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Q İ R İ Ş 

İkinci Dünyâ, savaşıtidan bu yana, eğitim sorunlarına çözümler 
îtirmek amacıyla, eğitime giderek artan bir önem verilmekte, çeşit- 

L araştırmalar yapılmakta, eğitim ekonomisi gibi yeni bilim dalları 

rtaya çıkmaktadır. Yurdumuzda ise eğitim planlaması ve ekonomisi so¬ 

fları 1960 lardan sonra önem kazanmış, Planlı döneme girilmesiyle 
5 önemi artarak, eğitim ekonomik kalkınmada en önemli faktörlerden 

irisi olarak ele alınmağa başlanmıştır. Bilindiği gibi Yurdumuzda 
illi Savunmadan sonra ikinci sırayı Milli Eğitim Bakanlığı Büt- 

5si almaktadır. Eğitime yapılan yatırımların büyük boyutlara ulaş¬ 

ası, Türkiye'de her 5 kişiden birinin öğrenim görmekte oluşu, ayrıca 

nem taşımaktadır. Eğitim harcamaları, milli gelir artışından daha 
izli artmaktadırlar. 

Toplam Dünya Ülkeleri, Milli Gelirleri ortalamaları 196 5, 1970, 

97% 1972, 1973 ve 1974 yıllarında * 5,7, * 4,2, * 5,1, * 10,4, *13,1, 
1,7, oranlarında artarken, aynı yıllarda eğtim harcamaları sır as ıy- 

a * 13,3, * 6,2, * 8,0, * 8,5, *14,9 ve * 0,3 oranında artış gös- 

ermiştir. (1) 

Eğitimin bu denli günümüzde önem kazanması, Ülkelerin yurttaşla», 
ına normal yaşam koşullarını kazandırabilmesi, dolaysıyla eğitimden 

ar arlandır ab i İme s in in ilk başamağı olan temel eğitimin kazandırılmal¬ 
ıyla başlamamaktadır. 0 halde ilk aşama olan temel eğitim, bazı Ulke- 
erde hariç olmak üzere, zorunlu olmakta, Devletin bu görevi üstlenme- 

i gerekmektedir. 

1) L'evolution des Depensos Publiques Edueation Dans le Monde de 
1960 a 1974 J. Claude EICHER- Eransois ORİVEL, Dijon 1976, 
İREDU. p. 25, 



Zorunlu olan temel eğitim 1 kademe ile Öğrencilerin daha üst düz 

Bydeki öğretim kurumlar ma hazırlandığı ve bu arada belli bilgi 

becerilerin kar and irildiği Ii* kademenin aneai, eğitim sistemi- 

ie temel ve ana bir yapıyı oluşturmuş olmasından kaynaklanmakta- 

• 

Önemi bu denli büyük olan temel eğitim kademesine büyük ve her 
giderek ortan düzeyde yatırımların yapılması, temel eğitiminin 

lomik açıdan incelenmesini gerektirmektedir. Günümüz ekonomist¬ 

inin hemen hepsi eğitimin ekonomik kalkınmada ne kadar önemli bir 

tör olduğu konusunda birleşmektedirler. Ancak eğitimin ekonomik 

lan incelenmesini içeren araştırmalar Yurdumuzda parmakla göste- 

scek kadar azdır. Bu bakımdan temel eğitimin ekonomik yapısının 

elenmesi ayrıca önem taşımaktadır. 

Araştırmanın Amaçları : 

Genel olarak, jtşgıgl.eğitimin ekonomik yapısını eldeki velilerden 
lal anarak araştırmayı amaçlıyan bu araştırmanın özel amaçlarını» 

Lıca şu bölümlerde özetlemek olasıdır. 

1- Temel eğitimin kurumsal yapısının ne olduğunu irdelemek ve 

bu yapıyı Uluslararası düzeyde karşılaştırmak 



2- 1963 - 1978 yalların: kap siy an üç plan dönemi boyunca 

temel eğitimin gelişimini incelemek^ planlarla uygunluğunu araştırmak, 

3- Temel eğitime yapılan harcamaların hangi kaynaklardan sağ¬ 

landığını ve nasıl harcandığını belirlemek, ekonomik politikasını sap¬ 

tamak, 

4- Temel eğitimde karşılaşılan, nicel ve nitel sorunlarla, 

ekonomik sorunları ve darboğazları saptamak, çözüm yolları Önermek. 
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TEMEL EĞİTİMİN KURUM? 41 MAPI9 T VZ T AYIŞ A', DURUMU : 

Anaokulları, anasinıfları ilkokulları ve ortaokulları içeren Te» 

1 Eğitim Kurumlan, yurt düzeyine en çok yayılan öğretim kuruluş- 
rı olmaları yönümden, örgütsel ve ekonomik sorunları da beraberin- 

getirmektediro Temel Eğitim I ve II kademede kurumsal yapı ya» 

1 olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ve 1939 sayılı Mil- 
Eğitim Temel Yasası ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilât Yağası 

e düzenlenmiştir. 

1.1. Temel Eğitim 1. Kademede Kurumsal Yapı : 

Temel eğitimin 1. Kademesindeki öğretim kurumlarını zorun- 

[ olan ve zorunlu olmıyan öğretim kurumlan olarak sınıflamak olası» 
r. Zorunlu olan ve 7-12 yaş grubun undaki çocukların eğtimlerinin 

rildiği temel eğitim 1. kademe okulları (İlkokullar) ve zorunlu 

mıyanlar ise, okul öncesi öğretim kurumlan olan anasınıfı ar ı ve 

a okullarından oluşmaktadır. 

1.1.1 o Anaokulları ve Anasınıfları ; 

Zorunlu öğretim çağına girmemiş 3-6 yaş grubu ço¬ 

klarının, bedensel, psikolojik, sosyal ve törel gelişimlerini sağ» 

yan, bu yaş grubu çocuklarını ilkokula hazırlıyan öğretim kurumla» 

dır. Bağımsız anaokulu sayısı 1973-74 öğretim yılında 8 iken bu 
.yı IV plan Dönemi başında U e yükselmiştir. Altmış öğretmenin 

rev yaptığı 11 anaokulunda toplam 1135 öğrenci bulunmaktadır 

) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plsnı (1979-1983) DPT, TBMM 
Basımevi, Ankara 1978, s. 334 
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İ-kokullarm bünyesinde açılan anasinıflarinin sayısı 1977**- 
.978 öğretim yılında 984 e ulaşmış, Kız .Meslek Liselerine bağlı ana» . 

>kulları sayısı ise 275 olmuştur. Toplam 1662 öğretmenin görevlendi- 

■ıldiği anasmıflarında 23 768 öğrenci bulunmaktadır* 3-6 yaş grubu 
(ocuklarının yalnızca % 1,1 gibi çok az bir kısmı okul öncesi eğitim- 
.en yararlanabilmektedir. 

1,1.2. İlkokullar 

7-12 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsıyan temel 

ğitimin 1. kademesi, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine 
ygun olarak; hır türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli 

emel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, ilgi 

etenek ve becerileri yönünden yetiştirerek, hayata ve üst öğretime 
azırlamakt ir. 

; ' l'"\î İfl • -''/1 ■: 1 1977^ 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ile önemi vurgula- 

an ve önceliği belirlenen ilkokullarda planlı dönemde sayısal ge- 
işim tablo ; 1 de gösterilmiş tir „ 

y •• • -■ — > - ' — ■■■■■—» . \ \ ...... 

1) Milli Eğitim Temel Yasası No :._!739fc 14,6. 1973- ’ 
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Tablo : I- İlkokulların Sayısal Gelişimi 

(1963 - 1978) 

Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı Okul Sayısı Toplam 
.ar ( 000 ) Gerçekleşme 

* 
Plan Hedefi 

1* 
Kır Kent 

5-64 3.549 72,7 73,0 25.100 2.515 27.615 

5-66 3.921 76,1 80,0 27.955 2.735 30.690 

r-68 4.492 84,7 87,0 30.654 3.015 33.669 

>-71 4.992 83,3 94,0 34.837 3.455 38.292 

5-76 5.320 87,1 97,0 - - «M» 

7-78 5.384 87,5 100,0 39.226 4,300 43.526 

ıak : Milli Eğitim Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilâtı. 

İlkokulların açılış ve işleyişi 222 sayılı yasa ile Milli Eği- 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir* 5 Ocak 1961 tarihli İlköğretim 

Eğitim Yasasına göre Milli Eğitim Bakanlığı, yasanın kabul edildiği 
Lhten başlıyarak 10 yıl içinde tüm türk çocuklarını okul laş t ırmak 

.ı gerekli fonları koymakla görevlendirilmiştir. Aradan 18 yıl geçmiş 
asına karşın, Türkiye'de İlköğretimde henüz İ» 100 okullaşma sağlana- 
ıştir. 
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Temel eğitimin 1, Kademesine dayalı bu öğretim kurumların- 

, öğrencileri bu kademede ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerektir- 
ği meslek sahalarına ve hayata, bilgi, beceri alışkanlık ve davranış 
kımmdan hazırlıyan eğitim verilir. Genel II. kademe okulları kurun- 

1 işleyiş yönünden Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne, mesleki ve tek- 

k eğitim veren II kademe okulları ise, ilgili olduğu alanlarda Kız 
knik Öğretim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
retmen Okulları Genel Müdürlüğü Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Mü- 

rlüğü ve Din Eğitimi Genel Müdiirlüğü'ne bağlıdırlar. Araştırmamızda, 
ellikle mesleki ve teknik II. kademe okullarına yapılan harcama di¬ 

nlerinin çeşitli olmaları ve bu konuda yeterli istatistiklerin bu¬ 

lmaması yüzünden, yalnızca genel II. kademe okulları ele alınmışlar- 

r. Ayrıca tüm temel eğitim II kademe okullarının, tek tip ortaokul 

Linde genel eğitim yapmaları III. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel 
tisas K emisyon unca da benimsenmiş tir, 

II, kademe okulları, bulundukları ilin Milli Eğitim Müdür¬ 

dü kanalı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen emirleri uy 
^ulamakla yükümlüdürler. Okul Müdürü- Milli Eğitim Müdürü-Valilik 

Lli Eğitim Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü arasında var olan 

îtişim ve hiyerarşik düzen, yerel sorunlara çözüm bulma yönünden, 

sen çok zaman almakta, eğitimin etkinliğini azaltıcı rol oynamakta^ 

'• Bunda Türk Eğitiminin aşırı merkeziyetçi bir sistem oluşunun da 

tkısı vardır,^^Örneğin, herhangi bir okul müdürlüğü emrine gerekli 
ıç-gereç v ya da demirbaş alımı v.b. gibi harcamalar için Milli Eği~ 

ı Bakanlığı ile ilgili ©kul müdürlüğü arasında çeşitli yazışmalar 

çili kanallardan geçerek zaman almakta, hizmetin etkin bir biçimde 
‘dürülebilmesi olanaksızlaşmaktadır, 

: OCDE - LA Turquie - Projet Regional Mediterraneen 
Paris 1965. 



- 12 -

Esasen Bakanlığın kendi Merkez Örgütü içindeki öteden beri 

üregelen ve görev ve fonksiyonların da tanımını içeren bir orga*, 
izasyon eksikliği, merkez ile taşra arasındaki ağır ve katı bürokrasi, 

ilgi akımının yetersizliği, gibi nedenler aynen taşra örgütlerine de 
ansımış görünmek te d in^Bu nedenle 1, Kademenin ilçe düzeyin® kadar br¬ 
ütlenmiş olmasına karşın, II, kademe yerel olarak ancak 1 düzeyinde 

rgütlenmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan günümüzde köylere kadar açılan 

I. kademe okullarının gereksinimleri etkin ve çabuk bir biçimde kar- 

ılanamamakta, eğitim hizmetleri standartlarında altındaki araç ve 

prek yetersizlikleri ile sürdürülmekte, bunun sonucunda 1, Kademedeki 
İbi k%jr ve kent okulları arasında var olan nicel ne nitel farklıklar 
I, kademede de gözlenmektedir. 

Kurumsal yapıdaki yetersizlikler, okul açma politikasında 
a görülmekte, bir-iki Öğretmeni! birkaç öğrencili ortaokullar açılar¬ 

ak kırsal kesimde atıl kapasite yaratılmakta, buna karşın kentlerde 

0-80 öğrencili sınıflar oluşmaktadır. Örneğin 1978 yılında temel 
ğitim II, kademe okulu yapımı için Milli Eğitim Bakanlığınca teklif 

dilen 151 köyden 1/3 u 1,500 ve daha az nüfuslu köylerden oluşmakta.- 

ır. III, bölümde yatırımların dağılımı yönünden bu konuya ayrıca 

önüle çektir, 

1) : OCDE - a,g,e. 
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1.3. T emsi Eğitimde Uluslararası jiarş ılaşt ırmalar : 

1963 yılından bu yana planlı döneme girmiş ve III. Plan 
.emini geride bırakmış Türkiye’nin tamel eğitimde Özellikle karşı- 

ıtırına olanağı bulunan OCDE ve diğer kalkınmakta olan ülkeler arasın- 

nasıl bir yerde bulunduğunu gözlemek bakımındanjsmırlı verilerle 
olsa karşılaştırma yapmak önem taşımaktadır. 

Temel eğitim 1. kademede Türkiye ile karşılaştırma yapıla- 

ecek OCDE ülkeleri tablo V. da verilmiştir. Görüldüğü gibi 1961 

mda 56 67 civarında olan okullaşma oranı 1978 de 1= 87,5 olmuş, 
ak bu oran diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yine de düşük kal- 
tadır. 

Tablo ;V- Bazı OCDE Ülkelerinde Okullaşma Oranları 

Zorunlu temel Znrunlu Eğitim Okullaşma Oranı 
Eğitim Yaşı Süreci (Yıl) 1961 de 10 ve+Yıl 

jo sonra j> 
95 94 (1970) 

95 

80 84 (1971) 

85 96 (1972) 

67 8% 5(1978) 

ak : O.C.D.E - Country Reports, Paris 1976 

ınistan 6-11 6 

ya 6-13 8 

ekiz 7-10 4 

slavya 7-14 8 

iye 7-12 5 



Tablo VI. da seçilmiş ülkeler itibariyle, öğretmen öğrenci 
ve her öğretmene düşen öğrenci sayısı gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 
adı geçen bu oranın en düşül: olduğu ülke Çekoslavakyadır* 

Taİlo : VI - Seçilmiş Dazı Ülkelerde, Öğrenci, öğretmen Sayıları 
ve öğrenci/öğretmen Oranları. 

Ülkeler Temel Eğitim Yılı 

Cezayir 1. 

Bengaldeş " 
II. 

Çekoslovakya I. 

II. 

Mısır 

Yunanistan 

İran 

İ lal ya 

Japonya 

Pakistan 

Türkiye 

Ingiltere 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

Kademe 

fl 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 

Kademe 
Kademe 

Kademe 

1975 

197=3-

1973 

1974 

1974 

1974 

1974 

1972 

1972 

1974 

1974 

1973 

1974 

1974 

1974 

1974 
1974 

1973 
1972 
1972 

öğretmen 
Sayısı 

55.043 

155.023 

94.132 

96.124 

24. 559 

103,600 

69.470 

28.427 

14.935 

135.021 

69.414 

245.628 

406.347 

503 . 60 8 

123.361 

96.947 

159.162 
57.199 

248.174 
224.456 

Öğrenci 
Sayısı 

2.641.379 

7.750.000 

2.265.469 

1.884.332 

404.823 

4.145.454 

1.982.752 

913.972 

490.867 

4.119.157 

1.989.567 

4.968.900 

10.088.776 

9.036.709 

5.165.771 

1.795.414 

5.354. 593 
1.515.880 
5.454.376 
3.660.541 

Öğrenci/ 
öğretmen Or, 

41.0 

49.9 

24.0 

19,6 

16, 4-

40,0-

28.5 

32.1 

32,8 

30.5 

28.6 

20,2-

24,8 

17.9 

41.8-

18.5 
33.6 
26, 5 
21.9-
16,3 

Kaynak : Nations Unies 
s. 839- 862. 

- 1976 Annairc Statistiquo Ne w-York 1977, 
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Tablo VI. nın incelenmesi, temel eğitim 1.kademede uluslar¬ 

arası karşılaştırmalarda Türkiye'de öğrenci/öğretmen «raninin Cezüyir, 
Bengaldeş, Kısır gibi ülkelerden iyi durumda olduğunu göstermektedir. 
Bu oran öğretmen artışının sor yıllarda daha yüksek düzeyde olması 

nedeniyle gidehek düşmektedir, (1977 - 1978 öğretim yılında 29) An¬ 
cak, İngiltere, Japonya, İtalya gibi sanayileşmiş, Portekiz gibi kal¬ 
kınmakta olan ülkelerle karşılaştırıldığında oranın yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Unutmamak gerekir ki genel olan bu oranlar ülkelerin 

içinde var olabilecek bölgelerarası dengesizliği göstermemektedir. 

öğretmenlerin meslekî eğitim süreleri ile ilgili bir kar¬ 
şılaştırma yaptığımızda, mesleğe başlama yönünden İspanya, İtalya ve 
1974 e kadar Türkiye'de daha genç yaşlarda başlandığını ortaya koy¬ 

maktadır, Danimarka ve İngiltere'de 4 yıllık, Jederal Almanya»da 3» 
Norveç, Pransa, Yunanistan İspanya ve Türkiye'de ise 2 yıllık bir 
yüksek öğretimden sonra temel eğitim 1. kademede öğre tmen olunmaktan¬ 

dır. 

Tablo VII. de öğretmenlerin yetişmeleri yönünden bir kar¬ 

şılaştırma verilmektedir. 
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Tablo: VII - Seçilmiş Baza ülkelerde x&mel Eğitim öğretmenleri¬ 

nin Meslekî Öğretim Süreleri 

öğrenim ^üreleri 

îlke 
Mesleğe 
Başlama 
Yaşı 

Temel 

Eğitim 
Orta 
Öğre tim 

Yüksek 

Öğre tim 
Toplaa 

Danimarka 22 7 5 4 16 

?eredal Almanya 22 4 9 3 16 

fcngiitere 22 6 7 4 17 

^orve ç 21 9 3 2 14 

İransa 20 5 7 2 14 

f un an is tan 21 6 6 2 14 

İtalya 18 8 5 - 13 

İspanya 18 8 3 2 13 

Dürkiye 18 (+2) 5 6+1 2 (1974)13+ 

jCaynak : Council Of Europe 

Tabloları incelediğimizde Türkiye'nin de temel eğitim 1 ka¬ 

lem;, öğretmenlerinin de birkaç yıldan beri yüksek öğretim düzeyinde 

öğr-tim görmeğe "başladıklara., öğrenci/öğrelmen oranı yönünden de ol- 
lükça düşük bir durumda olduğu ve bunu yorumladığımızda öğretmen 

yetiştirme ve öğretmen gereksinimi bakımından bir darboğaz olmadığı 

ani aş ı İm ak t ad ır „ 
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Öğrenci artış i yönünden bir karşılaştırma yaptığımızda 1* 

kademede henüz 100 okullaşma oranına ulaşılamaması ve nüfus artı¬ 

şının yüksek oluşu (ft> 2,5) nedenleriyle, öğrenci artış orajaı 1963- 

1975 döneminde yılda ortalama io 3,9 oranında artış göstermiştir* 

II. kademede ise tablo VIII’de yıllık ortalama artış hırı 

Uluslararası karşılaştırmalar olarak görülmektedir. 

Tablo : VIII - Temel eğitim II Kademede (orta öğretim da¬ 

hil) Yıllık Ortalama Artış Hızı 

Ülkeler Artış Hızı (19 50-69) 

Almanya 3,0 

Avusturya 4,8 

Danimarka 8,6 

Finiandiya 8,2 
Fransa 7,6 
Zunanistan 5,0 (1955-65) 

İtalya 6,0 

orveç 6,0 

Ingiltere 10,1 

İsveç 9,9 

Türkiye •9,2 (1961-1971; 
"anada 10,9 
A*B.D. 5,4 

Japonya 10,2 

ıvnak : OCDE, Develeppeıaent dans l’enseiğnement Süperieur. 
Paris 1971. 
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Tablo VIII da görüldüğü gibi 19S1*-1971 döneminde lürki- 

yede orta öğretimde fi M gibi oldukça yüksek bir artış hı4i görül¬ 
mektedir. Sanayilermiş Avrupa Ülkelerinde nüfus artış hızının fi 1 
civarında olduğu gözönüne alınırsa Türkiye'nin, gerek 1 »kademe ve 
gerekse özellikle II. Kademede artış hızının yüksek bir ülke olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

Zorunlu olan 1, kademe dışında eğitime olan toplam talep 

giderek artmaktadır. Ancak Planlı dönemde II kademede (orta öğretim 

dahil) özellikle genel orta öğretime olan talebin meslekî ve teknik 

öğretimden daha fazla olması (III Plan döneminde fi 55-60 genel orta 
öğretim fi> 40-45 mesleki ve teknik öğretim) »rta öğretimde yığılmala¬ 
ra neden olmuştur. Oysa ki yukarıda tabloda verdiğimiz birçok Avrupa 

ülkesinde (Fransa, Almanya, İngiltere, Danimarka) öğretimde "yönlendir¬ 
me" çok daha küçült yaşlarda başlamakta, böyleoe bazı dallarda yığıl¬ 
malar önlenmektedir. Ülkemi» açısından bakınca böyle bir sistemin he¬ 
nüz varolmadığını görüyoruz* 

Hemen belirtmek gerekir ki [Türkiye'de eğitime olan Sosyal 

talep giderek artmaktadır* 
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III. PLANLI DONEMLE TEMEL EĞİTİM VE BEŞERİ KAYNAKLARI : 

2.1. I ve II. Kalkınma Planlarında temel eğitime ilişkin 

st?:-ate ji <, 

I. Beş Yıllık Kalkınma Planında eğitim konusu 10. mad¬ 

dede "vasıflı insan yetiştirme" başlığı altında, insangücü ile ele 

alınarak incelenmiştir. Yatırımların en verimli şekilde gerçekleş¬ 

tirilmesi, mevcut kapasite ve olanaklardan faydanılabilmesi için 
teknik bilginin arttırılması amacıyla"her kademedeki eğitim ve 

öğretime öncelik verilecektir"yaklaşımmdan hareket edilmektedir. 

Yatırımların yapılmasında ve coğrafi dağılışında ise, 

Türkiye'de bölgelerarasmda ekonomik faaliyet hacmi ve gelir sevi¬ 

yesi bakımından büyük farklar olduğu belirtilerek, bölgelerarası 

dengeli bir kalkınmanın esasları gözönünde bulundurulacaktır denil¬ 
mektedir. 

II. Beş Yıllık Planda, eğitimin kalkınma, ile yakın 

ilgisi olduğu vurgulanarak, "eğitim yolu ile fertler, toplum için¬ 

de çalışma sahalarında gerekli bilgi, alışkanlık ve kabiliyetlerle 

teçhiz edilecektir/"^ denilmektedir. Yine, ilk kez olarak II Plan- 
Hedefleri ve Stratejisinde kademeler itibariyle eğitime yer veril¬ 

mekte ve 1972 yılı sonuna kadar ilkokul çağındaki tüm çocukların 

(1) : Plan Hedefleri ve Stratejisi - Kalkınma Planı 
İkinci Beş Yıl (1958-1972) DPT 728, S.9 
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okula kavuşturulacağı hedef olarak alınmaktadır. İlköğretim faali¬ 
yetlerinin gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden ele alınaca¬ 
ğı, üst düzeydeki öğretim kademelerine devam yönünden kır-kent 

farklarını azaltıcı ve öğretime devam etraiyenler bakımından belir¬ 

li kabiliyetleri ve davranışları geliştirici yönde düzenleneceği 
belirtilmektedir. 

İlköğretimden sonraki kademelerde verilecek eğitimin 

ise kalkınma hamlelerinin gerektirdiği insangücünün nicelik ve 
nitelik yönünden yetiştirilmesi hedefine yöneltileceği ve buna 
uygun olarak genel öğretimin dengesi ve üst okullara geçişler 

bakımından tıkanıklık yaratmıyacak şekilde düzenleneceği öngörül¬ 

müştür. Bu düzenlemede ise eğitim kademlerinden dışa akışlarda 

kişilerin belirli yeteneklerle donatılmalarını gerekli görmüştür, 

İlköğretim kademesinin ferdi toplum içindeki işlev¬ 
lerinde etkin kılacak, bilgi ‘ yetenek, kabiliyet ve alışkanlık¬ 

larla donatmakla görevli bir eğitim olduğu belirtilmektedir. 

Yine ilk kez II, Kalkınma Planı Hedefleri ve Strate¬ 

jisinde, örgün eğitim yanında temel bilgi ve becerilerin öğre¬ 

nilmesini. amaçlıyan okur-yazarlık eğitimine değinilmekte ve 

"vatandaşlık haklarının kullanılması ve görevlerin yerine getiril- 

yönünden gerekli olan okur-yazarlık eğitimi ile toplunun bilgi 
eviyesini yükseltmek ve çeşitli çalışma, konularında ve özellikle 
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sanayide verimliliği arttırmak üzere yaygın eğitim çalışmalarına 
ve yetiştirme progremlarma öncelik verilecektir”^^ denilmektedir. 

Görülüyor ki I, Kalkınma Planındaj 222 Sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Yaâası ile birlikte* gelecek onbeş yıl içinde 
okul çağındaki nüfusun her bijfine dkul öldnaklan sağlamak "top
lumsal bir hedef" olarak alınmaktadır, 

2.2, I, ve II. Planda Getirilen önlemler ve Uygulama 
Sonuçları : 

1. Planda Temel Eğitim I. ve II. Kademe ile ilgili 

sayısal hedefler aşağıda verilmektedir. 

Tablo : IX- Temel Eğitimde Sayısal Hedefler (1963-1977) (bin) 

Temel Eğitim I, Kademe 
(İlkokul) 

Temel Eğitim II. Kademe 
(Ortaokul) o 

Çağ Çağ Nü Öğrenci Çağ Nüfu
Öğrenci Nüfusu fusuna Sayısı Çağ suna 

Yıllar Sayısı (7-12 Yaş) Oranı İ» (13-15 
Yeş) 

Nüfusu Oranı İ<> 

1963 3.567 4.480 73 387 1.985 19,1 
1964 3.859 5.030 76 401 2.090 19,1 
1965 4.141 5.150 80 427 2.200 19,0 
1966 4.432 5.270 84 455 2.300 19,7 
1967 4.736 5.390 87 480 2.390 20,0 
1972 5.990 5.990 100 593 2.715 21,9 
1977 6.820 6 . 820 100 641 3.000 20,1 

Kaynak : I. Beş Yıllık Kalkınma Planı DPT. S,450 

(1) : a.g.e. DPT. S.10 
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Görüldüğü gibi temel eğitim I» kademede tüm öğrencile¬ 

rin çağ nüfusu içindeki okanın Pİah döhomi başında $ 73*den 1972 

yılında $ 100'e ulaşması öngörüldüğü halde, bu oranlatın lî* ka¬ 
deme için <f0 19,1 den $ 21,9*a yükselmesi gibi oldukça düşük bir 
hedef öngörülmüştür. 

I. Kalkınma Planının "Meseleler ve Alınması Gereken 

Tedbirler" kısmında, Kalkınma Planlarının ortaya çıkaracağı yük¬ 
sek nitelikteki işgücü gereksiniminin karşılanmasında başlıca 
kaynağın eğitim kurumlan olduğuna ve eğitim olanaklarından tüm 
vatandaşların faydalanabilmesi için çeşitli bölgelerdeki okulların 
eğitim ve öğrenim seviyelerinin eşit duruma getirileceğine dikkat 
çekilerek, temel eğitim konusunda aşağıdaki önlemler öngörülmekte¬ 
dir.^ 

- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim yasasının hedefine 

ulaşılması için, konan metod ve ilkel?r bakımından yurdun ekono¬ 

mik ve sosyal yapısı doğrultusunda ve kazanılmış deneyimlerin 

ışığında köklü bir düzenlemeye geçilmesi, 

- îlkokul tip proje araştırmalarının bölgesel farklı¬ 
lıklara göre gerçekleştirilerek, standartlaştırılması, ve yerel 
halkın gönüllü olarak bina yapımına katılmasının özendirilme si t 

dolayısıyla maliyet düşürücü önlemlerinin alınması, 

(1) ; a.g.e. S.10 ve d. 
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- Köylerin nüfusu, sosyal, ekonomik ve kültürel Seviye¬ 

leri ile^ okulun çapı ve öğtfetmenih seviyesinin ve yetişmesini** 
dengeli şekilde olmasını Öa^liyatak Önlemlerin alınması, 

- İlkokullarda öğrenci/öğretmen oranının düşürülmesi 
için geçici öğretmen kullanabilme olanaklarının araştırılması^ 

- Ortaokullarda öğretmen açığının kapatılmasına önce¬ 

lik tanınacak gerektiğinde alışılmış kurallar dışında, öğretmen 
bulma yollarının aranması öngörülmüştür. 

Bu hedefler yanında, yatırım ve donatım maliyetlerinin 
çok yüksek olduğu, ortaokullarda ise verimin çok düşük olduğu vur¬ 

gulanarak, maliyetin ve öğrençi/öğretmen oranının düşürülmesine 
olanak sağlıyacak önlemlerin alınması ve verimin çok düşük olmasına 

neden olan unsurların hızla giderilmesi üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca, çeşitli kademelerdeki okulları bitirenlerin^ 

yetiştirilmesi, anaçlarına uygun olarak öğrenim görüp görmedikleri 

konusunda araştırmaların yapılması, bunların gerektirdiği yeni 

önlemlerin alınması, ve öğretim ^programlarının çağın modern tek¬ 

nolojisi ve yurt olanaklarım uygun olarak düzenlenmesi üzerine 
dikkat çekilmiştir. 
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Orta öğretim çağındaki öğrencilerin büyük tir kısmının- 
teknik ve mesleki eğitime yöneltilmesi öngörülmüş, bu amaçla öğ¬ 

retimin çıraklıktan teknisyenliğe kadar bütünüyle sanayi ile bağ¬ 

lantılı olması ve onun olanak ve gereksinmeleriyle uyuşan bir sis¬ 

tem olarak kurulması ve işletilmesi gerektiği vurgulanmıştır* 

öte yandan, yine ilk kez eğitim politikası başlığı al¬ 

tında, "Devletin ekonon&k^ sosyal ve politik teroihleri ışığında 
milli eğitimin Devlet ölçüsünde uygulanacak amaç vs ilkelerini tes¬ 
pit ve bunların uygulanması konusunda bünyesinde teşkilatlı eğiti¬ 
me yer veren ve eğitimle ilgili planlama yapan kurusnlajr arasında 
sıkı bir işbirliğinin" sağlanması öngörülmüştür. 

Uygulamada özellikle öğretmen sorununun çözümü için 

öngörülen vekil öğretmenlerden faydalanma yoluna gidilmiş bu amaç*, 

la, yedek subay aday öğretmenj eğitmen ve geçioi öğretmenlerden 
yararlanılmış tır. 

Temel eğitim I» Kademede okullarında verim oranı Tür¬ 

kiye ortalaması olarak 1963-1964 öğretim yılında fio 75,4 den 1967 
de fi 85,6’ya çıkmış olmasına karşın kır-kent arasındaki dengesiz¬ 
lik giderek devam etmiştir. Aynı dönem sonunda bu oranlar sırasıy¬ 

la, kent v için fi 80,4 - fi 88,4 olmuş kır için ise fi 72,7'den 
fi 84, 2'ye çıkmıştır.^ 
:u i İlköğretim Yıllığı 1973-1974 - MEB S.10 



25 -

XI. Kademede ise Verim olanının düşüklüğü öğrendi yığılr- 
malarına neden olmuşr öğrenci/öğretmen oranı yükselmiştir* Bu kade¬ 
mede 1964 de 65 olein başarı durumu 1967 yılında $ 66,6 ya çıkmış¬ 
tır. 

I. Beş Yıllık plan uygulamasında temel eğitim programla¬ 
rında içerik, ve yöntemler yönünden çalışma ortamına dönük olduğu 
ve bu öğretim kademesini bitirenlerin hayatta kolaylıkla kullanabil*» 
çekleri bilgilerle donatıldıkları söylenemez. 

Kaldı ki, J, Plan döneminde temel eğitimde sayısal hedef¬ 

lere ulaşılamamıştır*, X%b öğrenci sayılarının erkek öğrencilere 
göre çok düşük olduğu gözlenmekte* yaklaşık olarak temel eğitim 
1. kademede kız öğrenci oranının i» 50 olduğu kabul edilirse, bu 
oran Doğu bölgesinde $ 34,3i Güneydoğu bölgesinde i» 31,2 Batı böl- 

n\ 
gesinde ise i» 46,6 olarak görünmektedir. 

Uygulamada gerek yerel yönetim- idarelerinin temel eği¬ 

tim harcamaları gerekse 222 sayılı yasanın 76. maddesinin Devlet 

gelirlerinin # 3*ünü ilköğretime ayrılması gerektiği hükmüne ve 
E ve II. Planlardaki yatarım hedeflerine karşın, Genel Bütçeden 
bemel eğitime ayrılan ödenek, • yeterli düzeyde • olmamıştır, 
(Bkz. III. bölüm). 

(!1) i Okul öncesi - ilk.» Genel orta Eğit?m Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Ankara 1971 S. 49 



- 26 -

İl Özel İdarelerinin de temel eğitim I kademenin hiz¬ 
metlerine ayrılan pa.y düşük olmağa devam, ettikçe nicelik ve nite¬ 

lik yönünden ilerleme olmiyacağı açıktır» 

Temel Eğitimde yatılı bölge okulları sisteminin kurul¬ 

ması» dağınık ve nüfus bakımından olaıl yapılmasına olanak olmıyan 

okulsuz köylere okul götürülmesi yönünden başarılı sonuçlar vemlş» 
bu okulların sayıları giderek artmıştır, 

II, Beş Yıllık Kalkınma. Planında» temel eğitimle ilgi¬ 
li sayısal hedefler ise aşağıda görülmektedir. 

Tablo : X - Temel Eğitimde Sayısal Hedefler : (1968-1972) 
(1, Kademe) 

 M   (Bin) 

YILLAR 
îlkokul Çağın¬ 
daki Toplam 
Nüfus (7-12 Yaş) 

Toplan 
Öğrenci 

Toplam 
îlk Kayıt 

Okul¬ 
laşma 
Oranı ^ 

1968-69 5.520 4.950 980 90 

1969-70 5,650 5.230 1.060 92 

1970-71 5,720 5.400 1.170 94 

1971-72 5.780 5.780 1.270 100 

1972-73 5.84® 5.840 1.000 100 

Kaynak j II, Beş Yıllık Kâ&inma "planı/İ2PÎ. *~S ,1^4 
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1968-1972 döneninde, kapasitesi daha üst düzeyde eğitin 
kademelerine, belki yetenekte mezrun sağlayıcak şekilde düzenlene¬ 

cek ve yeni açılacak olanların öğretmenlerinden maksimum yararlan¬ 

mayı sağlıyacak büyüklükte olması öngörülen temel eğitim II. kademe 

okullarının (ortaokul ) sayısal hedefleri ise aşağıdaki gibi plan¬ 
lanmıştır. 

Tablo : XI - Temel Eğitimde Sayısal Hedefler (1968-1972) 
II. Kademe 

YILLAR 

İlkokul 
Mezun¬ 
ları 

Sayısı 

Orta¬ 
okula 

Geçiş 
(*) 

Orta¬ 
okullara 
İlk 
Kayıt 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Okul¬ 

laşma 
Oranı 

W 

1967-68 581 _ 

1968-69 741 39 227 682 112 29,8 
1969-70 950 40 296 842 148 34,9 
1970-71 860 41 390 1.056 184 42,4 
1971-72 871 42 361 1.208 224 47,3 
1972-73 — 42 366 1.331 279 50,9 

Kaynak : i ago. S. ,165 

Tablolardan görüldüğü gibi II. Planda temel eğitim 

1. kademede okullaşma oranı 1968-69 da % 90'dan 1971-72'de $ 100*e 

[I. kademede ise $ 29,8'deıı $ 50,9'a yükselmesi öngörülmüştür, 
lu durumda, temel eğitimde oldukça hızlı bir okullaşma öngörülmüş, 
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aneak I, Plan dönemi başında cJo 72,7 olan I. kademe okullaşma oranı 
II. Plan dönemi sonunda $ 100 yerine $ 83,6 olarak gerçekleşmiştir, 
1977-1978 öğretim yılında bu oranın $ 87,5 olduğu gözönüne alınır¬ 
sa, hedef olarak öngörülen rakamların gerçekleşmediği, başka deyiş¬ 
le, çok ağır seyrettiği gözlenmektedir, II. kademede i» 50,9 olarak 
saptanan hedef ise ancak 56 30 dolayında gerçekleşmiştir. Bununda 
beraber temel eğitim II.kademeye olan talep giderek artmış, bu ar¬ 
tış her iki Planda da öngörülen meslekî ve teknik eğitim doğrultu- 

ClA 
sunda değil, genel orta okullar düzeyinde olmuştur. 

Uygulamada temel eğitimin her iki kademesinde, II, Beş 

Yıllık Plan hede'flerine ulaşmada, öğretim kuruluşları yetersiz 
kalmış, yatırımların zamanında yapılamaması, öğretmen yetersizliği, 
yerel yönetimlerin katkılarının etkin olmaması gibi nedenlerle, 

özellikle 1. kademede okullaşma oranları hedeflerine ulaşmak müm¬ 

kün olmamıştır. 

Yine uygulamada. Anayasanın 50. maddesinde de belir¬ 
tilen yetenekli öğrencilerin eğitimin en üst kademelerine kadar 

yükselmelerini sağlıyan bir sistem yeterince oluşturulamamış, ör¬ 
neğin II. kademede 1963 de toplam öğrencilerin (genel ve meslekî) 

İo 1,5'i yatılı iken bu oran Plan sonunda # 0,7 ye düşmüştür. 

(1) : IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) - DPI. 
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Öğretmen sayısında artış olmasına karşın, öğrenci/öğ- 
retmen oranında, düşme olmamıştır. Örneğin 1960-1965 döneminde köy 
ilkokul, öğretmeni sayısı $ 30 artmasına karşın öğrenci/öğretmen 
oranı 46 dan 48’e çıkmıştır. Kent ilkokullarındaki $ 40'lık öğret¬ 
men artışına karşın ise bu oran 41 den 45:e çıkmıştır. ^ 

Yatılı bölge okulu uygulaması en çok gereksinme duyulan 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaygınlaştırılmış, Batıda ise Koca¬ 
eli ve Çanakkale illerinde birer adet açılmıştır, 1973-1974 öğre¬ 
tim yılından itibaren, Milli Eğitim Temel Yasası ve 1973 icra pla¬ 
nı doğrultusunda, yatılı bölge okullarının tümünde 1, ve II, kade¬ 

me uy gulamny a g - çi lmi ş t i r. 

I. ve II, Plan dönemlerinde temel eğitimde belirli öl¬ 

çüde nicelik yönünden gelişmeler olmasına karşın, nitelik yönünden 
gelişmelerin yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bunun başlıca, ne¬ 

denleri fizik kapasite yaramada sınırlılık' okul ve derslik sayı¬ 

larındaki yetersizlik, öğretmenlerin dengesiz dağılımı, programla¬ 

rın temel eğitim amaçlarına uj^gun şekilde geliştirilmemiş olması 

ders araç ve gereçlerindeki yetersizliklerdir. Ayrıca kır-kent 

okulları arasındaki nitelik farklılığı da giderek sürmüştür. Bu 

farklılıkların giderilmesi için yeterli önlemler alınamamış alı¬ 

nanlar ise belli bir sonuç vermemiştik. 

[2/; : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) DPT. S. 160 
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2.3. III. Beş Yıllık Plaiıda tffetoei gğltiarta Gelişme Biçimi, 
Hedefler ve Uygulama Sonuçları ç : 

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi I.ve II.Plan döneıa- 
lerinde temel eğitimin her iki kademesinde kapasite artışı sağlan¬ 

makla birlikte, bu artış Plan hedeflerinin oldukça gerisinde kal¬ 

mıştır. Örneğin, 1. kademede 1972 yılı sonunda $ 100 okullaşma ön¬ 

görülmüş, gerçekleşmemiş, III. Plan dönemi sonuna, 1977 yılına 

ertelenmiştir. 1977-1978 öğretim yılında ise bu oran $ 87,5 olarak 
gerçekleşmiş, $ 100 okullaşma oranı ise yeniden hedef verilerek 
bu kez;, IV. Plan dönemi sonuna bırakılmıştır, 

II. kademede, SI plan döneminde $ 51,1 lik ortaokul 
artışı olmasına karşın, öğrenci sayısı fo 18,3 dolayında artarak 
1 057 756 ya ulaşmıştır. Okullaşma oranı ise °Jo 33, 8' den $ 34, 9* a 
çıkmıştır, III. Plan döneminde öngörülen hedefler ve gerçekleşme 

tablo XII de görülmektedir. 



Tablo i XII III. Plan döneminde *emel eğitimde sayısal hedefler ve gerçekleşrae 
(1973-1978) 

(Bin) 

I. Kademe II. Kademe 

Plan Hedefi Gerçe'rıtş; me Plan Hedefi Gerçekleşme 

YILLAR 
Öğrenci 
«Sayısı 

Okul¬ 

laşma 
Oranı 

* 

Öğrenei 
3avısı 

Okul¬ 

laşma 
Oranı 

* 

Öğrenci 
3avisı 

Okul¬ 

laşma 
Oranı 

1° 

Öğrenci 
Sayısı 

Okul¬ 

laşma 
Oranı 

<î° 

1973-74 5.193 90 5.330 84,0 1.170 44,3 89,4 33,8 

1974-75 5.408 92 5.354 86,6 1.209 44,9 889 33,4 

1975-76 5.589 95 5.320 87,1 1.262 46,0 996 34,2 

1976-77 5.928 97 - 1.343 48,1 1012 33,7 

1977-78 6.242 İt* 5.384 8?, 5 1.441 50,7 1*58 34,9 

Kaynak : IV. Beş Yıllık Kalkınma "oisnı (1579-1983) DPT, Resmi Gazete. 
s. 303 ve devamı - killi kğit5m lakanlığı İlköğretim Gn.Md. 
1974-1975 Yıllığı. 
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I. kademede öğretmen artışı fi 14,4 dolayında, olrnuş, öğrenci/öğret¬ 
men oranı ise 33,9 dan 29,7 ye düşmüştür. Ancak bu oran illere ve 

kır-kent ayırımına göre oldukça farklılık göstermektedir. (Bkz. ek.l) 

II kademede III. Plan döneminde öğretmen artışı ise fi* 25 

artmasına karşın öğrenci sayısı fi> 18,3 artmıştır. 1977-1978 öğretim 
yılında öğrenci/öğretmen oranı 34 olmuştur. 

Planlarda okul açma standartlarına uymıyan yerleşme 

birimlerine okul açılması öngörülmediği halde, programsız ve plan¬ 
sız okul açma uygulaması devam etmiş, özellikle 1 veya 2 Öğretmenle 

II.kademe okulları açılarak atıl kapasite yaratılmış ve eğitimin 

niteliği düşünülmüştür. 1977-1978 öğretim yılında toplam II. kademe 

okullarının fio 50,7 si kasaba ve köylerde fi 27,8 si bucaklarda 
fio 21,4'i il ve ilçe merkezlerinde bulunmaktadır. 

III, Plan döneminde nitelik, gelişmesi sınırlı düzeyde 

kalmış, okul ve derslik sayısının yetersizliği dolayısı ile iki ve 

üçlü öğretim giderek artmıştır. Tablo XIII de kır ve kent ayırımı 

yönünden Plan dömeminde ikili ve üçlü öğretim yapan temel eğitim 

1.kademe okulları görülmektedir. 
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rablo ; XIII - Öğretim Şekillerine Göre Temel Eğiti»* 1. Ksdeme 
Okulları (1970-1975) 

KENT KIR 

fıllar Normal îkili Üçlü Toplam Normal İkili Üçlü Toplam 

L970-71 1.266 2.179 50 3.495 27.287 7.528 22 34.837 

L974-75 999 2.602 149 3.750 27.052 10.212 45 37,310 

Caynak s MEB. İlköğretim Genel Müdürlüğü. 

Tablodan izlendiği gibi, gerek kent gerekse kır kesi- 

îinde ikili ve üçlü öğretim yapan okul sayısı artmış, normal öğreti¬ 
lin sürdürülmesi yolunda yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır, Te- 

îel Eğitim 1. kademe öğretmenlerine de ek ders ücreti verilmeye 

»aşlanması en azından öğretimin ikili şekle indirilmesi yönünde 
(1> 

»lumlu etki yapmış görünmektedir, 

III. Plan Stratejisinde, temel eğitimin süresinin se¬ 

liz yıla çıkarılacağı ve bu sistemin kentler ile merkezi ktylerin 

amamında uygulanacağı öngörülmüştür, 1995 yılında ise sekiz yıl¬ 

ık temel eğitimin 7-12 yaş grubunun tamamına, 13-15 yaş grubunun 

se i<> 75 'ine götürülmesi planlanmıştır. Hedeflerin gerçekleştiril*» 
»esi için örgün eğitim sisteminin yeniden düzenleneceği kaydedilmiş¬ 

in. 

1) : MEB-İlköğretim Gn.Md. Sn. H.Cil&'nm sorumuza yanıtı. 



- 34 -

III, Plan uygulamasında temel eğitim II, kademede ge¬ 
rek okullaşma oranında gerekse ilk kayıtta saptanan hedeflerin 

gerisinde kalınmıştır* Bu dönemde de okul açma politikasında düzen¬ 
sizlik ve çeşitli baskılar nedeniyle bazı yerlerde okullar kapasi- 

;e artışını karşılıyamamış ve bunun sonucu olarak ikili öğretime 
geçilmiş* bazı yörelerde ise yeni açılan okullarla atıl kapasite 
■aratılmış tır. 

Dengesiz öğretmen dağılımına çözüm getirilememesi ne- 
eni ile bazı temel eğitim II, kademe okullarında öğretmen eksik- 
iği giderek artmış, öğrenei/öğrotmen oranı yükselmiştir. Tablo 
IV’de bazı illerimizde dengesiz öğretmen dağılımı görülmektedir. 

ablo : XXV. - 1974-1973 öğretim Yılında Seçilmiş Bazı tilerde 
Öğrenci/Öğretmen ve öğretmen/okul oranları 

Öğrenci 
Li Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

öğrenci/ 
Öğretmen 
Oranı 

Öğretmen 
Okul 
Oranı 

|rı 37.624 839 44 64,1 
rfa 66,862 1.548 43 54,7 
ıkara 393.236 lft.404 32 38,6 
leeik 14.806 834 18 32,0 

tynak ; Milli Eğitim Bakanlığı 
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Eğitim sisteminde 1. Plandan bu yana öngörülen köklü 

değişikliklerin yapılamaması, yapılan değişikliklerde de başarısız 
kalınması sonucunda III. Plan sonunda temel eğitim bölgelerarası ve 

aynı bölgede kır-kent ayırımı yönünden farklılıklar göstermektedir. 

Öte yandan temel eğitim I. kademeden mezunların ancak yarısı II, ka¬ 
demeye devam etmektedir. Bu oran kentlerde % 75 civarındadır. Ancak 

12 yaşından sonra bir üst düzeydeki okula devam etmiyen ilkokul me¬ 

zunlarının gerektirdiği temel bilgi ve becerilerden çalışma hayatı¬ 

nın yoksun olduğu ve hatta kırsal kesimde bu mezunların birkaç yıl 
(1^ 

sonra yalnızca ckuma - yazma bilir durumda oldukları da ortadadır.' 

2.4» IV„ Beş Yıllık Planda Temel Eğitim Hedefleri : 

Onbeş yıllık bir süreyi kapsıyan üç Plan dönemi sonunda 

temel eğitimde özellikle okullaşma yönünden sorunun çözülememiş ol¬ 

ması, IV. Planda Hedeflerin yeniden gözden geçirilerek, daha ger¬ 

çekçi bir yaklaşımla saptanması yoluna gidilmesini gerektirmiştir. 

İlk yıllarda daha düşük düzeyde tutulan okullaşma, hedeflerinin Plan 
dönemi sonuna doğru giderek artmanı öngörülmüştür. 

1978 yılında temel eğitimde öğrenci sayısı 5.384.049'u 
1. kademede 1.057.700'ü genel II. kademede olmak üzere toplam 
6.441.749 dur. 

L) s DPT. IV. Beş Yıllık Kalkınma Plana. 
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Genel olarak baktığımızda 1* kademede okullaşma oranının 

1° 87,5 II* kademede ise *Ja 35 olduğum görüyoruz. Ancak global olan 

bu sayılar kız-erkek dağılım! yönünden farklılık göstermektedir* 
(Bkz. ek *11) , 

IV. Planda temel eğitimde kır-kent cinsiyet ve bölge- 

Lerarası dengesizliğin ortaya çıkardığı farklılıkları giderecek 

Dir yapıya kavuşturulması öngörülmüştür. 1983 yılı sonunda 1, kade- 
aede çağ nüfusunun tümünün 1, kademede okullaştırılması planlanmış¬ 
tır. Ancak okullaşma, hedeflerinin istenenin altında gerçekleşmesi 
ıedeniyle, bu kez örenler sağlıklı bir şekilde, ilk yıllarda düşük 

ton yıllarda ise daha yüksek tutulmuştur. Örneğin 1978*de gerçekle¬ 

ten i» 87,5 lik okullaşma eronı 1979-80 öğretim yılı için i» 89,0 
>larek hesaplanmıştır. Tablo : XV de temel eğitimde 1979 - 1983 

Löneminde sayısal hedefler görülmektedir. 



Tablo : XV - Temel Eğitimde 1979-1984 Döneminde Sayısal Hedefler 

(Bin) 

Temel Eğitim 1. Kademe Temel Eğitim II. Kademe 

Çağ 
Nüfusu 

(7-12) 
Toplam 
Öğrenci 

(lal¬ 
laşma. 
Oranı j 

Çeğ 
Nüfusu 
(13-15) 

Toplam 
Öğrenci 

Okul¬ 

laşma 
Oranı $ 

1979-80 6.348 5.651 aç,o 3.035 1.310 43,1 

1980-81 6.520 5.939 91,2 3. «20 1.424 47,1 

1951-62 6.688 6.242 93,3 3.010 1.548 51,4 

1982-83 6.839 6.560 36,0 3.C33 1.683 55,5 

1983-84 6.938 6.938 100,0 3.103 1.862 60 ;o 

Kaynak : IV. Beş Yıllık Kalkınma ilanı, B*T. »^313 Resmi Gazete. 
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I. Kademede, 1933-1984 öğretim yılında 6.938*000 

olması öngörülen öğrencinin, her 35 öğrenciye bir Öğretmen düşme¬ 
si gerektiği varsayımından hareketle* Plan sonunda 1. kademede 
198.228 öğretmene gereksinme olacağı hesaplanabilir. 1977-1973 
öğretim yılında. 180.000*den fazla olan bu sayının beş yılda CJ0 10 
civarında artması gerektiği, mevcut eğitim enstitülerinin kapasi¬ 

telerini de hesaba katarsak bu rakamın kolaylıkla aşılabileceği 
söylenebilir. O halde temel eğitimin 1. kademesinde, sayısal yön¬ 
den sorun olmıyacak öğretmen sorununun niteliksel yönden ele alın¬ 

ması gerekecektir. 

II. kademede ise Plan dönemi sonunda 53.200 öğretmen 

gereksinimi olacaktır. Beş yılda 29.200 civarındaki öğretmen ge¬ 
reksiniminin karşılanması gerekmektedir. 1978-1979 öğretim yılında 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından 58.000 öğretmenin 

mezun olacağı s anılmaktadır c II. kademe açığının büyük kısmmmda 

bu sayıdan karşılanması olasıdır. Kaldı ki bu kademeye öğretmen 

yetiştiren üç yıllık eğitim enstitüleri 5 yılda gereken öğretmen 

gereksinimini karşılıyabilecek düzeydedirler. 

IV. Planda öngörülen yukarıda belirtilen sayısal 

hedefler yanında, niteliksel yönden de ilke ve politikalar saptan¬ 

mıştır, 1. kademede bölgelerarası dengesizliğin ortaya çıkardığı 
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farklılıkların giderilmesi, ikili ve üçlü öğretime çöaüıa getirilme¬ 

si öngörülmüştür. Özellikle kentleşme hızının yüksek olduğu yöre¬ 
lerde 60'm üzerinde öğrenciyle öğrenim yapılan sınıflar niteliksel 
yönden giderek dengesizlik yaratmaktadır. 

II. Kademede ise bir üst öğretime devam etmiyen öğren¬ 

cilerin, istihdam sürecine etkin biçimde katılmalarını sağlamak 

amacı ile yöresel özellikleri dikkate alan uygulamalı bilgilerin 
verilmesi öngörülmüştür. Özellikle bu uygulamanın, tarım' hayvan- 
cılıkj kooperatifçilik konularını da içeren ve bölgesel gereksinim¬ 
lere göre uygulanmasının sağlıyaeağı yarar, istihdam sürecinde daha 

gerçekçi bir yaklaşım olduğu ortadadır* Ancak uygulamanın başarılı 

olabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı içinde gerekli düzenleme¬ 

lerin yapılması gerektiği de açıktır. Yine ayrıca her iki kademede 

program içeriklerinin yeniden incelenmesi ve bu amaçla ikinci kade¬ 

menin genel ve mesleki ve teknik elarak işlevsel bir yapıya olan 

gereksinimi ekonomik olarak araştırılması j örgütsel ve yapısal deği¬ 
şiklikler için yasal önlemlerin getirilmesi öngörülmüştür. 

Temel eğitimde IV. Plan döneminde, asıl sorunun nite¬ 

liksel yönde olacağı ve bölgelerarası dengesizliğin daha da somut¬ 

laşacağını hesaba katarak çalışmaların bu yönde olması gerektiği 

göz önüne alındığında, sorunlara daha gerçekçi bir yaklaşımla ba¬ 
kılması gerekmektedir. 
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IV. TEVLEL E?İTİMİN EKONOMİK GÖRÜNÜŞÜ ; 

Eğitimin, halkın verim gücünü arttırarak ekonomik kazanç sağ¬ 
lamak suretiyle, bir ülkenin sosyal refah seviyesini yükselttiği, 
bu nedenle beşeri bir yatırım olduğu artık evrensel olarak kabul 
edilmektedir. 

Eğitim faaliyetlerinin görülebilmesi ve sürdürebilmesi için 

eğitim harcamalarının, genel ve katma bütçeli dairelerin, özel 
kesim ile diğer kamu kuruluşlarının bütçelerinden ayrılan ödenek¬ 
lerden karşılanması gerekmektedir. Bu bölümde, özellikle, eğitim 
yatırımlarının, insan varlığına yapılan bir yatırım niteliği ta¬ 

şıması açısından, eğitimin çok yönlü oluşu nedeniyle, maliyet-fayda 
(coût-bânefice) ilişkileri ile birlikte ele alınacak ve tartışıla¬ 
caktır c 

3.1. Temel Eğitjmin Ekonomik Politikası : 

Eğitim harcamalarında Ülkemizde yıldan yıla görülen 
büyük artış, bu harcamaların ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 

sorunlu kıldığı nitelikli insangücü gereksiniminin artmasıyla ve 
eğitimin uzun dönemde gerçekleşen verimli bir yatırım olmasıyla 

açıklanması yetersiz kalacaktır. Şöyle ki, sınırlı kaynakların 

(1) : M.AUEM - Eğitim Planlaması) Ankara 1977. 
(}P i ! p . cr o 
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çeşitli sektörler arasında dengeli bir şekilde dağılımı ve bu k«yu
naklardan en yüksek faydanın elde edilmesini sağlamak, toplumun 
günden güne gelişen gereksinimlerini bu bütün içinde sağlamak kal
kınma politikası amaçlarmdandır, Bu durumda eğitim sektörüne ay
rılan sınırlı kaynakların eğitim kademeleri arasında dağılana v® 

bu dağılım içinde zorunlu tenel eğitimin payının kısılmaması» eği
tim planlaması ve daha sonra üst düzeydeki eğitim kademelerine de
vam ederek nitelikli insangücü olarak yetişecek «beşeri sermaye" 
için önem taşımaktadır. Eğitimdeki savısal artışın yanında eğiti
min ekonomik sorunlarının incelenmesi, uygulanan ekonomik politi
kanın, eğitimdeki gelişmelere ne denli ayak uydurabildiği yönlünden 
bilinmesinde yarar vardır. Eğitim girdilerinde (öğrenci, öğrC^m®1*» 
okul binaları, donatım v.b.) meydana gelen artış, sonuçta bu sek
töre ayrılan harcamaları da arttıracaktır, 

Tenel eğitime ayrılan kaynaklar diğer eğitim kademe

lerinin aksine çok çeşitlidir. Örneğin, kamu haresmalarının yanı 
sıra, halk katkısı da küçümsenmi yecek düzeydedir. Ancak', ^emel eği» 
timde planlı dönemde hedeflerin gerisinde kalınmasının başlı«a 
nedenlerinden birisi, bu öğretim kademesine yasalarda öngörüldüğü 
halde, yeterli kaynakların ayrılmadığıdır, 

Türk eğitim sisteminde merkeziyetçi bir yönetimin 
söz konusu ol ması, yerel eğitim yöneticilerine hemen- hemen-' HİÇ' '• 
bir karar verme yetkisi- bırakılmaması, -her ne kadar 222 Sayıl*-
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Yasa ile il özel idarelerinin tenel eğitim için bütçelerine ödenek 

koymaları öngörülmüşse de bu ödenekler sınırlı kalmış ve temel eği¬ 
tim harcamalarının (I,ve II, kademe) tamamına yakın bir kısmı ge¬ 
nel bütçeden karşılana gelmiştir,^ 

3.2. Temel Eğitimin Malî Kaynakları : 

1961 yılında kabul edilen 222 sayılı yasanın 3# mad¬ 

desine göre teorik olarak temel eğitimin kaynakları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir,^ 

- Devlet bütçesinin fi 3»ü 

- İl özel idarelerinin bütçelerinin fi 2Q*ai 

- Köy bütçelerinin fi» 10 *u 

- Belediye gelirlerinin fi* 5»i^ 

Bu kaynakların içeriklerinin ne olduğum* ve aaaıl 

kullanıldıklarını sırasıyla görebiliriz, 

3.2,1, Devlet Bütçesi ı 

Temel eğitim kaynaklarının bu denli çeşitli oluşu, bu 
kademeye etkin ve giderek artan bir eğitim götürülmesinde önemli 
rol oynıyacağı halde, aksine sınırlı kalmıştır, Öerek Devlet büt¬ 

çesinden ve gerekse il özel idareleri bütçelerinden ayrılan ödenek¬ 
ler istenen düzeyde olmamıştır, Table XVI da 1963-1975 yıllan 
arasında genel bütçeden temel eğitim I,kademeye ayrılan ödenek du¬ 
rumu görülmektedir,  
(1) ı Î.BİRCAN - Leş Aspectc D£mo-Econoıaiques de l'Enseignement 

Primaire, Dijqn 1975 
(2) : N.MUTLU-Halkın Okul Yapımı Programlarına Katılması 

Üzerine Bir inceleme , Ocak 1968. 
(3) : Daha, ^^^ı^iclı^* belediyeler yasasında yapılan bir 
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Tablo:XVI - Temel Eğitimde (1., kaderime) Yatırım Harcamaları 

222 Sa^nlı Genel Bütçe» 
Yasanan 76/a den Ayrılan 
Madld.es ilme Ödeneğin 
Göne Ayrrrıl- ilınan Devlet Gelir- 
massı Gerreken latırım lerinde 
Ödesnek ((#) Cdeneği (TL) Oranı (/.) 

1963 12.101.638.158 3 2(0.000.000 2,1 
1964 13.325.405.000 3 2f6.211.000 1,9 
1965 14.021.419.113 3 237.500,000 1,7 
1966 16.075.253.679 3 300.175.000 1,9 
1967 18c313.489.260 3 262.444.000 1,4 
1968 20.712.211.235 3 380.000.000 1,8 
1969 24.497.364.782 3 279.628.000 1,1 
1970 28.260.265.467 3 174.650.000 0,6 
1971 36.292.900.305 3 324.000.000 0,9 

1972 50.312.079.043 2 313.37S.OOO 0,6 
1973 61-023.303.956 2 654.075.000 1,1 
1974 81,658.576.903 2 1.152.965.000 x 1,4 

1975 106.888.231.125 2 1.31).600.000 x 1,3 
1976 151.520.000.000 2 1.763.245.000 x 1,1 
1977 222.949.000.000 2 3.081.290.000 x 1,3 

1978 262,753.000.000 2 1.64).905.000 * 0,6 

Kaynak : -Milli Eğitim Bakanlı.ğa—1 İlköğretim Genel Müdürlüğü 
-Devlet Planlama Teşkilatı. 

x ; II. Kademe okulları yapamıı. dahil. 

Devlet 
Yıllar Bütçesi 
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Tabloda görüldüğü gibi planlı dönemdej ancak başlangıç 
yılı olan 1963'de # 2,1'lik bir düzeyde temel eğitim I, kademeye 

ödenek ayrılmış, diğer yıllarda $ 3'ün gerisinde kalınmıştır. 
1961-1971 döneminde yasaya göre bütçe gelirlerinin f» 3*ünün veril¬ 

mesi öngörüldüğü halde, bu oran 1970 yılında # O,6*ya kadar düşmüş¬ 
tür. 

Temel Eğitim zorunlu olan I, kademesinde 1963-1973 dö¬ 

neminde yapılan harcamalar tablo XVII'da görülmektedir. 

Tablo î XVII - Temel Eğitim (I,kademede) Toplam Harcamalar 

Temel Eğitim I. Ka¬ 
deme Bütçesi (1968 
Sabit Piyatlarıyla) 

Yıllar Milyon TL, Endeks 

1963 1017,6 100,0 

1964 1292,8 127,0 

1965 1381,0 135,7 
1966 1496,7 147,0 
1967 1375,5 135,1 
1968 1870,6 183,8 

1969 1789,7 175,8 
1970 1929,7 189,6 
1971 3150,8 309,6 
1972 3140,6 308,6 

1973 2897,6 262,1 

Kaynak": Mılli"™Eğıtim Bakanlığı - Muhasebe MüdürlüğüV 



Milyon TL. 

63 64 63 66 67 68 69 70 71 72 75 74 
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Tabloda görüldüğü gibi 11 yıllık dönemde Milli Eğitim 

3akanlığı Temel Eğitim I. kademe bütçesi cari fiyatlarla $ 401 ora¬ 

lında artmasına karşın, sabit fiyatlarla ancak $ 162,1 oranında ar- 
tabiİmiştir. 

Yine görüldüğü gibi I,kademeye yapılan harcamalar 1967 

lalî yalına kadar artış göstermekte "regulilere" olan bu artış 1967 
rılmdan sonra düzensiz olarak devam etmektedir. Örneğin 1968-1973 
L önemine baktığımızda 1969, 1971 ve 1973 yıllarında bir önceki yıl- 
.ara göre düşme görülmektedir. Hemen belirtelim ki yukarıdaki ra- 

:amlara, - Yurdumuzda malî yıl ile öğretim yılının aynı zamana rast- 

.amadığını ve eğitim harcamalarına ilişkin kesin rakamların ancak 

-6 yıl sonra elde edilebildiğini göz önüne alarak - belli ölçüde 

ezervle bakmak gerekecektir. Zira, klasik bütçe uygulaması döne¬ 
linde eğitim harcamalarını öğretim kademeleri olarak çıkarmak olduk- 

a zor olmasıj başka bir güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı 
i program bütçe uygulaması dahi kademeler itibariyle kesin ve açık 

ğitim harcamalarını göstermeğe olanak tanımamaktadır. Personel üc- 

etlerinij yollukları ve diğer giderleri ayırmak güç olmaktadır, 

u durumda belirttiğimiz gibi, Türkiye'de eğitim harcamaları rakam- 

arına belli ölçüde rezervle bakmakta yarar vardır. 

Temel eğitim I,kademe 6 milyona yaklaşan öğrencisi ve 

DO.000 civarındaki personeli ile, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi- 

Ln $ 43-45 civarındaki kısmını kapsamaktadır. 
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îablo î XVIII - Temel Eğitim II, Kademede Yatırım Ödenekleri 

fıllar 

Cari Fi¬ 

yatlarla 
Yatırım 
Ödenekleri 
(000) Endeks Deflatör 

1963 Fiyat* 
larıyla 
Yatırımlar 

(000) Endeks 

1963 17.851 100,0 1,000 17.851 100,0 
1964 49.950 279,8 1.034 48.307 $70,6 
1965 72.600 . 406f6 1.099 66,060 3?M 
1966 123.899 694.0' 1.219 101.W 56*. J 
1967 111*974 627,2 1.279 87.548 490,4 
1966 299.975 1680,4 1.319 - 227.426 1274*0 
1969 137.228 768,7 1.401 97.950 548,7 
1970 126.272 701*7 1.513 82,797 463,8 
1971 137.310 769*2 1*661 82,667 463,0 
1972 118.614 664,4 1.874 63.294 354,5 
1973 605.128 3389,8 2.080 290,926 1629,9 
1974 262.110 1468, 3 2.526 103.764 581,2 
1975 224.499 1257,6 2.747 81.725 457,8 
1976 439.285 2460,0 3.834 114.576 641,8 
1977 349.040 1955,2 6,420 54.367 304,5 
1978 217.320 1217,7 7.967(1) 27.277 152,8 

aynak ; Devlet Planlama Teşkilâtı, 1963-1977 Programı Yatırımları 
(1) : Ocak 1978 



Grafik II. Temel Eğitim II. Kade¬ 
mede Yatırım Harcamala¬ 

rı (1966-1977) 

Gari fiyatlarla 

1966 Yılı Sabit 
fiyatlarıyla 

(Milyon L) 
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Tabloda görüldüğü gibi sabit fiyatlarla 1963 yılında 

17.851.000 TL, olan temel eğitim II, kademe yatırımları 1977 yılın¬ 

da 54-367 TL.ya çıkmıştır. Aynı dönemde 1963-100 kabul edersek 1977 

yılı endeksi 304,5 olmaktadır. Tablo bize bir yandan yatırım öde¬ 
neklerinin artışını diğer yandan Türkiye’deki 1963-1977 dönemindeki 
enflasyon hızını vurgulamaktadır. 

1963 yılında öğrenci başına 64,3 TL, bir yatırım harca¬ 

ması yapıldığı halde 1976 yılında bu harcama 344,8 TL,ye çıkmıştır. 

Yapılan yatırım harcamalarının planlarla olan uygun¬ 
luğunu incelediğimizde, Kalkınma Planlarında öngörülen miktarların, 
yapılan yatırım tu tur lar mdan farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.^ 
Aşağıda verdiğimiz tablo XIX da bu durura görülmektedir. 

Tablo : XIX - Temel Eğitimde Yatırım Ödenekleri II,Kalkınma 
Planında Öngörülen Toplam Yatırımlar 

(1965 Sabit Fiyatları ile) (Milyon TL.) 

Temel Eğitim I. Kademe Temel Eğitim II. Kademe 

fıllar 
Planda 
Öngörülen Verilen Fark 

Planda 
Öngörülen Verilen Fark 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

537,6 
472,5 
361,0 
602;0 
226,9 

321.5 
185.5 
134,8 
210,1 
201,4 

-216,1 
-287,0 
-226,2 
-391,9 
- 25,5 

247.6 
322,1 
427,3 
326; 4 
281.6 

249,9 + 2,3 
107,7 -214,4 
91.4 -335,9 
90,8 -235,9 
69.5 -212,1 

Caynak t Devlet Planlama Teşkilâtı. II,Beş Yıllık Kalkınma Planı 

(1) : MEB-İlköğretim Genel Müdürlüğü Yıllığı. 
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3.2.2. Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri) Harcamaları ; 

Temel eğitim I, kademede, İl Özel İdareleri ilkokul¬ 

lar için bütçelerine ödenek koymalarına karşın, II kademede orta¬ 
okulların gereksinmeleri tamamen Devlet Bütçesinden karşılanmakta¬ 

dır. Bu nedenle bu bölümde İl Özel İdarelerinin yaptığı harcamalar 
ki büyük bir kısmı, donatım ve onarım harcamalarıdır - salt temel 

eğitim I. kademe düzeyinde incelenebilecektir. Aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi 1963-1976 döneminde Î1 Özel İdarelerinin I.kademe 

için yaptığı harcamalar yılda ortalama $ 2,5 civarında bir artış 
göstermiştir. Aynı dönemde Devlet Bütçesinden ayrılan yatırım har¬ 

camaları 22 civarında bir gelişme gösterdiği göz önüne alınırsa, 
Yerel Yönetimlerin temel eğitim için yaptıkları çabaların çok yeter¬ 

siz kaldığı ortaya çıkacaktır. 

Tablo ; XX - Î1 Özel İdarelerinin Temel Eğitim I.Kademe İçin 
Yaptıkları Harcamalar (1968 Sabit Fiyatlarıyla, 
Milyon TL.) 

Yıllar 
Yapılan Harcama 

1968 Sabit Fiyatlarıyla 
Zincirleme 

Endeks 

1963 84,5 100,0 
1964Ö 84,4 100,0 
1965 88 8 105,0 
1966 92,0 108,8 
1967 98,7 116,8 
1968 104,2 123,3 
1969 106,0 125,4 
1970 194,4 230,0 
1971 116,0 137 2 
1972 68,7 81 3 
1973 108,9 128 8 
1974 121,0 143,1 
1975 161 3 190,8 
1976 185.1 —219,0 , 

£aynak ; İçişleri Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı • 
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Yapılan harcamalar iller itibariyle de farklılık göster¬ 

mektedir^1^ Araştırmamızın I. ve II. bölümlerinde gördüğümüz, böl- 
gelerarası ve illerarası nitel ve nicel farklılıklar (öğrenci ve öğ¬ 

retmen yönünden)aynı şekilde, İl Özel İdarelerinin bu kademeye yap¬ 
tıkları harcamalarda da karşımıza çıkmaktadır. Tablo XXI'de 1972 

yılında seçilmiş bazı illerde, Özel İdarelerin harcamaları görülmek¬ 
tedir. 

Tablo : XXI - Seçilmiş Bazı İllerde Özel İdarelerin Temel Eğitim 
I. Kademeye Yaptıkları Harcamalar (1972) 

İl 
Temel Eğitim İldeki • 

İçin Yapılan Öğrenci Öğrenci 

İli 
Nüfusu Harcama(1972) Sayısı Başına 
(1970) (000) (1972) Harcama 

Adıyaman 305.200 325,3 38.772 8,56 
Amasya 309.000 946,9 45.741 20,70 
Bilecik 138.754 496,4 17.761 28,00 
Hakkâri 102.927 93,0 8.977 11,10 
Ankara 2.023.031 41.882,5 307.067 136,30 
İstanbul 2.995.191 105.252,7 364.278 288,90 
Trabzon 662.412 995,5 105.842 9,40 
Kars 663.088 998,3 112.286 8,90 
Zonguldak 742.225 5.301,5 111.760 47,47 
Çanakkale 360.317 1.005;8 47.339 21,24 
Elazığ 378.349 754,8 

1.764,9 
55.110 13,70 

Hatay 596.201 103,931 17,00 
tsel.   596.324 2.663,7 95.578 27.25 
Kaynak : İçişleri Bakanlığı - Mahalli idareler Genel Müdürlüğü * 

MEB-Planlama-Araştırma. Koordinasyon Dairesi 
(1) ' İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdarelerimizle İlgili Bazı 

Sayısal Bilgiler. 1975 
h : 1978 Yılında Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanmıştır. 
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Tabloda görüldüğü gibi, nüfus yönünden önemli fark ol- 

mıyan, ancak ekonomik yönden farklı olan iller, temel eğitim I,ka¬ 

demede öğrenci başına farklı harcama yapmaktadırlar. Buradan hemen 

aşağıdaki sonucu çıkarmak olasıdır j Özel İdarelerin içinde bulun¬ 
dukları illerin sosyo-ekonomik ve sanayileşme sürecindeki seviyele¬ 
rine göre elde ettikleri gelirler, ilde temel eğitime yaptıkları 
temel eğitim harcamaları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sa¬ 

nayileşmede ileri düzeyde olan illerin Öğrencileri, bu eğitim kade¬ 
mesinde daha iyi olanaklarla yararlanmaktadırlar. 0 halde özetleme¬ 

ğe çalıştığımız bu kuram da temel eğitimde önceki bölümlerde vur¬ 
guladığımız bölgelerarası ve kır-kent farklılığını doğrulamaktadır. 

Sonuç olarak, Özel İdarelerin temel eğitim harcamalarına ayır¬ 
dıkları paylar düşük düzeyde kalmakta ve iller arasında önemli fark¬ 

lılıklar göstermektedirler. 

3.2.3. Diğer Kaynaklar : 

Temel eğitime Kamu kesiminden başka (Devlet ve Yerel 
Yönetimler) çeşitli kuruluş ya da bireyler de harcama yapmaktadır. 

Ancak hemen belirtelim ki bu öğretim düzeyinde Kamusal Harcamalara 

ilişkin istatistiksel bilgileri zorlukla bulabildiğimiz bir ortana» 

da, diğer kaynakları saptamak daha da güçtür. Öyle ki, bu konuda 
düzenli bilgiler toplanmaması ve yayınlanmaması durumu saptamak 
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yönünden /dahi olsa, olası görünmenektedir. Ancak bazı sayılar ver¬ 

mek dahi bu konuda yapılan harcamaların küçümsenemiyecek olduğunu 
göstermektedir. Örneğin, yardımsever vatandaşların yaptırdıkları, 
ilkokullar, ek derslikler, işlik ve mutfak v.b,, ortaokullar, ba¬ 
ğışlanan arsa ve binalar bunlar arasındadır, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından şifahen verilen sayılara göre 1973 yılında 42 ilkokul 

12 ortaokul eğitimin önem ve niteliğini kavramış yardımsever 
yurttaşlar tarafından yaptırılmıştır. Bunun yanında yine Muhtarlık¬ 

lar, bireyler, ve diğer kuruluşlar tarafından Temel Eğitim okulla¬ 

rına, televizyon-radyo-dolap-kütüphane ve kitap şeklinde yapılan 
harcamalarda önemli düzeyde olmaktadır, ^ Ayrıca Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü, ve Bankaların, temel eğitim öğrencilerine, parasız 

iremek, dergi vb, gibi harcamaları da bulunmaktadır. 

Uluslararası düzeyde ise CARE örgütü temel eğitim 
okullarındaki öğrencilerin beslenmelerinde kullanılmak üzere, süt¬ 

tozu, un vb, gibi gıda maddeleri göndermekte ve bu yardımlar Milli 

îğitim Bakanlığı tarafından illere dağıtılmaktadır. Örneğin 1974- 
.975 öğretim yılında anılan örgüt 6,507 ton buğday unu, 882 ton 
'ağ yardımı yapmış bu yardımlardan 1.745.182’si köylerde olmak 

Izere toplam 2,628,533 I,kademe öğrencisi yararlanmıştır. 

1) : K.OKAN - Türkiye'de İlköğretim, Ankara 1971 
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3.3. Yatırımların Dağılımı' Kullanımı ve Çözüm Bekleyen 
Dar Boğazlar : 

Eğitimi, çalışma yatırımını (l’investissement da 

travall) kullanan bir endüstri olarak ele aldığımızda, maliyetin 
yapısı, parasal yatırım girdisine göre, çalışma girdisinin de öne- 
nnni yansıtır. Zaman süreci boyunca maliyetin açıklanmasında bu önenk- 
li bir etkendir, ^ 

Eğitimde çalışma girdileri dediğimiz personel ücretle», 
ri (öğretmenler, idareciler ve eğitici olmıyan personel), emekli¬ 
lik, lejman v,b, gibi sosyal masraflar, Devlet ve İl - Özel İdare- 
Leri tarafından karşılanmaktadır. Yurdumuzda kesin hesapların ancak 
lit olduğu malî yıldan 5-7 yıl sonra yayınlanması^ öğretim kademele¬ 
ri olarak görülmemesi Yerel Yönetimlerle, Genel Bütçeden yapılan 
iareamaların istatistiklerinin hemen hemen olmamasıt bu konudaki çe- 
litli güçlükler yüzünden öğrenoi başına maliyet hesaplarının yapıl¬ 

asım zorlaştırmaktadır. Ancak verilen yatırım ödeneklerinden ha~ 

'•ketle, öğrenci başına maliyet yerine, öğrenci başına harcama inik- 

arım bulmak olasıdır, (Ek: IV) Bilindiği gibi ilkokuldan itibaren 
ki Ülkemizde ilkokul çocuklarının da çeşitli işlerde çalıştırıldık- 
arı gözlenmektedir,) Öğrencilerin öğrenime devam etmesiyle kaybet- 
lği bir gelir olacaktır. Şayet öğrenci öğrenim yapma yerine bir 

çe girmiş olsaydı, belki bir gelir elde etmiş olacaktır. Bu nedeni* 

1) i.1 - MAUNOURY - Ecenomie du Savoir, Paris 1972, S,71 
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eğitim ekonomistleri, tarafından "coût d'opportunitd" olarak anılan 
vazgeçme maliyeti dediğimiz bir gelir kaybı "manque gagner" söz 

konusudur, Bu gelir kaybının da maliyete katılması gerekmektedir. 
Yalnızca îarail için, ilkokul düzeyinde dahi gelir kaybı hesaplan¬ 
mış ve toplam maliyete göre bu oranın <fa 17,6 olduğu görülmüştür. 
Zorunlu eğitim için, gelir kaybı Ülkemiz için de söz konusu olabilir, 

îlk bakışta, "eğitim görme"nin seçilmesi nedeniyle 
ortaya çıkan vazgeçme maliyetinin hesaplanması, kuramsal olarak 
basit görünmektedir, Bu miktar, bilindiği gibi öğrenime devam et¬ 

meyip çalışmaya başlıyanların kazancıdır. Ancak gelir kaybını 
(manque h gagner) hesaplamak sanıldığından daha zordur. Örneğin 
T.Schultz, G.Becker, F.Maehlup, R.Blitz gibi eğitim ekonomistlerinin 
Amerika'da 1956 yılı için yaptıkları gelir kaybı hesapları farklı 

sonuçlar vermiştir. Zira öğrenim gören kesia ile öğrenimini sürdür¬ 

meyip çalışan nüfus grubu arasında, sosyal köken| zeka düzeyi v.b, 

gibi noktalarda farklıdırlar. Zorunlu eğitimden sonra bir "gelir 

kaybının" birim maliyete eklenmesi gerekecektir. 

Öğrenimin devlet okullarında tamamen parasız olduğu 
ülkelerde dahi, bu öğrenimin ücretsiz olduğunu söyliyemeyiz. Şöyle 

ki, aileler için okula giden çocukların masrafları yüksek düzeylere 
ulaşmaktadır, Prof,EICHER, ailelerin çocukları için yaptıkları mas¬ 

rafların (kırtasiye, giyim, ulaşım v.b.) enaz Devletin yaptığı mas^ 
raflar kadar olduğunu vurgulamaktadır.^ 
(1) : «t.C, EICHER - Cours dconomie de l'education 

üniversite de Dijen 1977. 
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Eğitimin ekonomik faydası dışındaki dolaylı faydaları 

ölçmek için gerekli teknikler henüz pek gelişmemiş olmakla beraber, 
çeşitli yazarlar eğitimin, eğitim gören kişiye ve çevresine dolaylı 

faydalar hasıl ettiğini ileri sürmektedirler»^1^ Örneğin; iyi eğitim 
görmüş bir neslin gelecekteki neslin verimliliğini ve başarısını 

arttırması olasıdır, kadınlarda eğitimin doğurganlık üzerine önemli 

bir etkisi vardır, nüfus artış hızı yüksek ülkelerde bunun doğum ora¬ 

nı üzerindeki etkisi gelecekte milli geliri arttırıcı etkiler ortaya 
çıkarabilir. Ancak tüm bu dolaylı faydalarm sayılmasıj bunların öl- 

çülmelerinden çok daha kolaydır, 

0 halde eğitime harcama yapılırken, yatırımların salt 

ekonomik olmıyaoağı bunun yanında en az ekonomik fayda kadar, eko¬ 

nomik olmıyan faydanın da söz konusu olacağı göz önünde bulundurul¬ 

malıdır . 

liğer yandan eğitimin ücretlerin belirlenmesindeki 

öneminin de büyük olduğu saptanmıştır» ^ ^ 

Eğitim sürecinde, yatırım yaklaşımında maliyet - fayda 

analizi, eğitimin ekonomik etkisinin analizi dışında başka bir yarar 

(1) : a.g.e. s.21 
(2.) : J.c. EICHER-Education et Producti''ite. Dijon 1973 
(3) : L.A, JAİLABE - Niveau d’Instruction et Solairej RFP. 
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sağlayamamaktadır, "Eğitim kendi başına d:ğcr ifade ettiği ve in¬ 
sanlar eğitimi bir tüketim şekli olarak talep ettikleri için eği¬ 

timin, ayna zamanda, gelecekteki geliri arttırdığı ve bu nedenle 
bir yatırım şekli olduğunu önemsememek ya da kabul etmemek haklı 
bir nedene dayanmamaktadır,^ Eğitim planlamasında eğitimin di¬ 
ğer amaç ve faydalarından çok, ekonomik gelişmeye daha fazla ağır¬ 
lık vermesinin gerekli olup olmadığının tayin edilmesi genellikle 
bir politika sorunudur. 

Planlı iönoö&e, eğitimin ekonomik politikasının saptan» 
ması ve izlenmesij gereğinde yasalalar kadar girmesine karşın, 
1963-1978 döneminde temel eğitimde dengeli bir ekonomik politika 
izlendiği söylenemez, I, ve II, bölümlerde vurguladığımız temel 

eğitimdeki nitel ve nicel yönden kır-kent ve bölgelerarası. farklı¬ 

lıklar ekonomik politikanın uygulanmasında da söz konusu olmuştur. 

Yatırımların dağılımı yönünden ise bölgelerarası ve 

aynı bölgedej öğrenci sayısı yönünden hemen hemen eşit durumda 

olan illerde dahi yıllar itibariyle yatırımlarda farklılıklar gö¬ 

rülmektedir, Ancak burada hemen belirtmek gerekir kij ilin eğitim 
yönünden alt yapısının tamamlanmış olup olmadığının da rolünü 

hesaba katmak gerekecektir, 

(1) M. WOODKAL - a,g,e,‘ S,21 
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Tablo XXIIfde görüldüğü gibi D harfi ile belirlediği¬ 

niz ve yatırım yönünden İlköğretim Genel Müdürlüğünce doğu olarak 
kabul edilen, eğitim alt yapısının yetersiz olduğu illorde dahi 

yıllar itibariyle oldukça değişen miktarlarda yatırım ödeneği ve¬ 
rilmiştir. Örneğin, Siirt'e baktığımızda bu yatırımın 1976;da 24 
milyon TL* seçim yılı olan 1977'de 40,2 milyon TL. olduğum ve niha¬ 
yet 1978‘de 13,7 milyoh TL*'e düştüğünü görüyoruz* 

Tablo : XXII - 1976, 1977 ve 1978 Yıllarında Seçilmiş Büfcı İllerde 
Temel Eğitim Yatırımları(1) (1. ve II. Kademe) 

(Cari Fiyatlarla) 

Toplam Öğ- Yatırımlar (000) 
renci Sayısı      ■ —— -    

İli (1977) 1976 1977 1978 

Adana 240.672 27.050 38.700 21.000 
Konya 237.373 30 . 900 57.300 23.450 
Ankara 440.189 58.365 168.380 53.150 
İstanbul 614.137 44.375 150.625 33o 400 
Erzurum D 109.195 30.820 54.604 27.180 
K.Maraş D 107.142 23.500 41.900 20.400 
Çanakkale 48.341 9,050 26,000 11.750 
Nevşehir 44.862 5.125 21.075 11.400 

Artvin D 39.785 13,775 32.075 16.250 
Bingöl D 24.945 13.945 27.475 17.760 
Bitlis D 22r308 31.195 37.465 16.650 
Diyarbakır D 83.987 46.060 50.635 10.700 
Elazığ D 70.473 13.570 34.375 29.850 
Erzincan D 101.218 28.595 27.785 13.050 
Gaziantep D 112.629 21.150 39.050 13.300 
Gümüşhane D 48.190 25.370 34.685 18.680 
Hakkâri D 9.007 13.150 33.100 32.200 
Muş D 31.181 33.361 52.700 35.800 
Siirt D 41.934 24.000 40.235 13.700 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı 

(1) s İşçi ücretleri, büyük onarım, makina-teçhizat ve taşıt 
alım giderleri hariç. 
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Temel eğitim yatırımlarında görülen diğer önemli bir 

darboğaz ise^ dağılımında görüleh farklılıklar yanında yatirimla- 

rtri öngörülen süre içinde bitirilememeleridir. Yıl içinde bitiril¬ 
meğe çalışılan ve yerel yöneticilerle izlenen, temel eğitim I.ka¬ 

demede derslik yapımı dışındaki, yatırımların zamanında bitireme- 

mesinin temel nedenlerini şöyle sıralıyabiliriz s 

- Yörenin iklim koşulları, 

- Yatırım yapılan yere ulaşım olanaklarıj 
- fiyat artışları, 

- Girişimci firmanın iflas etmesi, 

«* İhalelerin geç yapılması (burada malî yılbaşı ile 
takvim ve öğretim yıllarının farklı oluşunun da 
etkisi vardır.) 

- Bayındırlık Bakanlığı II İmar Müdürlüğü - Yatı» 
rımcı Kuruluş (MEB)nin İlgili Genel Müdürlüğü ile 
DPT arasında tam bir eşgüdüm sağlanamaması, rutin 
işlerinin çok zaman alması, 

- İnşaat sektöründe zaman zaman ortaya çıkan önemli 
inşaat malzemesi sıkıntısı (çimentof demir v.b#) 

- Yatırımcı Kuruluş tarafından, yatırıma, gereğin¬ 
ce sahip çıkılmaması ve izlenmemesit 

- Yerel yönetiçilerinj yatırımların (arsa, karaulaş- 
tırma v.b.) gibi sorunlarının çözümünde gerekli 
ilgi ve dikkat göstermemeleri, 

- Fiyat artışları kararnamesinden faydalanmak ama¬ 
cıyla, girişimcilerin inşaatı bitirmekte istekli 
görünmemeleri, 
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- Girişimci firmanın en çok gelir sağladığı haf¬ 
riyat ve kaba inşaatın bitiminden sonra işi 
yavaşlatması, işin tasfiye edilmesi, 

- birim fiyatlarının tesbitinde yapılan hatalar, 
yatırım projesinin programa girebilmesi için 
proje -tutarının düşük gösterilmesi. (Bazen ay¬ 
nı inşaatın, projesi değişmediği halde, 1 yıl 
önceki proje tutarı ile 1 yıl sonraki proje tu¬ 
tarı arasında $337'ye kadar varan farklılıklar 
görülebilmektedir,) 

- programa alınan proje ödeneklerinin başka proje» 
lere harcanması, 

- Türkiyelin bütçe ve muhasebe sistemlerinde var 
olan tıkanıklıkların, ödemelerin yapılmasında 
ortaya çıkan güçlükler, girişimci firmanın fi¬ 
nansman yetersizlikleri 

- 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve 1050 sayılı 
Genel Muhasebe Yasalarının günün koşullarına 
uymaması, 

- Çeşitli nedenlerle tasfiye edilmiş yatırımların 
teknik bilgilerinin, Bakanlığa eksik ve geç bil» 
dirilmesi, yatırımın yeniden programa alınmasının 
zamanında istenmemesi, inşaat mevsiminin geçmesi, 

- Programa alınmış bazı yatırımların projelerinin 
hazır olmaması(i) 

- Programa girmiş projesiz inşaatın program ma«- 
liyetinin, projenin hazırİsınmasından. sonra he¬ 
saplanan kesin maliyetten genellikle çok düşük 
olması nedeniyle, projenin uygulama olanağının 
ortadan kalkmasının belirmesi, ya da DPT'den 
maliyet artışı talebinde bulunulmasıyla zaman 
kaybının önlenememesi *2' 

(1) t L.ÖN50Y - Yatırım Araştırması - Sınırlı dağıtım 1977 
(2) ı a.g.e. s.5 
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- yıllık program yatırımlarının geç yayınlanması^ 
- Yatırımı yürüten Bayındırlık Bakanlığının tek

nik personel azlığı, 

*• Yatırımcı kuruluşların ön proje formlarını ek
sik ve yanlış doldurarak DPT'ye sunmaları, 

- Teknik personelin sık sık değişmesi, işin yürü
tülmesinin aksaması, 

- Birim fiyatların bölgelere göre saptanmaması, 
yatırımların ihalelerinde en az talibin çıktığı 
Doğu Bölgeleri için özendirici önlemlerin geti
rilmemesi. 

İnşaatların zamanında bitirilmemesinin önemli ne
denlerinden birisini oluşturan ihale edilmeme nedenlerinin 

1955-*1976 yılları arasındaki durumu tablo XXIII*de görülmekte
dir. 

Tablo ; XXIII - İhale Bdilraiyen İşlerin İhale Edilmeme 
Nedenlerine ve Yıllara Göre Dağılımı 

Nedenler 1965 1970 1973 1974 1975 1976 

Arsa ve tapusu yok - 2 8 17 30 68 

İmar durumu yok - 2 8 17 25 70 

İhtiyaç programı yok - 1 2 3 10 27 

Projesi yok - 1 5 5 15 13 

Variyet planı yek — 2 8 17 30 78 

Programdan çıkarılda - - - 1 1 -

ihaleye talip çıkmadı 2 5 4 6 - 29 

Anıtlar Yük.V, İzin vermedi 1 - 1 - «■» 

Kaynak : L.ÖN50Y - a.g.e. S.2 
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Belirttiğimiz tüm bu nedenlerle eğitim yatırımla¬ 

rı zamanında tamamlanamamaktadır. Özellikle I, kademede üç Plan 
döneminde de saptanan okullaşma oranı hedeflerine ulaşılamaması- 
nun nedenlerinden birisi budur. 

I, kademede inşaatların yapım ve onarım ile ilgi¬ 

li olarak uygulanan «emanet usulü’'nün başarılı sonuçlar verme¬ 

sine karşmj tavanın günün piyasa koşullarına uymamas 1(30.000 TL) 

etkinliğini azaltmaktadır. Oysa görüştüğümüz tüm yöneticiler, 
ilkokul derslik yapım ve onarımmda bu tavanın yükseltilmesi 

gerektiği görüşünde birleşmektedirler. 

Bürokrasinin ağır işlenmesiyle ve yüksek düzey¬ 

deki enflasyonun da etkisiyle yatırım maliyetleri gidererek 
artmaktadır. 

Diğer bir darboğaz ise yeni yatırımların verilme¬ 

sinde görülmektedir. Yeni yatırımların dağılımında belli ölçüt» 
lerden hareket edilmesine, değerlendirmenin çok yönlü bir yak» 

laşımla yapılmasına karşın, temel eğitim yatırımlarının dengeli 

ve eşit bir biçimde dağıtıldığı söylenemez. Tablo XXII bu sa¬ 

vımızı doğrulamaktadır. Öncelikle yeni yatırım verilmesindeki 

ölçüt ve ilkeleri tartışmak sanıyoruz yararlı olacaktır, I.ka» 

demede yatırımlar genellikle iller itibariyle toplam olarak ve» 

rilmektedir. Gereksinimlerin gerçekçi bir biçimde saptanması 

kaydıyla, bu dağıtım, yerel yöneticilerin işi yerinde daha et» 
kin olarak izlemeleri yönünden gayet yerinde bir uygulamadır* 



- 62 -

Ancak II. kademede, yatırımlar Milli Eğitim Bakanlığının öne¬ 
risi üzerine proje bazında DPT tarafından verilmektedir. Bu 

dağıtımda ise aşağıdaki Ölçütlerden hareket edilmektedir ; 

- Yatız*ım yapılacak yerin nüfusu, 

- çevre ile olan ulaşım durumu, 

- okula giden, ya da gidebilecek öğrenci sayısı, 
(yaş grubu) 

- yakın yerleşme birimlerinde okul olup olmadığıf 
- öğrenime açık okul varsa, derslik, öğrenci ve 

öğretmen sayısı, okulun öğretime açıldığı yıl, 

- bölgenin sosyo-ekonomik durumu. 

Tüm bu ölçütler, yatırım yerinin seçiminde tam 

anlamıyla yeterli olamamakta, yerel koşullar görülemediği için 
yatırıra yeterince değerlendirilememektedir. Özellikle büyük 

kentlerimiz sıraladığımız bu ölçütler çok yetersiz kalmaktadır. 
Metropolitenlerde yatırımların dağılımı için başka ölçütler 

geliştirilmesi gerekmektedir. Yatırım yerinin, büyük projeler 

söz konusu olduğumda, görülmesi gereği ortadadır. Örneğin hiç 
gereksinim olmadığı halde, yeni yatırım önerileri yapılabil¬ 
mektedir. 

Dağılımdaki eşitsizliklerden birisini de yatırım 

projesinin ölçüt ve ilkelere uymaması ve çeşitli nedenlerle 

programlara girmesidir* Bu durumda eğitim talebinin düşük oldu* 
ğu yörelerde milyonluk yatırımlardan tam. kapasite ile yararla¬ 

nı lamamak tadır . 
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Önemli ve vurgulanması gereken bir nokta da tüm 
kamu sosyal haroamalarınm büyük bir bölümünün cari harcamalar 

için kullanılmasıdır. (Eğitimde harcamaların $ 70-80*ini carî 
harcamalar oluşturmaktadır) "Sosyal yatırımlarla cari harcama¬ 
lar arasında yeterli bir norm ve standart geliştirilmemiştir"^ 
Bu nedenle yapılan yatırımlar carî harcamaların yetersiz oluşu 

nedeniyle tam kapasite ile işletilememektedir. Örneğin II, Beş 
Yıllık planda genel orta öğretimde toplam öğrencinin $ 4*ünü 

kapstyacak şekilde parasız yatılılık kuruntunun geliştirilmesi 

öngörülmüştür, 1971-1972 yılında bunun 45.000 öğrenci olması 

gerekirken 20,000 civarında kalmış, bu kapasitenin 8.013’ü pa¬ 
rasız yatılı, 8,879'u paralı yatılıj 3.113 kapasite ise carî 

(2) 
Ödenek yetersizliğinden kullanılamamıştır. ' Aynı yıl 12 ilde 

toplam 2.400 kapasiteli pansiyonlar hizmetli kadrolarının veril¬ 

memesi nedeniyle açılamamıştır, 

(1) Ö.SEVİN - Sosyal, Yatırımların Programlamasında Belirçn 
Başlıca Darboğazlar ve öneriler, DPT, Şubat 1974 

(2) ı a.g.e. S.21 
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V, SONUÇ : 

Üç bölüm halinde sunduğumuz bu araştırmadan edinilen bulgur¬ 
ların ışığında aşağidaki genel sonuçlar çıkarılabilir : 

1. Planlı dönemde eğitimin Türkiye'nin sosyal ve eko¬ 

nomik gelişmesinde en önemli faktörlerden biri olarak kabul 

edilmesine ve konuya özel bir önem verilmesine karşın, saptanan 

hedeflerle, uygulamadaki sonuçlar arasında bir farklılık meyda¬ 

na gelmiştir, 

2. Temel eğitimde, okul öncesi eğitime gereken ilgi 

hemen hiç gösterilmemiştir, 

3. Özellikle zorunlu olan temel eğitimin I, kademe¬ 
sinde çağ nüfusunun tüm çocuklarına öğrenim olanakları sağ¬ 

lanamamış, okullaşma oranında $ 100 hedefe ulaşılamamıştır, 
1978 yılında 1 milyonu aşkın çocuk okula gidememektedir, 

4. Temel eğitimin her iki kademesinde de öğrenci 

yönünden kır-kent ve bölgelerarası nicel ve nitel farklılıklar 

giderilememiş, bu farklılıkların ortadan kaldırılması için et¬ 
kin önlemler alınmamıştır. 

5. Dengesiz öğretmen dağılımı giderek sürmüş, I, 

kadeıoede öğretmen açığı olmamasına karşın, öğretmensizlik 
nedeniyle bazı yörelerde kapanan okullar görülmüştür. 
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6. II. kademe okullarının en küçük yerleşme birimlerine 
kadar, plansız ve programsız açılması kir-könt ayırımında nite¬ 
lik yönünden var olan farklılığı giderek arttırmıştır. 

7. Aşırı merkeziyetçi bir eğitim sisteminin varlığı, 
en küçük Sorunların dahi merkeze sorulmasını gerektirmekte,hiz¬ 

metin etkinliğini güçleştirmektedir. 

8. Eğitim ödeneklerinin kademeler itibariyle dağılı¬ 

mında belli ölçütlerin ilke olarak saptanmamış olması^ gele¬ 
cek dönemlerde de öngörülen hedeflere ulaşılıp, ulaşılamıyaoa- 
ğı konusunda kuşkular yaratmaktadır. 

9. Günümüzde insan yetiştiren bir "endüstri" olarak 

kabul edilen eğitimde, temel eğitimin nicelik ve nitelik yönün¬ 

den olduğu kadar ekonomik yönden de ciddi bir değerlendirmeğe 
kşnu edilmemiş olması, çeşitli darboğazların aşılmasında güç¬ 
lükler yaratmaktadır. 

10. Eğitimin ekonomik işlevine ilişkin önemli bir s^run 

ise temel eğitimden yüksek öğretime kadar her kademede, kendi 

özellikleri de dikkate alınarak maliyet hesaplarının yapılması» 

dır. Ansak 1973 yılından beri uygulanmakta olan program bütçe 

dahi bir maliyet çözümlemesinin temel eğitim kademesinde dahi 

yeterinse işlevsel olarak yapılmasına olanak vermemektedir. Ya¬ 

pılan harcamaların eğitimin sosyal içerikli faydalarının da 

önemli $lduğu hesaba katılarak maliyet hesaplarının coıdt - 
b&ıdfice çözümlemesi de dikkat alınarak yapılması ger ekme ktsdirj 
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11* Yatırımların gerçekleşmesi* ba2ı mevzuat ve örgüt- 
leşme tıkanıkları yüzütiden zamanında yapılamamakta, Devlet gi¬ 
derek artan ağır yükler getirmektedir. Azami - 3 yılda bitmesi 

gereken okul projeleri 5-7 yılda bitirilebilmektedir. Örneğin 
1976, 1977 ve 1978 yılı yatırım programlarının sırasıyla fi 19,4 
fi 44,8 ve fi 28,2 sini zamanında bitirilmiyen projelerden oluş¬ 
maktadır. 

12. 222 sayılı Yasa ile Temel eğitim I. kademeye ayrılan 

Yerel Yönetim harcamaları yetersiz kalmaktadır. 

13. Milli Eğitim Bakanlığı^ tarafından okul açma poli¬ 
tikasının belli esaslara bağlanmamış olması nedeniyle kırsal 
yörelerde bir öğretmenli ve birkaç öğrencili okullar görülür¬ 

ken, kentlerde sınıflar kalabalıklaşmakta sürdürülen eğitimin 

niteliği yönünde sakıncalar doğurmaktadır. 

14. I. kademe yatırımlarında yerel yöneticilere bırakı¬ 

lan ve başarılı bir uygulama, yöntemi olan emanet usulündeki har¬ 

cama yetkisinin tavanın 30.000 TL. olması, günün koşullarına gö¬ 

re önemli bir iş yapılamamaktadır. Oysa ki emanet usulu ile 

ilkokul yapımı ilk uygulandığı yıllarda başarılı sonuçlar ver¬ 

miştir, 

15. Milli Eğitim »»kanlığının yatırım taleplerini usun 

dönemde planlıyaeak, fizik yatırım dışı kaynaklarla eşgüdümü 

sağlıyacak, uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alacak üni¬ 
tesinin yetersiz kalması, verimlj sonuçlar alınmasına olanak 
vermemektedir. 
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ÖNERİLER : 

1* Temel eğitimin her iki kademesinde de nitelik yönünden 

kır-* İteni ve bölgelerarası farklılığı giderecek önlemler alın¬ 

malı ve etkin biçimde uygulanmalıdır. 

2. Yatırım ölçütlerinin kır-kent özelliklerine göre sap- 

tanajrftkj yeni bir yaklaşımla perspektif değerlendirmeler de ek¬ 
lenmelidir. 

3. Hedeflere ulaşmada önemli bir etmen olan, temel eği¬ 
timin ekonomik ve malî sorunları üzerine araştırmalara başlan¬ 
malıdır. 

4. Eldeki okul binalarının öğretim araç ve gereçlerinin 

ve öğretmenlerin tam olarak kullanılıp kullanılmadığı değerlen¬ 

dirilmeli, programlarda bölgesel farklılıklar ele alınmalıdır, 

5. Temel eğitime malî ve insan kaynakları ayrılmasında 
temel ilkeler yeniden gözden geçirilmeli, günün koşullarına uy» 

durulmalıdır. 

6. Eğitimin ekonomik faydası yanında, ülke açısından 

bakıldığında, diğer ekonomik olmıyan yararlarında önemli ®lduğu 
göz önüne alınarak, zorunlu ve zorunlu olmıyan temel eğitim yOm 
tırımlarına daha fazla kaynak ayrılmalıdır. 
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7, Yatırımların hızlandırılması için DPT - Bayındırlık 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında etkin bir eşgüdüm 
sağlanmalıdır. 

8. Yerel Yönetimlerin, temel eğitime katkılarının önemi 
ortadadır. Bu kaynakların yeni bir örgütlenme ve yerel yöneti¬ 
cilere daha fazla yetki verilmesi ile rasyonel kullanımı sağ¬ 
lanmalıdır. 

9» Maliyet artışlarının önemli nedenlerinden birisi 

©lan yatırımların öngörülen süreler içinde bitirilmesi özendi¬ 
rilmelidir. 

10. Yatırımcı Kuruluş olan Milli Eğitim Bakanlığının 
önceden olduğu gibi teknik personel ile takviye edilmesi ve 

yatırımların devamlı izlenmesi sağlanmalıdır. 

34. Milli Eğitim Bakanlığının^ yeni temel eğitim II. 
kademe ©kulu açmasında DPT ile işbirliği yapması öngörülmeli, 
ilkeler saptanmalıdır. Böylece, bir öğretraenli birkaç öğreneili 
ortaokullar açılarak atıl kapasite yaratılması önlenmelidir. 
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S K L E R 

Ek. 1 

•Temel Eğitim 1. kademede öğrenoi/öğretmen oranları 

( 1977 - 1978 ) 

Öğrenci/Öğretmen Toplam 

Oranı İl Sayısı 

18-20 5 

21-25 12 

26-30 21 

31-35 21 

36-40 5 

41+ 3 

Kaynak î Milli Eğitim Bakanlığı 

İli Öğrenci / Öğretmen Oranı 

„ (en düşük 
Biledik 18 olan il) 
Ağrı 44 (en yüksek 

olan il) 
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EK t II — ; jf „ 

Tablo : II - Temel Eğitim I. Kademede Cinsiyete Göre Okullaşma Oranları <1961-1975 

Yıllar 

Öğrenci 
Sayısı 
(OOO) 

7-12 Yaş 
Grubu 

(000) 
Okullaşma 
Oranı $> 

öğrenci 
Sayısı 

(000) 

7-12 Yaş 
Grubu 

(000) 
Okullaşma 

• Oranı $ 

1961—62 1.950 2.324 83,9 196. U6' 1.201 2.189 , 54,9 

1964-65 2.365 2.590 91,3 - 1.51* . 2.440 „ 61,9 
1974-75 2.980 3.115 95,6 iç'?. 2.374 2.994 v: 79,2 

Kaynak : S.TUNÇ - TürkiyeTde Eğitim Eşitliği, Ankara; 1969 3^,90 
- Milli Eğitim Bakanlığı. 



EK : III 

Tablo : III - Temel Eğitimde IV, Plan Döneminde Okullaşma 
Hedefleri (1979-1983) 

I. Kademe 

Okullaşma 
Oranı % 

II.. Kademe 
Okullaşma 
Oranı $ 

1979-80 89,1 43,1 

1980-81 91,4 47,1 

1981-82 93,3 51,4 

1982-83 96,0 55,5 

1983-84 100,0 60,0 

Kaynak ; IV, Beş Yıllık Kalkınma Planı 
s. 313 Resmi Gazete 

- DPT, 



Tablo : IV - Temel ,Eğitimde Öğrenci Başina Yatırım 
Harcamaları (1975-1978) (i.+II.Kademe) 

(Cari Fiyatlarla) 

Yıllar 

Toplam Yatırım 
Harcamaları 

(000) 
Toplam Öğrenci 
Sayısı 

Öğrenoi Başına 
Yatırım Harca¬ 

ması TL. 

1975 1.310.600 6.253.593 210 

1976 1.768.245 6.342.000 279 

1977 3.081.290 6.396.470 482 

1978 1.649.905 6.577.700 251 

Kaynak j DPT - MEB, 
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EK : V 

Tablo : V - Temel Eğitim I* Kademede Öğrenci Başına 
Cari Harcamalar 

Yıllar 

Cari 
Fiyatlarla 

TL,. 

1968 Sabit 
Fiyatlarıyla 

TL. 

1963 203 280 

1965 237 311 

1970 485 429 

1973 871 492 

Kaynak : BİRCAN Dr.J, - Les Aspects I>auie#?apM.q,uea et 
Eooneaitue© de l*Bnaeigneıuent yriüj&iye en 
5ur*uie, VLj&ı 1977 s.162 



EK : VI. 
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Kamu Haroamaları ile Toplam Eğitim Harcamaları Ar&«ındaki 

Bağıntı : (1963-1973)(Doğrusal Kalıp) 

Ortalama î leg x • 4,36150 
log y : 3,60684 

Standart 
Hata : log x ı 0,11995 

log y : 0,9000 

a = 1,38071 (esneklik) 

b = 0,69118 

y'den x»e? t « 1,18733 “ 

: 7 • b « 0,07897 

Korelasyon Katsayısı : 0.89091 , 



Gömme on le sait,1'education dans tous les pays du monde,est 

«onsiddrde comme une partie essentielle du domaine soeial.Tous systöme 

d'education a un lien plus ou moins etroit avec les systemes socio-eco-

nomiques.Si le premier beneficiaire en est l'eleve,la soeiete dans son 

ensemble en profite egalement,par une amelioration de la production en 

volüme et en qualite. C'est pourquoi 1'enseignement prend,dans tous les 

pays,une place croissante dans les ressources nationales, 

EnTurquie, 1'enseignement primaire obligatoire,depuis les annees 

60,a fait un effort considerable»Les taux de scolarisation au niveau pri 

maire est passe en dix-sept ans de 67% a 87% et de 17% a 55% au niveau 

secondaire*(premier cycle) Cette expansion des effectifs d'enseignement 

â tous les niveau aura des consequences sur l'evolution structuelle 

du marche de l*emploi,et sur les depenses d'enseignement que devra faire 

la Turquie dans l'avenir. 

Pour la premiere fois dans l'histoire , la Constitution Turque 

adoptee en 1961, a prevu une planification socio-economique en meme 

temps que 1'enseignement.La Constitution disait (art:129) que "le deve-
■f 

loppement economique et sociale et culturelle doit se faire par un plan* 
* 

D'une maniere generale,nötre travail a pour but, premiement de 

decrire et d'analyser le developpement del’enseignement primaire et 

secondaire generale (premier cycle) a partir du debut du premier plan 

quinquennal et deuxiemement voir la croissance des depenses d'enseigne-
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( 

Les ele&ents qui iloüs oîit seıaH â la prepatation de la pr^Bente 
etüde , pourraient fournir egalement un cadre generale de 1'enseignement 

primordial de huit ans, au cours de trois plans quenquenaux. 

D*abord,nous avons analyse les aspects institutionnels du systeme 

d'enseignement et ensuite, nous avons fait un effort pour montrer quelle 

etait la politique economique a ce niveau de 1'enseignement turc. 

Nötre analyse met en evidence que le financement des activites 

d'enseignement et celle d'entretien incombe vraiment â 1'Etat,De plus 

une mauvaise distribution des allocation des ressources, leur manque 

d'entegration aux plans de developpement economique et social et l'ab-

sence de controle a eu pour consequence de favoriser des disparites 

interne dans le systeme,(Disparites r^gionales.) 

Hormis les disparites regionales du systeme , son inadaptation 

aux structures reelle du pays a entraine une inadequation d'un double 

»element d*insuffisance; 

-d'une part,l’expansion quantitative n'a pas amene l'expansion 

qualitatve souhaitable, 

-d'autre part, le systeme d'enseignement lui-meme a pris une evo** 

lution independant des besoins exprimes par l"eConomie du pays.Bian 6vid-

emment 1*utilisation optimale des ressources sera un point de depart 

indispensable pour ameliorer İVefficacite interne du systeme d'enseig» 
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obligatoire. 

On peut dire aussi qu'il est interessant de constater, que la 

Turquie a cpnsacre â 1*augmentation des depenses d1enseignement 5*2 % 
de 1’acroissement total du PKB entre 1960 et 1968. Malgre cet effort 

deploye au cours de trois plans quenquenaux,la scolarisation de 1'enseig¬ 

nement obligatoire et de 1'enseignement secondaire (premier eycle) sont 

encore insuffisantes. 
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