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GİRİŞ 

Değişme ve gelişme çabaları içinde bulunan kalkınmakta 

olan ülkeler, önlerindeki hedef ve hamlelerde eğitime de önemli 

pay ayırmak durumundadırlar. 

Günümüzde eğitim en önemli sosyal politikaların başında 

gelmektedir. Ülkeler sahip oldukları idare şekli ne olursa ol¬ 
sun; hedef aldıkları gelişme aşamalarına eğitimin büyük ölçüde 

etkin olduğu modellerle ulaşmaktadırlar. Çünkü eğitim bilgi 

birikimi sağlaması, bilgiyi yayması, geliştirmesi, üretimde 

kullanması gibi ekonomik fonksiyonlarının yanında, fertlerin 

ait oldukları Devlet şekline uygun olarak sosyal gelişmeye kat¬ 
kıda bulunması ve o idare şeklini benimsemesi fonksiyonlarıylar 
idareciler tarafından faydalanılabilecek önemli bir araçtır. 

Eğitimin 19. yüzyıldan bu yana giderek artan ve anlaşı¬ 

lan önemi, eğitimdeki Devlet denetimini haleli ve gerekli kıl¬ 

mıştır. Bu denetim, eğitimin ekonomik, sosyal ve siyasal fonk¬ 
siyonlarının yönlendirilmesi ile gerçekleşmektedir. 

Bugün Devletlerin eğitim üzerindeki etkileri her kademe¬ 

de yaygınlaşmış; özellikle de h orunlu eğitim basamağında bu 
denetim oldukça yoğunlaşmıştır. Sonraki eğitim basamaklarına 

temel teşkil eden birinci eğitim basamağı, hemen bütün dünyada 

zorunlu kılınmıştır. 3u basamağın kapsadığı yaş sınırları ise 
ülkeden ülkeye değişmektedir. 
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Türkiye'de zorunlu ilköğretim denilen "birinci eğitim "basa¬ 

mağında yaş sınırları 1983 yılma kadar 7-12 olarak kabul edilmek¬ 
te idi. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22. maddesi, 
16.6.1983 tarih, 2842 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değiştirile¬ 
rek "İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini 

kapsar" ifadesine yer verilmiştir. 

Temel Eğitim Kanununda yapılan değişikliğin kaynağı ve 

dayanağı S. Killi Eğitim Şura'sidir. 1981 yılında toplanan X. 

Killi Eğitim Şurasında,Yeni Türk Killi Eğitim Sistemi adanı taşı¬ 
yan bir model benimsenmiştir. Su modelde temel eğitim, 6-14 yaş¬ 
ları arası zorunlu öğrenim çağı çocuklarına en az sekiz yıllık 

ve temel eğitim görmeyen yetişkinlere, gelişimlerine ve ihtiyaç¬ 

larına uygun bir süre eğitim veren bir kademe olarak öngörülmüş¬ 

tür. şûrada, eğitimin her kademe ve türünde eğitim kapasite ve 
ihtiyaçları yeterli bir düzeye getirilip, daha sonra zorunlu 
öğretim yaşının 6'ya indirilmesi hususu ilke olarak benimsenmiş¬ 
tir . 

Killi Eğitim Temel Kanununda, X. Killi Eğitim Şûrasındaki 
görüşler doğrultusunda yapılan değişiklik, ve bu değişikliğin 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunundaki düzenlemeleri getir¬ 

mesini müteakip, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okulön¬ 
cesi ve Temeleğitim Genel Müdürlüğü'nün 29.6.1983 tarih, 19013 

sayılı Genelgesiylej1983-1984 öğretim yılından itibaren Eylül 
ayının sonuna kadar 5 yaşını doldurup 6 yaşına giren çocukların 

bütün imkânlar kullanılarak ilkokullara kayıt edilmesi gereği 
Valiliklere bildirilmiş; höylece gelişme çağlarının en hassas 
devresinde bulunan oyun gurubu çocuklarının, kendileri için her¬ 
hangi bir hazırlık veya temel değişiklik yapılmadan, bir yıl 



- 3 -

sonra katılmaları gereken okul sistemine birdenbire dahil edilme¬ 

leri uygulaması 1983-1984 ders yılında başlamış olmaktadır. 

X. Milli Eğitim Şurasında, eğitimin her kademe ve türündeki 

eğitim kapasite ve ihtiyaçlarının yeterli bir düzeye getirilmesin¬ 

den sonra zorunlu eğitim yaşının 6'ya indirilmesi ilkesi, uygula¬ 
manın hazırlıksız bir şekilde başlamasıyla, zedelenmiş olmaktadır. 

Zorunlu öğretim yaşının 6'ya indirilmesiyle bazı okullarda 
kapasite açığının kullanılması düşüncesi, yine bazı bölgeler için 
geçerli olabilirse de Şurada öngörüldüğü gibi eğitim ve ihtiyaç¬ 

ların yeterli bir düzeye getirilmiş olup olmadığının araştırma 
ve tespiti yapılmışımdır? Meseleye, zorunlu eğitim yaşının bir yıl 
erkene alınması olarak baktığımızda, ortaya çıkacak öğrenci artı¬ 

şının barındırılması, deslik,öğretmen, finansman kaynakları gibi 
ihtiyaçlarının tespit edilmesive öğretimin organizasyonu gibi konu 

larda, eleştirilene açıl: bir çok husus göze çarpmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen, eğitimin kapasite ve ihtiyaçları mese¬ 

lelerinin dışında, 6 yaş çocuklarının tamamının ilköğretim kapsa¬ 
mına dahil edilebildiğini kabul edersek, yine de ortaya çok önem¬ 

li bir husus çıkmaktadır. Bu, 6 yaşındaki ve bu güne kadar anne¬ 

leri çalışmadığı takdirde herhangi bir eğitim kurumu ile tanışma¬ 

mış çocukların, ancak 7 yaşına vardıklarında gidecekleri okula şim¬ 
di adapte olabilmeleri meselesidir. 

Eğitim Sistemimizin en oturmuş ve istikrarlı olduğu kabul 

edilen ve yılların tecrübe ve birikimlerine dayanan ilköğretimin 

öğretim tarz ve müfredatının kapsadığı yaşlara uygunluğa anlaşıl¬ 

mış olup; öğretim bu şekliyle sürdürülürken, yeni bir yaş sınırı 
için yeni bir öğretim tarzı neden düşünülmemiştir sorusu akla 
gelmektedir. 
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1983-1984 yılında imkanlar ve kapasite dikkate alınarak 

deneme mahiyetinde başlatılan bu uygulama, deneme sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve bu sonuçların dikkate alınması suretiyle, 
ikinci yıl için karar verilmesi bakımından önemli bir tecrübe 
olarak kabul edilebilir. Ancak ilk yıldaki eksiklikler azaltıla¬ 

rak^ ikinci yıl da devam ettirilen uygulama tekrar deneme mahi¬ 
yetinde ele alınmıştır. 

Bu çalışmada, esas manada öğrenim ve öğretim ihtiyaçlarının 
tespit edilmediği ve gerek 6 yaş çocuğu, gerekse eğitim sistemi¬ 
nin kapasite ve ihtiyaçlarının iyice araştırılmadığı vurgulanarak*, 
yaşanan deneme uygulamasının esas ve şekillerinin tartışılması 

amaçlanmıştır. Başka bir ifadeyle amaç, geriye dönerek ilköğretime 
başlama yaşının 6'ya indirilip indir ilmeme sini tartışmak olmayıp; 
başlanmış bir uygulamanın bu haliyle aksaklıklarını ve karşılaşı¬ 
lan güçlükleri ortaya çıkararak, insan hayatının önemli bir dev¬ 

resi olan çocukluk çağlarındaki eğitim üzerinde yapılan deneme¬ 

lerin, Ülkemiz şartlarındaki olumsuz etkilerinin dikkate alınma¬ 
sını s ağlamaktır. 

Çalışmanın I. bölümünde eğitim olgusu genel olarak ele alın¬ 
mıştır. II. Bölümde zorunlu eğitimin, Türk Eğitim Sistemi içeri¬ 

sindeki yeri ve bugünkü uygulamaya göre 6 yaş çocuğunun dahil 
olduğu öğretim sistemleri (okul öncesi ve ilköğretim kururları) 
kısaca tarihi gelişmeleri içinde açıklanarak,6 yaşın ilköğretime 
dahil edilmesine hukuki yönden yer verilmiştir. III. Bölüm, dene¬ 

me mahiyetinde olduğunu bahsettiğimiz 6 yaş okullaşması uygulama¬ 
sının, çalışmanın tarihi itibariyle elde mevcut ilk yıl sonuçları¬ 
na dayanan değerlendirmelerini kap s amal: tadır. 
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BÖLÜM - I 

I.1: EĞİTİM ve TOPLUM 

Eğitim, insan becerilerinin tesbiti, geliştirilmesi ve 

bunların en etkin bir biçimde kullanıl darılmasını sağlaması 
açısından, toplumların vazgeçilmez hedeflerinden biri olmuştur-. 
Bu hedef kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak telakki edil¬ 
mektedir. 

Bir ülkenin zenginliği, sahip olunan kaynakların akıl¬ 

cı kullanımı ve geliştirilmesi ile yalcından ilişkilidir. Tabii 
kaynalıları bulmalı, kullanmak, sermayeyi yatırıma dönüştürmek, 
teknoloji geliştirip üretim yapmak, ticari ilişkileri kurmak, 
geliştirmek yetenekli insan faktörüne dayanır. Dolayısıyla, 

insanlarını geliştiremeyen bir ülkenin bir şeyler kurması, ya¬ 
şatabilmesi söz konusu olamaz. 

Dünyada eğitimin önemi ve bütün diğer toplumsal, ekono¬ 

mik idari ve siyasi gelişmeler için eğitimin bir ön şart olarak 

düşünülmesi giderek yaygınlaşmış; 1960'lı yıllarda "eğitim 
ekonomisi" bilim alanı gelişmeye başlamıştır. 

Burada üzerinde durulması gereken nokta, kalkınmanın 

yalnızca ekonomik açıdan ele alınmaması gereğidir. Zira kalkın¬ 

ma ekonomik büyüme ve değişme olarak ele alınmalıdır. Bu yüz¬ 

dendir ki; kalkınmakta olan toplumlar, her alanda olumlu de¬ 

ğişmeler göstermek ve yenileşmek çabasındadırlar. Bu çabalar 
eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, sanayi, tarım, bayındırlık 

gibi konuları kapsamına almaktadır. 



Ealkınmakta olan ülkelerin bahsedilen değişme çabalarının 

sebepleri, onların ekonomik, toplumsal ve siyasal şartları ince¬ 

lendiğinde ortaya çıkmaktadır. İleri sanayi ülkeleri ve geri 
kalmış ya da kalkınmakta olan ülke şartlarının mukayesesi, bize 
bu iki grup ülkeler arasındaki geniş mesafeyi gösterecektir. 

Kalkınmışlığın belirlenmesinde kullanılan çeşitli göstergeler 

bu mesafeyi somut bir şekilde açıklar. 

Mesela, toplumun eğitim düzeyi; enerji tüketimi, sağlık 
hizmetleri, su tüketimi, kağıt tüketimi, kişi başına milli ge¬ 
lir gibi göstergeler incelenebilir. 

Kalkınmışlıie göstergelerinin en genel biçimde kullanılanı 
kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılanın ABD doları cinsin¬ 
den değeridir. Kişi başına düşen gelir artışı ile, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri ve eğitim durumu arasında doğru orantılı 
bir ilişki bulunmaktadır. Tablo ( 1 ) : de bu ilişkiyi doğrula¬ 
maktadır. 

Tablo ( 1 ) : Fert Başına Düşen GSMH'ya Göre Çeşitli Ülke 
Gruplarında Okur-Yazarlık Durumu 

(1980 Yılı İtibariyle) 

Ülke Grupları 
Fert Başına Düşen 
GSMH (Dolar) 

Okur - Yazarlık 

1° 

Geri Kalmış Ülkeler 245 38 

Gelişmekte Olan Ülkeler 1.521 71 

Gelişmiş Olan Ülkeler 9.684 99 

Kayna;: : Kaya, Yahya Kemal. "Çağdaşlaşma ve Omur-Yazarlım", 
Çağdaş Eğitim Dergisi, Mart 1982, Ankara, s. 19- 
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Tablodan da görüleceği üzere, kişi başına düşen GSMH’nm 
yüksek olduğu ülkelerde okur-yaz arlık oranı da yüksek bulunmak¬ 

tadır. Bu itibarla yüksek bir okur-yazarlık seviyesi, emeğin 
verimliliğini artırırken, fert başına düşen GSKH'da buna bağlı 
olarak artmaktadır. 

Eğitim ekonomik yönü kadar, sosyal ve siyasal açılardan 
da büyük önem taşır. İnsana yapılan pahalı bir yatırım olan 
eğitim, sosyal hayat içerisinde önemli bir yer tutar. Eğitim 

yolu ile toplumlar kültürlerini oluşturup, geliştirir ve son¬ 

raki nesillere intikalini sağlarlar. 

Eğitilen, öğrenen insan, ait olduğu toplumun kültürü 

içinde kendi görüş ve tecrübelerini genişleterek bilgi biriki¬ 

mi sağladığında!, toplumun bekası ve gelişmesinde eğitimin 

rolü çok önemlidir. 

Her kişi ve nesil öğrenmek durumunda olduğu bilgi ve 

tecrübeleri sadece kendisinden öğrenmek zorunda olsaydı, bilgi 

birikimi ve zihinsel ve sosyal gelişmeden söz edilemez; insan¬ 
lı!: halâ taş devri hayat tarzını sürdürmekte olurdu. Çağların 
birikimini sağlaması ve insanlığın sosyal ve kültürel mirasına 

zemin hazırlaması f onk siy onlar ıy la eğitim, toplumlarm vazge¬ 

çilmez hedeflerinden olmuştur. 

Eğitim toplumsal bir olgudur. Eğitim ilkeleri her ülkede 

aynı olduğu halde, kullanılan araç, gereç ve metodlar ile ön¬ 

görülen hedefler ayrı olduğundan, ülkelere göre eğitim farklı 

bir görünüm arzeder. 
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Hayat şartları karmaşık olmayan toplumlarda eğitim aile 
tarafından verilirdi. Her ana baba çocuğuna bağımsız yaşayabil¬ 
mesini mümkün kılacak bilgileri verir, gerekli becerileri ka¬ 
zandırırdı. 

Ancak kızlı teknolojik ve ekonomik gelişme, hayat şart¬ 

larını dana karmaşık hale getirip işbölümü ve mesleklerin yay¬ 
gınlaşmasına yol açınca, iş hayatına giren aileler çocukları¬ 
nın eğitiminde bir "öğretmen"e ihtiyaç duymuşlardır. Böylece 

bilimin süzgecinden geçmiş, doğru ve olumlu bilgilerin düzenli 

olarak verildiği okullar doğmuştur. 

Okul, hayat ve fert arasında köprü vazifesi gören önemli 

bir eğitim kurumudur. Eğitimde okul önem kazandıkça, devlet 
denetimi de kaçınılmaz olmuştur. Eğitimde devlet denetimini 

haklı ve gerekli kılan sebepler, eğitimin sosyal, siyasal ve 

ekonomik fonksiyonlarıdır. Çünkü, bütün ülkeler kendi varlık¬ 

larının devamı için insanlarının yetiştirilmesini araç olarak 

kullanmak durumundadırlar. Her ülke yöneticileri vatandaşları¬ 

nın en az üç temel özelliğe sahip olmasını bekler. Bunlar 

kişinin; 

a) Hem yaşadığı toplumun, hem de bu toplumun bağlı bu¬ 

lunduğu çağdaş dünyamızın uyumlu bir üyesi haline getirilmesi, 
yani o toplumun değer yargılarına göre iyi insan; (Sosyal fonk¬ 
siyon) 

b) Toplumun anayasasında belirlenmiş olan siyasal sis¬ 

temi benimseyen, bu sisteme bağlı ve bu sistemin gelişmesinde 

liderlik yapacak, kanunlara saygılı*?(siyasal fonksiyon) 
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c) Kalkınmanın gerektirdiği insan gücünün oluşması 
açısından, rasyonel ekonomik davranışlara sahip iyi üretici 
ve iyi tüketiciler (ekonomik fonksiyon) 

olarak yetiştirilmesidir. 

Bu amaçlar doğrultusunda, eğitim Devlet tarafından 

yönlendirilmektedir. Devletin eğitimi yönlendirmesi ise daha 

ziyade 1776 ABD Bağımsızlık Bildirisi ve 1789 Branşız İnsan 

ve Vatandaş Hakları Bildirisinin etkisiyle yoğunlaşmış, 18. 
yüzyıldan itibaren bir çok ülkede eğitim, belirli yaş gurup¬ 

ları için sorumlu hale getirilmeye başlanmıştır. Gsmanlı İm¬ 
paratorluğunda Sultan İkinci Mahmud1un 1824 yılında yayınla¬ 

dığı fermanla ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 

Bugün eğitimde Devlet etkisi en yaygın şekilde 

sorunlu eğitim konusunda olmakla birlikte, Devletin gözetim 

ve denetimi hiçbir eğitim basamağında ihmal edilmemektedir. 

1.1.1: Eğitim Basamakları 

1978 yılında Paris'te toplanan UITESCO Genel Kurulu¬ 
nun 20. oturumunda Uluslararası Eğitim İstatistikleri Stan¬ 
dardizasyonu konusunda yapılan bir önerinin kabulü ile eğitim 

basamakları şu şekilde sınıflandırılmaya başlanmıştır. 

1. Okul Öncesi Eğitim : 3-5 yaş gurubunu temel eği¬ 
time hazırlayan eğitimdir. 
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2. Birinci Eğitim Basamağı : 6-11 yaş çocuklarını 
kapsayan zorunlu temel eğitimdir. Bu basamağın asıl fonksiyonu 

öğrenmenin temel araç ve becerilerini kazandırmaktır. 

3. İkinci Eğitim Basamağı ; Birinci basamaktaki en az 
dört yıllı]-: eğitime dayalı elan genel veya mesleki eğitim, ya 
da ikisini birlikte veren ortaokul, temel eğitim ikinci kademe, 

lise, meslek i-teknik okul gibi isimler alan eğitim kurumların- 

dan oluşur ve 12-18 yaş gurubunu kapsar. Bu basamağın temel 
amacı, öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kapasitelerine göre, 

mesleğe veya üst eğitim kurumlarına hazırlanmasıdır. 

4. Üçüncü Eğitim Basamağı : 18 - 24 yaş gurubunu kap¬ 
sayan, ikinci basama]-: eğitiminin başarılı bir şekilde bitirili- 
şine dayanan ve üniversite, akademi, yüksek okul gibi isimler 

alan eğitim kurumlarında verilen eğitimdir. 
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BÖLÜM - II 

II. 1 : TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve ZORÜHHJ EĞİTİM YAŞI 

"Her eğitim sistemi belli bir felsefenin eseri olarak 

doğar. Bu felsefenin esası da insan Hakkında etraflı bir 

görüştür. Bu itibarla büyük eğitim sistemleri 

büyük medeniyetlerin ve büyük ideolojilerin eseri olmuştur-. 

Hıristiyan eğitiminden baksedilir, Marksist eğitimden baksedi- 

lir, Budist eğitimden baksedilir. Çünkü bunların kepsi de 

insanın makiyeti Hakkında, insanın kaderi Hakkında, imkân ve 
kudreti Hakkında, insan cemiyetinin makiyeti Hakkında açık 

seçik anlayışlara varmışlardır". 

Türk Milli Eğitiminin ana felsefesi Türkiye Cumkuriyeti 

vatandaşlarına, kem kendilerine yararlı kem de Cumiıuriyet 

Türkiye* sinin iktiyacı olan vasıfları taşıyan fertler olarak 

yetiştirmektir. 

Özellikle Cumiıuriyet döneminde gelişen devlet yapısı ve 

sosyal Hayata bağlı olarak toplumumuzun eğitimden istekleri 

çeşitli yönlerde artmış ve bu isteklerin karşılanması için 
önemli gelişme ve değişmeler sağlanmış; eğitim sistemimizi 

kurmak ve yönlendirmek üzere yasa ve tüzükler uygulamaya kon¬ 

muştur . 

1/ •Milli Eğitim ve Bin Eğitimi İlmi Seminer, Ankara, 1981, 
s. 61"den Erol Güngör'ün konuşması 
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Eğitimimizin temel sorunları ile sistem önerileri 1939 

yılında toplanan I. Milli Eğitim Şûrasından bu güne onbir 
şuranın gündemini teşkil etmiştir. Özellikle X. Milli Eğitim 
Şûrası, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin yapısı, yeniden düzen¬ 
lenmesi , programlar ve öğrenci akışını düzenleyen kurullara 

ilişkin Türkiye şartlarına dönül: bir seri kararlar almıştır. 

Bu kararların özünde eğitimin sosyal, Siyasal ve ekonomik 

f onksiyonlarmı başarıyla yerine getirecek Türk eğitim sistemi¬ 
nin kurulması mevcuttur. 

X. Milli Eğitim Şurasının gündeminde, ana konuyu, Yeni 
Türk Killi Eğitim Sistemi adını taşıyan bir modelin tartışma¬ 
sı oluşturmuştur. Sistemin kuruluşuyla ilgili ilkelerin başın¬ 
da, eğitim sisteminin bütünleştirileceği hususu yer almaktadır. 

Sistemin Yapısı açıklanırken, olculun, eğitim sisteminin 

oluşturulmasında temel birim olarak alındığı belirtilerek, 
anasınıfı başlangıçta zorunlu olmayan, ancak zamanla zorunlu 
kılınacak bir düzey olarak; -temel eğitim ise 6-14 yaşları 
arası zorunlu öğrenim çağı çocuklarına en az sekiz yıllık ve 

temel eğitim görmeyen yetişkinlere, gelişimlerine ve ihtiyaç¬ 

larına uygun bir süre eğitim veren bir kademe olarak öngörül¬ 

müştür. Ayrıca X. Milli Eğitim Şûra Kararlarını Değerlendirme 
Çalışmaları raporunda "Eğitimin her kademe ve türünde eğitim 
kapasite ve ihtiyaçları yeterli bir düzeye getirilip, daha 

sonra zorunlu öğretim yaşının 6 yaşa indirilmesi" ilke olarak 

benimsenmiştir. 
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II.1.1: Zorunlu Temel Eğitimin Hukuki Yapısı 

14.6.1983 tarih., 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun¬ 

da sekiz yıllık mechuri öğrenim olarak kabul edilen temel eği¬ 
tim 1982 Anayasasında yerini "İlköğretim" kavramına bıraktığı 
için, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bu doğrultuda 
mevzuat düzenlemeleri yapmak durumunda kalmıştır. 

Anayasanın 42. Maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek 

bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet Okullarında para¬ 

sızdır" denilmektedir. Anayasada yer alan ilköğretim terimine 

uygun olarak 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu ve 222 sayı¬ 
lı İlköğretim ve Eğitim kanununda da değişiklikler yapılmış ve 
"Temeleğitim" kelimesi kanuni düzenlemelerde "İlköğreuim" 
olarak yer almıştır. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22. Maddesi, 
16.6.1983 tarih, 2842 Sayılı kanunun 7. Maddesi ile değiştiril¬ 

miş olup, "İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve 
öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" ifadesine 

yer verilmiştir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki değişikliği, 
I210.I963 tarih ve 2917 sayılı Kanunla yapılan 222 sayılı İlk¬ 
öğretim ve Eğitim Kanununun d ak i düzenlemeler takip etmiştir. 

1739 sayılı Kanunun 24. maddesinde, İlköğretim kurumlarmın 
beş yıllık ilkokullar ile üç yıl İM: ortaokull ardan meydana 
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geldiği; illi olculun, son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; 
ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diploması veril¬ 

diği belirtilmektedir. Aynı kanunun 25. Maddesine göre ilköğre¬ 
tim kurulularından olan ilkokullar ve ortaokullar bağımsız 

okullar halinde kurulabileceği gibi, imkan ve şartlara göre 
birlikte kurulabilirler. 

1739 sayılı kanunda geçen temel eğitim teriminin, 2842 
sayılı Kanunun Ek 1. Maddesiyle değiştirilmesine paralel yapı¬ 
lan mevzuat düzenlemelerinin zorunlu eğitime ilişkin olanı, 

1739 sayılı Kanunun Geçici 2. ve 222 Sayılı Kanunun Geçici 9. 

maddeleridir. Söz konusu maddeler şu şekilde düzenlenmiştir: 

"Ortaokullar, planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathı¬ 
na yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla ayrıca belirleninceye 
kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölümü., .zorunludur. " 

12.10.1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunla 222 sayılı ilk¬ 
öğretim ve Eğitim Kanununda da d eğiş ilil iki er yapılmış ve 3. 

madde, "Mecburi öğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları 
kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı 

sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın 

öğretim yılı sonunda biter" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Ülkemizde 6 yaş uygulaması Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nın 29.6.1983 tarih ve Okul öncesi ve Temeleğitim 
Genel Müdürlüğü'nün 19013 sayılı genelgesiyle başlatılmış ve 

1983-1984 öğretim yılından itibaren Eylül ayının sonuna kadar 
5 yaşını doldurup 6 yaşına giren çocukların bütün imkanlar 
kullanılarak ille okullar a kayıt edilmesi gereği Valiliklere 

bildirilmiştir. 
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Adı geçen Genel Müdürlüğün 1S83/İ32 sayılı genelgesinin 

3. maddesinde "5. yaşını doldurup 6 yaşına giren çocukların, 
oirulların: kapasiteleri, bu yaş grubundaki öğrenci sayısı 
kentsel alanlardaki sıkışıklık, lıalen bir çok okulda öğretimin 

ikili ve üçlü devam ettirilmesi zorunlulukları gibi engeller 

de-gösetilerek, aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ilk¬ 

okullara mevcut imkanlar dahilinde kaydedilmeleri mümkün olabile¬ 

cektir" denilmekte ve 6 yaş gurubu eğitiminin mevcut kapasite 
dikkate alınarak sürdürülmesi istenmektedir. 

II. 2 : 6 - YAŞ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİN GIKEhLİLİĞİ 

Çocuğun meseleleri, içinde yaşadığı ortamdan ayrı tutula¬ 
maz. Toplumsal kalkınma, hem ekonomik hem sosyal şartların ge¬ 

liştirilmesine yöneliktir, kalkınma için geliştirilmesi hedef 
alınacak sosyal meselelerin en önemli ve etkin olanı ise eğitim- 
/"] -î -v* 

Devletin çocuğa götüreceği eğitim şekline karar verilir¬ 

ken, çocuğun içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal çevrenin iyi 

tanınması gerekmektedir. 

Toplumumuzda, özellikle kırsal kesimde, ailelerin çoğun-, 
luğunu geleneksel geniş aile tipleri oluşturmaktadır. Ayrıca, 

"geçici geniş aileler" olarak adlandırılan, köyden kente göç 
etmiş ve gecekondu bölgelerinde yerleşmiş aileler de, kısa 

sürede, köydeki akrabalarının onları izlemesi ile büyüyerek 

yetersiz şartlarda kalabalık bir "birleşik aile" türü oluştur¬ 

maktadır. Araştırmalar, ailenin büyüklüğü ölçüsünde, çocuğun 
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içinde bulunduğu yetersiz şartların, genellikle arttığını ve 
bu durumun onun gelişimini zedelediğini ortaya koymaktadır —^. 

Toplumumuzdaki daha ziyade kırsal kesimde görülen yeter

siz ekonomik ve sosyal şartların sonucunda, ailelerde (özellik

le” kadınlardaki) eğitimsizlik, çocuk eğitiminde geleneksel bas
kıcı tutuma verilen ağırlık; ekonomik duruma dayalı beslenme 

ve sağlık bozuldukları çocuk ve aileye götürülecek geniş kap
samlı eğitim ve sağlık hizmetlerini acil kılmaktadır. Özellik

le, önceliğin sosyo-ekonomik bakımdan yetersiz ailelerin bulun

duğu kesimlere verilmesi gerekmektedir. 

Çünkü, sosyo-ekonomik açıdan gerilerde kalmış bir ana-

baba genellikle eğitim bakımından da gerilerde kalmış bulunmak

tadır. Böyle bir acıa-babanın çocukları okulun kazandırdığı 

düşünce zenginliği için evlerinde daha az teşvik görmekte ve 
önlerindeki modeller de kendilerini kamçılamaktan uzak olmakta

dır. Bütün bunlara rağmen eğer çocuk zeki ise, sosyo-ekonomik 

çevresinin engellemelerini aşması da nispetBn kolaylaşmalı tadır. 

Yeni çevrenin etkisi, çocuğun zekasıyla ters orantılı bir etki 

yaratabilmektedir. 

2/ Plowdeıı, Bridget: A Eeport (Plov/den Eeport) of t he 
Central Advisory Councıl for Education (Bngland). 
Aktaran; Şükran Oğuzkan-Güler Oral; Okul Öncesi Eğitimi, 
TvTFTR Basımevi, İstanbul 1983 s.43 

3/ Jersild, T.Arthur: Çocuk Psikolojisi, Çev: Gülseren Günçe 
A.Ü. Eğitim Fak. Yayınları No. 79 s. 575. 
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Olrula gitmenin gerekliliği tartışılırken genellikle 
çocukların sosyal ve ekonomik kalkınma içinde değerlendirilme¬ 

leri yolrnıa gidilerek, konu toplumsal değişim ve gelişim 
yönüyle ele alınmaktadır. Eğitim olgusunun gerekliliğine karar 
verilirken "bu sebepler ön plandadır. Ancak bir eğitimin veril¬ 

mesi kararlaştırılmışsa bunun niteliği ve hangi yaş grubuna 
yönelik olacağı, diğer önemli bir husustur. 

Yakın zamana kadar Ülkemizde 7 olan ilkokula gitme yaşı¬ 

nın 6 yaşa indirilmesi ile, 6 yaş gurubu çocuğunun 7 yaş guru¬ 
buna göre hazırlanan ilkokul programlarında zorlanacağı ve 

sonuç olarak 6 yaş çocuğunun ilkokula başlamasının uygun olup 
olmadığı tartışmaları açılmıştır. 

İlköğrenim yaşının 7 den 6 ya düşürülmesi ile, ilkokula 
hangi yaşta gidilmesinin doğru olacağı tartışması yerine, 6 
yaşındaki çocuğun herşeyden önce ne tür bir okula gitmesi ge¬ 

rektiği ele alınmalıdır. Yani kaç yaşında okul ile hangi 
okul konusu birlikte incelemelidir. Bugün ülkemizde bu konu 

6 yaş grubunun okullaşması olarak gündemdedir. İki yıllık dene¬ 
me mahiyetinde ve şartların elverdiği ölçüde uygulanan eğitimin 

sonuçlarına göre verilecek kararı müteakip eğitimin yaygınlaş¬ 

tırılması ya da bundan vazgeçilmesi söz konusu olacaktır. 

6 yaş grubunun okullaşması, 6 yaş .gurubunun ilköğrenime 

başlaması şeklinde ele alınmıştır. Bu uygulamaya dayanak olarak 
12.10.1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunla 3. maddesi değiştirilen 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gösterilirken, Kanuna 
dayanak teşkil edecek ve 6 yaşındaki çocukların ruhsal ve fizik¬ 

sel özelliklerini inceleyip değerlendiren mukayeseli bir çalış¬ 

ma ve rapor mevcut değildir. 
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Bu durumda, karar safhasındaki tartışmalar Bir kenara 
Bırakılıp, uygulama sonuçları incelenerek Bundan sonraki uygu¬ 
lamaların devamı konusundaki inceleme ve araştırmalar önem 
kazanmaktadır. Bu, Bir mevcut durum tesBiti niteliğinde olup, 
günümüzde 6 yaş gızuBu çocuklarını ilgilendiren eğitim türleri 

olarak; 6 yaş için okul öncesi eğitimi, 6 yaş için ilk öğrenim 
ve Biç Bir öğrenim kurumuna kayıtlı olmayan 6 yaş guruBu sınıf¬ 

landırması yapılarak, ülkemizdeki eğitim sistemi içerisindeki 

yerleri incelenmeye çalışılmıştır. Aşağıda açıklanacak olan 

sınıflandırmalardan önce, varılacak sonuçlara dayanak olması 

Bakımından 6 yaşındaki Bir çocuğun toplumsal şartlar dışında, 
sadece kendine özgd, konuyu ferdi açıdan ele alan yaklaşımla 
fiziksel ve ruhsal özelliklerinin incelenmesi yerinde olacak- 
t ır. 

II.2.1 : 6 - Yaşındaki Gocuğun Gelişim Özellikleri : 

Okul öncesi çağ denilen 0-6 yaş arası, çocuk gelişiminin 

hızla ilerlediği Bir dönemdir. Birçok davranış ve alışkanlığın 

temeli Bu çağda atılmal-:tadır. Bu çağ çocuğu hızla Büyür ve 

öğrenir. Başta sevgi olmak üzere ihtiyaçları yıldan yıla ar¬ 

tarken, fiziksel gelişiminde de önemli yol almış olur. Altı 
yaşındaki Bir çocuğun kazanmış olduğu gelişim özelliklerini, 
Şükran Oğuzkan ve Güler Oral Okul öncesi Eğitimi Adlı Ihtakın¬ 
da sıralamışlardır. Kitapta konu "5 Yaşını Tamamlamış Çocukta 
Görülen Gelişimsel Aşamalar" olarak aç kılanmış tır. Ancak 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 12.10.1983 tarih ve 2917 

sayılı Kanunla değişen 3. Maddesinde "IvlecBuri öğretim çağı 

6-14 yaş gurubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, çocuğun 5 yaşını 



bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar" denilmektedir. Buna 
göre Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Planla¬ 

ma Teşkilâtının kabul ettiği yaş kavramı doğrultusunda 6 yaş, 
bu çalışmada da 5. yaşın tamamlanmış olmasını ifade etmektedir. 

Şükran Oğuzkan ve Güler Oral ise aynı yaş için 5 yaş tabirini 
kullanmışlardır. Bu yazarlara göre, 6 yaş olarak ifade ettiği¬ 
miz gurubun gelişim özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

- Koşma, sekme ve atlamada vücut hareketleri tam bir den¬ 

ge içindedir. 

- Küçük kas gelişimi ileri düzeydedir. Kalemi rahatlıkla 
kullanabilir. 

- Kesme ve yapıştırma faaliyetlerine ilgi duyar. 

- Kare ve üçgen şekilleri rahatlıkla kopye edebilir; 

Ancak, baklava biçiminin meyilli kenarlarını çizmede, hala 

güçlük çeker. 

- Doğru ve yanlış; güzel ve çirkin kavramları, içinde 
bulunduğu kültür ve alt lüktür değerleri doğrultusunda kazanıl¬ 

maya başlanmıştır. 

- Karşılaştırmalar yapabilir. Kendini eleştirebilir. 

- Çevresini denetlemek ister 

- İnsan resmini, baş, bacaklar ve ayaklar olarak çizer, 
Bedenin bu çizimde yer alması altıncı yaşa (bu çalışmaya göre 

7 yaş) doğru gerçekleşebilir. 
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- Eşyaları ona kadar sayabilir. 

- Büyüklük-küçüklük kayranlarından sonra "orta" "yarım" 
ve "ikisi arası" kavramlarında da gelişme görülür. 

- Dikkati hâlâ, belli noktalarda odaklaşmakta ve sadece 
durumları algılamaktadır. (Değişmeleri, karşılaştırmalı biçim¬ 
de değerlendirip, doğru yargılamalara geçiş 7 yaşma kadar, 

genellikle elde edilemez.) 

- Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır. Sabah ve 

akşamı bilir. Televizyonda sevdiği dizinin zamanını hatırlama¬ 

ya başlar. 

- Bilgi toplayıcı sorular sorar. Kelimelerin anlamlarını 

öğrenmek ister. 

- Bu yaşta çocuk guruplarının sayısı, genellikle üç ve 
zaman zaman daha fazladır. Oyunlar sürprizlerle doludur. 

- Basit kelimeleri, özellikle, kendi adını kopye etmek 

ister; deney fırsatı verildiğinde başarılı olur. 

- Para ile alış-veriş yapabilir. 

- Düsen duygusu gelişmiştir. Çevresini denetlemek ister. 

Ayakkabılarının bağlarını bağlayabilir. 

- Eksik insan ve eşya resimlerini tamamlayabilir. 
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- önceleri olduğu gibi, korku ile sile sık sarsılmaz. 
Kendine ve çevresine güvenir. Gerçek ve hayal arası ayrımı 

yapmaya haşlar. 

- Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister. 

- Sosyal uyum için gerekli davranışları, çevresinde 

gördüğü örnekleri taklit ederek, elde eder. 

- Benlik kavramı iyice gelişmiştir. Kendisine örnek 

aldığı kişi gibi hareket etmeye özen gösterir. 

- Boyda 5-6 cm.lik, kiloda 1,5-2 kg.lık bir artış gös¬ 
terir. 

Her yaş için sıralanabilen gelişim özelliklerinin bir¬ 
birlerinden kesin çizgilerle ayrılmasının güçlüğü yanında 6 

yaş çocuğunun sahip olduğu davranışlar incelendiğinde, bu yaş 
çocuğunun esas manâda öğrenim için yeterince geliştiği söyle¬ 
nebilir. Çünkü, kalemi rahatlıkla kullanan, zaman, büyüklük 

ve şekil kavramları gelişen çocuk artık öğrenim sistemi içine 

girmelidir. Ancak gerek 5 yaş çocuğunun henüz bu özellikleri 
kazanamamış olması, gerekse eğitim yatırımlarının finansmanı 

meseleleri bugün için Türkiye'de eğitim yaşının 5 yaşına in¬ 

dirilerek yaygınlaştırılmasını mümkün kılmamaktadır. Böylece 

okula ili: gitme yaşı 6 yaş olarak uygulanmaktadır. Bu da ilk¬ 
okul olarak düşünülmektedir. 

Oğuzkan, Şükran, Oral, Güler: Okul Öncesi Eğitimi, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul 1983 s. 74 
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6 yaş çocuğunun mecburi eğitim olan ilkokula başlamasıy¬ 

la karşılaşacağı problemler 7 yaş çocuğuna göre hazırlanmış 

programın uygulanmasıyla nispeten ağır olacaktır. Bunun yanın¬ 

da eğer bir okul öncesi kurumuna devam etmemişse çocuğun yoğun 

göre önemli mahzurlar bulunmaktadır. Dr.Bilgen en önemli konu¬ 

nun "hazır bulunmuşluk" olduğunu ileri sürmektedir. Hazır bu- 

lunmuşluky bedenî, zihnî ve duygusal gelişim olarak üç noktada 
toplanmaktadır. Psikolojide, erken çocukluk çağındaki olayların, 

zorlukların, kişiyi bütün hayatı boyunca etkilediği kuralı ge¬ 

niş kabul görmüştür. Çocuk psikolojik ve biyolojik bakımdan 
formel ilköğretime hazır değilse, bunun çocuğa ne vereceği de 

belli değildir. 

Burada esasen 6 yaşındaki çocuğun özellikleri açıklanma!: 

istenmişse de, sadece belli bir yaşa ait olmayıp genellikle 
bütün çocukları kapsayan ve eğitimci ve psikologlara göre de 

bilhassa okul Öncesi çağ olarak adlandırılan 3-6 yaş gurubu 
çocuklarının diğer önemli bir özelliğinin de dikkate alınması 

ger elemektedir. Bu, çocuğun davranış gelişimi ve ruh sağlığı 

üzerinde oldukça büyük etkisi olan oyundur. Bu çalışmada oyun 
ihtiyacı bakımından literatüre uygun olarak 0-6 yaş gurubu 
genel olarak incelenmeye çalışılmıştır. Elbette bu ihtiyaç 
7 yaş için de geçerlidir. 

Çocuk ruh sağlığı genellikle "sevilmek ve oynamak" şek¬ 
linde tanımlanmaktadır. Sevgiden sonra çocuğun en önemli ruh¬ 

sal ihtiyacının oyun cali ve oyun olduğu konusunda eğitimciler 

birleşmektedir. 

bir öğrenme sistemi içine girmesinde Dr. Nihat 

X/ Nihat Bilgen (.Bakanlık müfettişi) ile yapılan görüşme. 
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Oyun ortamı çocuğun deney odasıdır. Orada herşeyi dener, 

sınar, evirir çevirir, kendince sonuçlar çıkarır. Bütün duyu¬ 

larını orada dener, geliştirir. Oyun ona çevresindeki karmaşık 

olayları sadeleştirip, somutlaştırıp kavramasına yarayan bir 
5/ 

araçtır. — 

Okul öncesi çağ çocuğunun özellikleri ve başta sevgi ve 

oyun olmak üzere yukarıda açıklanmaya çalışılan ihtiyaçları 

çocuk eğitiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu eğitim, 
aile eğitimi dışında kurumsallaşmalı ve eğitim yaşı mümkün ol¬ 

duğu kadar indirilmelidir. Ülkemizde 6 yaş olarak tespit edi¬ 
len sınır, çocuk davranışlarının geliştirilmesi açısından 

düşünülecek bir eğitim tarzı için şüphesiz faydalı olacaktır. 

Karşımıza çıkan önemli mesele işte bu eğitimin niteliği ve 
tarzıdır. 

II.2.2 : 6 Yaş Gurubunun Eğitimi ve Türk Eğitim 

Sistemi İçerisindeki Yeri 

Temel Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle ilkokula baş¬ 

lama yaşının 6 olarak tespit edilmesi üzerine 6 yaş gurubu 

çocuklarının örgün eğitimi iki gurupta toplanmıştır. 

1. İlköğretime 6 yerine 7 yaşında başlayacak olup, 6 
yaşını okul öncesi kurumlarında sürdürenler, 

2. İmkânlar ölçüsünde ilkokullara kaydı yapiLanlar. 

5/ Yörükoğlu, At alay : Değişen Toplumda Aile ve 
Çocuk, Aydın Ki t ab evi Yay. Ankara, sh. 129 
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i) Okul Öncesi Eğitim : 

Çocuğun eğitimi için ana babanın mevcudiyeti ve il¬ 
gileri, onun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmaz. 
Çünkü çocuğun öğrenme, yapma, yaratma zevkini duyması, arka¬ 
daşlarıyla ilişki kurup, çevreyi tanıması, kendini kontrol 

edebilmesi bazı kuralları öğrenip uyması, olayları yorumlaması, 

kısaca kişiliğini geliştirmesi için gereken şartlar evde yara- 
tılamaz.^ 

Okul öncesi çağ dediğimiz 3-6 yaş gurubunun eğitiminde 
yukarıda belirtilen ihtiyaçlar gözönünde bulundurulmaktadır. 

Okul öncesi eğitim, diğer eğitim basamaklar ma göre 

önemi yeni anlaşılmaya başlanan eğitim türüdür. 

i.1) Dünyada Gelişimi : 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında pek çok eğitimci 

tarafından ileri sürülen görüşler eğitim dünyasındaki yeni 

gelişmelerin, okul öncesi çağındaki çocuklar ve ailelerine 

yönelik eğitimin planlanması konularındadır. Bununla birlikte 

okul öncesi eğitimi düşüncelerinin bir hayli eskiye dayandığı 

görülmektedir. 

Sokrates ve Eflatun gibi ilk çağ düşünürlerinin 

eserlerinde çocuk eğitimi önemli bir yer tutmuş, fertlerin 

yetişkinlikteki mesleki yetenekleri ve uyumu konusunda, erken 

çocukluk yıllarındaki eğitimin önemi belirtilmiştir. 

6/ Erkunt, Nimet:Okul öncesi Eğitimi, MEB Basımevi, 
İstanbul 1966, s. 6 

IIBf 
Ddfcüma-U 1 V" ' St* 
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Comenus ve John Loche 17. yüzyılda, Roussea;? Pestalozzi 
ve Froebei 18. ve 19. yüzyıllarda okul öncesi eğitimin üzerin¬ 

de durmuşlardır. İlk ana okulu 19. yüzyılda Almanya’da açılmış, 
20. yüzyılın başlarında ikansa ve İngiltere'de okul öncesi eği¬ 
tim çalışmaları gelişmeye başlamıştır. Bu arada, sosyal bilim¬ 
ler alanında yapılan ilk psikolojik araştırmalar, okul öncesi 

eğitimine giderek artan oranda, yönlendirici katkılarda bulun¬ 

muştur . 

I. ve II. Dünya savaşlarından sonra ülke yöneticileri, 

okul öncesi ve okul çağı çocuklarının eğitimi üzerinde önemle 

durarak bu alandaki kurumlan desteklemişlerdir. 

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının eğitiminin o yıl¬ 

larda devletçe desteklenmesi şu nedenlerle açıklanabilir: 

1. Yoksul halkı kalkındırmak ve kimsesiz çocukları, 

çevreden gelecek olumsuz etkilerden korumak; 

2. Endüstrinin ihtiyacı olan kadın işgücünden faydalan¬ 

mak ; 

3. Çocukluk yıllarındaki tecrübelerin, ileriki yıllarda 
toplumsal yönelişlerde meydana getireceği etkiyi dikkate almak. 

Okul öncesi yıllarla ilgili çabalar, daha çok, 

çocuğun sağlığı, bakımı ve giderek fiziksel gelişimi üzerinde 

toplanmıştır. Hayatın ili: altı yılının, zihinsel, duygusal ve 
sosyal gelişimler açısından da büyüle önem taşıyan, kritik bir 

dönem olduğu, ancak yüzyılımızın son çeyreğinde yaygın biçimde 
kabul edilmektedir. 7/ 

7/ Oğuzkan, Şükran - Oral Güler : Okul öncesi Eğitim, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983 
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i.2) Türkiye’de G-elişimi : 

Okul öncesi eğitim konusunda batıda ilk ortaya 

çıkan faaliyetlerin Eroebel ile başladığı kabul ediliyorsa 
da, okul Öncesi eğitimin öncülüğü aslında Osmanlı fürkleri1 - 

ne aittir, fatih Sultan Mehmet zamanında Türkiye'de ilk "Sıb- 

yan Mektepleri" açılarak, okul öncesi eğitime başlanmış, 1914 
yılında ana okulları için bir yönetmelik hazırlanmış, 1915 
yılında da öğretmen okuluna, anaokulu öğretmeni yetiştire¬ 

bilecek bir bölüm eklenmiştir. Bu arada İstanbul'da bir kaç 

anaokulu da açılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğa devrindeki anaokullarının 
çocuklara daha ziyade dini bir eğitim vermeyi amaçladığı, 

eğitimin genellikle camilerde ve 3-6 yaş çocuklarına muhatap 
olduğu görülmekteair. 

23 Nisan 1920'de TBMM Hükümetinin kuruluşuyla 

birlikte, Devlet hayat görüşü ve eğitim felsefesi de belir¬ 

lenerek yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında okur-yazar 

oranındaki düşüklük temel ilkokul eğitimine büyük önem veril¬ 

mesine sebep olmuş, okul öncesi eğitim kurumları daha ziyade 

özel kisi ve yardım kuruluşlarının teşebbüslerine bırakılmış- 
tır. y 

8/ Oktay, Ayla : Okul Öncesi Eğitim ve Aile Milli 
Eğitim ve Din Eğitimi s. 88 
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15 Temmuz 1921'de Ankara' da toplanan ilk Maarif Kongre¬ 

sinde Atatürk, gerileme tarihimizde, o zamana kadarki takip 

edilen talısil ve terbiye usullerinin en önemli sebep olduğunu 
vurgulayarak, "Silahıyla olduğu gibi dimağıyle de mücadele 

mecburiyetinde olan neslimiz birincisindeki kudreti İkincisin¬ 

de de gösterecektir" demiştir. 1922 lyiülünde yaptığı bir konuş¬ 
masında da yeni eğitimi bilimsel zihniyet ve çağdaş eğitim 

9/ 
doğrultusunda değerlendirmiştir. — 

Bu arada bazı mevzuat düzenlemelerinden sonra Türk Eğitim 

Sisteminin uluslararası yerini tespit etmek üzere 1958 yılında 

kurulan Türkiye Eğitim Killi Komisyonu, Japonya, İngiltere, 
İtalya ve Batı Almanya'da incelemeler yapmış ve Türkiye Eğitim 

Killi Komisyonu Raporu adlı belgeyi hazırlamıştır. 

Bu raporda yabancı ülkelerdeki eğitim sistemleri örnek 

gösterilerek bazı ülkelerde beş yaşındaki çocukların öğrenim 

çağma dahil edildiği; sanayi ve tarımın geliştiği ülkelerde 

çalışan annelerin çocuklarının eğitimi için ana okulları açıl¬ 

dığı belirtilerek, ülkemizde de okul öncesi çağma gereken 

önemin verilmesi istenmiş; bu amaçla özel teşebbüsün elinde 
bulunan eğitim kurumlarınııı Bevletçe denetlenmesi gerektiği 
bildirilmiştir. 

1982 Anayasasının 41 Maddesinde "Aile, Türk toplumunun 
temelidir. Bevlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle 

ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 

ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teş¬ 
kilatı kurar" denilmektedir. 

9/ KEB. age. sh. 240 
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VII. Milli Eğitim Şûra çalışmalarının ardından, 222 sayı¬ 
lı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'nun öngördüğü "Anaokulları ve 
Sınıfları Yönetmeliği" yayınlanmış; böylece yuva ve anaokulları 

yurt çapında yaygınlaştırılmıştır. 1961 yılında kabul edilen 
222 sayılı Kanunun 13. Maddesinde "Okul öncesi Eurumlarında 
me'cburi öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar eğitilir" denil¬ 
mektedir. Diğer taraftan okul öncesi eğitim kurumlan bu kanun¬ 

da, "isteğe bağlı olan ilköğretim kurumlan" arasında yer al¬ 

mıştır. 

a. Platılı Dönemde : 

VII. Milli Eğitim Şûrası'na kadar okul öncesi eğiti¬ 

mine gerekli önemin verilmemiş olması, Birinci Beş Yıllık Kal¬ 
kınma Planında da konuya eğilinmemiş olması ile paralellik 
arsetmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda "Okul öncesi 
eğitim 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitimidir. Bu eğitim, 
ancak anne eğitiminden yoksun çocukların eğitimi için ele alı- 

"10/ 
nacaktır. —denilerek, 1968-1972 döneminde okul öncesi eği¬ 

tim hizmetlerinin bağımsız anaokulları ve ilkokullara bağlı 

anasınıfları kurularak geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu arada, 

büfun kız enstitülerinde öğretim programlarının ve okul öncesi 

eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla çocuk yuvaları 
11 / 

açılması tavsiye edilmiştir. — 

10/ DPT, İBYKP, Ankara, 1968, e. 163 

11/ DPT, ÜBYKP, Ankara, 1973, sh. 730. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, anne eğitiminden 
yoksun 3-6 yaşındaki çocukların eğitimi olarak ele alınan 

okul öncesi eğitimi ile ilgili çalışmalar planlı dönemde 

sınırlı kalmıştır. Bununla beraöer özel sektöre örnek olması 

bakımından iki adedi Aaanaîda olmak üzere, Ankara, Bolu, Gazi¬ 

antep ve Zonguldak'ta toplam 6 okul açılmıştır. 1970-71 öğre¬ 
tim yılında anasınıfı arının sayısı da 118 olmuştur. Bu öğretim 
yılında 6 ana okulunda 29 öğretmen ve 569 öğrenci, 118 ana 
sınıfında ise 118 öğretmen ve 2.444 öğrenci mevcuttur. 1970-71 

öğretim yılında özel sektöre ait anaokulları sayısı (yabancı 
12/ . 

ve azınlık özel anaokulları iıariç) 70 olmuştur. —‘ Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında usun dönemde öngörülen eğitim sistemi 

açıklanırken, "Kaynakların sınırlılığı nedeniyle okul öncesi 

eğitiminde 1995 yılma kadar' Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgli 

diğer kuruluşların çabaları bir model geliştirme ölçeğinde 

olacak ve bu model çerçevesinde özel sektör teşvik edilecektir." 
1 *|S / 

ifadesi yer almaktadır. — 

Planda ayrıca okul öncesi eğitiminin 3-6 yaş gurubunun 
tümünü kapsayacak duruma getirilmesinin buyul-: mali kaynak 

gerektireceği sebebiyle, konu ile ilgili araştırmaların yapıl¬ 
ması ve meseleye uzun dönemde kapsamlı bir şekilde yaklaşılması 

14/ 
hedef alınmıştır. — 

12/ DPT, ÜBYKP, Ankara, 1973, sh. 730. 

13/ DPT, ÜBYKP, Ankara, 1973, sh. 718 
♦ 

14/ DPT. ÜBYKP, Ankara, 1973, s. 741 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, ilk üç plan döne¬ 
minde okul öncesi eğitiminin gelişmesinin gerek kaynakların 

sınırlılığı, gerekse bu eğitim alanına yeterince eğilinmemesi 

sebebiyle yeterli düzeyde almadığı belirtilerek, ilke ve poli¬ 

tikalar bölümünde "En çok kentleşmiş yörelerden başlamak üzere 
özellikle gecekondular ve işçi çocukları îıedef alınarak geliş¬ 
tirilecek olan okul öncesi eğitimi pilot uygul amal arı ele alı¬ 

nacaktır. Okul öncesi eğitimi, pilot sonuçlarına göre ve yapı¬ 

lacak yeni düzenlemelerle eğitim sisteminin rasyonel bir yapı¬ 

ya kavuşturulmasından sonra, sistemin bütünlüğü dikkate alına¬ 

rak yaygınlaştırılacaktır. Sistemin geliştirilmesinde mevcut 
kapasitelerden yararlanılması esas olacaktır", denilmektedir.^^ 

Görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi, dört plan dönemi 

süresinde kamu kaynaklarının sınırlılığı ve özel sektörün bu 

alana yeterince özendirilememesi sebebiyle istenilen düzeyde 
yaygınlaştırıkamamıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Plan dönemi sonun¬ 

da ilkokul öncesi (5-6 yaş nüfusunun) okullaşma oranının 10'- 
a çıkarılacağı; bu hedefin gerçekleştirilmesi ve ana okullarıyla 
ana sınıflarının yaygınlaştırılması için kamu ve 6zel kuruluş 
imkânlarından azami derecede yararlanılacağı belirtilmektedir. 

Okul öncesi eğitimi bu Plânda, ilkokula bir yıllık hazırlık 

sınıfı olarak 6 yaş çocukları için düşünülmüştür. Ayrıca okul 
öncesi eğitiminin, kalkınmada öncelikli yörelerden başlayarak 
yurt düzeyinde arttırılması hedeflenmektedir. (x) 

15/ DPT. DEYİP, Ankara, 1979, sh. 456. 
(x) 1984 Geçiş Programı Hedefi. 
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Tablo : ( 2 ) - V.Beş Yıllık Plan Döneminde Okul Öncesi 
Eğitimde Hedefler 

(Bin Kişi) 

Yıllar 
Çağ Nüfusu 
(5-6 Yaşlar) 

Hedef Alınan 
Öğrenci Sayısı 

Hedef Alınan 

Okullaşma Oranı ^ 

1983-84^ 2.374 70 3.0 

1984-85 2.402 84 3.5 

1985-86 2.425 97 4.0 

1986-87 2.442 146 6.0 

1987-88 2.500 200 8.0 

1988-89 3.562 256 10.0 

(x) 1984 G-eçiş Programı hedefi 

Kaynak : V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Destek Çalışmaları2- 
s. 227 
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b) Bugünkü Durum : 

Cumhuriyet döneminde, ülkemizde okul öncesi eğiti¬ 

mi alanında yapılan çalışmalar, bu konuya karşı ilgiyi büyük 
ölçüde artırmıştır. Devlet kuruluşları ve eğitimcilerin yanı- 

sira, ailelerin de okul öncesi eğitimin değerini anlaması, bu 

kurumlanın gelişmesine olan ihtiyacı artırarak, kaynakların 
sınırlılığı karşısında meselenin büyüklüğünü ortaya çıkarmış¬ 
tır. 

Son yıllarda gelişen sanayi ve hizmetler sektör¬ 
lerinde giderek kadın işgücü sayısının artması ile okul önce¬ 

si hizmetlerin yaygınlaştırılması talepleri yoğunluk kazanmış¬ 
tır. Bu arada söz konusu ihtiyaca cevap vermek üzere, bir yan¬ 
dan Killi Eğitim Bakanlığına bağlı ana sınıflarının açılması 
hızlandırılırken, Kız Meslek Liselerine bağlı olarak açılan 

uygulama ana okulları, özel kuruluşların açtıkları kreş ve 

ana okulları ve kanun gereği 300 kadın işçi çalıştıran işyer¬ 
lerinin gündüz bakımevi açma .mecburiyeti nedeniyle, özellikle 

kamu işyerlerinde açılan bu tür kurumlanın sayıları giderek 

artmıştır. Diğer taraftan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Eurumu, Sosyal Sigortalar 

Kurumu ve diğer kuruluşların sosyal yardım amacıyla açtıkları • 
çocuk bakımevleri de okul öncesi çocukların eğitim ve öğreti¬ 
minde yeterli olmamakla birlikte meselenin çözümünde bir ölçü¬ 
de faydalı olmaktadır. 

Okul öncesi eğitimi bugün bir çok kurumca üstlenmiş ol¬ 
makla birlikte,bu çalışmadaki ağırlığı itibariyle 6 yaş guru¬ 
bunu kapsaması bakımından, okul öncesi kurumlarını anaokulu ve 
anasınıfı olarak ayırmalı mümkündür. 
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- Anaolrulları 

Anaokulları, üç ile altı yaş arasındaki çocukların ev 

hayatından okul hayatına geçmesini kolaylaştıran, ve çocuğun 

gelişmesine yardım eden kurumlar dır. 

Şehir hayatının şartları, oyun alanlarının azlığı, ça¬ 
lışan anne sayısının çoğalması yuvaların önemini artırmıştır. 
Ancak yuvaları, tamamen, çalışan annelerin çocuklarını bıraktık- 

1Jd/ 
ları bir yer olarak görme eğilimi sılınmelidir. — 

Çocuk yuvaları öğretim yeri olarak kurulmamışlardır. Ama 
öğretime en uygun hazırlığı verirler. Üç yaşını dolduran çocuk¬ 
lar artık evde oyuncakları ile yetinemez; yaşıtlarıyla oynama¬ 

yı tercih eder. Ayrıca yuvalar çocuğu annesine bağımlılıktan 

kurtararak kendine yeterli olmaya alıştırır. 

Bu kurumlarda, çevresel faktör ve etkinlikler kullanıla¬ 

rak, çocuğun, sosyal hayatın ve okulun beklentilerine cevap 

verebilecek kişilik özelliklerini ve davranışlarını elde etme¬ 
si istenir. 

- Anasınıfları 

İlkokulların bünyesinde ya da onlara bağlı olarak düzen¬ 
lenen bu hizmet türü, özellikle sosyal ve ekonomik bakımdan 

geri olan çevre şartlarından gelen çocukları, okul hayatının 

beklentilerine ayak uydurabilecek bir gelişim düzeyine ulaştır¬ 
mak amacıyla uygulanmaktadır. 

Yörükoğlu, 'Atalay : Çocuk Ruh Sağlığı, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, s. 51. 

17 / Yörük oğlu, Atalay : Değişen Toplumda Aile ve 
Çocuk Aydın Ei t ab evi Yayınları, Ankara, s. 131. 
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Anaokulları ve anasınıfDarının sayısal durumu Tablo 3' 

de mukayeseli olarak verilmiştir. 

Tablo ( 3 ) - 1983-1984 Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitimde 
Sayısal Durum. 

Cimi Türü 
Okul 
Sayısı 

Sınıf 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

eesM 

Anaokulu 19 - 1.567 86 

Uygulamalı Anaokulu 292 - 7.175 829 
Ana Sınıfı 2.366 65.677 3.275 

Alt Özel Sınıf 426 8.034 556 

ÖZSU 

Türk Anaokulu 71 2.555 161 

Yabancı Anaokulu 1 50 3 

Azınlık Anaokulu 8 268 11 

TOPLAK 391 2.792 85.326 4.921 

Kaynak : 1985 Yılı Programı. 



Tablo : ( 4 ) - 1972-1973 Öğretim Yılından İtibaren Okul öncesi Eğitim 
Alanındaki Sayısal Gelişme 

YILLAR 

Anaokulları (Resmi+Ös el) Anasınıfları 
Toplam 
(1+2) Okul öğretmen Öğrenci (1) Sınıf Öğretmen Öğrenci (2) 

1972-73 289 679 8.706 235 254 5.157 13.863 

1973-74 33 707 9.667 245 336 6.093 15.760 

1974-75 351 659 8.543 394 374 8.185 16.728 

1975-76 398 692 9.683 452 462 9.265 18.948 

1976-77 391 727 10.138 780 795 14.523 24.661 

1977-78 396 777 10.602 984 1.087 17.986 28.606 

1978-79 398 874 11.216 1.372 1.572 26.559 37.775 

1979-80 398 901 10.941 1.519 1.833 29.098 40.039 

1980-81 401 893 12.718 1.606 2.024 32.779 45.479 

1981-82 428 1.249 15.977 2.118 2.636 44.819 60.796 

1982-83 397 906 11.583 2.670 3.086 55.859 67.442 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı. 
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Tablo (3)'de 1983-84 öğretim yılında toplam 85.326 
öğrencinin mevcut olduğu "belirtilmektedir. Bu rakam 1984 Yılı 
Geçiş Programı hedefi olan 70.000'i aşmıştır. V. Beş Yıllık 
Planın son dilimi olan 1988-1989 öğretim yılında ise hu rakam 

256.000 olarak hedeflenmiştir. Bu rakamla okul öncesi eğitimin¬ 
de okullaşma oranı $ 10 olacaktır. 

Tablo (4)'de görüleceği gibi okul öncesi eğitiminin ge¬ 
lişiminde geriye doğru bakılacak olursa, ana okulları sayısın¬ 

daki artış anasmıfları sayısındaki artışa göre oldukça düşük 
bulunmaktadır. 

1972-73 ders yılı ile 1982-83 ders yılı arasında geçen 

süre içerisinde (resmi+özel) anaokulları sayısı 289'dan 397'- 
ye çıkarak $ 37'lik bir artış göstermiştir. Aynı dönem içinde 
anasınıflarında bu oran $1136'dır. Ana okulları için artış 
oranının düşük görülmesini, sayıları kesin olarak bilinmeyen 

özel ana okullarının hesaplara katılmasının da etkilediğini 

söyleyebiliri z. 

Bu farklara paralel olarak öğretmen ve öğrenci sayıların¬ 

daki artış da, ana sınıfları lehinedir. Söz konusu dönem iti¬ 

bariyle öğretmen sayısındaki artış, anaokulunda $ 33; anası- 
nıfmda $ 1114; öğrenci sayısındaki artış ise, ana okulunda 
$ 33; anasınıfında $ 983 olmuştur. Görülen farklılıklarla bir¬ 

likte toplam sayılar incelendiğinde yıllar itibariyle öğrenci 

artışının düzgün sayılabilecek bir grafik arzettiği ortaya 

çıkar. 
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Tablonun mukayesesi bize okulöncesi eğitimindeki sayısal 

gelişimin anasınıfları lehine olduğunu vermekten başka*önemli 

bir noktayı daha göstermektedir ki; anasınıfı arında sadece 6 

yaş gurubu çocukların bulunduğu, ana okullarının ise 3-6 yaş 
grubunu kapsadığı dikkate alınacak olursa 6 yaşındaki çocukla¬ 
rın giderek anasınıflarında yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. 

Diğer bir yorumla 6 yaşın altındaki gurupta okullaşma 

oranı 6 yaş'a kıyasla düşüktür. Ancak 6 yaş gurubunun eğitimi¬ 
nin okul öncesi eğitimi içinde özel bir yeri 1983-1984 öğretim 
yılına kadar mevcut değildir. 
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ii) İlköğretim 

ii.l) Tanımı ve Genel Meseleleri 

İlköğretim, her Türk çocuğuna iyi hir vatandaş 
olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkan¬ 
lıkları kazandıran; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak 
yetiştiren; her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlayan bir 
eğitim kademesidir. —/ 

İlköğretim kurumlan; bir toplumun eğitim sistemi 

içerisinde ilk basamak olup, diğer bütün eğitim basamakları 

da ilk öğretime dayanmaktadır. Böylece ilköğretim:. , toplumun 

sadece eğitim sistemini değil, aynı zamanda toplumun bütününü 

de olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. 

İlköğretim; bu toplumsal ve ekonomik önemi itibariy¬ 
le, İnsan Halıları Evrensel Beyannamesinde de yer almıştır. 
(Madde 26). Bu Beyannameye göre, okul çağma gelen bütün çocuk¬ 
lar ekonomik imkan ve şartlar dikkate alınmaksızın ilköğretime 

hak kazanmış sayılmışlardır. Burada belirtilen, hiç bir çocuğun 

sebebi ne olursa olsun ilköğretim dışında bırakılamayacağı 

ilkesine uygun olarak, bugün siyasi liderler bütün çocuklara 
19 / 

ilköğretim imkanı sağlamayı ana hedeflerden saymaktadırlar. — 

18/ Levent, Ethem : kalkınma Açısından İlköğretim, Planla¬ 
ma Dergisi, DPT, Aralık 1984, s. 41 

19/ kaya, Yahya kemal : İnsan Yetiştirme Düzenimiz, 
H.Ü.Basımevi, 4. Baskı, Ankara, s.95, 96. 
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Anayasanızın 42. Maddesinde "belirtildiği üzere ilköğre¬ 

tim kız ve erkek "bütün vatandaşlar işin zorunludur ve Devlet 

olcullarında parasızdır. 

1739 say ılı Milli Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddeleri¬ 

nin Değiştirilmesi Halikındaki 2842 sayılı kanunun 7. maddesin¬ 
de de Anayasanın 42. Maddesindeki ifade yer alma..tadır, kanu¬ 

nun 8,9 ve Geçici 2. Maddelerinde ise aynen şu ifadelere yer 
verilmiştir. 

Madde 8 - İlköğretim kurumlsrı, beş yıllım ilkokullar 
ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlk.kulun son 
sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; orta okulun son sınıfı 

bitirildiğinde, ortaokul diploması verilir. 

Madde 9 - İlköğretim kurumlarından olan ilkokullar ve 
ortaokullar bağımsız okullar Halinde kurulabileceği gibi, im¬ 

kân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, Köyler guruplaş- 
tırılarak, merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okul¬ 

ları ve bunlara bağlı pansiyonlar; gurupl aş tırmanın mümkün ol¬ 

madığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur. 

Geçici Madde 2 - Ortaokullar, planlı bir şekilde ve ye¬ 

terli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla 

ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretimin sadece ilkokul bölü¬ 
mü zorunludur. 



- 40 -

5.1.1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu¬ 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal¬ 
dırılması ve Bu kanuna pazı. Maddeler Eklenmesine Dair, 12.10.1983 

Tarih ve 2017 Sayılı Kanunda ilköğretim çağının tanımı şu şekil¬ 
de yer almaktadır! 

Madde 3 - Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş gurubundaki 
çocukları kapsar. Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın 

Eylül ayı sonunda başlar, '14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği 

yılın, öğretim yılı sonunda biter. Adı geçen Kanunda ilköğretim 

Kurumlan (Madde 6), Mecburi olanlar ve İsteğe bağlı olanlar 

şeklinde iki ona gurup halinde belirtilmiştir. Mecburi olanlar: 

1) İlkokullar (Gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar 
ve gezici okullar), 

2) Ortaokullar (Gündüzlü, pansiyonlu, yatılı orta 
okullar ve gezici okullar), 

3) İlkokul ve Ortaokulun birlikte bulunduğu ilköğretim 
okulları (Gündüzlü, pansiyonlu, yatılı), 

4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, 

5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar 
ve sınıflar; 

İsteğe Bağlı İlköretim Kurumlan ise 2 guruptur : 

1) Okul öncesi eğitim kurumlan, 

2) Tamlayıcı sınıflar ve kurslar. 
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a) İlköğretimde Okullaşma Oranları 

İlle öğretim diğer öğretim basamaklarına göre özel 
bir öneme saMptir. Anayasal ve hukuki bir zorunluluk olması 

sebebiyle, ülkemizdeki ilköğretimin yaygınlaştırılması ilke¬ 
si eğitimin iktisadi fonksiyonuna dayanmamaktadır. Çağdaş büfün 
ülkelerde olduğu gibi, Türkiyede'de ilköğretim Anayasa temina¬ 
tı altında olup, bir vatandaşlık hakkıdır. 

İlköğretime verilen önem doğrultusunda, planlı 
kalkınma döneminde, ilköğretimin bütün yurda dengeli olarak 
dağıtılmasına ve çağ nüfusunun tamamına götürülmesine dair 
tedbirler getirilmiştir. 

Tablo ( 5 ) - Planlı Dönemde İköğretimde Sayısal Gelişme ile 
Plan Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu 

Hedef Gerçekleşme 
Plan Dönemi Sonu 

(Ders Yılı) 
Okullaşma 
Oranı ^ 

Öğrenci 
Sayısı 

Okullaşma 
Oranı $ 

Öğrenci 
Sayısı 

BBYKP Sonu (1966-1967) 
İBYKP Sonu (1971-1972) 
ÜBYKP Sonu (1976-1977) 
DBYKP Sonu (1982-1983) 

85,5 
100,0 

97.0 

96.0 

4.249.000 

4.992.000 

5.320.000 

5.995.753 

77.1 

83,6 

87.1 

104,9^ 

4.189.820 

•5.074.752 

5.475.986 

5.975.969 

Kaynak : DPT. 

(x) Sınıfta kalan öğrenciler $ 10 abul edilip, okula giden 
öğrenciler toplamından çıkarıldığında bu oran £ 94,4 olur. 
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Yakardaki tabloda ilköğretimin zorunlu olan 5 yıllık 

bölümü incelenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 1932-83 öğretim 
yılında 5.975.969 öğrenci ile 104,9'lük bir okullaşma oranı 

elde edilmiştir. Bu durumda okullaşan öğrencilerin çağ nüfusun¬ 

dan fazla olduğu gibi bir anlam çılan ak tadır. Aslında, 1970 

yılından bu yana özellikle ilkokullarda okullaşma oranı hatalı he¬ 
saplanmış; DPT, DİE, ve T.7FTR. bir araya gelip aynı yöntem üzerin¬ 
de çalışamamışlardır. Bu hata, adı geçen kuruluşların, çağ 
nüfusları, sayımları ve metodoloji üzerinde ahenk kuramadıkla¬ 

rından kaynaklanmıştır. Okullaşma oranı hesaplanırken 5 yıllık 
ilkokullardaki öğrenci sayısı, 6 yıllık çağ nüfusuna 7-12 bölü¬ 
nerek bulunmuştur. Çağ nüfusu 7-11 olarak alındığı takdirde, yeni 

okuldaki öğrenci sayısı, okulda bulunması gereken çağ- nüfusu ile 

mukayese edildiğinde ortaya gerçeğe yakın bir oran çıkacaktır. Böy- 
lece sınıfta kalan ortalama 5S 10'lük kısım okula giden öğrenciler 
toplamından çıkarıldıktan sonra 1982-1983 ders yılı için okullaş¬ 
ma oranı $ 94,4 olarak tespit edilmiş olacaktır. 

Okullaşma oranı he saplamalarında!!: i yöntem meselesinin 
bir diğer yönü daha bulunmak t adır. Milli Eğitim Bakanlığı ve 

DPT yaş kavramını içinde bulunulan, basılmış yaş olarak, DİE 
ise nüfus istatistiklerinde bitirilmiş yaş olarak almaktadır. 
Bu durumda DİE.’nin 7-11 yaş gurubu, Killi Eğitim Bakanlığı 
ve DPT hesaplarındaki 6-10 yaşların karşılığını oluşturmakta- . 
dır. Bu da bir ölçüde okullaşma oranında hata meydana getirmek¬ 
tedir . 

Okullaşma oranının tespitindeki hataların giderilmesiy¬ 
le daha gerçekçi sonuçlar alınabilecektir. Bununla birlikte 
çağ nüfusunun tamamının okula kavuşturulamadığı da açıktır. 
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Bugün i çan yarım milyonu aşkın çocuğun yanısıra, her yıl okul 

çağına ulaşan ilave nüfusun da okula kavuşturulması meselesi 

kamu kaynaklarını zorlamaktadır. Üstelik, ilköğretim yaşının 
6-14 yaş güruhunu kapsaması ile hizmet götürülecek gurup daha 
da Büyümüştür. 

d) İlköğretimimizin Genel Meseleleri 

Ülkemizde, ilköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 
100'e yaklaşmış bulunmakla beraber, yerleşme birimlerinin 
dağınıklığı, coğrafi şartlar, teşkilatlanma ve hukuki yapıdan 

doğan bazı aksaklıklar bu oranın yer yer düşmesine sebep o İmal; - 
tadır. Daha ziyade yerleşim tarzlarına bağlı olan bu mesele 
abartılacak boyutla değildir. 

Okulsuz köylerin toplam sayısı 1983 yılı Ekim ayı 
itibariyle 1054'dür. Bunlardan 562 adedinin nüfusu 100'den 

azdır. Göç, heyelan gibi sebeplerle nüfusu azalan ve çoğu 

dağlık bölgelerde bulunan bu köylerdeki çocukların ekseriyeti, 

yatılı ilköğretim bölge okullarına veya çok yakınlarındaki bir 

köy okuluna devam etmektedirler. 

Planlı dönemde nüfusu 200'ün üzerinde olan okulsuz 

köyleri okula kavuşturma!-: amacıyla yeteri kadar ödenek tahsisi 

yapılmıştır. Bununla birlikte 180 kadar köyün hala okul'suz 

olmasının bazı sebepleri şunlardır: 

— Yatırımların programlarda tesbit edilen maliyet ve 

sürede tamamlanamaması, 
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— 222 sayılı Kanunun ilgili mailelerine dayanılara! 
derslik inşası için verilen ödeneklerin cari harcamalarda kul¬ 
lanılması (İlköğretimde derslik yapımı için genel bütçeden 
ayrılan yatırım ödeneklerinin /> 30'u cari ve transfer türünde¬ 
ki harcamaları için kullanılmış, böylece planlı dönemde öngörü- 

20/ 
len dersliklerden yaklaşık otuz bini gerçekleşememiştir. — 

✓ 

— Halkın katkısı ve mahalli malzemelerden yeterince 

istifade edilememesi, 

— Yol ve müteahhitlik hizmetlerinin yetersizliği 

— 222 sayılı Kanun*a göre II emrine gönderilen okul 
inşa ödeneklerinin vilayetleree uygun olmayan yerlere harcanması 

Bu arada okulu olmayan bir çok köy çocuğu yakınında¬ 

ki köy okullarına, kasaba ve şehirlerdeki okullara ve bilhassa 

yatılı ilköğretim bölge okullarına gönderilmektedirler. 

1984 ve 1985 yılı programlarında bütün okulsuz köylerin, 

okula kavuşmasını sağlayacak ödenekler tahsis edilmiştir. 
Kalkınmada öncelikli illlerde okulsuz köy, hemen hemen kalmamış¬ 
tır. 

İlköğretimdeki okullaşma oranının düşük olmasının 
dayandığı sebeplerden biri de okul çağına gelen çocukların 

olculu gönderilmesi konusundaki yasal tedbirlerin zayıflığıdır. 

20/ Kabasakal, Öner: Planlı Dönemde İlköğretime Yapılan 
Yatırımlar ve Kullanımı-Uzmanlık Tezi Ekim 1983, 
Ankara, s. 46. 
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Eir yandan 'birçok yatılı ilköğretim bölge okulu duşta: napasite 

ile öğretime devanı etmekte, diğer yandan ise korunmaya muhmaş 
çocukların büyü: bir kısmı okul imkânlarından mahrum bulunmak¬ 
tadır. Ancak, 12.10.1983 tarih ve 2917 sayılı "5.1.1961 tarih 
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Konusunun bası Maddelerinin 

Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bası Maddeler Eklenmesine Bair" Kanun ile çocuğuna okula gön¬ 

dermek istemeyen veli, vasi ve aile başkanlıklarına, para ve 

hapis cezası getirilmiş olmasının bir çok aksaklığı ortadan 

kaldıracağı düşünülmektedir. 

İlkokullarda derslik ve öğretmen sayısının yetersizliği 

sonucu şehirlerde yaklaşık cfi 80 oranında ikili öğrenim yapıl¬ 
maktadır. Kırsal kesimde bu oran fi* 67'dir. Büyük şehirlerde 
30 (1982-1983 yılı) okulda ise üçlü öğrenim devam etmektedir. 
Bilhassa köylerdeki birleştirilmiş sınıflardaki öğrenim başarı 
oranlarını menfi yonte etkilemektedir. 

Bir diğer husus, İli: öğret imdeki sınıfta kalmalardır. Her 
yılki öğrenci sayısının ortalama fi 10'u bir sonraki öğrenci 
sayısına ilave olmaktadır. Sınıfta kalma oranı kırsal kesimde 

şehirlere göre ve kızlarda da erkeklere göre daha fazladır. 

ii.2) İlkokullarda 6 Yaş Uygulamasına Geçiş 

Eğitim sistemimiz içinde en yaygın ve oturmuş bir 

bölüm olarak görünen ilköğretimin en önemli meseleleri arasın¬ 

da, derslik yetersizliği, geçici ve prefabrik binalar, had, 
safhaya varan ikili öğretim uygulaması, şehirlerarası öğret¬ 

men dağılımındaki dengesizlik, köy öğretmen lojmanı yetersiz¬ 
liği güm konular başta gelmektedir. 
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Bunun yanında, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, 

2842 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile değiştirilen 22. Maddesine 
göre ilköğretimde yaş sınırlarının 6-14 olarak belirtilmesiyle, 
ilköğretim meselelerine bir yenisi baka ilave edilmiş bulunmak¬ 
tadır. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 27.6.1983 
tarih ve Okulöncesi ve Temeleğitim Genel Müdürlüğünün 1983/132 

Sayılı Genelgesinin 3. Maddesinde, 6 yaş gurubundaki çocukların 
ilkokullara mevcut imkânlar ölçüsünde kaydedileceği ve eğitimin¬ 

de mevcut kapasite dikkate alınarak sürdürüleceği belirtilmek¬ 

tedir. Bahsedilen "mevcut imkanlar" zorlayan başlıca sebep da¬ 

ral; da, kentsel alanlardaki sıkışıldık ve halen bir çok okulda 

öğretimin ikili ve üçlü devam ettirilmesi zorunluluğu gösteril¬ 
mektedir . 

Mecburi öğrenim yaşının 6 yaşa indidilmesi ilköğretimin 
kapasite sıkışıklığını artırmakla birliktş, bu yaş gurubuna has 
bir müfredat programının bulunmayışı, dolayısıyla, öğretmen¬ 

lerin konuya farklı bakış açısı ile eğil emey i şl er i, 6 yaş çocuğu¬ 

nun nasıl bir eğitime iyi cevap verebileceğini belirtir bilim¬ 

sel dayanakların bulunmayışı gibi eksiklikler, 6 yaş gurubunun 

eğitimi meselesini başlıbaşına karmaşık hale getirmiştir. 

Altı yaş çocuğunun ilköğretim kapsamına alınması ilk 
yıl deneme mahiyetinde görülmüş; uygulamanın deneme olma özel¬ 

liği ikinci öğretim yılında da sürmüştür. Altı yaş uygulamasına 
geçilmesi için gerçek anlamda araştırma ve çalışmalar mevcut 

olmayıp, ilgili kanun ve genelgelerde de bahsedilemediğinden 
iki yıllık uygulama sonucunda, eğitime devam edilip edilmeye¬ 
ceğine karar verileceği ortaya çıkmaktadır. Varılacak olan 

kararda, ruh sağlıkları tehlikeye atılmış da olsa toplam 



522.9C1 öğrencilik bir gurubun basan veya başarısızlıkları 

dayanak olar ak gösterilebilecektir. 

Ancak elde edilecek başarı veya başarısızlık oranları, 
altı yaş çocuğunun eğitim programının 7 yaşındakileri e aynı 
olması haline göre yorumlanmaktadır. 'Eğitim programında yapı¬ 

lacak değişiklik ve iyileştirmeler 6 yaş uygulamasına devam 
etme sebeplerimizi artırabilecektir. 

Altı yaş okullaşmasının kamuoyuna duyurulması gereken 
bilimsel dayanaklardan yoksun olması ya da ilgili kanun veya 
genelgelerde uygulamaya geçme sebeplerinin açıklanmamış olması, 
uygulamanın, bu çalışmada değerlendirilmesinde bizi bazı sebep 
arayışlarına götürmektedir. Sepebler, genel eğitim hedefleri 
dikkate alınarak; eğitimin ülke kalkınmasıyla ilişkisi de düş¬ 
ünülerek eğitim seviyesinin yükseltilmesinde gözetilen fayda 

olacağı gibi, ilköğretimin genel meselelerinin bazılarının 

çözümü; çalışan kadın sayısının artışına paralel çocukların 
daha erken yaşta Devlet denetimine alınabilmesi gibi düşünce¬ 
ler olarak ele alınabilir. Bu takdirde uygulamaya sebep olabi¬ 

lecek meselelerin incelenmesi ile hedeflere ulaşılıp ulaşılma¬ 
dığının tesbiti ve aksayan ve başarılı yönlerin ortaya çıkarıl¬ 

ması sebep-sonuç ilişkisinin yorumuna imkan verilecektir. So¬ 
nuçlar, 1983-84 ve 1984-85 öğrenim yıllarının, yani iki yıllık 
•uygulamaların iller itibariyle, Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Müdürlüklerinden ilgili Bakanlığa gelen raporlar ile başarıları 
belirtir istatistiki bilgileri ifade etmektedir. 
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Ancak bu çalışmanın hazırlanma tarihi itibariyle 1984-85 
öğrenim yılına ait herhangi bir sonuç belirtir rapor, istatis¬ 
tik ya da bilginin henüz mevcut olmadığı, Milli Eğitim Geçlik 
ve Spor Balı anlığından öğrenilmiştir. Bu durumda 6 yaş okullaş¬ 
masına ait uygulama sonuçları sadece 1983-1984 yılı (ilk yıl) 
ine elenebilec ektir. 

Esasen ilk iki yıl arasında 6 yaş gurubunu ilgilendiren 
eğitim programında veya uygulama yönteminde hirhangi bir fark 
meydana getirilmemiş, daha açılı bir deyişle henüz bir müfre¬ 
dat programı hazırlanmamış olduğuna göre ilk ve ikinci yıl 
sonuçlarının bir yoruma varmada önemli fark oluşturmayacağı 
teorik olarak söylenebilir. Dolayısıyla burada 1983-1934 yılın¬ 
daki 6 yaş gurubu okullaşması uygulamasının sonuçlarıyla ye- 
tirilecektir. 

a) Sebepler ve Değerlendirmeler 

6 yaş uygulamasının sebep ve dayandıkları, konu ile 

ilgili kanun genelgelerde açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, 

teorik olarak hangi düşüncelerden kaynaklanabileceği ülke şart¬ 

ları dikkate alınarak ortaya çıkarılabilir. Genel eğitin sevi¬ 

yesinin yükseltilmesi, öğrencilerin hayata bir yıl erken baş¬ 

layabilmeleri, çalışan kadın nüfusunun artması ile çocuk balcım 

problemlerinin de artması gibi genel anlamda sebepler öncelik¬ 

le akla gelmektedir. 



Zorunlu ilköğretim çağının 7 den 6 ya indirilerek uygu¬ 
lamanın 1983-1984 öğretim yılında ‘başlamasından sonra, Milli 

Eğitim Bakanlığı Temeleğitim Genel Müdürlüğünün bastırdığı Altı 
Yaş Çocuklarının Eğitim-Öğretim İçin öğretmen Rehberi'nde öğ¬ 
retmenlerin konuyu tanıması, durumun algılaması, tutum ve 

davranışlarını yeni duruma göre ayarlamasında yardımcı olabile¬ 
cek bazı açıklamalar mevcuttur. Rehberin, bir eğitim programı 
veya ders kitabı niteliğinde olmadığı belirtilmiştir. 

Öğretmenler hizmetiçi eğitim veya seminer gibi yetiştiri¬ 
ci bir program, islemeden 6 yaş uygulamasının sorumluluğunu 
yüklenmişlerken kendilerine sonradan ulaşan bu rehber, mesele¬ 

yi çözme anlamında olmasa bile öğretmenleri ikna etme amacını 

gütmektedir. 6 yaş uygulamasına geçiş sebepleri açıklandıktan 
sonra "...artık tüm ilgililerin bu işin olmazlığını anlatma 

yerine, verilen kararın en iyi şekilde uygulanmasını sağlamalı, 
21/ 

görevleri olmalıdır." — denilerek uygulamada kararlı olun¬ 

duğu hissettirilmekte ve buradan, konunun daha fazla tartışıl¬ 

mamasının istendiği anlamı çıkmaktadır. Ancak, ileri sürülen 

sebeplerin bu uygulama için yeterli ve gerekli şart olup olma¬ 

dığı tartışılabilir. 

Söz konusu rehberin giriş kısmında yer alan 6 yaşındaki 
çocukların okula alınma sebepleri ana hatları ile aşağıda 
özetlenerek değerlendirilmiştir. 

1. Dünyadaki zorunlu öğrenim yaşı, ülkeler itibariyle 
incelendiğinde bu yaşın çoğunlukla 6 yaş olduğu görülür. Top¬ 
lumsal yapısı, kalkınmışlık durumları ve çocuklarının gelişim 
özellikleri ülkemizle karşılaştırıldığında 6 yaş çocukların 

okula alınmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır: 

*1/ Altı Yaş Çocuklarının Eğitim-Öğretimi İçin öğretmen 
Rehberi, MEB Basımevi, Ankara, 1983, s. 8 



Bu, ilk bakışta haklı bir gerekçe olarak gözükmektedir. 

Kalkınma ve gelişme amaçlarına uygun olarak gelişmiş ülkelerin 
uygulamalarını dildi at e alırken, gerek ülke şartlarının mukaye¬ 

sesi, gerekse ülkelerin aynı kavrama sahip olmaları önem kazanır. 

Dünyada sorunlu öğrenime, başlama yaşının çoğunlukla 6 5'aş ol¬ 

duğu, ül'TESCO'nun istatistik Yılığından alınan tabloya dayanı¬ 

larak ifade edilmektedir. (Ek-1) Ancak dikkate alınmayan çok 

önemli bir husus Birleşmiş milletler Teşkilâtının yaş kavramı 
ile Türkiye'de Killi eğitimde kabul edilen yaş kavramlarının 
f ar kİ ıl 1 ğ 1 d ır. 

birleşmiş Milletler' in Demografi Sözlüğünde yaş tanıma 
“Bitirilmiş veya tamamlanmış yıl sayısı ve son doğum günündeki 

22/ 
yaşı" olarak yer almaktadır. — Hitekim Ülkemizde de nüfus 
sayımları uygulamasında kişinin kendi beyanına göre bitirmiş 
olduğu yaşı esas alınmaktadır, 222 sayılı Kanunun 3* maddesin¬ 
de mecburi ilköğretim çağının 6-14 yaşlar olduğu ve bu çağın, 

çocuğun 5 yaşını bitirdiği lylül ayında başladığı belirtilmiş¬ 
tir. Böylece lyiüJL ayında 5 yaşını bitiren bir çocuk Türk Milli 

Eğitim Sistemi içerisinde 6; Birleşmiş Milletler'e göre de 5 
yaşında sayılacaktır. Bu durumda, dünya ülkelerinin zorunlu 
eğitim yaşlarını belirtir listenin mukayesesi geçersiz olmak- 
i fîxı ır • 

2. X. Milli Eğitim Şurasında bu yaş çocuklarının ilk¬ 
öğretime alınması yolundaki kararlarla, eğitim bilimcilerinin 

6 yaş çocuklarının okul sistemine ve zorunlu ilköğretime alın¬ 
masının yararlı olacağı yolundaki görüşleri doğrultusunda, bu 

22/ U.K. "Multilingual Demographic Biçti on ary " lîew York, 1953. 



çağ çocukları henüz oyun çağında "bulunmakla "birlikte, genel 
olarak "bedensel, zillinse! ve duygusal gelişimleri bakımından 
okula devam edebilecek kadar olgunlaşmış sayılırlar: 

Burada belirtilen 6 yaş çocuğun okul sistemine ve zorunlu 
ilköğretime alınmasının yararlı olacağı konusu S. Kili Eğitim 

Şurasında eğitimcilerin fikirleri ve görüşleri şeklinde bildiril 
mistir. Bu çağ çocuğunun .beden, duygu ve zillin gelişiminin tama 
men 7 yaş çocuğunun eğitim programına uygun gösterebileceğine 
dari bilimsel ispatlar yer almamıştır. 

3. 6-7 yaş döneminde dil çok zenginleşerek, çocuğun, 
şaşılacak derecede çok kelime öğrenmesi ve okuma yazmaya hazır 

duruma girmesi nedeniyle hemen hemen bütün dünya ülkelerinde 

bu yaşlar okumaya başlama yaşı olarak kabul edilmiştir: 

1. maddede örnek alınan dünya ülkelerindeki uygula¬ 

ma yine bize mukayese imkanı vermemektedir. 6-7 yaş döneminin 

dünya ülkelerinde bize göre 7-8 yaşı ifade etmesinin yanında, 
çocuğun okuma-yazmaya hazır duruma gelmesi, olcuma yazmadan 

daha fazla, çocuğu yorabilecek matematik, hayat bilgisi v.s. 
derslerinin yoğun olduğu ilkokul 1. sınıf programına uyum sağ¬ 
lamasını ger elet irmeyebil ec ektir. 

4. Bir çok yerleşim birimlerimizde ve ailelerimizde 

yanlış olarak öğretilen dilimizin doğru ve düzgün olarak öğre¬ 

tilmesi için çocukların mümkün olduğu kadar küçük yaşlarda 
okul ortamını alınması gerekmektedir: 



Bu sebep, ilkokula başlama yaşının erkene alınmasında en 

önemli sebep sayılmalıdır. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının 
önemli ölçülere vardığı ülkemizde iletişim araçlarının yetersiz¬ 
liği okur yazarlık oranındaki ve genel eğitim seviyesindeki 
düşüklük, dilimizin gerektiği şekilde doğru ve yeterli olarak 

kullanımını engelleyen faktörlerdir. küçük yaşta dil eğitiminin 

gelecek nesillerde faydasını göstereceği açıktır. 

Ancak yine de 3. madde de olduğu gibi konuya 6 yaş gurubu 
çocukların ilkokula kaydı açısından baktığımızda bu tür eğiti¬ 

min, amacına ulaşabilmek işin çocuğu fazlasıyla yoracağı düşü¬ 
nülmelidir. 

3. Halen birçok aile 6 yaşındaki çocuklarına olcul dışın¬ 
da okuma-yazma eğitimi vermekte ve çeşitli okullara hazırlamak¬ 

tadır. Bu eğitim pedagojik esaslar ve öğretim ilkelerine uygun 

düşmemektedir. Ayrıca anaokulu ve anasınıfı arma alman 6 yaş 

çocuklarının büyük bir bölümünün okuma yazma eğiliminde olduk¬ 

ları görülmektedir 

Bu gerekçede belirtilen, çocuklarına okul dışında 

okuma-yazma eğitimi veren ailelerin sayısı meçhuldür. Pedagojik 

esaslara uygun olmadığı söylenirken, ilköğretimdeki 1. sınıf 
öğreniminin hiç değiştirilmeden 6 yaş çocuğuna verilmek isten¬ 

mesinin pedagojik esaslara ne derece uygun olduğu bilinmemekte¬ 

dir ki; bu yüzden uygulama iki yıldır deneme mahiyetinde sür- 
dürülmekt edir. 



Diğer taraftan anaokulu ve anasınıflarındaki 6 yaş 
çocuklarının olama yazma öğrenme eğiliminde olmaları, okul 

öncesi eğitiminde okuma yazmaya yer verilmesi düşüncesini 

doğurmalıdır. İlköğretim programına geçişi düşündürmemelidir. 

Çünkü, okuma yazma ilave edilse dahi, anaokulu ve anasmıf- 
1 arındaki oyun ve eğitimin ağırlığı, ilkokula göre dalıa faz¬ 
ladır. 

6. G yaşında olduğu lıalde okul olgunluğuna erişen 
çocuklar okullarda kapasite bulunması, halinde okula kaydedil¬ 
mekteydiler. Birçok ailenin 6 yaşındaki çocuklarını ilkokullara 
kaydettirmek için çeşitli yollardan Bakanlığı zorlamaları, İlk¬ 
öğretime giriş yaşının 6'ya indirilmesiyle ortadan kalkacaktır*. 

Kanımızca hu konunun 6 yaş uygulamasının, sebep olması düşünül¬ 
memelidir. Gerekli yaş şartına haiz olmadığı halde okul olgun¬ 

luğuna erdiği düşüncesiyle ailelerin Bal:anlığı ve okul idare¬ 

lerini etkileyerek çocuklarını kaydettirmek istemeleri yaş 
sınırı ne olursa olsun söz konusu olabilir. 

7. İlköğretime giriş yaşının 6 yaş olarak uygulanmasıy¬ 

la, altı yaşında bulunan ortalama 1.200.000 çocuğumuz eğitim 
sistemine alınacak, kapasitenin altında hizmet gören pek çok 

okulumuzun kapasitesi değerlendirilmiş, bazı okul ve sınıflarda 

çok as sayıda öğrenciye hizmet veren öğretmenler daha çok sayı¬ 

da öğrenciye hizmet vermiş ve böylece insan emeği israfının 
önüne geçilmiş olacaktır ’. 

Genel eğitim seviyesinin yükseltilmesi anlamını taşı¬ 
yan bu ifadedeki amaç en iyi niyetli sebep gibi görünmektedir. 

Ortalama 1.200.000 çocuğun eğitim sistemine dahil edilmesi basit 
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anlamda elbette faydalıdır. Yalnız bu, ilk yıl hedefidir. 

İlkokullarda okullaşma oranının yüzde 100 olmaması sebepleri 
arasında derslik ve öğretmen intiyacı bulunmakta, çoğunlukla 

ikili, bazı şehirlerde üçlü ve köylerde birleştirilmiş sınıf¬ 
larda öğrenim yapılırken kapasite altında hizmet gören okulla¬ 

rı ve az sayıda öğrenciye hizmet veren öğretmenleri ileri 
sürmek çelişki y ar atmak'tadır. 

kuraya kadar yapılan tartışmalar, 6 yaş uygulamasının 
bir ön yargı ili kaldırılmasını savunmak değil, böyle önemli 

bir uygulama için bu tur gerekçelerin geçerli ve yeterli ola¬ 
mayacağını belirtmek anlamındadır. Kaldiki, sıralanan sebep¬ 

lerin tamamına yalçını okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırıl¬ 
masını daha çok gerektirmektedir. 



nOLUIvı X x x • 

III.1 : İLK YIL (1983-1984) UYGULAMASI 

III. 1.1: İLE YIL UYGULAMASINA Ali GENELGE VE DEGEELENDİ3-
MELER 

Killi Eğitin Temel Emıununda yapılan değişiklikle İlk
okula başlama yaşının 6 olarak tesbiti üzerine uygulamaya 
1983-1984 yılında başlanacağı, ilgili Bal*:anlığın 29.6.1983 
tarih, 1983/133 sayılı Genelgesinde bildirilmiştir. 1983-1984 
öğretim yılı başından itibaren, Eylül ayı sonuna kadar 5 yaşını 

doldurup 6 yaşına giren çocukların ilkokullara kaydedilmesinde 
uygulanacak esaslar özetle aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

- Ey İtil ayı sonuna kadar 9 yaşını (6ü oy) doldurmuş ,6 ya
şma girmiş olan çocuklar 6 yaş gurubu; Aralık ayı sonuna ka

dar 6 yaşını (72 ayını) doldurup 7 yaşma girmiş çocuklar da 
7 yaş gurubu olarak kabul edileceklerdir. 

- 1983-1984 öğretim yılı başında, 1983 yılının Aralık 
ayı sonunda 6 yaşını doldurmuş olan bütün çocukların muti alca 
kayıtları yapılacak ve hiçbir çocuk okul dışında bırakılmaya
caktır . 

- E7İtü ayı sonuna kadar 5 yaşını doldurmuş 6 yaş guru

bu çocukların tümünün, okullardaki öğretmen sayısı, derslik 

kapasiteleri ve diğer yetersizlikler dolayısıyla okullara 

kayıtlarının mümkün olamayacağı tespit edilmiştir. Bu balcım

dan özellikle kentsel alanlarda bu gruptaki çocukların okullara 



alınmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. Bu tür 

imkansızlıklara rağmen Valiliklerce mümkün olduğu derecede ve 

bu genelgede tespit edilen kıstaslar çerçevesinde yeteri kadar 

fasla öğrenci almaya çalışılacaktır. 

- Okulun öğrenci kapasitesinin 7 yaş gurubu çocuklarının 
tümünün kaydedilmesinden sonra dolmaması halinde, kalan kapa¬ 

site 6 yaş gurubunda olan çocukların alınmasında ay ve gün ba¬ 
kımından daha büyük olanlara öncelik verilerek kullanılacaktır. 

Ay ve gün itibariyle aynı durumda olanlar arasında ise çalışan 
annelerin çocuklarına öncelik verilecektir. Diğerleri arasında 
kura çekilerek alınacak öğrenci belirlenecektir. 

- İlle okul a kapasite yetersizliği dolayısıyla kayıt yap- 
tıramamış olan çocuklar öncelikle anasınıflarına ve anaokuluna 
alınacaklardır. 

- Resmi ilkokullarda 6 ve 7 yaş gurubundaki çocukların 
ilkokula alınmalarında ayrı şubelerde bulundurulmaları esas 

olarak kabul edilecek; ancak şube teşekkül ettirecek kadar 

çocuk bulunmaması halinde 6 ve 7 yaş guruplarından karma şu¬ 
beler düzenlenebilecek;- bu şubelerde seviye guruplarının oluş¬ 
turulmasına özen gösterilecektir. 

- Her iki yaş gurubunun kayıtlarında kanun gereği kız 
erkek eşitliğine riayet edilecek; özellikle kız çocuklarının 
okullara kaydı ve devamlarının sağlanması için Valiliklerce 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 



- îlormal ve ikili öğretin yapan ilkokullara 6 yaş gurubu 

çocuklarının kayıtları yapılabilecek, fakat bu gurubun kayde¬ 
dil ebilmesi sebebiyle üçlü öğretine geçilneyecektir. Daha önce 
ini: ân sı slılcl ar yüzünden üçlü öğretin yapılnakta olan okullarda, 
nevcut uygulama sürdürülecektir. 

- İlkokula kayıt edileneyeıı 6 yaş gurubu çocuklarının, 

okul dışında veli ve çevre ini: ani arıyla yetişneleri halinde, 
daha sonraki öğretin yılı başında Teneleğitin Birinci kademe 

(İlkokul) Yönetmeliği’nin 14. ve 23. maddelerine uygun olarak 
sınıf yükseltmeleri yapılabilecektir. 

- Aynı sınıf düzeyinde olup da şubelere ayrılmış okullar¬ 
da, bu şubeler sınıf mevcudu 50 öğrenciyi aşmayacak şekilde 

birleştirilebilecek ve böylece boşalacak sınıflara 6 yay guru¬ 
bu çocuklar alınacaktır. 

- Okul kapasitelerinin elverişli olması halinde, çevrede 

mevcut 6 yaş gurubu çocuklarının tümünün okula alınması, devam¬ 
larının sağlanması ve velilerin kanun hükümlerini yerine getir¬ 
meleri sorunlu olacaktır. 

- Her iki yaş gurubunda olup, kırsal alandaki okulsuz 
köy, mezra, oba gibi yerleşim birimlerindeki çocuklar imkan¬ 

ları uygun olan en yakın okullara alınacaklardır. Yatılı İlk¬ 
öğretim bölge okullarında imkanların zorlanmasıyla yaratılacak 

kapasiteler tam olarak kullanılacaktır. 

- Yakın çevrede okul veya derslik olarak kullanılmaya 

uygun bulunan binalar da kullanılabilecektir. 



- özellikle kırsal alanda, eğitinin lirieştirilmiş 

sınıflar halinde yapılması mecburiyeti olduğu takdirde, bir¬ 
leştirme üst sınıflar arasında düşünülecek, ancak çok zorun¬ 
lu hallerde 6 ya.ş gurubundaki çocuklar da birleştirilmiş 
sınıflara alınabilecektir. 

- Gerektiğinde köy odaları gibi uygun yerlerden fayda¬ 
lanılacak ve normal öğretime devam edilecektir. 

- özel okullar, öğrenci kaydında Bakanlığın izniyle 

belirtilen kont an j anlara bağlı kalacak olup, 7 yaş gurubunda¬ 
ki müracaatların tamamen karşılanmasından sonra, yeterli kapa¬ 

site bulunması ve bir şube açabilecek kadar başvuru olması 

halinde, 6 yaş gurubunda olanların kayıt ve kabulleri yat>ıla- 
cak ve ayrı bir şube halinde öğretimi sürdürmeleri sağlanacak¬ 
tır . 

- Özel okullarda, kesinlikle hiç bir yaş gurubunda kar¬ 
ma sınıf teşekkül ettirilmeyecek, ön kayıt sistemine dayalı 
olarak sınav veya kura ile öğrenci alan okullarda kayıt süresi 
içinde müracaat edenlerden sadece 7 yaş gurubundaki çocukların 

kayıt ve kabulleri yapılacaktır. 

- özel okullarda, kesinlikle ikili öğretim yapılmayacak 

ve sınıf mevcutları 40 kişiyi geçmeyecektir. 

Bu genelge, karar verilmiş olan deneme uygulamasının 

nasıl sürdürüleceğini belirterek uygulama şart ve esaslarını 
açıklamaktadır. Buna rağmen bazı esaslardaki ifadelerde boşluk 

bulunmakta ve bazı konuların dayanağı da tartışılabilir özel¬ 
liktedir. 



Yaş sınırlarının aylarla tespit edilmesi, lir iki aylık 

yaş farkı İnlim an çocukların, kendilerinden on-onlir ay farklı 
olan çocuklarla lirarada ders görmelerini doğur alil ec ektir. 
Çocuk gelişiminin çok hisli olduğu lu çağlarda yaş sınırları¬ 
nın lirden lire lir yaş düşürülmesi yerine uygulamanın deneme 

olma özelliğini de düşünerek laşlangıç yılı için ortalama altı 

aylık lir erkene alma, lu mahsurları törpüleyebil e çekti. 

Genelgede, 1983-1984 öğretim yılı başında,1983 Aralık 
ayı sonuna kadar 6 yaşını dolduracak bütün çocukların "mutlaka" 
kayıtlarının yapılacağı, genel esaslar bölümünde belirtilmekte, 

bunu takip eden maddede ise öğretmen sayısı, derslik kapasite¬ 

leri v.s. dolayısıyla lu yaş gurubu çocuklarının tamamının 
kaydedilmesinin mümkün olmadığı açımlanmaktadır. Buna rağmen 

Valiliklerce mümkün olduğa kadar fazla öğrenci alınacağının 

bildirilmesi, okullarda kapasiteyi zorlayarak eğitimin niteli¬ 

ğini düşüreceği şüphesini uyandırmaktadır. 

Olculun öğrenci kapasitesinin 7 yaş. gurubu çocuklarının 

tamamının kaydedilme sinden sonra kalan kapasitenin 6 yaş guru¬ 
buna kullandırılmasında en kolay yöntem ol ar al: ay ve gun iti¬ 

bariyle büyüle olanlara öncelik verilmesi düşünülmüştür. Bilin¬ 

diği gibi bu yaşlarda ayların, çocuğun gelişiminde büyük önemi 
olmasının yanında çocuklar arasındaki gelişim farklarının daha 

göze çarpıcı olması, okula başlayabilmek kıstasını pek haklı 
kılmamak t ad ır. 

Diğer bir esas olarak belirtilen, ilkokula kapasite 

yetersizliği dolayısıyla kayıt yaptıramayan çocukların öncelikle 
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aııasınıfl ar m a ve anaokuluna alınacağı konusunda, anasınıfı 

yada anaokuluna müracaat edildiğinde daha önce ilkokula müra¬ 

caat etmiş olma şartının mı aranacağı sonucu alda gelmektedir. 

Resmi ilîc okul lar d a 6 ve 7 yaş gurubunun öncelikle ayrı 
sınıflara alınmasına dikkat edileceği bildirilmiştir. Ancak 

şube teşekkül ettirecek sayıda öğrenci bulunmaması halinde 6 

ve 7 yaş guruplarından karma şubeler düzenlenmesi burada bir 
istisna gibi gösterilmek istenmiştir. Yıl sonu uygulama sonuç¬ 

larında da görüleceği gibi köylerde değil 6 yaş; 7 yaş dahi 
müstaUl sınıfta okuy amamak t ad ı r. Diğer taraftan karma öğrenim 

içerisinde aynı müfredat programına bağlı kalarak seviye gurup¬ 

larının teşekkül ettirilmesi konusu tamamen öğretmenlerin ye¬ 
teneklerine ve tecrübelerine bırakılmış olmaktadır. Öğretmenler 

6 yaş uygulamasını zaten bu Genelge ile henüz tanımaktadırlar. 

Du genelge esaslarının daha ziyade teorik hesaplamalara, 

dayandığı, ilköğretimde atıl kapasite ve öğretmen fazlası ol¬ 
duğu görünümünü yaratıcı ifadelere yer verildiği görülmektedir, 

özellikle ana temayı imkânların zorlanması teşkil etmektedir. 
Oy sa ilk yıl uygulama sonuçlarında il raporlarında sınıf mev¬ 

cutlarının mümkün olduğu kadar az olması, genellikle de 30'u 

aşmaması^ alınması gereken önemli bir tedbir olarak görülmekte¬ 
dir . 
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Ilı. Ij-ıii xXJj SGiTüÇMBIiTm BEünımllTBlBiIfuIlSı 

Başarı Burumu 

İlle yıl uygulamalarına ait ülke çapında bir değer¬ 
lendirme yapılabilmesi için Killi Eğitim Gençlin ve Spor Mü¬ 

dürlüklerinden ve Ankara İli'ııin İlköğretim Küf et t işi erinden 
gelen raporlar Bakanlıkça değerlendirilmiştir. İllerden gelen 
raporlarda başarı oranları ve uygulamada karşılaşılan aksaklık¬ 

lar ile uygulamalın devam etmesi halinde alınması gerektiği 

düşünülen tedbirler bildirilmiştir. 

Bakanlık bu raporlara göre başarı durumunu iller 

itibariyle bir liste haline getirmiş: illerden gelen raporların 

dökümünü yaparak 6 yaş uygulamasındaki aksaklık ve bu konuda 
alınması istenen tedbirleri ana guruplar halinde toplayıp, 

iller tarafından belirtilmiş olma çokluğuma göre, aksaklık ve 
tedbirleri bir sıraya koymuştur. 

Bu çalışmada ise,Bal:anlık derleme sonuçları bir ya¬ 
na bırakılarak, illerden gelen raporlar tekrar gözden geçiril¬ 

miş ve benzer yöntemle sonuçlar elde edilmek istenmiştir. Bazı 
raporlarda güçlükler Ve tedbirler ayrı bölümler halinde ve sıra 

ile belirtilmiş; bazılarında ise mektup tarzında ve karışıl: 

bir ifade kullanılmıştır. Her ilin raporu tek tek incelenerek 

görülen aksaklıklar ile alınması istenen tedbirler anlamına 

gelecek konular sınıflandırılmıştır. Bazı iller sadece aksak¬ 
lıkları belirterek, "...bunların düzeltilmesi..." ifadesine 

yer vermişler, tedbirleri açıkça belirtmemişlerdir. Bazı rapor¬ 
larda ise sadece alınması gereken tedbirler sıralanmış; böylece 

bu konularda aksaklık bulunduğu anlamı ortaya çıkmıştır. 
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Ancak, sonuçların sınıflandırılmasında, sadece somut 
olarak delirtilen aksaklık ve tedbirler dikkate alınmıştır. 

Açık olarak Daiısedilen meselelerin dökümünden sonra yine kaç 
il tarafından üzerinde durulmuş olduğuna göre yeniden bir 
sıralama yapılmıştır. Diğer taraftan illere göre başarı sırala¬ 
ması da raporların incelenmesi ile, Bale anlık tespitlerine göre 

biraz d aka farklı ol aralı: elde edilmiştir. 

Başarı Durumu 

1983-1984 öğretim yılı sonunda her ilin İkili Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hasırlanıp Bakanlığa gönderilen 

raporların taranmasından aşağıdaki tablo elde edilmiştir. 

Tablo ( 6 ) : 1983-1984 öğretim Yılında İlkokullara kayıtları 
Yapılan 6 Yaş Gurubu Öğrencilerinin İller İti- 
Dariyle Mevcudu ile Başarı Oranları 

İlin Adı Öğrenci Mevcudu Başarı Oranı p 

Adana 8.563 63 

Adıyaman 3.971 -

Afyon 7.947 45 

Ağrı 2.936 -

Amasya 1.686 58 

Ankara 35.993 88 

Antalya 2.101 70 

Artvin 2.093 50 

Aydın 5.556 50 

Balıkesir 7.653 68 

Bilecik 587 80 
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İlin Adı öğrenci Mevcudu Başarı 

Bingöl 1.046 -

Bitlis 793 28 

Bolu 3.051 65 

Burdur 1.937 60 

Bursa - -

Çan aide al e 4.381 80 

Çankırı 368 -

Ç onun. 1.548 50 

Denizli 4.610 49 

Diyarbakır 505 65 

Edirne 3.563 64 

El us ı g 2.535 -

Ersine an 1.993 50 

Erzurum - 50 

Eskişehir 4.270 67 

Gaziantep 5.546 44 

Giresun 2.491 55 

Gümiişlıane 1.959 65 

Hakkari 1.338 -

Kat ay 10.180 65 

İsparta 1.372 50 

İçel 5.314 -

İstanbul - 80 

İzmir 6.511 84 

Kars - 45 

Kastamonu 7.480 65 

Kayseri 2.423 45 

KIrklareli 2.483 72 

Kırşehir 1.666 -

Kocaeli 4.211 60 
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ilin Adı Öğrenci Mevcudu Başarı 

Konya 6:229 50 

Kütahya 4.104 53 

Malatya 2.288 53 
Manisa 8.493 56 

Kalır amanmar aş 5.543 55 
Mardin 3.. 088 

Muğla 4.352 32 

Muş 3.550 40 

Nevşehir 2.500 

Niğde 2.998 53 
Ordu 

Eize 2.859 45 

Sakarya 6.187 35 

Samsun 6.045 69 

Siirt 4.650 

Sinop 1.618 60 
Sivas 9.076 38 

Tekirdağ 3.575 79 

Tokat 2.701 44 

Trabzon 5.545 50 

Tineeli 2.146 65 

Şanlıurfa 

Uşak 1.169 61 

Van 2.455 45 

Yozgat 2.080 50 

Zonguldak 1.150 80 

Oranı M 

Kaynak : MEGSB. 
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Tabloda belirtilen başarı oranları okuma yazma öğrenmiş 

elmayı açıklamaktadır. Bu Tabloda başarı oranını belirtmemiş 
olan iller, genellikle olumsuz ifade kullanmışlardır, bursa 

ilinden ise yıl sonunda rapor alınmamıştır, başarı durumunu 
sayısal olarak belirtmeyen iller hariç tutularak 53 ilin ba¬ 

şarı oranlarına göre hesaplanan Türkiye ortalaması yüzde 57.3'- 

dür. Oran belirtmeyen illerin olumsuz bir ifade ile uygulama¬ 

nın başarısızlığını belirtmiş oldukları dikkate alınırsa orta¬ 
lamanın daha da düşebileceği aç iletir. 

ii) Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Değerlendiril¬ 
mesi 

İl raporlarına göre belirlenen, 6 yaş uygulamasına 
ait aksaklık, karşılaşılan güçlük ve meseleler raporlardaki 

ifade tarzına göre aşağıdaki guruplar halinde sınıflandırılmış 
ve bu raporlarda belirtilme sıklığına göre sıralanmıştır: 

1. bilhassa köylerde müstakil guruplar oluşturul ama¬ 
lığından, karma sınıf veya birleştirilmiş sınıflarda eğitim 

yapılmıştır. Karma sınıflardaki başarı müstakil sınıflara göre 
daha düşük olup, 6 yaşın eğitim zorluğu 7 yaşın başarısını men¬ 
fi yönde etkilemektedir. 

2. Kırsal kesim çocukları, şehir çocuklarıyla kıyas¬ 

lanmayacak derecede sosyo-kültürel seviye ve beslenme imkanla¬ 
rı açısından far İdi olduğu için, uygulama köylerde daha başa¬ 

rısız olmuştur. 
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3. Piziki kapasite ve öğretmen yetersizliği yüzünden 

öğrencilerin tamamı okula alınamamış; bazı öğrenciler uygun 

olmayan şartlarda (depo, saİGn v.b.) öğrenim görmüşlerdir. 

4. Sınıflarda disiplin sağlamak çok sordur, öğrenci¬ 

ler anasınıfı görünümü yansıtmaktadırlar. Temel ihtiyaçlarını 

henüz gider enemekte, tuvalet, temizlik, eşyasını koruma gibi 

ihtiyaçlarında öğretmen bizzat uğraşmalı durumunda kalıp, simit, 
yeme 

ekmek /sakız çiğneme, kalem açma, uyuklama gibi davranışlarla 
düz en si zliii. yer a uilmaki'Umr • 

5. 6 yaş çocuğu daha unutkandır; algılama ve kavrama 
kabiliyeti düşüktür. El becerisi gelişmemiş olup; karma sınıf¬ 
larda içlerinde bedenen ve zihnen daha gelişmiş olanları 7 yaş 

gurubuna ayal; uydurabilmekte, diğerleri ise daha da pasifleş¬ 
mek! edir. 

6. Öğretmenler konuya hazırlıksız olup, mesleki ve 
pedagojik formasyonları zayıftır. .Ayrıca 6 yaş gurubuna uygun 

bir program olmadığından, al ışk anilisi arı doğrultusunda bu 

guruba da 7 yaş muamelesi yapmışlardır. 

7. Yerleşim birimlerinin dağınıklığı veya şehir içinde 
trafik yoğunluğu gibi sebeplerle okula geliş-gidişlerde güçlük¬ 
ler veya imkansızlıklar sonucu (bazen bu güçlüğün doğurduğu 
hastalıklarla) devamsızlık ortaya çıkmaktadır. 

8. Öğrencilerde düzen fikri yoktur. Yazıları çok kötü¬ 
dür. Matematik, hayat bilgisi dersleri ile sözlü anlatımda ba¬ 

şarısızdırlar, ifade ve becerileri gelişememiştir. 
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9. 7 yaşa göre hasırlanmış derslik, sıra, eşya, tuva¬ 

let, lavabo gibi fiziki altyapının kullanımında zorluk çekil¬ 

miştir . 

10. Bu yaş çocukları programlı çalışmaktan, soyut bilgi 
ve kavramları öğrenmekten henüz sevk almamaktadır. Ders süresi 

uzundur ve öğrenciler dikkatlerini belli bir noktada toplamak¬ 

ta güçlük çekmektedirler. 

11. Eğitici oyuncak ve diğer araç gereç yoktur. 

12. Öğretmenler ağırlığı okuma-yazmaya verip, kendileri¬ 
ni ve çocukları aşırı zorlamışlardır. Böylece öğrencilerin 
biyolojik, psikolojik ve sosyolojik dengeleri bozulmuştur. 

13. nüfus kayıtları sıhhatli değildir, kaydı geç yapılan 
bazı çocuklar 6 yaş yerine 7 yaşında okula başlıyor, basıları 
da gerçek yaşı bilinemediğinden çok daha küçül: yaşta kaydedili¬ 
yor. Bu farklılıklar başarı tesbitinde yanıltıcı olabilmektedir 

14. İkili öğrenim yapan okullarda, sabahçı öğrencilerin 

başarıları, öğlenci öğrencilere göre daha azdır. 

15. Türkçenin yeterince konuşulamadığı yerleşim birim¬ 

lerinde başarı düşmektedir. 

16. Daha çok acıkan bu yaş çocuğuna destek beslenme im¬ 

kânı verilememiştir. 



17. Bazı illerde sosyal, kültürel ve ekonomik çevre 

şartları, çocuğun gelişimini iyi yönde etkileyemediğinden bu 
öğrencilerin gerekli zekâ ve beden gelişimine ulaşamadığı 
görülmüştür. 

İlk yıl uygulamasındaki en fasla aksaklık teşkil 

eden konunun, 6 yaş gurubu için her zaman müstakil sınıf teş¬ 
kil edilememesi olduğu görülmektedir. 

2. ve 17. sırada yer alan mesleleler yaşanılan 
çevre şartlarının farklılığına dayanmaktadır. 2. sırada köy¬ 

kent gelişmişlik farkı belirtilmekte 17. sırada ise bazı il¬ 

ler arasında da böyle bir fark bulunduğu gösterilmektedir. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik şartların farklılığı çocukları 

gerek kültürel ve ruhsal, gerekse bedensel gelişim açısından 
da farklı kılıp, aynı programla eğitilmelerini güçleştirmek¬ 
tedir . 

Derslik ve öğretmen yetersizliği şikayet edilen 
konular arasında üçüncü sırayı almaktadır. İmkânlar ve kapasi¬ 
te ölçüsünde ilkokullara kayıt işlemi yapılacağının genelge¬ 
lerde bildirilmesi ve konunun yeterince tanınmaması yüzünden, 
velilerin tamamının çocuklarını: göndermek istemeyişlerine 
rağmen 6 yaş gurubunda kayıt edilen öğrenci sayısı, 1983-1984 
öğretim yılında köylerde 258.834; şehirlerde 183.888 olmak 
üzere toplam 442.722 olmuştur. Aynı yıl 6 ve 7 yaş birlikte 
olmak üzere birinci sınıf mevcudu 1.699.094 olarak tespit 

edilmiştir. Du durumda sadece, kayıtları yapılan 6 yaş çocuk¬ 
ları, birinci sınıf öğrenci mevcudunu yüzde 35 oranında artır¬ 

mış olup, derslik, araç-gereç öğretmen ihtiyacı da o oranda 

artmıştır. 
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4., 5., 8, ve 10. sıralardaki konular münhasıran 6 yaş 
çocuğunun özelliğinden kaynaklanan şikayetleri kapsamaktadır. 

Çocuğun temel ihtiyaçlarını kendi kaşına giderememesi, unut- 

kanlık, beceri ve ifade eksikliği ile dikkatini toplamakta güç¬ 

lük çekmesi esasen, çalışmanın II.2.1. bölümündeki 6 yaş çocu¬ 

ğunun özelliğine uymaktadır. Bahsedilen bölümde sıralandığı 

gibi, doğru-yanlış , güz el-çirkin kavramlarını kazanmaya, kar¬ 
şılaştırma yapmaya, eşyaları ona kadar saymaya, olaylarla za¬ 

manı birleştirmeye, bilgi toplayıcı sorular sormaya henüz baş¬ 
layan bir çocuğun programlı çalışmayı sevmesi veya gelişmiş 
bir ifadeye sahip olması beklenmemelidir. Yine, kare ve üçgen 

biçimini rahatlıkla kcpye etmesine rağmen, baklava biçiminin 
meyilli kenarlarını çizmede güçlük çeken çocuğun, daha karma¬ 

şık göreceği harfleri sıralamakta da güçlük çekeceği tabiidir. 

6. ve 7. sıralarda öğretmenlerin hazırlıksız oluşu vur¬ 
gulanmıştır . Mesleki ve ped gojik formasyonları zayıf olduğu 

belirtilen öğretmenlerin 6 yaş gurubunun özelliklerini dikka¬ 
te almadıkları ortaya çıkmaktadır, öğretim yılı sonundaki ba¬ 
şarının okuma-yazma oranına göre tesbit edilmesi, öğrencileri 

12. sırada belirtildiği gibi, ağırlığın sadece okuma-yazmaya 
verilmesine itmiştir. Çocukların aşırı şekilde zorlanması bi¬ 

yolojik ve psikolojik dengelerini bozmakla kalamaz, Çocuklük',7 
yıllarındaki olayların kişiyi ömür boyu etki altında tutabile¬ 
ceği varsayımıyla, bu çocukların okula reaksiyon göstermesi ve 
daimi olarak başarısız kalma durumunun ortaya çıkabileceği 
dikkate alınmalıdır. 

9. sırada bahsedilen derslik, sıra, eşya, lavabo v.s. 

boyutlarının 6 yaş çocuğuna uygun olmaması, 11. sırada bahse¬ 

dilen eğitici oyuncak ve diğer araç-gereç eksikliği konusu, 
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6 yaş gurubu çocuklarına Iıas özeli ilden kaynaklanmakla birlik¬ 

te; bu meselelerin halli için Önemli ölçüde maddi kaynak gereke¬ 
cektir. Bu mesele aslında maddi kaynakla da bitmeyecektir. Okul¬ 
daki . beş sınıfın özelliklerine müşterek olarak ı.uyan sıra, 
eşya ve lavabolar 6 yaş için ilaveten mi yapılmalı; yoksa tama¬ 
men değiştirilmeli midir? Bu konu, şikayetler içinde önemli 
sayılan bir yerde olduğuna göre, bununla ilgili özel bir araş¬ 
tırma yapılması gerekmektedir. 

hulus kayıtlarının sıhhat siz oluşuna dayanan aksaldık 
dalıa çok kırsal kesimde önem taşımaktadır. Ancak bu husus, il 

raporlarında fazlaca belirtilmiş olmakla birlikte 7 ve dalıa 

sonraki yaşlar için de söz konusu olabilecek bir aksaklıktır. 
(13. sıra) 

14. , 15. ve 16. sıralarda gelen konular doğrudan doğruya 
düzeltilmesi istenen durumlardır. Çalışmanın müteakip bölümün¬ 
de, alınması istenilen tedbirler arasında değerlendirilecektir. 

iii) Uygulamanın Devamı Halinde ALınnıası İstenen 
Tedbirler ve Değerlendirilmesi 

İl raporlarından çıkarılan, uygulamanın devam etmesi 
halinde alınması istenen tedbirler, konuları itibariyle sınıf¬ 

landırılmıştır. Aynı raporlarda bildirilen aksaklık ve güçlük¬ 

lerin tasnifinde olduğu gibi, tedbirler de, baiısediliş ve üze¬ 

rinde durulma sıklığına ve önem derecelerine göre sıralanmış¬ 
tır. 



1. 6 yaş grubunun, öğretmeni tecrübeli elmalı; öğretmen¬ 
ler sosyoloji ve psikoloji f ormasy onlar mı geliştirecek hizmet 
içi eğitime tabi tutulmalıdır. Bakanlıkça, konuya açılılık ge¬ 

tiren mesleki yayınlar hasırlanıp öğretmenlere ulaştırılması 
gerekmektedir. 

2. Bakanlıkça, gerekli araç gereç, oyuncak, kitap ve 

eğitim materyali temin edilmelidir. 

3. 6 yaş sınıfında kesinlikle karma kayıt yapılmayıp, 
ayrı sınıf açılmalıdır. Bu sınıf i İli öğrenim boyunca ayrı olarak 
devan etmelidir. 

4. Sıraların yük s ekliği, tuvalet, lavabo, dersane, bah¬ 
çe boyutları gibi fiziki şartlar, bu yaş çocuğuna uygun hale 
getirilmelidir. 

5. 6 yaş gurubu için ayrı bir müfredat programı hazır¬ 

lanarak, özellikle matematik dersi azaltılmalı ve bunun yerine 

anlama, konuşma, yazma ve dil etkinliğini artırıcı faaliyetler 
konulmalıdır. 

6. Ders saatleri kısaltılarak, oyun, beslenme, müzik 

ve beden eğitimi için süre artırılmalıdır. 

7. 6 yaş gurubu 1. sınıfa gelmeden önce 5 yaşında ana- 

sınıfına yerleştirilmelidir. 

8. Zihinsel ve bedensel gelişmelerine yardımcı olmak 
üzere zorunlu beslenme düzeninin getirilebilmesi için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
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9. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılmalı, hasırlın 

sınıfı müstakil olacak şekilde ve mecburi kılınarak ilkokul 
6 yıl olmalıdır. 

10. Öğrenci sayısı mümkün olduğu kadar as olmalıdır. 
(lir çok cevapta 30'u aşmaması isteniyor. ) 

11. Kılavuz kitap hasırlanıp öğretmenlere dağıtılmalı¬ 
dır. • 

12. 6 yaş gurubu olculu kayıt edilmeden önce bir seçim 

yapılmalıdır. Bu seçim ya özel bir test; veya bedeni ve zihni 

gelişim gözönünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. 

13. Altı yaş gurubu çocuklarının eğitim ve öğretimleriy¬ 
le ilgili basın ve TKİ'den yararlanarak kamuoyunu aydınlatıcı 
ve öğrenci velilerini eğitici nitelikte programlara yer veril¬ 
meli dır. 

14. Kitap puntoları büyük olmalı, bu gurubun seviye¬ 

lerine uygun Alfabe hatırlanmalıdır. Kitaplar ise bol renkli 
ve resimli olmalıdır. 

19. Öğrenci-veli ve okul-aile işbirliğine daha çok önem 
verilerek veliler aydınlatılmalıdır. 

16. Yakarak meselesi çözülmeli, alimi ar için ödenek ar¬ 
tırılmalıdır. 

17. Sınıf geçme durumu yeniden değerlendirilmeli, başa¬ 

rılı olamayanlar yine kendi guruplarıyla birlikte sınıfı tek¬ 
rar 1 amal ı d ırl ar. 



lö. 6 yaş uygulanası bütün yurtta, değil, öncelikle şeşi- 
lecek bir pilot bölgede yapılmalıdır.(Araç-gereç ve tecrübeli 
öğretmen bakımından yeterli olan şehir merkezlerindeki "elveriş¬ 

li" ilkokullardan başlanıp, köye doğru bir plan dahilinde yay¬ 
gınlaştırılabilir ) 

19. Rehberlik faaliyetlerine önem verilmelidir. 

20. Kayıtlar zorunlu tutulmayıp, velinin istek ve rıza¬ 
sına bırakılmalıdır. 

21. 5,5 yaşın altındaki çocuklar anasınıfı ar m a devam 

etmeli ve ilkokula başlama yaşı 67 aydan az olmamalıdır. 

- Yatırımlar, okul binalarında fiziki kapasite sağ¬ 

layabilecek şekilde yönlendirilmelidir. 

-Başarı okuma-yazma ile ölçülmemelidir. Başarının 
tesbitinde daha uygun bir değerlendirme kıstası getirilmeli¬ 
dir . 

- İkili öğretim yapan okullarda 6 yaş gurubu öğlenci 
olmalıdır. 

- İkili öğretim yapan okullarda 6 yaş gurubu sabah¬ 
çı olmalıdır. 

- Öğrenci sayısı 40’1 geçmemelidir. 

- Genelge ile Türkçe konuşma problemi olan yerlere 

mahsus olmak üzere getirilen 1. dönem fiş verilmemesi uygula¬ 

masına esneklik getirilmelidir. 



dır. 

- Köy ve şehirlerde farlclı müfredat programı hazır 1 amaalı- 

- Türkçe’ye ağırlık verilmelidir. 

- 6 yaş çocuğu lıenüz anneden fazla ayrılanadığı için hu 

gurubun eğitiminde bayan öğretmenler görevlendirilmelidir. 

- Devamsızlığa karşı veliler hakkımda devam takip işlemi 
yapılmalıdır. 

- Öğretmen sayısı artırılmalıdır. 

- Devamsızlık durumunda öğrenciye yasal işlem yapılmayıp', 

0 günler için çocuk izinli sayılarak, bu yaş çocuğu devama zor- 
1 anmamal ı d ır. 

- İlkokula başlama yaşı 6 olmakla, ille okul çağ gurubunun 
yaşı 7-12 yerine 6-11 olmaktadır. Beş sınıf için de yaş düşürül 
nesi söz konusu olacağından ilkokullarda müfredat programının 

tamamı gözden geçirilmelidir. 

- Altı yaşın kayıt işi belirgin hale getirilmeli ve bir 
plân ve programa bağlanmalıdır. 

- Uygulamaya anaokulu, ve anasınıflarına devam etmiş 

olanlardan başlanmalıdır. 

- Kırsal bölgelerde yatılı ilköğretim bölge okulları 

uygulanmalıdır. 



- Okula alınmada, yörenin coğrafi ve iklim şartları dik
kate alınmalıdır. 

- kelli aralıklarla sağlık taraması yapılmalıdır. 

1-21. Sıralarda yer alan tedbirler, raporlara göre 

önemli olma özellikleri dikkate alınarak sıralanmışlardır. 

21. sıradan sonra gelen konular, verilen önem bakımından aşağı 

yukarı aynı seviyelerde bulunmaktadır ve herhangi bir sıra 

gözetilmeden özetlenmişlerdir. Başka bir ifadeyle 21. sıradan 

sonra gelen bütün tedbirler 22. sıradadır denilebilir. Yoksa, 

bu ikinci kısım tedbirlerin üzerinde fasla durüLmadığı anlamı 

çıkarılmamalıdır. 

Görüldüğü üzere 6 yaş uygulamasının ikinci yıl da devam 
etmesi, en başta öğretmen meselesinin çözümüne dayandırılmıştır. 
Eğitim sürecini etkileyen en önemli faktörlerden olan öğretmen
lerin, nitelik ve nicelik yönünden yetersiz olduğu 1. sırada 

bulunan öğretmen meselesinin çözümüne yönelik istekleri ortaya 

çıkarmıştır. 

Nitekim, uygulamanın aksaklıkları arasında öğretmenlerin 

konuya hazırlıksız oluşu, daha ziyade oyun çocuğa sayıları bu 

çağ çocuklarının ruhsal durumlarını dikkat e alamayıp, bütün 

güçlerini okuma yazmaya yöneltmek istemeleri, öğretmen mesele
sinin acilen çözümünü gerektirmektedir. Uygulamanın devamı 

halinde öğretmen konusunun öncelikle çok yönlü ol ar alı incelen

mesi gereği ortaya çıkmaktadır. Raporlardaki istekler arasında 

bahsedilen hizmet-içi eğitim ve seminerler düzenlenmesi, konu

yu açıklayıcı mesleki yayınların gönderilmesi, öğretmenlerin 
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6 yaş gurubu çocuğunun özelliklerini daha iyi bilerek davranma¬ 
larını sağlayaealetır. Henüz anneye olan bağımlılığından kurtu¬ 
lamamış çocukların okula alışmasında, bir çok il raporunda da 
alınması gereken tedbir olarak belirtildiği gibi bayan öğretmen¬ 

lerin görevlendirilmesi faydalı olacaktır. 

Raporların dökümünde en çok göze çarpan şikayet anlamın¬ 

daki güçlükler 6 yaş gurubu çocukları için karma ve birleştiril¬ 

miş. sınıfların hem 6 hem de 7 yaş guruba için olumsuz etki 
yaratması idi. bu raporlarda meselenin mutlaka çözülmesi, kesin¬ 

likle karma kayıt yapılmaması istenmektedir. Ayrıca ilk yıl için 
müstakil sınıfların teşekkülü yeterli görülmeyin, ilkokula ayrı 
sınıfta başlayan 6 yaş gurubunun ilköğrenimini 5 yıl süreyle yine 
müstakil olarak sürdürülmesi istenmektedir. 

6 yaş gurubundaki çocukların eğitsel araç-gereç, kendi 
fizyolojik özelliklerine uygun sıra, tuvalet,lavabo gibi ihti¬ 

yaçlarının karşılanması, ayrı bir müfredat programı hazırlanması, 
matematik derslerinin azaltılmasıyla, oyun, beslenme ve müzik 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ders saatlerinin kısaltıl¬ 

ması konularındaki talep ve istekler bu uygulamada karşılaşıl¬ 
dığı bildirilen aksaklık ve güçlüklerle uyum arzetmektedir. 

Bilimsel olarak fizik ve ruh yapılarının farklılığı açık¬ 
lanan iki ayrı yaştaki çocukların, aynı öğrenim tarzı ve prog¬ 
ramına alınmaları elbette küçük yaş gurubu aleyhine sonuçlar 
doğuracaktır. Okul hayatına henüz başlamışken başarısızlıkla 
karşılaşan bir çocuk için okulun çekiciliği kalmayacaktır. 



Müfredat programının yeniden düzenlenmesinde 6 yaş 

çocuklarının çabuk sıkılmaları, dikkatlerini toplamakta güçlük 

çekmeleri, ev hayatından kop anı amal arı, kendi ihtiyaçlarını 

gidermekte karşılaştıkları zorluklar ve beslenme ihtiyaçları 
dikkate alınarak derslerin kısaltılması faydalı olacağı gibi', 

bu derslerin mahiyet ve organizasyonu kapsamlı bir inceleme ve 

araştırma ile tespit edilmelidir. Yapılacak araştırmalarda 

çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişmelerini dikkate alacak eğitim¬ 
ci, pedagog ve bilim adamlarının görüşlerine yer verilmelidir. 

Alınması istenilen tedbirler arasında 9. sırada yer alan 

konu, uygulamanın düzeltilmesi değil; değiştirilmesi anlamını 
taşımaktadır. Ckul öncesi eğiticinin yaygınlaştırılması ve 21. 
sırada gelen, 5,5 yaşın altındaki çocukların anasınıflarına 

başlaması teklifi, bu çağ çocuğunun ilkokullardaki öğretime 
adapte olamadığının kapalı bir ifadesi olarak alınabilir. 

6 yaş gurubu çocuklarının ilköğretim kapsamına alınması 
konusunun deneme mahiyetinde olduğu bildirilmekle birlikte f 
1983-1984 öğretim yılı başında öğretmenlere gönderilen açıkla¬ 
yıcı rehberde uygulama sebepleri belirtildikten sonra konunun 

tartışılmaması gerektiği bildirilerek, kararın en iyi şekilde 
23/ 

uygulanması istenmektedir. — Ancak, uygulamanın mutlaka de¬ 

vam edeceğinin bildirilmesi halinde ortaya çıkacak teklif 
ve tedbirler uygulamanın değiştirilme esnekliği bulunma¬ 
sı haline göre daha az çözümleyici Özellikte olacaktır. 
İlköğretimdeki bir çok faktörü birden değiştirip düzenlemek, 
öğretmen, bina, derslik, sıra, eşya, beslenme meselesini 6 yaş 

gurubuna göre ele almak bir yana bırakılacak olursa, okul olgun¬ 

luğuna gelmemiş çocukları ilköğretim programına dahil etmekle 
eğitim sistemindeki bazı düzeltmeler bile, çocukta yapılabile¬ 

cek tahribatı engelieyemeyebilecektir. 



Bugün 7 yaş gurubuna dahil öğrenciler arasında okul 
öncesi eğitimi görenlerin dalıa "başarılı oldukları bilinmekte¬ 
dir. Anaokulları ve anasınıfı arının, çocukların ev hayatından 

okul hayatına geçmesini kolaylaştıran ve çocuğun gelişmesine 
yardım eden kurumlar olduğu, çalışmanın okul öncesi bölümünde 

belirtilmiştir. Okula başlayan çocuğun sahip olması gereken 
okul olgunluğu veya ruhsal, fiziksel hazır bulunmuşluk, eğitim¬ 

ciler tarafından önemle üzerinde durulan bir konu olduğuna 

göre, ilköğretim yaşının 6 olması halinde de, böyle bir eğitim 
tarzına bu defa 5 yaş gurubu çocukları için ihtiyaç duyulacak¬ 
tır. Böylece 7 yaş gurubunun ilköğrenini devrine göre Devlet, 
iki yaş gurubu için daha kaynaklarını kullanmak durumunda kala¬ 
caktır ki; 6 yaşın eğitiminde ister ilköğretim isterse okul 

öncesi eğitimi düşünülsün finansman kaynakları zaten yetersiz¬ 

dir; imkânlar zorlanmaktadır. 

5 yaş çocuğunun eğitimi konusu bugünkü şartlarda gündeme 
getirilemeyeceğine göre, ilköğretimde başarıyı artırmak ve çocuk¬ 
ların okul hayatına adapte olmalarını kolaylaştırma}: için okul 
öncesi eğitimine daha fazla önem verilmelidir. 

6 yaşındaki çocuğun ruhsal özelliklerine dikkat edilmeden 

başlatılan bu uygulama ilk yıl için genel bir başarısızlık arz- 
etmektedir. Başarı oranlarının büyük şehirler dışında genellik¬ 
le daha düşük olmasının yanında 6 yaş çocuklarının hem bölgeler 
itibariyle, hem de aynı bölgede olsa dahi farklı yapılarda ol¬ 

duğu anlaşılmıştır. 

10. sıradaki teklif sınıf mevcutlarına aittir. 1983-1984 

öğretim yılma başlarken ilgili Bakanlığın 29.6.1983 tarih 



İ9.83A33 sayılı Genelgesinde, 6 yaş okullaşmasının uygulamasın 
da ki esaslar açıklanmış ve "bunlar arasında, aynı sınıf düze¬ 
yinde olup da şubelere ayrılmış okullarda bu şubelerin sınıf 
mevcudu 50 öğrenciyi aşmayacak şekilde birleştirilebileceği 
ve böylece boşalacak sınıflara 6 yaş gurubu çocukların alına¬ 

bileceği belirtilmiştir. Buradan, boşalan sınıflarda da 50'ye 
kadar öğrenci alınabileceği, uygulamadaki imkanların zorlanma¬ 
sı ilkesine dayanılarak ani aşılmalı tadır. 

Ancak hazırlıksız olarak başlandığı, Bakanlığın bir çok 

açıklamasında da ifade edildiği üzere sınıf mevcutlarının ar¬ 

tırılmasının öğrenci başarısına olan etkisinin başlangıçta 
dikkate alınmadan 6 yaş uygulamasına geçilmesiyle, sınıf mev¬ 
cutlarının fasla oluşuna dayanan güçlükler ortaya çıkmış; il 
raporlarındaki istekler arasında sınıf mevcudu sayısının müm¬ 

kün olduğu kadar az olması gerektiği konusu önemli bir yer tut 

muştur. 

Gerçekte bu yaş çocuğunun özel ilgiye daha çok ihtiyaç 

duyması, ihtiyaçlarını karşılamada öğretmenin daha çok vaktini 
aldığı, sınıfın düzenini bozmaya eğilimli olduğu dilde at e alı¬ 

nırsa bu çocukların, en az-ınaan 7 yaş çocuklarının sınıflarına 

göre dalıa az sayıdaki sınıflarda öğrenim görmeleri gerekmekte¬ 

dir. Bu sayının 30'u geçmemesi il raporlarında da genellikle 

teklif mahiyetinde talep edilmiştir. 

Çeşitli aksaklıkları görülen ilk yıl uygulamasında, il 

raporlarına göre geçici çözüm olarak düşünüldüğü anlaşılan 
bazı tedbirlerin alınması, 6 yaş gurubunun ilköğretim kap¬ 
samına dahil edilmesi konusunu çözümleyici değildir. Kesela, 



12. sırada 6 yaş çocuğunun okula kaydedilme sinden önce,ya özel 
bir teste tutularak yada beden ve zihin gelişimi gözününe alı¬ 

narak bir seçim yapılması istenmektedir. Öğrenim kuramlarına 
kaydedilirken sınav veya seçim yolunun uygulanması bugün için 

bazı okul ve kolejlerde söz konusudur. Her kayıt döneminde 

okula girişlerdeki seçim sisteminin hem çocuğu hem de ailesini 

ne kadar yıprattığı konusu, kamuoyunu geniş olarak meşgul et¬ 

mekte, eğitimciler çocukları yarışa sokmanın yaratacağı etkiler 
üzerinde ısrarla durmaktadırlar. 6 yaş gurubu çocuğunun okul 

konusunda fazlaca bilinçli olmadığı, saten ailelerin çoğunun 

tereddütlü olduğu söylenerek bu tür bir seçimin fazla kötü bir 

etki yapmayacağı ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında, 

konu kontenjan veya kapasite yetersizliğinden kaynaklanıyormuş 

gibi gösterilerek ilk yıllar için okul idareleri tarafından 

kayıtlarda çocukların incelenerek alınması bir ölçüde gerçek¬ 

leştirilebilir. Ancak bu uygulama şimdilik deneme mahiyetinde 
olup, mecburi öğretim kapsamında yaygınlaştırılacağına göre 

bu usul de kullanılamayacaktır. Alisi takdirde hem seçim tarzı 

çocuk ve ailelerini öğrenim hayatının başlangıcında sekteye 

uğratacak, hem de ilköğretim sınıflarındaki başarı fallılarını 
artıracaktır. 18. sırada ise bu uygulamanın bütün yurtta değil 

de öncelikle seçilecek bir pilot bölgede yapılması istenmekte¬ 

dir. Seçilecek pilot bölge olarak da araç-gereç ve tecrübeli 

öğretmen bakımından yeterli olan şehir merkezlerindeki ilkokul¬ 

lar öncelikle gösterilmektedir. 

Kanımızca bu teklifler, 6 yaş okullaşmasının mutlaka 
yürütülmesi gereken ve alternatifi olmayan bir uygulama olarak 
öğretmenlere empoze edilmesi sonucu, alda gelen en geçici ve 
kısa vadeli çözümler olarak ortaya çıkmıştır. 1983-1984 öğretim 
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yılı sonundaki "başarı oranları büyük şehirlerde ve kırsal 

kesime göre de genel olarak şehirlerde daha yüksektir. Ayrıca 

Türkçe’nin yeterince konuşul amadığı bölgeler ve sosyo-ekonomik 
şartların elverişsizliği sebebiyle balcım ve beslenme gibi prob¬ 

lemlerin bedenen ve zihnen nispeten geri bıraktığı çocuklar 
bakımındanfbaşarı oranlarının düşüklüğü göz önüne alınacak 
olursa, şehirlerden başlanacak bir pilot bölge uygulamasının 
öğretim ve eğitim seviyelerindeki bölgelerarası farkları daha 
da açacağı düşünülmelidir. 

Bu durumda, gerek kayıt sırasındaki beden ve zihin ge¬ 

lişimi gözönüne alınarak yapılacak "ayıklama" gerekse daha 
yüksek imkânlar ve başarılı sonuçlara sahip bölgelerin pilot 
bölge olarak seçilmesi, eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesini 

bozacaktır. Böylece bu iki teklif 6 yaş uygulamasının başarısı 
için birer tedbir anlamında düşünülmemelidir. 

6 yaş uygulamasında düzeltilmesi istenen konular arasın¬ 

da, Türkçe'nin yeterince konuşulamadığı yerleşim bölgeleri 

başta olmak üzere, Tükçeye ağırlık verilmesi yer almaktadır. 
Türkçe konuşma yönünden yetersiz olan bölgelerde başarının 

şok düşük olduğu, uygulamada karşılaşılan güçlükler arasında 

belirtilmiştir. Dilimizin en doğru bir şekilde kullanılması 

ve geliştirilmesi için eğitimin ilk kademesinden itibaren 

Türkçe'ye ağırlık verilmelidir. Bu ise matematik, hayat bilgi¬ 

si gibi ezber deslerinden çok, masal, hikaye dinleme ve anlat¬ 

ma ile, ifade geliştirici faaliyetlerle daha etkili olacaktır. 
Böylece dili geliştirmesi açısından da okulöncesi eğitiminin 

önemi ortaya çıkmaktadır. 
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6 yaş gurubunun oiroll aşmasına a pek şok aksaklıkla karşı¬ 
laşıldığı ve oldukça teferruatlı konularda tedbirler alınması 
gerektiği görülmektedir. Bunların bir kısmı 6 yaş çocuğunun 

gelişim özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür meseleler 
öğretmenlerin mesleki formasyonlarının geliştirilmesi ve müf¬ 
redat programlarının iyileştirilmesi ile çözümlenebilir. Ancak 
ilave tesis ve araç gereç gibi ihtiyaçlar da finansman kaynak¬ 

larının zorlanması ile ve zamanla karşılanabilir. 

Uygulamaya ait alınabilecek tedbirlerin büyük çoğunluğu¬ 

nun incelenmesinde esas olarak ilköğretim yaşının bugünkü ülke 
şartlarında 6 olarak tespit edilmesinin doğru olup olmadığa 
tartışmasına varılmaktadır. Çünkü, 6 yaş çocuğunun ilköğretim 
yerine okul öncesi eğitimi kapsamına alınmasıyle bir çok mese¬ 

le kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Okul öncesi eğitime ağır¬ 
lık verilmesi halinde, 6 yaş çocuğu için karma ve birleştiril¬ 
miş sınıflar konusu, oyun beslenme müzik ve beden eğitimi süre¬ 

lerinin kısıtlılığı, uyku ihtiyacı karşılanmış olacak, ilköğre¬ 
tim. öğretmenlerine daha fasla sorumluluk ve görevler yüklenme¬ 

yecek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ev ile okul 

hayatı arasındaki köprü vazifesini gören kurumlar d a yaşlarının 
gereği olan oyun, arkadaşlarını ve çevreyi tanıma, ifade geliş¬ 
tirme, öğrenme, konuşma gibi etkinlikler ile esas manada öğre¬ 
time hazır hale geleceklerdir. Böylece ilköğretimde, çocuk¬ 
ların okul olgunluğu bakımından başlangıçtaki farklılıkları 

azalacak; başarı yükselecek, sınıfta kalma oranları da düşecek¬ 
tir. Bu amaçlara ulaşılması elbette eğitim basamaklarının diğer¬ 
lerine de olumlu yönde yansıyacaktır. 
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III.2 : İIIİKCİ YIL UYGULAMASINA GEÇİŞ, BUNA AİT 
GENELGE VE DEGERLik»’DIHIELEk 

Bu çalışmanın tarihi itibariyle 6 yaş uygulamasına ait 
ilk yıl uygulama sonuçlarının elde mevcut olduğu ve konunun 
değerlendirilmesinde büyük ağırlığı taşıdığı Bölüm III.1.1. de 

belirtilmişti. İlk yıl sonunda tespit edilen, başarı oranların¬ 
daki düşüklük, uygulamada karşılaşılan bir çok güçlük ve aksak¬ 

lık bulunması ve uygulamanın devamı halinde çok yönlü tedbirler 

alınması gerektiğinin ortaya çıkması ile ikinci yılda oldukça 

yeni düzenlemelere gidileceği beklenmişti. Deneme mahiyetinde 

olan bu uygulamanın bu kadar aksaklık ve düzeltilmesi gereken 
bir o kadar probleme sahip olması ile uygulamadan vazgeçilmesi 

de bir alternatif idi. 

Ancak 1983-1984 öğretim yılındaki okullaşma denemesinin 
1984-85 öğretim yılında da devam edeceğini bildiren Milli Eği¬ 
tim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler konuya ait açıklama¬ 

sında, "Altı yaş gurubu öğrencilerinin okullaşması meselesi 

fevkalade hassas bir konudur. Bu tatbikatın, küçük yavruları 

erken yaşta öğrenime başlatıp zaman kazandırma faydası olmakla 
birlikte; değerlendirmeler i yi yapılmaz hükümler ve kararlar 

doğru verilmezse en değerli varlığımız olan yavrularımızın be¬ 

denen, zihnen ve ruhen tahrip olması ihtimali de vardır. Küçük 

yaşta ali e kucağından koparıp, resmiyet çatısı altına sokmak 
suretiyle bu yavrularımızı çeşitli sıkıntılarla da karşı karşı¬ 

ya bırakabiliriz" diyerek, altı yaş uygulaması ile ilgili, il¬ 

lerden gelen görüşler, sonuçlar, değerlendirme ve tekliflerin 

titizlikle incelendiğini ayrıca yabancı ülkelerin de bu konuda!:i 



tatbikatının bir kere daha gözden geçirildiğini bütün bu değer¬ 

lendirmeler sonucunda bir yıllık tecrübenin altı yaş gurubu 

uygulaması halikında kesin bir kararın verilmesine yeterli ola¬ 
mayacağını belirtmiştir. 

Uygulama sonuçlarının kesin hüküm vermeye yeterli olama¬ 

dığının yanı sıra, birinci sınıfta başarı gösteren 6 yaş çocuk¬ 
larının , ikinci sınıftaki başarılarının gözlenmesi ve izlenmesi¬ 
nin de, uygulamanın bir yıl daha devam etmesi ihtiyacını doğur¬ 
duğu Bakanlıkça bildirilmiştir. 

1983-1984 öğretim yılında uygulamaya konan 6 yaş okullaş¬ 
masının ±yÛ4--L9ö5 öğretim yılında da devası edeceği 3.9.1984 

tarih, 1984/127 sayılı Genelge ile Valiliklere bildirilmiştir. 

1983-1984 yılma ait genelgede milli Eğitim Temel kanunu¬ 
na ve anayasaya atıflarda bulunularak uygulamanın esasları ge¬ 

nel, resmi ilkokullar ve özel ilkokullar olmak üzere açıklan¬ 

mış, 6 yaş çocuklarının getirilen uygulama ile ne gibi zorluk¬ 
larla karşılaşabileceğine dair herhangi bir tereddüt belirtir 

ifade kullanılmamıştır. İkinci yıla ait genelgede ise 6 yaş 
gurubu çocuklarının okullaşması meselesinin fevkalade ciddi ve 

hassas bir konu olduğu vurgulanarak, bu tatbikat ile ilgili 

kararın doğru verilmediği takdirde, varlık ve geleceğimizin en 

büyü: teminatı olan yavrularımızın bedenen silmen ve ruhen 

tahrip olması ihtimalinin kuvvetli olduğu görüş ve kanaatine 
varıldığı bildirilmiştir. 



Diğer taraftar, bu genelgede yer alan "Tam hazırlık yapıl¬ 

madan başlatılan bir yıllık tatbikatın sınırlı tecrübesiyle 6 

yaş -uygulaması hakkında EVET veya HAYIR gibi kesin bir hüküm 
vermek doğru değildir" cümlesinde ise uygulama başlangıcının 

acelejre getirildiği, sıhhatli araştırma ve kararlara dayanılna- 

dığı, aslında itiraf edilmiş olmaktadır. 

Uygulamanın bir yıl daha denenmesine karar verilirken, ilk 

yıl uygulamasının kesin bir değerlendirilmeye tabi tutulamayacağı 

belirtilmekle beraber uygulamada görülen bası aksaklıkların gi¬ 

derilmesine matuf tedbirler alınmıştır. Bütün illerin Milli 

Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlerinin Başkanlığında İlçe Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Kurulu 
Başkanı veya Yardımcısı, merkez i lir okul müdürü ile 6 yaş gurubu 
öğretmenlerinin en başarılı olanlarından "6 Yaş Gurubu Uygulama 
Komitesi"- kurul ar ak söz konusu tedbirler, direktifler halinde 

açıklanarak, bu direktifler doğrultusunda çalışılacağı belirtil¬ 
miştir. 

İlk yıl ■uygulama esaslarına göre farklı sayılabilecek 
direktifler özetle söyledir: 

- 6 yaş uygulamasında geçen yıl karşılaşılan güçlükler 
velilere izah edilerek bu konuda çok hassas ve dikkatli karar 

vermelerine yardımcı olunacaktır. 

_ 6 yaş uygulamasını ilke olarak, yalnız ilköğretim ouklları 

ile geçen yıl başarı oranı yüksek ve şartları müsait olan 
okullar devam ettireceklerdir. • 



86 -

- 30 Eylül 1884 tarihinde 66. aydan gün almayanlar müm¬ 

kün olduğu takdirde ayrı sınırlarda toplanacaktır. 

- Sınıf mevcutları ilke olarak 30'dan fasla olmayacaktır. 

- Özellikle 6 yaş gurubunun problemlerini çözme konusun¬ 
da meleke kesbetmiş, bu sahada bilgili, becerili istidatlı, 
tecrübeli ve hevesli öğretmenlerin görevlendirilmesi sağlana¬ 

caktır • 

- Ders araç ve gereçleri (sıra-masa-kitap-oyuncak v.b.) 

6 yaş gurubuna, imkanlar ölçüsünde, uygun bir hale getirilecek¬ 
tir . 

- Ogr eııcil erin başarısının değerlendirilmesinde 7 yaş 
gurubundan beklenenler değil, daha çok bu yaşın gelişimine uy¬ 
gun çevreye, arkadaşlara uyma, fürkoeyi dinleme, anlama, konuş¬ 

ma yönleriyle kavrayabilmeleri üzerinde durulacaktır. 

- İl Eğitim Araçları Merkezleri, ellerindeki imkanlarla 

6 yaş uygulaması yapan okullara yardımcı ol ac alıl ardır. 

- İhtiyaç olan yörelerde 6 yaş uygulaması ile birlikte 
anasınıfı tatbikatının ağırlık olarak denenmesine ve yayılma¬ 

sına çalışılacaktır. 

- 1984-1985 öğretim yılından itibaren 6 yaş gurubunu 

okutacak öğretmenler ile rehberlik ve teftiş görevlerini yapa¬ 

cak elemanlara hizmetiçi eğitim kursları düzenlenecek, gezici 

rehberler gönderilecektir. 



- Bakanlıkça 6 yaş gurubunun zihni, bedeni, sosyal geli¬ 

şim ve kabiliyetlerine göre düzenlenecek elan "6 yaş taslak 

müfredat programı" hazırlanıncaya kadar; dalıa önce konu ile 

ilgili yayımlanan "6 yaş gurubu öğretmen kılavuzu", genelge, 
broşür ve diğer açıklamalardan fay d al anıl ar al; eğitim-öğretim 
devam ettirilecektir. 

Yukarıda özetlenen ikinci yıl uygulamasına ait esasların 

ilk yıl uygulama esaslarını kısmen değiştirdiği görülmektedir. 

Ancal; bu değişiklikler uygulamaya karar verilmesinde olduğu 

gibi yine, bilimsel d ay analılar a sahip olmayıp, bir konunun d eneme- 

yanılma metodu ile değerlendirilmesi görüntüsünü taşımaktadır. 

6 yaş uygulamasında karşılaşılan güçlüklerin velilere 

izahı, sosyal ve kültürel bakımdan dalıa gelişmiş belgelerde ve 
konuya ilgi, duyan veliler bakımından etkili olabilir. Diğer 

bölgelerde ise, (lürkçenin yeterince konuşulmadığı bölgeler 
dahil) velilerin doğru karar verme ihtimali dalıa düşük olacak¬ 
tır. Diğer yandan böyle bir kararı velinin vermek durumunda 

kalması, veli ve aile tarafından prestij meselesi de yapıla¬ 
bilir. 

6 yaş uygulamasının ilke olarak yalnız ilköğretim okul¬ 

ları ile ilk yıl başarı oranları yüksek ve şartları yeterli 

olan okullarda sürdürülmesinin, eğitimde fırsat eşitliği ilke¬ 

sini bozma etkisi, Bölüm III.1.2.İİİ. de açıklanmıştır. 

ikinci yılda, JO I^rlül itibariyle 66 aydan gün almayan¬ 
ların ayrı sınıflarda toplanacağı belirtilmektedir. Bu yapıl¬ 
dığı takdirde 5; 5,5 ve 6 yaşa yaklaşmış olan çocukların 
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farklı gelişime sahip olmaları kabul edilmiş olmaktadır ki; 

'uygulama devam ettiği takdirde faydalı bir değişiklik olacaktır 

Sınıf mevcutlarının ilke ol ar al: 30' dan fasla olmayacağı 

esasının, ilk yıl sonuçlarında, il raporlarında alınması iste¬ 
nen tedbirler doğrultusunda getirildiği anlaşılma!-:tadır ve 
olumlu bir değişikliktir. 

6 yaş ■uygulamasının büyü: ölçüde öğretmen meselesine 
dayandığı ilk yıl uygulama sonuçlarından ortaya çıktığı üzere, 
bu genelgede de konuya önem verildiği görülmektedir. İlk öğre¬ 
tim yılında söz konusu olmayan, 6 yaş gurubunu okutacak öğret¬ 
menlerin ve bu arada rehberlik ve teftiş görevlerini yapacak 

elemanların hizmet ıçı eğitimlerinin düzenlenmesi gündeme gel¬ 

miştir. iiu olumlu gelişmenin yanında, b yaş gurubunun prob¬ 
lemlerini çözmede meleke kesbetmış, bu sahada bilgili, beceri¬ 

li , istidatlı, tecrübeli ve hevesli öğretmenlerin görevlen¬ 

dirilmesinin sağlanmasından bahsedilmektedir, bir yıllık uygu¬ 

lama sonunda öğretmenlerin istidat, tecrübe ve heveslerinin 

nasıl tespit edileceği soruşu ortaya çıkmaktadır. Su kadar 
zamanda öğretmenin "meleke kesbetmesi" ise pek anlamlı görün¬ 
memektedir . 

12? sayılı Genelge'nin getirdiği diğer önemli bir yeni¬ 

lik, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esasıdır. Anlaşıl¬ 

dığı kadarıyla okuma-y azma, baş arının değerlendirilmesinde tek 
unsur olarak alınmayacak, böylece öğretmenler ve öğrenciler 
bütün güçlerini okuma-y azmaya yönlendirip bunalmayacaklardır. 
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Değerlendirmede 7 yaş gurubundan beklenenler değil daîıa 
çok bu yaşın gelişimine uygun davranışlar (çevreye, arkadaşlara 
uyma, Türk ç ey i dinleme, anlama ve konuşma) üzerinde durulacağının 
esas alınması çocukların okul hayatına uyum sağlaması bakımın¬ 
dan olumludur. 6 ve 7 yaş çocukların özelliklerine göre değer¬ 
lendirilmeleri adil bir ölçü olmakla beraber, aynı tarz eğitim 
programında okuyup farklı değerlendirilmeye tabi tutulmak, öğ¬ 
retmenlere büyük sorumluluk yükleyecektir. Bu da bir müfredat 
programının hazırlanmasını acilen gerektirmektedir. 

6 yaş gurubu için ikinci yıl da ayrı bir müfredat prog¬ 
ramı hazırlanmamıştır ve bir taslak müfredat programı' Iıazır- 
— 0*11121 o a kadar; daha önce konu ile ilgili yayımlanan öğret¬ 

men kılavuzu, genelge broşür ve aç ıkl amal ardan faydalanılarak 

eğitim ve öğretimin devan ettirileceği bu genelgede açıklan¬ 
mıştır . 



ÜLKELERE GÖRE MECBURt YILLAR VE İLKOKÜLA 
BAŞLAMA YAŞLARI 

ÜLKE 
Yaş 

Sınırları 

Mecburi 

Eğ. Yılı ÜLKE 
Yaş 

Sınırlan 

Mecbur: 

Eğ. Yıl: 

TÜRKİYE 7—14 5 TUNUS 6—15 6 

GÜNEY AFRİKA 7—16 9 ZAİRE 6—12 6 

SUDAN 7—13 6 KANADA 6—16 10 

ABD 7—17 10 KÜBA 6—14 6 

BREZİLYA 7—15 8 EL SALVADOR 6—18 9 

VENEZUELA 7—14 7 JAMAİKA 6—15 9 

ENDONEZYA 7—13 6 MEKSİKA 6—14 6 

KUZEY KORE 7—15 8 PANAMA 6—15 9 

TAYLAND 7—15 7 ARJANTİN 6—14 7 

ARNAVUTLUK 7—15 8 ŞİLİ 6—14 8 

BULGARİSTAN 7—15 8 PERU 6—15 9 

DANİMARKA 7—16 9 BAHREYN 6—15 9 

FİNLANDİYA 7—16 9 HİNDİSTAN 6—11 5 

NORVEÇ 7—16 9 İRAN 6—14 8 
POLANYA 7—15 8 IRAK 6—12 8 

İSVEÇ 7—16 9 İSRAİL 6—15 9 

YOGOSLAVYA 7—15 8 JAPONYA 6—15 9 

S.S.C.B. 7—17 10 ÜRDÜN 6-15 9 

GÜNEY KORE 6—12 G 

İRLANDA 6—15 9 SURİYE 6—11 6 

İTALYA 6—14 8 AVUSTURYA 6-15 9 

HOLLANDA 6—16 10 BELÇİKA 6—14 8 

PORTEKtZ 6—12 6 ÇEKOSLAVAKYA 6—15 9 

ROMANYA 6—16 10 FRANSA 6—16 10 
İSPANYA 6—16 10 F. ALMANYA 6—15 9 

İSVİÇRE 6—15 9 D. ALMANYA 6—16 10 
İNGİLTERE 5—16 11 YUNANİSTAN 6—12 6 
AVUSTURALYA 6—16 10 MACARİSTAN 6—16 10 
CEZAYİR G—14 8 

ANGOLA 6—14 5 

KONGO 6—16 10 
MISIR 6—12 6 
GANA 6—16 10 
LİBYA 6—15 9 

KAYNAK : UNESCO, SI al istical Ycarbook 1981 Sayfa 16 - 22. 
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S O N u ç 

İlci yıldan "beri sürdürül eğelen 6 yaş Çc çulları¬ 
nın ilköğretim kapsamında Öğrenim görmelerinin mevut 
nj o— — — e ^ i LÂ.a< o 8L. y 1 ılacağı, çalışmanın "G-iriş" bölümünde 

belirtilmiş idi. İki yıllık deneme uygulamasının ilk 
yılına ait el ar ak, ilgili Bakanlığa gönderilen il raporlarında¬ 

ki sonuçların incelenmesinde genel başarı oranının yüzde 57,5 

olduğu görülmüştür. Bu, iyimser tahminler ile varılmış bir oran¬ 

dır. Çünkü uygulama başlangıcındaki esasları belirtir Bakanlık 
Genelgesinde, konunun tartışılmaması ve uygulamanın yürütülmesi 
için bütün gayretin sarf edilmesi istenmiş; il raporlarında da 
bu isteğe uygun olarak açıkça başarısızlıklardan baiısedilmeyip, 

al m cı ı ı c cu z o. i ı> a 0 o eta l-jt 1 o ranını artıracağı düşünülen tedbir¬ 
ler s ir al anmı o t ır. 

6 yaş okullaşmasının uygulaması başlıca iki yönden değer¬ 
lendirilmiştir : 

1) Uygulama sebepleri bakımından: Okul ile çocuk ruh 

sağlığı ve gelişimi arasındaki ilişki yönünden C yaş gurubunun 

ilköğretime alınmasında bilimsel dayanakların mevcut olmaması, 

uygulamada en büyük eksikliği doğuran etkendir. Uygulamanın 

başlangıcı ve devaraı sırasında, ilgili Bakanlık genelge ve 
yayınlarında ilköğretime başlama yaşının 6'ya indirilip indiril¬ 

memesi tartışmalarına yer verilmiş; ancak 6 yaş çocuklarının 
nasıl bir öğretim sisteminde eğitilmesinin doğru ve faydalı ol¬ 

duğuna dair bir çalışma veya rapora rastlanmamıştır. Zaten 
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uygulanana karar verilmesindeki sebepler arasında da, bu yaş 
çocuğunun ruhsal ve fiziksel gelişiminin ilköğretim yaşının 
erkene alınmasını gerektirdiğinden bahsedilmemiştir. 3u durum¬ 

da uygulamaya tamamen, çocukların ruh. sağlıkları, eğitilebilme 
özellikleri ve olrul sistemine olan ihtiyaçları dışındaki düşün¬ 

celerle başlandığı ortaya çıkmaktadır. 

uygulama sebepleri incelendiğinde, çoğunun ou tür bir 
uygulama için gerekli veya yeterli şart olmadığı görülmektedir, 
konunun en önemli d yanağı ol.ara: ileri sürülen dünya ülkelerin¬ 

deki zorunlu eğirir, yaş sınırlarının örnek alınması, yaş kavram¬ 
larının farklılığı sebebiyle yanıltıcı olma:-tadır. 

Yine önemli sebepler arasında yer alan iürkçe 'nin geliş¬ 

tirilmesi amacına ise, 7 yaş çocuğuna uygun olarak hazırlanmış 

yoğun ders programı ile ulaşıl amana.: tadır. 3u yoğun programla 

ayrıca, çocukların iıade, zihin, duygu ve beden gelişimlerini 
sağlamada; oyun ihtiyaçlarını gidererek arkadaş ve çevreye uy¬ 

malarında^ istenil en sonuca 'ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. 

İlköğretim yaşının erkene alınması için bir sebep ol ara: 
ileri sürülen, dünya ülkeleri uygulamalarının, olrul öncesi 

eğitiminde dikkate alınmaması ilgi çekicidir. Oysa, yukarıda 

bahsedilen, çocuk gelişiminin ilıtiyaçlarının karşılanmasında 
olrul öncesi eğitimi konusuna verdikleri önem doğrultusunda, 
özellikle batı ülkelerinde çocukların büyük bir kısmı çocuk 
yuvala'iııdan veya anaokulla’indan geçere!: oirula gitmektedirler. 
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2) Uygulana sonuçları bacınından: üçle mevcut ili-: yıl 

uygulamasının sonuçları incelenerek, karşılaşılan güçlükler 
oneın sırasına göre tasnif edildiğinde; en büyü;: aksaklık 6 

yaş çocuklarının karma veya birleştirilmiş sınıflarda ders 
görmek sorunda kalmaları şeklinde ortaya çıkmıştır. Ayrı bir 

müfredat programı olmadan, karma sınıflarda öğrenim gören 
çocukların mevcut başarıları da öğretmenlerin pedagojik ve 
mesleki otoritelerini ispatlamak için kendilerini ve çocukları 

aşırı şekilde zorlamalarından kaynakl anmış tır. 

6 yaş çocuklarının, il raporlarında sıkça bahsedi¬ 
len, sınıfa uyum gösterememeleri, çabuk sıkılmaları, ilgileri¬ 

ni toplayamamaları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamaları 

sonucu sınıfın düzenini bozmaları gibi aksaklıklar, tamamen 

bu yaşa has bir müfredat programının bulunmayışına dayanmakta¬ 
dır . 

Bölgeler arasındaki gelişmişlik ve sosyo-kültürel 
farklılıklar, dağınık yerleşme birimleri, sağlık problemleri 

gibi bası genel meseleler., uygulamada başarı oranlarını daha 

da düşürmüştür. 

6 yaş uygulaması mevcut haliyle incelendikten sonra 

ortaya iki alternatif çıkmaktadır: Bunlar uygulamanın imkan ve 

ihtiyaçlara göre düzeltilerek devam ettirilmesi veya uygulama¬ 

dan vazgeçilmesidir. 
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6 yaş uygulaması tek alternatif olarak ele alındılında 
çocuğun özellikleri, ilgileri, becerileri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda bir müfredat programının hazırlanması,yapılacak 
en önemli düzeltme olacaktır. Hazırlanacak olan programda bölge 
ve kültür farklılıkları gözönünde bulundurularak, ilk öğrenim 
yılının belli bir süresi çocuklarda okul olgunluğunu sağlamaya 
ve zillin geliştirmeye yardımcı olacak şekilde kullanılmalıdır. 
Bunun yanında öğretmenlerin, çocuk ruh sağlığı ve eğitimi konu¬ 
larında mesleki ve pedagojik formasyonlarının geliştirilmesi 
için mutlaka etkili ve yoğun hizmet içi eğitim çalışmalarına 
başlanmalıdır, uygulamanın devamı halinde ayrıca, tesis, kay¬ 
nak ve imkan meselesi içerisinde telakki ettiğimiz irili ufak¬ 

lı bir çok şikayet ve aksaklığın giderilmesi, üçüncü önemli 
meseledir. 

Uygulamadan vazgeçilmesi halinde ise, 6 yaş çocuklarının 

gündeme gelmiş eğitim meselesi bir kenara bırakılnayıp, bu yaş 
gurubuna uygun bir eğitim sisteminin ne olacağı araştırılmalı¬ 

dır ki; kanımızca bu sistem okul öncesi eğitimi olarak düşünül¬ 

melidir. Esasen uygulama süresinde ortaya çıkan bir çek mesele 

ve aksaklığın, 6 yaş çocuklarının okul öncesi eğitimine yönel¬ 

tilmeleri sonucu kendiliğinden ortadan kalkacağı, bu çalışmada 

aç ıkl aranı ş t ır. 

O hal d e, uygulama sırasında ortaya çıkan ve düzeltilmesi 
gereken bu kadar güçlük ve aksaklık, uygulama devam ettiği süre¬ 
ce okul hayatının başlangıcındaki çocukların okuldan soğuma¬ 
ların sebep olarak, okula karşı olumsuz bir tepki geliştirme¬ 

lerini doğurabilecektir. İki yıllık deneme mahiyetinde sürdürülen 
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bu uygulamanın eğitimdeki fırsat eşitliğine aykırılığı da 
dikkate alınarak, Türkiye şartlarında 6 yaş çocuğunun ilköğre
time alınması uygulamasından vazgeçilmeli; kaynaklar, hayat 

ile okul arasında önemli bir basamak '“lan okul öncesi eğitimi

nin yaygınlaştırılmasına sef erber euilmelidir. Böylece, oturmuş 
ve düzenli oluşundan memmunluk duyduğumuz ilköğretim sistemimiz 
sarsılmamış ve hatta, okul öncesi eğitimden geçen çocuk sayısı
nın artmasıyla, genel başarı oranı yükselmiş olacaktır. 



S U M M A R Y 

lOth National Educational Council nıade a resolution about lovvering the age 
necessary for starting compulsory education to 6 years old, in 1981. Following this 
resolution, modification is made on National Education Law to implement schooling 
of 6 years old age group. 

The implementation has started at a trial base in 1983—1984 session. Evaluatig 
the experience of this implementation shows that there are several problems concerning 
non—existance of curriculum, proffessional and pedagogical inadequacies of instructors 
for this age group, equipment and financial recource problems seem to be the other 
insufficiencies. 

In order to improve tlıese imsufficiencies came about in the first year of the experi- 
ment, the implementation of the schooling of six year age group isextended to second 
year. 

Considering that pupil vvho had received preschool education appears to be more 
successful during the compulsory education period, in order for achieving eaualitv of 
opportunity, this kind of preschool facilities should be spread out nationvvide. 

Unless tlıis objective is achieved six year age group schooling would ııoi have the 
desired outcomes since "readiness to learn" is important for early schooling age. 
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