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ÜniversitelerimizinGüzide Bilim Adamları

Sayın UNICEF Türldye Temsilcisi ve Program Sorumluları

Basın ve.TRT'nin seç~. mensupları

Bakanblımızın delerli yöneticileri

tIkölretimde Karşılaşılan Başlıca SorunlardanS Yıllık Temel Elitim uygula-
masuu konu alan "ılköAretimUygulamasında Yeni Yaklaşımlar" adlı teblilimi sun-
madan önce; uygulamanın ilk adımınınatıldılı i 971 'den günümüze gelinceye kadar (
çok arzu edilmesine ralmen gerçekleştirileme)'en böylesi bilimsel bit tartışma plat-
foi'niunuhazıtlayan ve ilk kez "Tütkiye'de ılkölretim Konulu bir Sempozyum"
düzenleyen Bakanlık. Unicef ve Hacettepe Üniversitesi Yetkililerini + Bu ışbirlilinin .

Mimarlarını en kalbi duyguıarımla kutluyor ve. tüm katılımcıl~ı saygıyla se-
ıanıııyorum.

. .

Hatırlanacalı üzere böyle bir işbirliliyle Üniversite ~e Bakanlık mensuplarından
ouşan 11 kişilik "Sekiz Yıllık Temel Eltitint Çalışma Grubu" denenecek Temel
Elitim OkuluElitim Progran:utaslalını hazırlamış ve pilot uygulama yapacak 16
yatık bölge okulunda uygulamaya konmasınısaJlamıştır.

Üniversite ve Bakanlık işbirlilinin yapıldılı 1971-1975 yılları arasında
yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmiş deneme okullarının sayısı 16'dan 42'ye

~l1J!iş ve uygulamanın sallıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirler
wornıştır . .

Bu dönem içinde merkez köyler tespit edilmiş. elitim haritaları hazırlanmış.
program gelşitirme seminerleri düzenlenmiş. iş elitimi için işliklerin modüller türde

(*) M.E.B. tlkölretiıiı Genel Miidiir Yardımcısı
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planları yapılmış, bu işliklerde kullanılacak araç ve gereçlerin listesi çıkanlmış,
temel egitim binalarının yapımı için bir sistem modeli geliştirilmiş denenıe uygula-
masının yapıldıgı okuııarın öAı'etmen ve yöneticileri ile rehberlik ve denetim
görevlilerinden sorumlu llkögretim Müfettişlerj için seminer programları
düZenlenmiştir.

llkögretim (Temel ieAitim) uygulamasının temel özelliklerini haurlatınayı

amaçlayan bu kısa açıİc1amalar; Üniversite-Bakanlık işbirliiiDin k8çımlmaz oldugunu

vurgulamak içindir.i

Zira Üniversite ile işbirligi;

- EAitimde görülen sorunlarınbilimsel ara,ş~arla teşhis edilmesinin ilk ve
en önemli adımıdır.

- Teşhis edilen eAitimsorunlanmnmilli ve evrensel disiplinlerleçözüme
. kavuşturulmasıdır.

- EAitimde,yeniliküretmenin,ana dinamikleriyakalamamnve kaliteye. .
yönelmenin en objektif göstergesidir..

- Gelişen ve deAişendünyayapencereaçma ve sosyal demir ~ olayıdır.

- Kısaca bilgi toplumu olmanın ve elitimde lcalbnmanın kilometre taşlarim
çaAlarüstü bir hızla geçmedir.

EAersiyaşal.iktidardeAişikl~ paralelolarak,Elitim politikalarıdelişiklile
uAramamışve üniversiteile kurulandialogdev~ etseydi,belkide bugünbiz; Bilgi
~oplumununtemel özellili olan, bi~ evre~i an~a, y~mlama, kullanma.ve
üretme, bilim dünyasının bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklanm davranışa
dönüştürme, konuiarını tartışacaktık.

. .

Egitim sürecinin temel deAişkenlerininaI9Lalmaz bir hızla deliştili, cUtler dolu"
su kitapların mikro disklere kaydedildigi, g~rin delişebilme öz,elliklerininlabom-
tuvarlarda denendili bir asırda, elitimde~lacakher adımda üniversite ile işbirlili

.yapılmalı~.

NitelQm bugüne kadar ilkölretimuygu1aması ile ilgili gerçekleştirilen en ciddi
araştırma Bakanlık, UNICEP v.e'üniversiteişbidilinin bir sonucudur.Keza. uygula-
maya ait 10'a yakın bilimsel çalışma üniversite ve akademik çevrelerin katkılarıyla
gerçekleştirilebilmiştir. . .

Bütün gayreT ve çeyrekyüzyıllık bir süreye. biri OECD (İ973) diler ikisi de
UNICEP ile imzalanan (1982-1991) maddi desteidi ilçprojeye mınıen; sekiz yıllık
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ilköaretim uygulamasıtam anlamıyla bapnlı olamamıştır. Halen ülke çapında
ilkötretimuygulamasmdaulaşılanrakam2700'dür.~ bu rakamıniçinde kuruluş ta-
rihi 1940'b yıllara kadar'uzanan Yatılı tıköAretimBölge Okulları ile uygulama için
gerekli altyapı oluşturulamayanve levhada ilköAretimokulu görünenköy ilköAretim
okuiian da dahildir.

.
Kalkınma ve büyüme sancısıçeken ülkemizin'genelinde, yıllardan beribelirgin

bir nüfus hareketi gözlenmektedir. Son yirmi- yılda gerek sosyo-ekonomik ve
kültürelsebepler, gerekse uygul~an. "BölgeselKalkınma Planlannın" sonucu;

köyden küçük kentlere, k~ük kentlerden de bölgesel kalkınma hareketinin merkezi

durumundaki orta bUyüklükteki iller (ElazıA. Şanlıurfa, Diyarbakır) ile, göç kabul

eden diler büyUk.kentleıe doAnı olmaktadır. .(İstanbul, ızmır, Ankara Adana, Mersin,
Antalya, Bursavb.)

. .

Bölgesel Kalkınma Planlarının uygulandaAı ülkelefde muhtemelnüfus hareketle-

rinde ortayaçıkabilecek okullaşma Problemleri önceden kestirilmekte ve gerekli ted-

birler alınmaktadır.

GAPgibi Bölgeset KalkınmaPlanının getifeceAin~fus hareketleri ilköAretirn uy-
gulamasının önemini ~akta~ egitim politikaCılarını, eAitim plAn~acılarınl ve
Bakanlık. pelitikasına yön veren üst düzey yöneticileri ile akademik çevreleri

ilkölretim uygulamasında harekete gQÇiımeltdir.

Şüphesiz; bize dğ.en g(jrev, böylesi bilimsel bir platformda hayali hMef, ilke ve
politika belirlemek delil, gerçeAi söylemek ve ilköAretim uygulamasının ülke

gerçeklerine uygun bir şeJdldeyaygmlaştınlmasına zemin hazırlamaktır.

Uygulamayı engelleyen başlıca nedenler şöyle sıralanabilir: .. .

l.B~lılın merkez ve taşra ıeşkilAtı üst düzey yöneticileri dahil, kamuoyu
ilkölfetim uygulaması hakkmdayeterli bir bilgiye sahip deAildir.Bu sebepl~8 yıllık
ilkölretim uygutaması zaman zaman köy enstitü1erine,eski sanat okullarının ya da
yapı enstitülerininortakısmınabenzetilmiştir. '

TUSIAD'ın raporundabile iJkölretim uygulaması ile ilgili bilgiler eksiktir.

2. De"n Bakanlann, şahsi öAıenmegayreıleri ve uygulamayı.yakından izleme
islekleri olmadılı sUreee. ilgililer yanllŞanlaşı1ma endişesiyle uygulama hakkında
makama~Igi verme ve uygu~ayı tanıtmaktançekinmişlerdir.

3. ~lgilibirimlerdeyaygmlaşbrma stratejisi belirlenmemiş, yaygınlaştırmada iz-
len~ gereken kısa, orta ve uzun vadeli hedef, ilke, politikalarorta~akonmamıştır.
(~aygiiifapma politikasıaçık ve net delildir.)

.
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4. ılköAretim okullannda görev yapan yönetici ve öAretmenler. ilkQlretim uygu-
lamasının dünü, bugünü ve geleceli hakkında yeterli bir bilgiye sahip bulunmamak-

tadır.

5. ılköAretim okullarının işleyişini saAlayacak idari yönetmelik 1983'tenbu yana. .
hazırlanıp geliştirilmesine raAmen,T.T.K.'da büyük bir deAişmeAe ugmmlfancak
Mart ayında Res!"i Gazete'de yayımlanabiJmiştir. {jygulanmadan tartışma konusu
olmuştur.

.

6. ılköAretim okullarında okutulanış EAitimi Dersleri (ış \'e.Teknik 'Egitimi,EY
Ekonomisi, Ticaret, Tarım) için yeterli sayıda ve nitelikteöAretmen bulunmamak-
tadır. Uygulamanın' ilk yıllarında hizmetiçi ~Aiiimindengeçirilip ış. EAitimi
ögretmeni olarak görevlendirilen sınıf öAretmenlerine, bmnşlaşma imkanı
tanınmadıAı,özlük haklarındabir iyileştirme yapılamadiAlve standartkadro uygula-
malannda sınıf öAretmeniolarak deA~lendirildiİderindenonıaroanyeteri kadar yarar-
Ianılamamaktadır .

7. ılköAretim okullarının, sosyo-ekonomik.durumu orta ve Ortanın~nda'olan
çevrelerin çocukları için açıldılı yanlış fıleri,veliler arasında yaygındır. (Çankaya,
Küçükesat, Bahçelievler, Tunalı Hilmi ve Kızılay'da niçinilköAl'etim okulu yok)?

.
Bu sebeple kamuoyu ilköiVetim uygulamasıDJ yeteri kadar desteklemeınelae<Jir.

8. ılkögretim OkulUmnda öArenciyi yeter kalitede davranıŞlarla (Bilgi, beceri
tutum ve alışkanlıklar) don~ için D<}I1DaiöAretimdüşünülmüşolmasınaf81men,
bu okulların büyük bir kısnıın~ ilköAretimokulu espirisine ay.ku'ı(1IkOkU1I$'ve or-
taokullarayrı devrelerde)bir şekilde ikili öAretimyapılmaktadır.

9. lIköAretim okulunun yapı ve davranışlarında ~ütfinlük v~ tutarlık
saAlanamamış ilkokul ve ortaokulun birbirine eklenmesinin ötesinde rol ve statülerin

dahabelirginhalegetirilmesisaAlanamam~.
.

.
ıo. ılköAretim okullarında çalışma,. yönetici, ~gretmen ve personel açısından

cazip hale getirilememiştir.

ll. ılköAretim okullarının büyük bir çoAunluAu yeterli bir fıziki donatırna ve iş
egitimi ~rsinde kullanılacu temtinlik malzeme saAlama imkAnına Sahip bulunma-

maktadır. (1989 mali yılında başkent Ankara'da bile ilköAretim okullarının donatımı

için gönderilen ödenekler. ~i EAitim MüdürlüAünce IBM alımında kullanılmıştJr.)

12. ılkögretim okulları ile yöredeki teknik ve mesleki okullar arasında yeterli bir
koordiııe kurulamamış ve bu okuUann imkAnlarından yararlanılamamıştır. . '.

13. Bakanlık merkez teşkilabnda ilköAretim uygulamasının yaygınlaştırılınası
konusundaki belirsizlik 1989-1990. öAretimyıbmi gelinineeye ~adar..elitim
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yatınmlarının plfu1lanmasına menfi yönde yansımış ve çok küçük yerleşim birimleri-

ne ölü yatırım diye tabir edilecek bir veya iki derslikli yapıların inşa edilmesine. .

neden olmuşttır.
. .

Teknolojideki hızh gelişmelerin sosyo-ekonc;>mikve kült~el hayatı gün geçtiktçe
karmaşık hale getirdiAi bir zamanda, ilköArenim çaAındaki çocukların beş yıllık bir

eAitimle hayata uyum saglama1arı güç görülmekte ve günden güne zorlaşmaktadır.
(Dikmen 1990)

Nitekim degerli eAitimcilerimizin konuyQ ilişkin. bilimsel araştırmaları (Fidan-
Baykull991) bu görüşü teyit etmektedir. Prof. Dr. Sayin Nurettin Fidan ve Doç.

Dr. Yaşar Baykul'un "tıkögretim Okullarında Temel Ögrenme ıhtiyaçlarının
Karşılanması" konulu araştırmalarında, filot çalışma kapsamına giren yaklaşık 2000

öArenciye uyguladıkları test som:içlarından, ögrencilerin ilkögretimin he{Jeflerine
bilgi, beceri, kavrama ve uygulama" yötıünden istenilen düzeye ulaşamadıkları

gerçegini ortaya koymuşlardır.

Başkent A.nkara'daki pilot uygulama okullarında ilköAretim bu durumda iken;

öArencileri hem hayata hem de. üst öArenime hazırlayacak sekiz yıllık ilköAretim uy-
gulamasını daha fonksiyonel hale getirerek saA1ıklı-bif-..şekilde yaygınlaştırinaktan

başka bir çözüm kalmamabadır.

Çünkü kalkınma, sanayileşme, bilgi toplumuna üye olma ve Avrupa Toplu-

IuAuna girme uAraşı veren ülk~mizin bu konuda daha fazla zaman kaybına ta-
hammülu kalmamıştır.

Ancak uygulama için gerekli altyapı tiazırlanarak, saglık1ı ve ülke gerçeklerine
uygun periyodik bir yaygınlaştırma poIitibsı izle~rek ve yaygınlaştırına furyasına
kapılıp nicelik için nitelik boyutundan taviz vermeyerek, ilkögretim uygulamasının,

gerekliligini siyasi otorite yi kullanma yetkisine ~~p devlet ricaline çekinmeden an-

latarak ve devletin resmipolitikası haline getirerek yaygınlaştırma. faaliyetleri

sürdürülmelidir.

Türk Milli Egitimi açısından hayati bir özellik arzeden sekiz yılhk ilkögretim
uygulamasının ülke gerçeklerine uygun bir şekilde yaygınlaştırılması ve başarıya

ulaşması için alınması gereken tedbirler şöyle sıralanabilir.

ı. B;OOlnhk Merkez Teşkilatında, tıköAretimden sorurnlu bir müsteşar

yardımcısının başkanhgında, sekreteryahizmetlerini ılkö~etim Genel Müdürlügünün

yapacagı; Üniversite, Devlet Planlama Teşkilatı, Tatim ve Terbiye Kurulu

BaşkanhAı, Tekpik Ögretim Genel MüdürlüAü ve Araştırma Planlama ve Koordina-

syon Kurulu Başkanhgı temsilcilerinden oluşan bir Çalışma Grubu kurulmalıdır.
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2. Yaygınlaştınnapolitikası, kısa, Ç)rtave uzun vadeli strateji, ilke ve hedefleri
kapsayacakbir"Masterpmm"çerçevesindeyürütülmelidir. '

3. Uygulamanın, BakanlıAın merkez ve taşra teşkilatının mensuplan,
üniversiteler, veli ve tüm kamuoyu tarafındanyeteri kadar tanınmasınısallamak için
Battanlık,' Üniversite, TRT ve Gönüllü Elitim Kuruluşlannın işbirliliyle
Açıkoturum, Panel, Sempozyum ve Forumlardüzenlenrhelidir.

4. Yaygınlaştırına faaliyetinin başarıya ulaşması,' gerekli olan alt yapının
hazırlanması ve sürekli olabilmesi için.il ve ilçelerde "Uygulama ve tzleme Kurul-
ları" lcurulmalıdır.

.

S. tnşa edilmek~eolan tlkölretim okulları bina ve tesislerinin ülkeniiz şartlarına
(iklim, nüfus hareketleri) uygunlulunun araştırılmasıve elitim binalarımn StSTEM
MODELLERt'nin geliştirilmesi için 'Bayındırlık Bakanlılı ve TÜBtT AK YAPI
ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ ile işbiriili yapılmalı veya Bakanlıla balIı bir
EÖtTtM YAPıLAR! ARAŞTIRMA EMSTtTÜSÜkurulmalıdir.

6. Uygulamanın hızlı bir şekilde yaygınlaştmlması, Genel Bütçeden ayrılan
ödeneklerle mümkün olamayacalından "tlkö!re~m Uygulamasını Yaygınlaştırına
Fonu" kurulmalı, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların katkılarıyla ilkölretim ku-
rumlafının Kantin ve KooperatİfGelirlerinin e,naz %'SO'sib~fonaaktarılmalıdır.

7. Uygulamanın daha kolay yaygınlaşmasını sallamak amacıyla DPrce belirle-
"nen "Merkez Köyler" kriterlerine ballı kalınarak Elitim Bölgelerinin haritaları
Çıkarılmalıdır. .

8. Yönetici, ö!retm~ve personel açısından, ilkö!retim <>kullarındaçalışmayı,
.cazip hale getirecek maddi imkanlar ile ihtiyacı karşılayacak sayıda lojman
yapılmalıdır.

9. Her yıl, uyguı8ma kapsan;ına alınacak tlkO!retim Okullarının yöneticileri,
rehberlik ve denetiminden sorumlu ilköıretim müfettişieri,ve ö!retmenlerin. Hizmet

Öncesi ve Hizmetiçi Elitim Kurslarından. geçirilmesi salIanmatıdır.

10. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını, elitimdeki gelişmeleri

içeren "İlköiretim Dergisi" yay.ımlanmalı, yönetic~ ve ö!retmenler sürekli olarak bii-

gllendirilmelidir. ..
'

11. U:98,11lamamn süratle yaygınlaşmasını sallamak için Dünya Bankası, UNI-
CEF, vb. kunimlarla ortak projeler gerçekleştirilmelidir. Uygulamaya yönelik
gözlemlerde bulunmak için dış ülkelere projelerde.fiilen çalışan yönetici ve .elitim
uzmanlarıgönderilmelidir.

392



.
..

12. ılköAretim okunan için tüm dersleıde sekiz yıllık bütünlüAü saglayacak prog-

ram çalışmaları en kısa zamandaSOIluçlandınlmalıdır..
i (

,

13. Uygulamanın mllıklıbir şekilde yürütülmesi; program, mevzuat ve

öRretmen yetiştirme konularında zaınan kaybına uAranılmaması için,mutlaka
.~

ilkögretim kökenli bir egitimcinin T.T.K. Başkanlılı üyeliline atanması
saAlanmalıdır. (Yönetmelik-ış EAltimi Programı) , '

14. tlkölretim okulları için ihtiyaç duyulan ögretmen modeli, Bakanlık-
Üniversite işbirliliyle araştırılarak ortayak~iıulmalı ve yetiştirilme işine bir an önce
başlanmalıdır..

, .
15. tlköRretim Okullannınyöneticiliklerine sınıf öRretmenligi kökenlibranş

ölretmenleri ile geçmişte gündüzlü ve yatılı ilköRretim okullarında çalışmış
ögreımenokuluçıkışlıönlisanslıöAretmenleralanrnahdır.

.

16. Mevcut ilkokul ve ortaokunan ilkögretim okullarına dönüştürmedeobjektif
hareket edilmeli iStisnaokul vesemtbırakıbnamalıdır.

17. Farklı 'birStatüye sahip olan Yatılı tlkögretim "Bölge ,Okullarının
yöneticiliklerine; Bakanlıkça, sınıf ve branş ögretmenleri de, Valilikçe liyakat ve
puan sistemine göre atanmahdır.

.

18. ÖRrenim çalındaki kız çocuklannın ok~llaşmasmı sallamak için Yatılı
.tlkögretim Bölge OkullanDm bir kısmı, Kız Yatılı tlkögretim 'Bölge Okuııarına
dönüştürülmelidir.

19. tıkölretim Uygulaması, tıdeki tıkögretim Müfettişieri ve Bakanlik
Müfettişierinin yanısıra Merlcezdeki çalışma Grubunu oluştııran birimlerin üst düzey

yöneticilerinden oluşacak "Bakanlık İdali Kontrol Gruplan'nca" da yerinde izlenmelidir.

20. Yatılı tıkögretim Bölge Okunan, kuruluş amaçlarının. da bir gereli olarak;
. tlköAretim uygulamasında tecrübelerin ortaya konuldugu, sorunların gÖrüşülüp

konuşuldugu, ilkölretim uygulamasının tartışıldıAı Merkezler haline getirilmelidir.

AKBIYIK. Selahattin, Sekiz Yıllık Ilkölretim Okullarının Uygulamada Karşılaştılı So-

runlar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) A.ü.S.B.Ens. Ankara 1984.

BAŞARAN İbrahim Etbem, Temel Eıitim ve Yönetimi, A.ü.E.P. Yayını Ankara 1982.

Bn.GEN Nihat, l~öıretim Okulu Araştırması Cilt I, M.E.B. UNlCEF (lIkölretim Genel
MUdUrıuıU) Ankara 1986.
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DIKMEN, Selahattin.Temel Elitim Uygulamaıı.üzerine Ar8ftırma(nim ve Teknoloji
J:?ergisi)Ankara. Ocak 1990. i. 4.5.

- Sekiz Yılbk Mcbur1tlkölretim UygulamasınınGereldilili, Çaldat Elitim Der-
&isi, Ankara, Mart 1991.(1. 25-26-27-28).

---:-- GAP YöresindeGenel Elitim Durumu,GAP SEMPOZVUMU T.z.D.K. Yayını,
Ankara. 1986 s. 606-607-608.

- GAP'ın YönetimBoyutu SeminerÇalıpnul, TODA1E. Ankara. 1989.

- Türk Milli Elitim SistemindeYatılı tlkölretim Bölge Okulları UygulamasıSo-
runları ve Fonksiyonel Bir Yapıya Kavuıturulması, TODAtE (KYUP)
YayımlanınamııYüksek Lisans tezi. Ankara, 1990.

.DOOAN Hıfzı, KÜLAHCI Şadiye, ntöJretim Okulu Arqtırması cilt 2, M.E.B. UNICEF
(ntölretim Genel MUdürIUIU).Ankara. 198.6.
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