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Yabancı dil konusunda yazılan her yazının, yapılan her konuşmanın, ya başında,
ya sonunda yabancı dil bilmenin son derece önemli oldu~u söylenir; bilinen bir ya-
bancı dil fazladan bir insan, iki dil iki insan denir. ışe girebilme koşulları arasında
yabancı dil bilme ön sıralardagelir. Kurumlar memurlarından,işlerine yarasa da, ya-
ramasn da, yabancı dil bilmelerini ister, bazıları bilenlerine yabancı dil tazminatları
öderler. Son di.izcnlemelerledevlet de memurlarıarasındayabancı dil bilenlere tazmi-
nat ödemektedir.

<

önceleri sayıları çok az olan yabancı dille ögretim yapan özelokulların yanı sıra
devlet Anadolu Liseleri'ni açmış, buralara raitbetin fazlalıitı, özellikle büyük
şehirlerde, özel teşebbüsü bu tür okullar açmaya yöneltmiştir. Gitgide artan taleple
Anadolu Liselerl'nin, hocası bulunsun bulunmasın, sayıları artırılmış, sadece büyük
şehirlerde degil, küçük şehirlerde, hatta ilçelerde bile bu tür resmi ve özelokullar
açılmışur.

Bugün memleketimizin her tarafında sayıları yüzbinleri bulan veli çocuitunu bu-
ralara kaydettirebilmek için, önce milyonlarca lira kurs parası, sonra milyonlarca lira
özel ders parası, daha sonra da, parasız okullara girebilenler hariç, milyonlarca lira
özelokul parası ödemektedir. Gerçi bu okullara gösterilen raitbetintek sebebi bura-
larda ö~retilen yabancı dil de~ildir. Bu kesin; fakat,yabancı dil ö~etilmcsi velileri
bu okullara yöneltcn sebeplerin başındagelmektedir.

Aynca, ortaö~retimde, hatta yüksekö~retimde yabancı dil ö~renme fırsau bula-
mamış olup, şimdi ise çalışma hayaunda bunun noksanlı~ını hisseden büyük bir
kesim çok büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla, özel sektörce açılan yabancı dil
kurslanna devam etmektedirler.Yabancı dili daha kolay ö~enebileceklcri yaşları çok
gerilerde bırakmış olan bu kişilerin karşılaştıkları zorluk yabancı dili ilk ve
ortaögretim dönemlerinde ögrenenlerin karşılaştıkları zorlukların bir kaç katı olmak-
tadır.

Son derece önemli oldu~u her fırsatta söylenen; bazı kesimlerde önemine uygun
bir yer işgal eden, önemine uygun bir itibarı olan yabancı dil konusuna orta ve
yüksekö~etim sistemimizde hangi gözle bakıldı~ını kısaca incelemek niyetindeyiz.

(*) Hacettepe ünivenitesi Elitim Fakültesi Öiretim üyesi
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Ortaögretimde yabancı dil konusunuiki ayn kısımda inceleyebiliriz. Birincisi ya-
bancı dille ögretim yapan özelokullarda ve devlet okullarında yapılan yabancı dİ......

"ögretimi, ikincisi ise, bu küçük sayılabilecek grubun dışında kalan, hem daha
yaygın, hem daha çok sayıda ögrenciye hizmetin sunuldugu devlet okullaı:ında
yapılan yabancı dil ögretimi. Sözümüz daha çok bu ikinci grupla ilgili olacaktır.

Ortaögretimde yabancı dil ögretimi sözkonusu oldugunda hemen herkesin kabul
ettigi bir gerçek, bu kurumlardayabancı dilin gerektigi gibi ögretilemedigidir. Nite-
kim, bundan bir süre önce, bu gerçekten hareketle "istemeyen ve yetenegi olmayan
çok sayıda ögrenciye yabancı dil ögretmektense, isteyen ve yetenegi olan daha az
sayıda ögrenciye yabancı dil ögretmenin çok daha iyi olacagı düşünce(l)siyle" basa-
maldı kur sıstemi denilen bir yol benimsenmiş, kısa bir süre de uygulanmıştı.

Gerekçesinde "çok dogru" gibi gelen bu uygulamayı savunanlar, yukarıda da be-
lirttigimiz gibi, yabancı dilin ortaögretim kurumlarında geregince ögretilemedigi
düşüncesindenhareket etmektedirler.Evet, bu tespit son derece isabetli. Ortaögretim
kurumlarımızın büyük bir kısmında yabancı dil gerektigi düzeyde ögretilemiyor.
Ancak, ortaögretimkurumlarımızdagerektigi düzeyde ögretilemeyen sadece yabancı
dil mi? Fizik, kimya, tarih, matematik ve hepsinden önemlisi anadilimizin
ögretilmesinde başarı yabancı dildekinden pek de fazla degil. Dersler tek tek ele
alındıgında, üniversiteye giremeyenler hariç, girenlerde bile başarı oranı yüzde onu
bulmuyor, başarı notu da oldukça düşük(*). Üniversite giriş sınavlarında alınan
puanlarda özel dershanelerin payının daha yüksek oludugu adaylar ve veliler
tarafındansık sık tekrarlanandüşüncelerdendir.Bu sebepledirki üniversiteadaylarının
hemen hepsi, paralı egitim kurumlarındaolanlar bile, yüklü paralar karşılıgında özel
dershanelerdekiüniversiteyehazırlıkderslerinitakip etmek geregini duymaktadır.

Onbir yıllık ve üç aşamalı bir egitim ögretimden sonra lise ve dengini bitiren
ögrenciler arasından, iki aşamalı bir sınavla seçilerek sadece ilk yüzde ona girebilen-
lerin üniversite ögrenimi görebilme hakkı elde edebildigi bir sistemde, bu
ögrencilere, ana,dillerini iyi kulanamadıklarıgerekçesi ile üniversitedezorunluolarak
anadil derslerinin okutulması sadece yabancı dilin degil, anadilin bile gerektigi gibi
ögretilemedigini gösterir. Bu durumda, "yabancı dil ögretilemiyor, kaldıralım,
seçmeli yapalım, basamaklı yapalım" düşüncesi pek geçerli olmasa gerek. Bu tür
düşünce(!)lerdenkaynaklananuygulamadançok kısa sürede vazgeçilmesinin çok isa-
betli oldugu düşüncesindeyiz. "ıstemeyen ve yetcnegi olmayan" gerekçesi geçerli ise,

(*) ÖSYM tarafından yapılan "1990 Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Adayların
Yüksekögrelın Puanlarına İlişkinTercihleri" (ÖSYM yayınları, Ankara, 1990-6) başlıklı bir
araştırmanın sonuçları oldukça manidardır.
Aşagıdaki tablolarda görülecegi üzere, puan türüne göre, en yüksek giriş puanından başlamak
üzere ellişer puanlık kesitler halinde yaptıgımız analizlerde, yüksek puanlarda, her puandaki
yıgılma ortalamasının çok düşük oldugu; puanlar düştükçe yıgılma ortalamasının arttıgı

görülmektedir. Bu da üniversiteye girebilen adaylann bile, kendi içlerinde, büyük bir

. kısmının çok düşük puanlarla girebildiklerini göstermektedir. .
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bu her ders için olmalıydı. Hele hele, resim, müzik, beden egitimi gibi bütünüyle
yetenege baglı dersler ilk planda ele alınmalıydı. Ancak, bizce bu gerekçe tümüyle
geçersiz, tümüyle yanlış. Dogru olanı her ögtetim kurumunungeregi ne ise bunların
önceden tespit edilerek, bu gerekleri yerine getirmeye istekli ve bu konularda yete-
nekli olanların bu kurumlara girebilmelerini; isteksiz ve yeteneksiz olanların bu ku-
rumların eşiklerinden bile adımatma1arınıengelleyip, onların da kendi istek ve yete-
neklerine uygun olan okullara girebilmelerini saglamak olsa gerek. Memleketimizde
bu işin üniversiteye girişte yapıldıgı zannediliyor. Çok geç. Bu konu orta ögretim
kurumlarına girişte ele alınmalı, problem engeç ortaokulun sonunda çözülmeli
kanısındayız.

Ortaögtetimde yabancı dil ögtetimi konusundaüzerindedurulmasıgereken husus-
lardanbiri de okutulacak yabancı dilin seçilmesi, seçtirilmesidir. Yüzyılımızın ikinci
yarısından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ekonomisindeki hakimiyeti-
nin gitgide artması İngilizcenin de geçerliligini artırmışur. İngilizce bilmek birinci
derecede tercih sebebi olmuş, veliler çocuklarının bir başka yabancı dil yerine
İngilizce ögrenmelerini istemişlerdir. Bu durum, özellikle 60'lı yıllardan sonra,
İngilizceye talebi artırmış, okunacak.yabancı dilin seçimi kontenjana, kuraya, okul
aile birlikleline yapılan bagışlara, haurlı kişilerin çocukları olup olmamaya baAlı
hale gelmiştir.

Yüzyılımızın ilk yarısında, geçerlilik sıralamasında birinci sırayı alan Fransızca
günümüzde bu degerini bütünüyle yitirmiştir. Şimdi ön sırada İngilizce vardır. O'nu
almanca takibetmektedir. Fakat çok uzaklardan. Fransızca ise en son sıradadır.
Egitimin insana yapılan bir yaunm, her yaUfımın da bir arz talep meselesi oldugu
düşünülürse, özel durumları veya özel hesaplan olanlar hariç, hemen her veli
çocugunun daha geçerli bir yabancı dil ö#renmesini istemektedir.İşegirişlerde birin-
ci derecede İngilizce talebedilmekte, yabancıların büyük bir kısmı kendi dillerinin
dışında yabancı dilolarak İngilizce bilmekte, bazı kurumlarımız İngilizce bilen per-
soneline diger dilleri bilenlerden dahafazia prim ödemektedir. Neyse ki devletin me-
murlara verdigi yabancı dil tazminatlarındaböyle bir aynm yok.

Bütün bunlara ilave olarak, dünyada eşine hemen hemen hiç rastlanmayan bir uy-
gulama olan ortaögretimde yabancı dille ögretim yapmanın'~anı sıra(*)
yüksekögtetimde de yabancı dille ögreıim yapan üniversitelerin, fakültelerin ve
bölümlerin mevcudiyeti ve bunların sayılarının gitgide artması, bu tür yerlerin
büyük bir kısmında ögretimin İngilizce yapılması bu dilin ortaögtetimdeki tercih se-
bepleri arasındadır.

Bu durumda, velilerden çocuklarına Fransızca veya Almanca okutmalarını isteme-
nin, bunu bir zorunluluk haline getirmenin pek uygun bir yol olmadıgını gören ba-

(*) Yabancı dil ö~retimi yapmak ile yabancı dille ö~retim yapmayı birbirinden ayn mütalaa
etmek gerekir kanısıı:ıdaylZ.
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kanlık yetkilileri ortaögretimdeyabancı dil seçimine serbestlik getirmet<:gibi son de-
rece isabetli bir uygulama cihetine gitmişlerdir.

Ögrencilerin okula girişte istedikleri yabancı dili seçebilme imkanına
kavuşturulmaları,geçerliligi daha az olan bir yabancı dili ögrenmek zorunlulugundan
kurtarılmalan bir sorunu çözerken başka bir sorunun ortaya çıkmasınasebep
olmuştur. Bu daha önce alınmış olan diger yabancı dil ögretmenlerinin istihdamıarı
sorunudur. Bilim dalları yabancı dil olan bu ögretmenlerin teşkil ettigi oldukça
büyük birgruba kendi alanları dışında ögretmenlik yaptınlmasının olumsuz sonuçlar
doguracagı; aynca, üniversitelerde bu dallara ögrenci alınırken istihdam alanlarının
imkanları ile dengeli bir kontenjantespitinindaha uygun olacagı düşüncesindeyiz.

Her yeni dönem kendi ihtiyaç ve istekleri ile birlikte gelir. Yirminci yüzyılın son
on yılı kendi ihtiyaç ve istekleri ile birlikte yukarıdaki sorunların bazılarına da
çözümler getirmektedir. Yeni bir yüzyıla girerken daha küçülen bir dünya, daha
küçülen ve ilişkileri daha sıklaşan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Avrupa Birleşik
Devletleri'ne dogru gidişte adımlar daha sıklaştınlmış, daha hızlandınlmıştır. Artık
tek bir yabancı dilin kimseye yetmedigi, ikinci yabancı dile şiddetle ihtiyaç duyul-
dugu bir dönem başlamış bulunmaktadır. "Dünyalı" olmak Ingilizce, "Avrupalı"
olmak ise Almanca ve Fransızca'dan en az birini bilmeyi gerekli hale getirmiştir.
Işte bu gerekliligin yerine getirilmesiyle yukarıda sözünü ettigimiz sorunlardan bir
kısmını daçözmüş olacagımız kanısındayız.

Şöyle ki, ortaögretiminbirinci basamagı olan ortaokula girişte ögrenciler istedik-
leri yabancı dili seçerler. Çogunİukla da bu Ingilizce olacaktır. Ancak, isterlerse bir
başka dili de seçebilirler. Liseye gelindiginde veya daha uygun olacagı düşünülenbir
sınıfta bir yandan Ingilizce ögrenimlerini sürdürürkendiger yandan Almancaveya
Fransızca'dan birini ikincizorunlu yabancı dil olarak seçeceklerdir. Gerçi günümüzde
okutulmaktaolan seçmeli dersler listesinde yabancı dil de mevcuUur.Ancak, bu der-
sin açılması ilgili yöneticilerin soruna bakış açılarına bag;hdır. Pek çok okulda
seçmeli dersler arasındayabancı dile hiç yer verilmemektedir.Oysa bi~m önerimizde
ikinci yabancı dil zorunlu olacak; ancak ögrenci imkanlar ölçüsün~e birden fazla
seçenek arasından seçilebilecektir. ' (

Burada bir itiraz ile karşılaşabi1iriz."Ögrenciler bir yabancı dili ögrenemezlerken
onlara zorunlu olarak ögretilecek ikinci yabancı dilden bahsediliyor" denilebilir.
Bunun cevabı kolay: Biz ögretebilirsek insanımız her şeyi ögrenir. Nitekim, hali-
hazırdabir çok özelokulda ve Anadolu liselerininorta kısımlarındanbaşlamak üzere
birinci yabancı dilin yanı sıra ikinci bir yabancı dil daha ögretilmektedir. Buralarda
elde edilen sonuç "daha birinci yabancı dil ögretilemezken ikinci yabancı dil nasıl
ögretilsin" diyecek olanlara verilmiş çok olumlu bir cevap niteli~ndendir.

Insanırnızbir degil iki yabancı dili de kolaylıkla ögrenir, yeter ki bu işe gereken
önem verilsin. "Gereken önem" derken kastedilebilecek pek çok husus arasında ya-

276

"
--------- ------

~



i
!

bancı dil ögretmeninin yetiştirilmesinde ve istihdamında teşvikten söz edebiliriz.
Şunu hemen belirtelim ki bu satırlatın yazarı dersler ve'ögretmenleri arasında hiç bir
faı-k görmemektedir. Bu farkı ögretmenlerimizi istihdam eden bakanlıgımız
görmektedir. Ve teknik ögretmenlere mezun oldukları okulun süresine gÖre belli
oranlarda tazminat ödenmektedir. Ne var ki yabancı dil ögretmenlerine yabancı dil
bilen devlet memurlarınaverilen tazminatınen alt basamagı bile dogrudan verilme-
mekte, sınava girmeleri istenmektedir. Sadece yabancı dil alanında degil bütün
ögretmenlerin durumları her türlü iyileştirme çabalarına ragmen alana yöneitici ve
memnuniyet verici düzeyin çok çok altındadır. Hal böyle olunca da bazı dallarda
ögretmenbulunamamaktadır.

Yabancı dilin ortaögretimdeki degersizligi yüksekögretime de yansımıştır. Önce
üniversite giriş sınavının birinci aşamasından kaldırılmış sonra da İkinci aşamada
degerlenqirme dışı bırakılmış, sadece ögrencinin üniversitede girecegi yabancı dil

derslerindekidüzeyini belirlemede dikkate alınmıştır.Bazı üniversitelerise bu belirle-
melere de itibar etmemiş, seviye tespiti sınavlarını daha sonra kendileri yapmış, giriş
sınavında yabancı dil sorularınıcevaplandıranögrencilerin sınavda zaman kaybetmek
gibi bir kazanç(!)ları olmuştur. Şimdi ise bir adım daha ileri gidilerek yabancı dil,
üniversite giriş sınavlarından, yabancı dil bölümleri hariç, bÜtünüylekaldırılmışttr.

Yabancı dilin üniversite giriş sınavlarından bütünüyle kaldırılmadıgı,ancak
alınacak puanı etkilemedigi dönemde yabancı dilin niçin bu derece önemsiz
görüldügünü, yabancı dil konusundaki bilgilerin niçin degerlendirilmedigini
sordugumuzdaşu cevabı almışttk: "Yabancı dil ögrenenlerinbir yarısı Anadolu Lise-
leri gibi özel ögretim kurumlarından diger yarısı da paralı özel ögretim kurum-
larından mezun olanlardır. Bunlar zaten yabancı dil ögrenmiş olmak gibi ileride
işlerine çok yarayacak bir ayncalıgı ele geçirmişlerdir. Bir de üniversite giriş
sınavlarında yabancı dilden puan verilsin de daha mı öne geçsinIer?" Yabancı dille
ögretim yapılan devlet okullarına girebilme şansını elde edemeyen; özelokullara ve-
rilecek milyonları olmadıgından bu imkandan da mahrum olanlar için "ana baba
parasıyla yabancı dil ögrenenlerin bu bilgilerinin hiç degilse (!) üniversiteye girişte
işe yaramaması" bir tür eşitlik saglamak gibi görünürse de konunun temeline inilin-
ce fırsat ve imkan eşitsizliginin bu yolla ortadan kaldınlmasının mümkün olmaya-
cagı açıkça görülecektir.

Bu düşünce kabul edilebilir bir gerekçe olsaortaya son derece karmaşık, hatta
karışık bir durum çıkar. Şöyle ki bu tür okullar sadece buralarda ögretilen yabancı
dilden dolayı degil, aynı zamanda sahip oldukları egitim imkanları ve ögretim kadro-

, su yönünden de tercih edilmektedir. Buralardaki kadronun sayı ve nitelik yönünden
daha doyurucu oldugu hiç birimizin reddemeyecegi bir gerçektir. Devlet sektöründe
temayüz etmiş, gayretli, bilgili ve tecrübeli ögretmenlerin büyük bir kısmı,
özellikle büyük şehirlerde, büyük paralar karşılıgı özelokullara, özel dershanelere
geçmektedirler. Kamu kesiminde görev yapan ögretmenlerin gayretli, bilgili
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tecrübeli olmadıklanm söylemek istemedigimizi özellikle belirtiriz. Ancak, maddi
sıkıntısı daha az olan bir insanın kendisini işine daha çok verecegi, daha başanh,
daha verimli olaca!!;ıaçıktır. Farklılı!!;ınbu yönden ele alımp degerlendirilmesi yeya
de!!;erlendirilmemesigerekmez mi? Eger bu mantıkdogru ise Fen lisesinden mezun
olanların matematik, fizik, kimya, biyoloji sorularına verdikleri cevapların
de!!;erlendlrme dışı tutulması gerekmez mi? Seçilmiş ögretmenlerden özelegitim

görme ayrıcalıgı elde etmemişler mi bu ögrenciler? Bu ayrıcalıgı kaldırıp eşitligi
sa!!;lamakgerekmez mi?

Ayrıca sorun bu mantıkla irdelenirse, kimin, kaç paraya, hangi ögretmenden,
hangi dersi alma ayrıcalıgına. sahip oldugunu tespit etmek mümkün mü? Daha
önemlisi, üniversiteye girerken belli bilgileri elde ederek belli düzeye gelmiş
kişilerin seçimi mi önemli yoksa adaylann bu bilgileri nereden ve nasıl elde ettikleri
mi? Anaokulundanyüksekögrenimineşigine kadar, hattayüksekögrenimdensonra da
karşımıza çıkan pek çok dengesizligin, bir başka deyişle eşitsizligin varlıgı herkes
tarafından bilinirken eşiüigin sadece üniversite giriş sınavlannda yabancı dil konu-
sunda saglanması amacıyla yabancı dil bilgisinin degerlendirme dışı bırakılmasını
anlamak son derece zor. Ayrıca bu eşitlik, bilgide degil, bilgisizlikte, cehalette
saglanan bir eşitlik, bilenle bilmeyeni bir tutan bir eşitlik olursa.

Üniversite egitimi sözkonusuoldugundasıkça tekrarlananyargılardanbiri de kali-
tenin çok düştügüdüroBu da herkesce kabul edilen gerçeklerden biridir. Kalitenin
düşmesine sebep olan pek çok etken arasında işlenecek maddenin kalitesinin yeterli
olmaması ön sıralarda yer almaktadır. Sayılan çok kısıtlı olan bazı dallara giren
ögrenciler hariç, bir çok dala giren ögrenciler bilgi düzeyleri yönünden bulunmalan
gereken yerden çok aşagıdadırlar.Üniversite egitimin gerektirdigi düzey ile adayların
sahip oldukları bilgi düzeyi arasında telafisi çok zor olan bir boşluk bulunmaktadır.
Bu boşluk doldurulmadan üniversite egitimine geçmek mümkün degildir. Bu
boşlugun doldurulması ise egitimin kalitesini de etkileyen bir kayıp niteligini
göstermektedir.

Bilgimiz dışında olan alanları bir tarafa bırakıp, kendi alanımıza, yabancı dile bu
yönden bir göz atalım. Hemen her meslekte yabancı dil bilmenin faydalı ve gerekli
oldugu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak bu gerekliligin derecesi
farklı olabilmektedir. Avukatlık yapmak amacıyla hukuk ögrenimi gören ya da mu-
hasebecilik yapmak için iktisadi, idari bilimler ögrenimi gören bir kişi ile uluslara-
rası ilişkiler bölümünde okuyan bir kişinin yabancı dile olan gereksinimleri mukaye-
se kabul etmeyecek kadar farklıdır. Avukat, hakim veya muhasebeci adayı için
"bilinirse daha iyi olur" kabilinden sayılabilecek yabancı dil, hariciyeci adayı için bir
ön şart niteligindedir. Ne var ki, bu alanda ögrenim görebilmek için en üst düzeyde
bile olsa yabancı dil bilgisi degerlendirme dışı bırakılıyor da tankın ilk defa hangi
savaşta kullanıldıgının veya falanca çayın hangi ırmagın kolu oldugunun bilinmesi
önemli oluyor.
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Bu eleştiriye karşılık olarak yabancı dilin üniversite egitimi sırasında
ögretilebilecegi söylenebilir. lIeri sürülecek böyle bir fikir sadece yabancı dil için
degil, diger bütünbilim dalları için geçerlidir. Ayrıca yabancı dil ögrenebilmek için
en uygun yaşları geride bıralçmışolan bir ögrenci, bir yandan kendi bilim dalı ile İl-
gili bilgileri elde etmeye ugraşırken diger yandan daha önce hiç bilmedigi ya da çok
az bildigi bir yabancı dili ögrenmekte çok zorlanacaktır. Nitekim bu ihtiyaçtan hare- .
ketle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir süre önce yeni bir uygu-
lamaya başlanmıştı. Sadece uluslararası ilişkiler bölümü için degil fakülteye kaydo-
lan bütün ögrenciler için ögrencilik hakları saklı kalmak üzere bir yıl süreyle
yabancı dil dersleri verilmesi cihetine gidilmişti.

Bir yanlışbgı düzeltmek konusundafaydası inkar edilemeyecek bir uygulama ol-
makla beraber belli bir yaşı geçmiş olan gençlerin, daha sonraki yıllarda da devam
etse bile, bu süre zarfında ögrenecegi yabancı dilin boyutlarınınçok sınırlı olacagı da
açıktır.

Bu konuda bir örnek verelim. tki adayalalım ele. Yabancı dilin gerekli oldugu
bilim dallarındanbirine başvurmuş olsunlar. Bu dalın taban puanı da 480.350 olsun.
Birinci aday yabancı dilden sorulan75 sorudan 15'ine cevap vermiş olsun aldıgı top-
lam puan da 481.675. İkinci aday yabancı dil sorularından70'ine cevap vermiş olsun
aldıgı toplam puan da 479.125. (Yabancı dil cevapları alınan puanı etkilemiyor. Et-
kilese ikinci adayın puanı daha yüksek olacak). Bu adaylardan hangisinin amaç için
daha uygun olacagı sorusununcevabını siz okuyucularabırakıyoruz.

Yabancı dilin yüksekögretimde giriş sınavları ile başlayan degersizligi bütün bir
egitim süresince devam etmektedir. Bu konuda bilgi edinebildigimiz üniversitelerin
hemen hepsinde, ögretim elemanı, fiziki imkan ve zaman yetersizlikıeri gibi çözümü
çogu kere üniversitelerinellerinde olmayan sebeplerdendolayı yabancı dil derslerinin
büyük bir kısmı bir zorunlulugunyerine getirilmesinin ötesine geçmeyecek bir tarz-
da, akşam saatleri, hafta sonu gibi bu işe daha az elverişli saatlerde yapılmakta, hatta
bazı üniversitelerdenot bile verilmemektedir.

Yabancı dil ögretiminin gerek ortaögretimde gerekse yüksekögretimde önemine
uygun hale getirilmesi konusundaönlemlerin bir an önce alınmasının kaçınılmaz bir
gereklilik oldugu kanısındayız.
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FEN Toplam 8arMV 6D16 MAT TopIrIn Bapuru 178221

puın ~end YığıIma puın Öj-- ~t:.Aralıldan scıyuı Ort...... Aralıldan .
699-649 125 2.500 699.649 83 1.660

649-599 419 8.386 649~99 637 12.740

599-549 1.119 22.380 599.549 1819 36.380

549-499 2.987 59.740 549499 4598 91.960

499-449 7.791 155.821 499449 12.347 246.940

449400 18.786 383.387 449-400 29.859 609.367

.

LA Toplam 154.046 D T. Bapuru 315545
puın ~end YığıIma puın Öj--

~Aralıldan sayısı Ort...... Aralıldan .
579-529 212 4.240 559-509 277 5.540

529-479 1613 32.260 509459 5510 110.200

479429 16.427 328.540 459.409 40.658 813.160

429-379 35.012 700.240 409.359 104.259 2.085.180

15 ToplamBarnn :mm Y.Di. TcıpIın Bapuru 2168s

puın ~end YığıIma puın Öj-- ~t:.Aralıldan sayısı Ortı-- AraIıIdan .
559-509 62 1.240 534-484 312 6.240

509459 5.626 112.520 484434 2.726 54.520
'

459-409 40.536 810.720 434.384 6.025 120.500

409-359 98.845 1976.900 384.334 10.010 200.200
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