılında kabul edilmiştir. Anayasada eAitim, Türk Milli
EAitimi'nin amaçları, TüıX Milli EAitimi'nin temel ilkeleri, ilköAretimin amaçları,
ilkokulun.eAitimve ögretim ilkeleri, programınuygulama ilkeleri, Programınuygu-
lanmasında kullanılacak metot ve teknikler, planlama, programın uygulanmasında
kullanılacak araç ve gereçler, ders İistesi, müfredat programları, zamanın kul-
lanılması, birleştirilmiş sınıflar, çocuAun. büyümesi ve gelişmesiyle ilgili
açıklamalar bölümlerindenoluşmuştur.

4. İlköAı"etimOkulu Kılavuzu, 1983.yılında uygulamaya konmuştur (sekiz yıllık
temel eAitiminyasalaştıgı ve yatılı bölge okullarındayürürlüAegirdiAi 1973 yılından
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,
on yıl sonra). Anayasa'da egitim Milli Egitimin amaçlanve temel ilkeleri, Temel
Egitim Projesi, ilkögretim okulu, iş egitimi dersi müfredat programı ve ekler .
bölümlerinden oluşmuştur.

. .
, ,

Kılavuzun 37-49 sayfaları arasındaki oniki sayfalık bölüm kılavuzun en önemli
kısmıdır. tlkögretim okulunun amaçları, ilkeleri, program modeli, ders daAıtımı,
planlar, degerlendirme ilkeleri bu bölümde yer almıştır. DiAer bölümler Temel
Egitim Projesi'nin tanıtılması, Iş EAitim Programı ve lşlik Yönetim Kılavuzu,.
llkögretim Okulu ;RehberlikKılavuzu ve bu konu ile ilgili resmi belgelerden meyda-
na gelmiştir.

Programda ana sınıfı 1., 2. ve 3. sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve
çevre Etkinliklen, 4.,5. sınıflarda Temel Bilgi Becerisi ve İş Etkinlikleri, 6., 7. ve
8. sınıflarda genel bilgi beceri ve iş hayatınayöneıten etkinlikler öngörülmüştür.

. ,
Mevcut ilkokul ve ortaokulprogramlarıı::ıdanfarklı olarak 4., 5:, 6., 7. ve 8.

sınıflara altışar saat iş dersi konmuştur.
.

Ortaokul Programı: Belli bir kabul tarİhi yoktiır. Anayasada e~itim, ilkögretimin
amaç ve görevleri, ortaokulun egitim ve öAretim ilkeleri, derslistesi ve zaman
çizelgeleri, ders müfredatprogramlarıbölümlerindenoluşmüştUrr.Mevcut haliyle iç
tutarlıgı olan bir program yapısına sahip degildir. Daha çok 1957. ile 1987 tarihleri
arasında kabul edilen ders müfredat programlarınınderlemesi niteliAindedir.Ders
müfredat programlarınındüzenlenmeside kabul'edildiAiWih ve dönemin eAitimine
göre kimisi ünite esasına, kimisi konu esasına göre düzenlenmiştir.

lkibin yılına yedi yıl kala Avrupa ile bütünleşmek, dünyaya açılmak,
bagımsızlıgına yeni kavuşalı Türk Cumhuriyetlerineözellikle egitim alanında model
olmak savındaki Türkiye'nin egitimin en temel problemlerindenbiri olan program
sorununuhalledememiş olması daha da önemlisi Qldukçaönemli bir zaman gerekti-
ren bu alanda bugündenciddi çaİışınalarınbaşlatılmamışolmaatdüşündürücübir du-
rumdur. .
Türkiye koşullarında bir siyasi iktidarın ?rtalama ömründen daha uzun sürecek böyle

. bir çalışmaya, siyasi başarı kaygısını bir yana bırakarak zaman geçirilmeden
başlanmalıdır.

Hazırlanacak Programla ılgili Bazı Öneriler

Ülkemizde 1987-88 verilerine göre temel eAitim kademesinde 7104635 ögrenci,
263934 ögretmen, 56646 okul pinası vardır. Merkezi bir progi'amlabu büyüklükteki
bir sistemin ihtiyaçlarımkarşılamakmümkündelildir. Yeni program genelamaçları,
temel ilkeleri ortaya koymalı, bu amaçlar, ilkeler ışıAın~ bölgesel alt programlarla
desteklenmelidir. \ .
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KonuJar" bütün derslerin müfredat bütünlügünü bozınuşfur. Yeni program hazırlanırlren
bu ve benzeri olumsuz1u1darıngiderilmesi gerekir.

Teknoloji egitimi, çevre egitimi, çagdaş egitimin üstünde durdugu ana konulardır.
Mevcut programlarbu alanlarlailgili açılımlarasahip degildir. .

. .

Ölçme ve degerlendirme egitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Mevc.ut programlar
bölgelere, derslere, ögrencilere göre daha da zenginleştirilmeli ve kullanışlı uygula-
malara imkan sa~lamalı ve bu konuda uygulamalı seçenekler getinnelidir.
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