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II OÎRÎ$ 

Birey ya da toplumlar, doğa ve çevre sürekli 

olarak etki ve tepki ilişkileri içinde üç ayrı sistemdir-. 

Bireyin ya da toplumların doğa ve çevresi ile olan ilişki¬ 

lerinde 1/ egemenliği ancak doğa ve çevresi üzerinde kura¬ 

bildiği kontrolün niteliği düzeyinde kalacaktır-. Söz 

konusu kontrolün niteliğini belirleyen başlıca gösterge de 

teknolojidir. Başka bir anlatımla, bir toplumun sahip 

olduğu teknolojik düzey o toplumun doğa ve çevresi üzerin¬ 

deki egemenliğinin niteliğini yansıtmaktadır. Teknolojik 

gelişme ise yeni organize bilgilerin bulunup üretim süre¬ 

cine alınması ve doğa, çevre üzerinde yeni egemenliklerin 

kurulması demektir. Böylece bir toplumda doğa ve çevre 

üzerindeki kontrol ve egemenlik geliştirilebilir. 

Oysa organize yeni bilgilerin elde edilmesi 

ya da bunların üretim sürecine alınması bu güne değin 

doğa ve çevre üzerindeki kontrolün niteliğini belirleyen 

bilgi birikiminin toplumdaki bireylere sürekli ve hızla 

aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgi birikiminin 

bireyin doğa ve çevresinin kendi üzerindeki etki ve tepki- 

1/ Birey ya da toplum, doğa ve çevre ilişkilerini ekonomik 
sosyal, kültürel ve siyasal ilişkiler olarak topluca 
ele almaktayız. Burada doğal kaynakların kullanılması 
üretim biçiminden aile,.toplum ilişkilerine, toplumsal 
değer yargılarından, siyasal görüşlerden uluslararası 
değer yargıları ve siyasal görüşlere değin her tür 
ilişki kasdedilmektedir. Bu tanımlamalarda genelci 
kalınmıştır. 
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lerini değerlendirme olanakları verecek bir biçimde akta- 

bllriiâsı onu doğa ve çeVre überitıdeki kontrolünün niteliğini 

geliştirecek yeni orgatıize bilgi birikimini sağlamaya da 
yönelecek ve bireyin de dolayısile toplumun döğa Ve çevresi 

üzerindeki egemenliği artacaktır. 

Söz konusu bilgi birikiminin aktarılmasını sağ¬ 

layacak ve bireye çevre ve doğanın etki ve tepkilerini 

değerlendirme olanakları verecek sistem eğitim sistemidir. 

O halde eğitim sisteminden beklenen amaç, bireye ya da 

topluma doğa ve çevresi üzerindeki kontrol sisteminin 

niteliğini geliştirecek bilgi birikimini ve kendisi ile 

öteki sistemler arasındaki etki tepki ilişkilerini değer¬ 

lendirme olanakları verebilmek olmalıdır. Bu nedenle 

eğitim olgusunun bir toplumun teknolojik ilerlemesinde 

bir itici güç olabilmesi ve bundan sağlanacak ya da transfer 

edilecek yeni bilgilerin üretim sisteminde kullanılabil¬ 

mesi için üretim sisteminin her aşamasında onunla eş¬ 

güdümlü esnek bir yapıda geliştirilmesi sağlanmak zorundadır. 

Eğitimin ilk kademesinden başlayarak üretimle 

ilişkilendirme noktasından hareket edilmezse ve yeni 

organize bilgi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek 

esnek bir yapıya kavuşturulamazaa eğitim sistemi kendi amacına 

ters düşen sonuçlar vermek durumunda kalacaktır. 

Eğitim sisteminin bu genel amacı yanında biraz 
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dakh özelleştirilmiş diğer bir amacı Vardır. 0 da bir 
toplumda ekonomikli! vö âobyal sistemin gereksinmelerine 
uygun sayıda ve nitelikte insângücü yetiştirmektir. 

Ekonomik yapı, eğitim sistemi ve birey arasın¬ 

daki ilişkilerin düzeyi ve niteliği eğitim sistemini devamlı 

düzenleyen bir güç olma durumundadır. Üretim sisteminin 

birey üretimdeki etkisi ve bireyin eğitime akseden talebi 

diğer yandan üretimin eğitim sistemine direkt baskısı 

eğitim sisteminde dönüşümleri ve oluşumları belirlemektedir. 

Eğitim; bu ilişkilerin dışında bir üst yapı 

kurumu olma durumundadıri Bu özelliği ile eğitim, devletin 

ekonomik, politik ve ideolojik tercihlerini yayma ve 

yerleştirme aracı olmaktadır. Bu nedenle gerek sosyalist 

gerek kapitalist toplumlarda kullanılan eğitim planlarında 

yöntem ve teknikler genellikle aynı olup sadece sistem 

hedefleri açısından içerikleri değişik olma durumundadır. 

Batı dünyasında eğitim ekonomisi ve planlaması 

ile ilgili çalışmaların yoğunluk kazanmaşı oldukça yenidir. 

Konu ile ilgili 4-20 kitaplık bibliyografide yapılan bir 

taramada 14- kitabın 194-0 öncesi, 6 kitabın 194-0 - 50, 

19 kitabın 1950 - 54-, 381 kitabın da 1955 - 84 yılları 

arasında yayınlanmış olması konuya yaklaşımın çok yeni 
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olduğunu göstermekledir £/. Bu ilgiyi artıran başlıca 

neden; kapitalist ekoüömi Sisteminde prodüktivite artişi- 

nm eğitime, eğitilmiş ve dolayisiİe beceri kazahtöış 
İŞgütünö dayandırılabilmesi olmuştur. A^riddî 

1. Batı ekonomilerinde ortaya çıkan genel 

konjonktürel krizlere çevre bulma ya da hafifletmede bir 

araç olma durumuna sokulan insan gücüne insan gücü yetiş¬ 

tirme politikasına verilen ağırlık, 

2. Eğitimin, sistemin gerektirdiği üretim 

fazlasını emdirebilmek için bir tüketici tabakası 

yetiştirmek, 

3- Veya işsiz olan bir genç yaş nüfusunun 

büyük kısmına uğraşı bulmayı (modern islahaneler) amaç 

edinmesi, 

4. Eğitimin dikey mobiliteyi sağlayacak 

en önemli unsur olduğu görüşü, 

5. Eğitimin mevcut sistemin ideolojisini 

yerleştirme ve yaymada en etken araç olması, 

6. Elitist bir eğitim yerine işbölümüne uygun 

uzman yetiştirmeye yönelik eğitimin ağırlık kazanması, 

eğitime talebi bu yönlerde etkileyerek ve 
     .A. 

27 M»J.Bowman, ;'UJ&e Human Investment Revolution in Economic 
Thougnt” M. Blaugh. Edited, Economic of Education 1 
içinde Penguen Modern Economics, 1968, S.101. 
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büyüterek soruna yeni bir boyut kazartdlrmıÇ ve bü konudaki 

çalışmaları hızlandırmıştır. 

Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde eğitimin 

yanılgısı aşırı uzmanlaşmaya götürmektir 3/« kaynakları 

kıt olan bu ülkelerde üretici eğitimi mümkün olduğu kadar 

ekonomik vermek gerekmektedir.--Çok yönlü bir eğitimle 

endüstrinin her koluna karşı genel bir yatkınlık ve belirli 

bir bilgi ve beceri düzeyi sağlamak amaç olmalıdır. Bu da 

ancak temelden başlayan çok yönlü eğitimle mümkün olabilir. 

Eğitimin amacı çeşitli toplumların gereksinme¬ 

lerine uygun becerili işgücü yetiştirme olduğunda verilen 

becerinin niteliği de araç olarak anlam kazanacaktır. 

Eğitimin örgün-yaygm ve örgün eğitim kademe ve kurumların 

bütünlüğü ilkesi içinde ele alınıp incelenmesi gerektiği 

halde, tezin konusu olan 8 Yıllık Temel Öğretimin, eğitim 

kuramlarının ve beceriye yöneltme fonksiyonunun başlangıç 

noktası olması ve sağlanmak istenilen üretim-eğitim uyumu 

için önerilmiş olması konuya özel bir durum kazandırmak¬ 

tadır. 

3/ İyi bir yurtrcaş olmanın gerektirdiğinden çok-bilgi ve 
ekonominin ihtiyaç duymadığı uzmanlıkları veren bir 
eğitimi 'gösteriş için tüketicir eğitim olarak tanım¬ 
layabiliriz. " 

A.Lewis "Education and Economic Development Social 
and Economics Studies. Vol. 10y 1961. 
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Eğitim sistemininve politikasxnxhkalkxnma poli- 

tikasxnxn ve üretim sisteminin bir bölümü olduğu 

ve bu ilişkiler bütünlüğü içinde eğitimin tek başına ele 

alxnxp planlanamxyacagx, izlenemiyeceği ve eleştirilemiye- 

ceği kuşkusuzdur. Bununla beraber,- bu tezde ekonomik 

tercihlerin, hedeflerin ve insangücü ihtiyacx tahminlerinin 
\ 

saptanmasx yöntem ve tekniklerinin yorumüna girilmeyip* 

konu mevcut verilerden hareketle ele aliüarak incelenmiştir» 

Eğitim olgusunun tanxmxna ve amaçlarina deği¬ 

nilen bu bölümden sonra, çok amaçlx temel eğitim yaklaşx- 

mxnxn tarih içindeki gelişim' ve ülkemizde bu eğitim 

biçimini gerektiren nedenler belirtilecek ve bu gereksin¬ 

melere dayanxlarak önerilen 8 Yxllxk Temel öğretimin 

içeriğini aksettirecek öğretim programlarının düzenlenmesi 

ele alxnacaktxr* 
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IIo EĞİTİM TARİKİMİZ İÇİNDE ÇOK AMAÇLI TEMEL 

EĞİTİM YAKLAŞIMLARI 

1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 

Osmanlı toplümunun ilk yıllarında 

eğitim sistemi üç kademeden oluşmaktaydı. 

a. Mahalle mektepleri: önceleri 

camilere bağlı, sonraları vakıflarca yaşatılan tümü ile 

dinî bilgi ve beceri veren okullar. 

b. Medreseler: Tümüyle din adamı 

ve devlet memuru yetiştiren ve kısmen dinî esaslara daya¬ 

nan devlet yapısında fonksiyonel, fakat ilerici, yenilikçi 

olmayan eğitim kurumlan* 

c° Enderun: Belli bir zümreye 

(saraya) hitap eden, toplumdan uzaklaşmış, yabancılaşmış 

okullar. 

Osmanlı toplumunda eğitimin sosyalize olduğu 

yegane alan okul dışında verilen eğitim fonksiyonunda 

saydamlaşmaktaydı. Bu sosyalize olduğu kadar fonksiyonel 

ve çok yönlü bir eğitim biçimiydi. Ancak, organik ve 

geleneksel yapıya çok yakından bağlı bulunmaktaydı. Bu 

eğitim biçimini kentde ve kırda olarak ikiye ayırabiliriz. 

./** 



a» Kentsel yörelerde esnaf ve sanatkâr¬ 

ların kendi iç yapısıyla uyumlu çırak, kalfa ve usta kademe- 

leşmesi bir çeşit fonksiyonel temel eğitimin görümünü ver¬ 

mektedir. Sistem öylesine düzenlenmiştir ki kullanılan 

teknolojik nitelik, tedarik ve pazarlama ve fiat kontrol¬ 

lerini yapan içsel örgüt (loncalar) sistemin gerektirdiği 

nitelik ve nicelikte insangücünü de çırak-kalfa-usta kade- 

meleşmesi ile sağlanmaktaydı. Çıraklık ve kalfalık aşamala¬ 

rında usta tarafından işle ilgili beceri ve bilgi birikimi 

sağlanmakta, bunun dışında toplumsal yapının gerektirdiği 

sosyal ve kültürel cfeğer sistemleri de çırak ve kalfaların 

ustalarını gözlemeleri, izlemeleri ile kazanılmaktaydı. 

b. Kırsal yörelerde de çocuk geniş 

aile içinde eğitilmekte ve işe dönük bilgi ve beceri 

"yaparak izleme ve öğrenme" yöntemi ile kazandırılmaktaydı. 

Teknolojik gelişmeye kapalı üretim sürecinin etkilediği 

bu eğitim biçimi sosyal organizasyon ile değer sistemlerine 

sıkı sıkıya bağlılığı sonunda 7/enilikçi . olmaktan uzak 

tutucu bir gelişme göstermiştir,, 

Osmanlı İmparatorluğunda batılı¬ 

laşma ve yenilik hareketleri özellikle askerî gereklerden 

dogm^tur. Meslekî beceri kazandıracak okulların kurul¬ 
masına ordunun ihtiyacını karşılamak amacı ile başlanmıştır. 
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Cevdet Tarihinde 1782 de Sür'at Topçuları adı ile askerî 

eğitimin yanı sıta beceri kazandıran 'eğitime yönelmiş bir 

dınıf kurulduğu anlatılmaktadır 4/. II. Sultan Beyazıt 

tarafından kurulan (1789) ve II» Selim tarafından geliş¬ 

tirilen Tophane ile Osmanlı İmparatorluğunda öğretim sis¬ 

teminde meslekî eğitimin yer almaya başladığı görülmek¬ 

tedir. 

II. Mahmut zamanında 1824 de 

çıkartılan bir fermanla ilk defa eğitim sorumluluğunun 

devlete ait olduğu belirtilmiş ve yeni tip okulların 

açılması öngörülmüştür. Bu fermanla ilk defa Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Rüştiye adı altında yeni bir okul 

tipi kurulmuştur„ Orta öğretimin birinci devresine denk 

düşen bu okulların askerî, tıbbî ve bürokrat yetiştiren 

okullara öğrenci yetiştirmesi amacı ile hareket edilmiş¬ 

tir ve ilk okul 1847 de Maarif-i Adlî adı altında Sultan 

Ahmet Camiinde açılmıştır t/„ Bu okullarda aritmetik, 

coğrafya, arap harfleri, kuran, resim ve minyatür gibi 

konuların yer aldığı saptanmıştır. Bu arada bu okulları 

öğretmen yetiştirmek için Darülmuallim okulları açılmıştır. 
  

4/ Ferhat Şenatalar, Gelişmekte Olan Ülkelerde Meslekî 
Eğitim Sorunları, "Türkiyedeki Durumun İncelenmesi" 
basılmamış eser, S.9 

£/ Nevzat Ayas, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi, 
Kuruluşlar ve Tarihçeler, Ankara, M.E.B.Basımevi 1948 

S.199-200 



Devlet, devamın parasız olduğu bu okulların öğretmenleri¬ 

nin ücretlerini ödeme $ kitap ve araç gerecini temin etme 

yoluna gitmiştir. 

1859 da tüm eğitim sistemini 

kapsayan "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi" nin çıkarıldığını 

görüyoruz 6/. Sübyan Okullarında mecburi ilk öğretimi 

ve bu okullarla Rüştiye ve İdadilerde parasız öğretim 

ilkesini getiren bu nizamnamede eğitim sisteminin reor- 

ganizasyonu önerilmektedir. 

Beceriye dönük eğitim ile ilgili 

bir çabaya 1885 de ıslahanelerin "Mekteb-i Sanayi" haline 

dönüştürülmesinde rastlanmaktadır. Bu okullarda genel 

kültürün yanısıra sanat öğretmek esas olmaktadır. Buna 

rağmen bu çağda eğitimde beceri kazandırmak amaç olmayıp, 

eğilim batılılaşma olmaktadır. Ülkenin ekonomik ve 

politik yapısının dolayısile batının etkisini eğitim kurma¬ 

larında görmek mümkündür. Bu etkilerle (1858 Osmanlı- 

îngiliz Ticaret Anlaşması ve diğer Avrupa Ülkeleri ile 

yapılan benzer anlaşmalar ve Tanzimat Fermanı) 1860 da 

batı tipinde bürokrat yetiştiren Galatasaray Lisesi ile 

6/ Sadrettin Celâl Antel, Tanzimat Maarifi, İstanbul 
Maarif Matbaası 194-0, S.4-51 

Haşan Âli Yücel, Türkiye Orta Öğretim, İstanbul 
Devlet Basımevi 1938, S„ 8-9- 
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yabancı öğretim kurumu olan Robert Kolej kurulmuştur-* 

Mevcut ikili toplumsal yapının eğitime de aksetmiş olması 

olağandır. Bir yandan geleneksel, diğer yandan batıya 

dönük (modern) eğitim kurumlan eğitimde bu ikili yapıyı 

yansıtmaktadır. Batının etkisi giderek artmıştır-. Abdülhâmit 
zamanında İmparatorluk sınırları içinde 600 den fazla 

Amerikan Koleji, İngiliz, Fransız Lisesi ve dinî misyon 

faaliyette bul anmaktaydı. 7/ Bu eğitim sisteminin oluşturduğu 

aydın tipinin ilginç bir örneği olarak 1910 yılında 

Eğitim Bakanı olan Emrullah Efendinin eğitim tarihimize 

Tuba Ağacı Teorisi olarak geçen düşüncelerini verebiliriz. 

"Türkiyenin kurtuluşu üst kademede yetişmiş aydın bir kadro¬ 

nun görev alması ile mümkündür. Bu iş için eğitim düzenini 

yeni baştan ele almak gereklidir. Bir toplumun bütün fert¬ 

lerinin belirli bir süre içinde eğitimden geçirilmesine 

hem imkân hem de lüzum yoktur. Sıkı'bir eleme ile memle¬ 

ketin en iyi zekâlarını Darülfünunda okutup üst kadrolar! 

yenilemek’, onlar eliyle tedricen aşağılara inen bir eğitim 

düzeni' kurmak mümkündür, gereklidir. " 

v. Bu arada 1913 de Tedrisat-ı. İptidaî 
•■s 

Kanunu ile zorunlu öğretim 6 yıl olarak kabul edilmiştir. 

  . • ■■ ... : . /# . 

Nejat Erder, "Eğitim Devriminde Planlama Yöntemi", 
Devrimci Eğitim Şurası içinde, TÖS'Yayınları, Ankara' İ9S8 

.. s.479. . -I-
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Öğretilecek dersler arasında Kuran, İslamlığın Şartları* 

Osmanlı Coğrafyası ve Tarihi, okuma, yazma gibi konular 

yer almaktadır. 

Bütün bu gelişmeler incelendiğinde 

fonksiyonel ve çok yönlü bir temel eğitim yaklaşımının 

bulunmadığı görülmektedir. 

2. Cumhuriyet Dönemi 

Mustafa Kemal eğitim ile toplumsal yapı¬ 

nın ihtiyaçlarının bir arada düşünülmesi görüşünü savun¬ 

muştu. Şükrü Koç, Mustafa Kemalin bu konudaki görüşlerini 

şöylece özetlemektedir."Eğitim soyutı j±r kavram değildir. 

İnsanların milletlerin milli nitelikleri, özellikleri, 

ihtiyaçları, ekonomik, sosyal varlıkları onun düzenini 

biçimlendirir, özendirir $/„ 

Cumhuriyet döneminde başlangıçta, ilk 

öğretimde temel hedef okuma yazmayı genelleştirmek ve 

zorunlu eğitimi en küçük yerleşme birimlerine kadar yay- 

gmlaştırmakdı. Bunun yanında zaman zaman eğitimi yeni baştan 

şekillendirmek, öğrencileri hem bir üst eğitime hem de 

iş hayatına hazırlayacak, toplum yapısı ile uyumlu eğitim 

g7 M.Şükrü Koç, Eğitimde Emperyalizm ve Yabancılaşma, 
Ankara 1970» S.4Ş 
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biçimi geliştirme çabalarına rastlanmaktadır. Örneğin; 1924 

de bu amaçla Jöhn Dewey diğer bazı yabandı eğitimciler gelerek 

çalışmalar yapmışla**, eğitim sistemimizle ilgili yeni öneriler 

geliştirmişlerdir. Bunlar mahalli Ve ekonomik koşullara uygun 

bölge özelliklerini yansıtabilecek bir esnek yapıya sahip 

temel öğretim yaklaşımlarıydı. 

1935 yılında kalkınmaya dönük, beceri kazan¬ 

dırmayı amaç eden bireğ|tim kurumu olarak Köy Enstitülerinin 
kuruluş çabalarını görüyoruz. İsmail Hakkı Tunç'un İlk 

Öğretim Genel Müdürlüğüne gelmesi ile başlayan bu çabalar 

Eğitmen Kurslarını giderek Köy Enstitülerini oluşturmuştur. 

Köy Enstitülerinin 17 Nisan 1940 da yayınlanan Kanununda 

amaçlar şöyle belirtilmiştir: "Köy öğretmeni ve köye yarayan 

diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine 

elverişli arazisi bulunun yerlerde Maarif Vekilliğince Köy 

Enstitüleri açılır." 

Kısa sayılabilecek bir sürede 21 köy ensti¬ 

tüsünün açılabilmesi devrin ekonomik şartları (II. Dünya 

Savaşı) düşünüldüğünde başarılı sayılabilir. Enstitüler 

öğrencilere hemen hemen toplumun ihtiyacı olan bütün mesleki 

becerileri sağlayacak durumdaydılar. Bu okullarda yörelerin 

ihtiyacı olan öğretmen, ziraatçi, teknisyen, sağlık memuru 

gibi elemanlar yetişmiş oluyorlardı. Bunlar, hidroelektrik 

dinamo tesisatından kooperatif hesapları muhasebeciliğine, 

radyo tamirinden peynirciliğe kadar çeşitli konularda 

eğitim veren birer eğitim kurumuydular. 

. • 
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Ancak bu uygulamanın sonunda eğitim plânlaması için en 

ilginç durum somutlaşmıştır» Toplum, Enstitünün yetişmiş 

elemanlarını kendi ihtisas dallarında kullanmak için 

gerekli olanakları zamanında hazırlayamama durumunda kal¬ 

mıştır. Üretimin talebi ve toplumsal yapının diğer öğeleri 

ile uyum halinde olmamak bu kuramlardaki eğitimi realizm 

çizgisinden çıkartmıştır. 

II. Dünya Savaşından sonra Amerikalı 

müşavirlerin eğitim sistemimizi etkilediğini görmekteyiz. 

Bu müşavirlerin hazırladığı raporlardan biri I960 dan 

sonra (1961 de) yayınlanmıştır. Bu raporun en ilginç yanı, 

temel öğretimin amaçlarından birinin öğrencilerin "Ülke ekono¬ 

misinde iyi tüketicilerin önemini anlamaları" dır. 9/ 

III. Milli Eğitim Şurasında Sekiz Yıllık 

Temel Eğitim okullarından söz edildiğine rastlıyoruz. 

1952 yılında "Muhtelif Gayeli Okullar"m denemesine başla¬ 

narak çok yönlü teknik veren sekiz yıllık okulun ilk uygu¬ 

laması yapılmıştır 10^^ Üretim sistemi ve toplumun ihtiyaç¬ 

ları ile bir türlü uyum kuramıyan eğitim sistemimizde 

^ğ9/ "the Report of the Turkish National Commission 
on Education" American Board Publication Department, 
Istanbul, 1961, S. 48 

10/ Milli Eğitim Reformu, Alt Komisyonların Çalışma 
Raporları Özetleri, 1971» S.2. 
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zaman zaman uygulamasına girişilen, öğrenciyi bir üst 

eğitime ve iş bayatına hazırlayan "8 Yıllık öğretim” 

görüşü son olarak 1971 yılında Hükümet Programında yer 

alarak bir kere daha örtaya çıkmış bulunmaktadır. 
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III* TEMEL EĞİTİMİ YENİDEN BİÇİMLENDİRMİŞTİ 

GEREKTİREN NEDENLER 

1. Mevcut-temeli eğitimin fonksiyonları 

222 Sayılı Kanun ülkedeki tüm 7-14- çağ 

nüfusuna Devletin temel öğretim hizmetlerini götürmesini 

öngörür. Devlet hu güne kadar bu hizmetin ancak beş yılını 

7-12 çağ nüfusunun % 85 ine götürebilmiştir, 12 - 15 çağ 

nüfusunun ise % 31iarLh -rta okul ihtiyacı karşılanabilmiştir. 

Okuma yazma ve genel bazı bilgilerden 

oluşan beş yıllık ilk öğretim 38»292 okula sahiptir 11/. 

Ancak kır kesiminde bulunan 34-.837 okulun yarısının (16.037) 

tek derslikli oluşu ve yine bu kesimde 7*528 okulun ikili 

öğretim yapması götürülen hizmetin okul sayısı ile değerlen- 

dirilemiyeceğini göstermektedir. On yıllık verim ortalaması 

alındığında ilk öğretime kaydolan her yüz kişiden beş yıl 

sonra 29 kişinin mezyn olduğu görülmektedir. Bu nitelikte 

eğitim gören öğrencilerin % 52 si bir üst öğretime devam 

etmeyip üretim sürecine geçmektedir. Tabii I de görüldüğü 

gibi 1970 yılında sanayi sektöründe çalışan toplam 1.605.171 

kişinin % 58.3 ü ilkokul memnudur» I960 yılında % 38.0 olan 

1y MEB 1970 - 71 İlk Öğretim Yıllığı 



din + Erkek 

+ 64 Yaş 

Faal İşgücünün Sektörler İtibariyle Mezun Oldukları Okullara Göre Böl-'nümü 

( Yüzde Olarak ) 

TOPLAM 

UMUMİ+İLK OK. 
MEZUNU OLMAYAN 

İLKOKUL 
MEZUNU 

ORTAOKUL 
MEZUNU 

LİSE 
MEZUNU 

MES+TEKNİK 
OKULU MEZ. DİĞER 

ÜRKİYE I960 100.0 72.2 23.0 2.1 0.8 1.0 0.9 

OP İ 'AM I 1965 100.0 65.4 28.6 2.3 1.0 1.5 1.2 

1970 100.0 56.0 335.9 3.0 1.3 2.2 1.6 

I960 100.0 83.3 16.1 0.3 0.1 0.1 0.1 

ARIM 1965 100.0 78.5 20.9 0.3 0.1 0.1 0.1 

1970 100.0 72.4 26.6 0.6 0.1 0.1 0.1 

ADENC İL İK I960 100.0 "56.3 38.0 2.6 0.8 1.2 1.1 

1965 100.0 50.2 43.8 2.8 0.8 1.2 1.2. 

1970 100.0 43.8 47.9 3.0 , °*9 2.2 2.2 

I960 100.0 46.8 45.0 4.1 1.2 1.9 1.0 

A N A Y İ 1965 100.0 36.5 54.2 4.5 1.4 2.1 1.3 

1970 100.0 33.0 58.3 4.0 1.3 2.1 1.3 

I960 100.0 32.2 41.7 9.6 4.4 6.1 5.0 
IZ M ETLER 

.. 

1965 100.0 25.2 45.7 9.6 5.5 7.8 6.2 

1970 100.0 18.2 52.0 9.7 5.1 8.8 6.2 

I960 100.0 39.0 41.5 8.2 3.7 3.3 4.3 

İL İNMEYEN 1965 100.0 36.4 42.6 7.5 3.7 5.3 4.5 

1970 100.0 42.5 44.0 3.9 2.4 3.4 3.8 

IYNAK : D.İ.E. I960 - 1965vel970 Nüfus Sayımları 



bu oran giderek artmıştı!* 

îlk okuldan sonra orta okula devam eden 

öğrenciler ise ilk okul programının biraz daha genişle¬ 

tilmiş haliyle hiç bir beceriye yönelmiyen ve genel öğretime 

hazırlık yapan üç yıllık daha bir öğrenim görürler. Bu 

öğrenimin de niteliğini belirtmek için mevcut 1712 orta 

okulun 738 inin köy ve bucaklarda 12/ labaratuvar, araç, 

gereç ve öğretmen eksiği içinde bulunduğunu hatırlatmak 

yararlıdır. Yine Tablo II ye bakıldığında 1970 yılında 

orta okullardan mezun olanların % 16,1nin (65-375 kişi) 

sanayi sektöründe çalıştığı görülmektedir. Oysa, ilk ve 

orta eğitim bu okulları bitiren veya arada ayrılanlara 

üretimde kullanabilecekleri herhangi bir beceriyi, bü 8ıyıllık 

sürede verememektedir. 

Orta okullardan mezun olanların % 16 sı 13/ 

teknik öğrenime yönelmektedir. Teknisyen yetiştiren bu okul¬ 

ların istenilen nitelikte eğitim verdikleri varsayılsa bile 

yılda ortalama 1000 kişi mezun 14/ vermeleri, öngörülen 

kalkınma hedefi ve dolayısile doğacak teknisyen açığı karşı¬ 

sında sembolik kalmaktadır. 

12/ MEB, 1970-71 Orta Öğretim Yıllığı 

13/ Bu orana yetişkin işçi için arz kaynağı olan sanat 
okulları dahildir. 

14/ Bu mezun sayısına sanat okullarının sadece teknisyen 
yetiştiren dalları alınmıştır. 
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Tablo i II 

Kadın + Erkek Faal IggUoOnün Melun Olduklara Okullara Göre Sektörler Arası TQzde Bölön linU I960 - 1965 — 1970 
15+64 Tag -

T 0 P L A M 

Utul .-İLKOKUL MEZUNU OLMAYAN 
L. . imsoiLrırszuNU ORTA OK.L KEZ‘.HU LİSE MEZUNU 

ırsL-gıjonsiT. 
ırzuııu 

OKUL 
D ı a e R 

1 9 6 0 19 7 0 I 9 6 0. 19 6 S 1. 9. 7 0 . 19 6 0 1 9 6 S 19 7 0 19 6 0 1 9 6 *5 1 9 7 0. 19 6 0 1 9 6 *5. 19 7 0 I960 19 6 6 19 70 I960 19 6 9 

TURKİrE TOPLAia 12.286.250 13.006.550 13.741.88? 8.863.917 8.502.897 7.697.518 2.829.824 3.724.613 4.931.763 •255.935 .297.527 407.174 100.743. 135.378 184.720 127.643 193.160 297.607 108.188 İ52.970 223.107 

* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 v 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

tarih 9.110.547 9.286,765 9.040.682 7.595.795 7.300.842 6.547.164 1.471,062 1.941.769 2.400.-102 28.429 30,580 57.523 5,400 4.221 12.802 5,304 4.111 6.232 4.557 5.238 16.559 

* 74.1 71.4 65.8 85-7 85.9 85.1 . 52.0 52.1 48.7 11.1 10.3 14.1 5.3’ 3.1 6.9 4.1 2.1 2.1 4.2 3.4 7.4 

MADENCİ LİK 76,831 86.088 105.288 43.259 43.218 46.129 29.109 37.739 50.381 2.018 2.301 3.179 577 692 949 966 1.068 2.287 822 1.070 2.363 

£ 0.6 0.7 0.8 0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1 

SANAYİ 1.163.160 1.311.241 I.6O5.I7I 544.390 478.926 528.405 523.719 710.187 935.157 48.820 59.419 65.375 13.604 17.780 22.138 22.098 27.699 33.071 10.619 17.235 21.0:5 

* 9.5 10.1 11.7 6.1 5.6 6.9 18.6 19.1 19.0 19.1 20.0 16.1 13.5 13.1 12.0 ,17.2 
i 

11.3 11.1 9.8 11.3 9.4 

Ht Z H L- T L E R 1.285.848 I.470.884 2.862.023 426.710 370.035 521.089 535.938 672.159 1.439.189 123.605 141.129 276.055 57.198 31.173 145.699 78.087 115.171 251.611 64.310 91.207 178.355 

* 10.5 11.3 20.8 4.8 4.4 6.7 10.9 18.1 30.2 48.3 47.4 67.8 56.8 60.0 78.9 61.0 59.6 âl.5 59.4 59.6 79.9 

BîıiiBEiraı 649.864 851,576 128.725 253.053 309.876 54 .736 269.916 362.759 56.6*1 53.063 64.095 5.012 23.964 31.512 3.132 21.730 :5.11i 4.376 27.880 33.220 4.305 

1- 5.3 6.5 0.9 2.9 3.6 , 0.7* 9.5 9.7 1.1 

i 
20.7 21.5 1.2 23.3 23.3 

  

1.7 17.0 73.4 1.5 25.8 25.0 2.2 

KATSAK ı D.l.E. I960 - 1965 ve 1970 İFlfuo Sayanlan 
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Ayrıca 1970 yılında toplam faal nüfusun 

% 56sısxn ümmî ve ilk okul mezunu olmayanlardan oluşması 

dikkate değerdir, 1970 de toplam ümmi ve ilk okul mezunu 

olmayanların % 85.1 inin tarım kesiminde istihdamı hiç 

eğitim görmemiş ve beceri kazanmamış kişilerle bu üretimin 

sürdürüldüğünü göstermektedir. 

Üretim süreci kapsadığı iş gücünden 

belirli niteliklor talep etmektedir. Bu nitelikleri de 

bireye eğitim kazandıracaktır, 

Bugünkü eğitim sistemi, dolayısile temel 

öğretim bu nitelikleri vermekten uzaktır. Bu nedenle Devlet 

yükümlü bulunduğu hizmeti vatandaşlarına götürürken gerek 

bireye, gerek toplumsal ve ekonomik yapıya katka.da bulunma 

açısından rasyonel olmayan bir çaba içinde bulunma durumuhda 

kalmiştib. 

.Ayrıca, Devlet fonksiyonel olmayan bu 

eğitimi de nüfusu 250 den az olan yerleşme birimlerinde 

okul açmanın ve orta Okulları, bucak ve köylere kadar yay¬ 

manın ekonomik olması nedeni ile genelleştirememekte, 

eğitimde fırsat eşitliği ilkesini tam olarak gerçekleştire- 

memektedir. 



21 Kalkıîima hedeflehinin eğitimden talebi 

Türkiye ekonomik kalkınma için gerekli 

insangücünü yetiştirmede araç olacak bir eğitim sistemi 

aramış ancak sorun bugüne dek büyüyerek gelmiştir. 

sonunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için yapılan çalış¬ 

malarda sorun bir kere daha ele alınmış ve ağırlığı belirtil¬ 

miştir* "Ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek için 

Türkiye mevcut üretim unsurlarının geliştirilmesini ele alır¬ 

ken insangücü kaynaklarını kalkınma için nitelik ve nicelik 

yönünden yeterli bir duruma getirmek ve ekonomik ve sosyal 
sektörlerdeki meslek bileşimlerinde çok büyük değişmeler 

yapmak zorundadır" İŞ/. 

laması için en önemli nokta dikkati çekmektedir. " 0 halde 

ilerisi için verimliliğin, üretim fonksiyonunun ne şekil 

alacağı, teknolojinin, ekonominin bütün kesimlerinde ne 

olacağı, sosyal ve ekonomik yapının nasıl değişeceği hak¬ 

kında hedef ve tercihleriniz yoksa, bu hedef ve tercihler 

ulusal kalkınma planında açık, ve ayrıntılı olarak ortaya 

konmuyorsa, gerek ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan 

insangücünün'niteliği, gerekse bunları yetiştirecek eğitimin 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin 

Ancak yine aynı, çalışmalarda eğitim plan- 

* 

II.BYKP Hazırlıkları, insangücü, DPT/SPD Eylül-1969 
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kalitesi konusunda kesin hedef ve tedbirler tesbit etmek 

mümkün olmaz" 16/. Ancak, insah gücü açıkları belirtilir¬ 

ken bütün önemine rağmen bü konuda yükarıda belirtilen 

yönde bir analiz yapılmayacaktır. Gerçek, mevcut işgücü 

açıklarıdır (Tablo III - IV). Bu açıkların istihdam politi¬ 

kası ile yakın ilişkisi daima göz_ ününde tutulmakla beraber, 

etken neden eğitimdir noktasından hareketle, mevcut eğitim 

sistemi içinde eğitim kurnalarının tam kapasite ile kulla¬ 

nımı ve üretim hedeflerini ı gerçekleşeceği varsayımıyla 

yapılan insangücü tahminlerinde açıklar Tablo V de görülmektedir. 

Üretim hedeflerinin tam tesbiti veya insan¬ 

gücü planlamasının uygulanmakta olan yöntem -\e teknikleri 

münakaşa edilebilirse de en kaba yaklaşımla bile yetişkin 

işçi ve teknisyen ihtiyacının büyüklüğü, mevcut ş*itim sis¬ 

temimle bu dengenin kurulamıyacağı açıktır (Grafik 1). 

Çünkü "Yeni Strateji" ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 

da Türk tbplumunun gelecekteki yapısı ile ilgili temel ter¬ 

cihler kalkınmada araç olarak sanayinin seçimi ile belir¬ 

lenmiştir. 1982 için yapılan faal işgücü tahminlerinde 

sanayi kesiminde çalışanların % 77 sinin ilk okul mezunla¬ 

rından oluşacağı belirtilmektedir/^/® Bu kadar elemana 

sanayinin istediği beceriyi vermek veya sanayinin vereceği 

beceriye temel yatkınlık hazırlamak eğitimin/görevidir. Oysa 

-■ ■ .A.  
16/ Ibid , 5 , 4-

17/ Yusuf Hamurdan, Faal Nüfus Tahminleri (1955-1982) 
Geçici tahminler, DPT:1095 - SPD: 238, Ankara 1971 
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TABLO III 

1972 YILI YETİŞKİN İŞÇİ AÇIĞI 

(İOÖO kişi) 

Stok Talep Açık 

İzabeci-Haddeci 19.0 36.0 - 17.0 

Makina ile ilgili 
Meslekler 210.0 371-0 -161.0 

Elektrik ile İlgi¬ 
li Meslekler 50.0 192.0 - 82.0 

İnşaat ile İlgili 
Meslekler 240.0 176.0 + 64.0 

Diğer 760.0 1 044.0 -284.0 

T & p 1 a m 1 279,0 1 759.0 ,480.0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı Çalışmaları 



Ptrx^ckW rtc** D6*et*i N&jfLİı 
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TABLO IV 

1972 YILI TEKNİSYEN AÇIĞI 

(İOOO kişi) 

Stok Talep Açık 

İnşaat Teknisyeni 11.4 14.8 - 3.4 

Makina " 6,6  7.5 - 0.9 

Elektrik " 5.0 7.8 - 2.8 

Maden İzabe " 0.3 0.9 - 0.6 

Teknik Resim " 3.4 4.0 - 0.6 

Kimya " 0.7 1.1 - 0.4 

Diğer " 6.9 8-5 - 1.6 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı Çalışmaları 

TABLO V 

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN DÖNEMİNDE EK 
ÎNSANGÜCÜ AEZ- İHTİYAÇ VE AÇIKLARI 

(1973 - 77) 
(Bin kişi) 

Arz İhtiyaç Açık 

Mühendis ve Mimarlar(+) 11.6 17.8 6.2 

Teknisyenler 5.2 31.0 25.8 

Tarımla İlgili Elemanlar 6.8 4.4 + 2.4 

Yetişkin İşçi ve^Sanat- 
kârlar 

107.1 567.8 460.7 

(+) Ziraat ve Orman Mühendisleri bu toplam 
içinde alınmıştır. 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilâtı Çalışmaları 



- 26 -

Türkiyede bugüne kadar eğitin değer değiştirme anlamında 

bir modernleşme aracı olarak kullanılmıştır. Önerilen 

toplum biçimi ile fonksiyonel ilişkiler içinde bulunması 

gereken eğitim sisteminin kendisinden beklenilen amaçları 

ülkenin kıt kaynakları içinde gerçekleştirebilmesi için 

yeni yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir. Eğitim 

sistemindeki bu değişiklik, modern sanayie yönelmiş eğitim 

ilkesi sağlanamadığı, üretime dönük bir biçim verilmediği 

eğitimden çıkanların istihdam şekil ve olanakları izlen¬ 

mediği sürece yine amaca hizmet etmiyecektir. 
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IV. 'J8 YILLIK TEKEL ÖĞRETİM" YAKLAŞIMI 

1. Amaçları: 

Eğitim sisteminin, oluşması istenilen 

teknolojik düzeyin ihtiyacını karşılayabilmesi ve sanayileş¬ 

miş toplum yapısının bilincini taşıyan bir ulus yaratabil¬ 

mesi için geliştirilen yeni biçimi bütün olarak eleştrile- 

bilir. Ancak, bu yeni sistemin başlangıç noktası olan 

"8 Yıllık Temel Öğretin" felsefesi bakımından amaca hizmet etmekte 

daha etkili, sosyal* v| ekonomik yapı ile daha uyarlı olma 
durumundadır. "Yeni Strateji"de ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planında önerilen "8 Yıllık Temel öğretim" eğitim sisteminde 

tüm bir değişiklik değil, üretime "girdi" verme yaklaşımında 

olan eğitim sisteminin üretim sistemi ile ilişkilerinde 

tutarlılık, etkinlik yaratmak, bu ilişkileri arttırmak 

görüşü ile yapılmış bir düzenlemedir. Bu okullar ilkokul¬ 

larla orta okulların birleştirilmesi olmayıp, sekiz yılı bir 

bütün olarak ele alan öğrencileri üst öğretime ve iş hayatına 

hazırlayan çok yönlü öğretim biçiminde bir yaklaşımdır 18/. 

8 yıllık temel öğrenimin amaçları ilgili 

komisyonlarca saptanmıştır. Bu amaçları iki ana bölüme 

ayırmak mümkündür. 
a / 0 9 

18/ Milli Eğitim Reformu Alt Komisyonlarının Çalışma 
özetleri 
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a. (1) Öğrenciye toplumun kültür 

değerlerinin kazandırılması, vatandaşlık hak ve görevlerinin 

tanıtılarak benimsetilmesi. 

(2) Öğrencinin kişisel ilgi ve 

istidatlarının ortaya çıkarılarak geliştirilmesi, 

b. (1) öğrenciye, ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunmasına yarayacak ve bir üretici olarak geçimini 

sağlayacak bir mesleğe girişimi kolaylaştıracak ön bilgi ve 

yöneltmenin sağlanması. 

(2) öğrenciyi, sosyo-ekonomik 

yapı ile moral ve beceri bakımından uyumlu kılacak temel 

bilgilerin verilmesi. 

2. 8 yıllık temel öğretimden beklenen fonksiyonlar: 

Bu saptanan amaçlara göre düzenlenecek temel 

eğitimin aşağıda belirtilen fonksiyonları saptaması beklenmek¬ 

tedir. 

a. 8 yıllık okul tipleri ile amacı 

sosyo-ekonomik yapıya, toplumun teknolojik gelişme düzeyine 

göre saptanmış temel öğretim hizmetini vatandaşların tümüne 

götürebilmek, ğğitimde imkan eşitliğini kıt olan kaynaklarla 

sağlayabilmek daha olası görülmektedir. Merkez köylerde 
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yatılı pansiyonlu ve gündüzlü olarak kurulacak olan 

8 yıllık Temel Öğretim Okulları nüfusu 250 den az okulsuz 

köylerin, nüfusu okul yapılmasına yeterli olup da okula^eya 

yeterince dersliğe ve öğretmene sahip olamayan köylerin 

eğitim sorununa çözüm olacaktır» Bu okul tipleri küçük 

yerleşim birimlerine kadar indirilmek istenen düzensiz orta 

okul yapımı ve bu orta okulların öğretmen sorunu dolayısile 

verimsiz öğretim sorununu da inceleyecek ve köyde ilk 

okulun üstünde eğitim olanağı bulamıyan çocuklardan yana 

fırsat eşitliğini bir ölçüde sağlayacaktır. 

b. 8 yıllık okullar öğrenciyi bir yandan 

çevrenin var olan iş hayatına diğer yandan da çevrede 

yaratılmak istenilen iş hayatına hazırlamayı öngörmektedir. 

Bu Özelliği ile 8 yıllık temel eğitim çevreye ve üretime 

dönük olma durumundadır» 

c. Öğrenciyi hem bir üst eğitime hem de 

iş hayatına hazırlayacak olan bu eğitim, zorunlu olarak 

gereksiz bilgilerden arınmalı, ezbere değil uygulamıya 

yönelecek bir yöntemle kişinin kendisi ile ve toplumla 

ilişkilerinde yararlı bilgilerin kazandırılacağı bir fonk¬ 

siyonel eğitim olacaktır. Bu öğretim içinde öğrenci zekâsı, 

ilgisi ve yapabilirliği ölçüsünde eğitilebileceğinden kişi 

üzerindeki gereksiz baskılar ve başarısızlıklar dolayısile 

sınıf ve okullardaki yığılmalar önlenecektir, 
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d. 8 yıl'lik temel öğretim süresi için¬ 

den veya bu öğretimden sonra üretime geçen bireyler yaygın 

öğretim ile üretimin faydalanabileceği ve kendilerinin de 

geçimlerini sağlayabilecekleri bir mesleği kısa zamanda 

kazanabileceklerdir. 

e. Böylece bilgi ve becerileri yönel¬ 

tilerek öğrencilerin gereksiz yere genel öğretimde yığılmaları 

öv ısnecek meslekî ve teknik öğretime kayışa hız kazandırıla¬ 

caktır. 
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V. PROGRAM DÜZENLENMESİ 

1. 8 Yıllık Temel Öğretim Programı 

8 yıllık temel öğretim programı ile 

ilgili çalışmalar henüz kesin olanak sonuçlanmamıştır* 

Buna rağmen bugüne değin çalışmaların aldığı şekil ve 

izlenen yol bize üzerinde tartışılabilecek kadar bilgi 

verebilmektedir. 

8 yıllık temel öğrenim 3+2+3 yıllık 

üç devreden o Tuşturulmaktadırb 
Yaşlar Şlnıflar 

14 8 , 

13 7 Genel Bilgi ■ İş Haya-i 

Beceri Dersle¬ 
tına 

12 -• 6 i-.- ri Yönelen 

Dersler 

11 5 
... * • ı .1 ■ f j .r-'rl; İş ve . 

h-o 1—1 Genel Bilgi Çevre 

9 3 
Beceri Dersleri , 

İncele 
meleri ■ ı 

i 

;u. . r-: 8 : 2. • Türkçe 

■ ? ‘ 

Matematik 

7 1 " 
. .... ' i 

Hayat ve Çevre Bilgisi 
tw **• 

‘ • -o 
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Ders programları, ilk üç yıl Türkçe, 

Hayat ve Çevre Bilgisi ve Matematik ve eğitsel çalışmalar 

ders saatlerinin tümünü kapsayacak, butlu takip eden iki yıl 

içinde iş ve çevre incelemeleri adı altındaki dehs ve son 

üç yılda da iş hayatına yönelen dersler ağırlık kazanacak 

şekilde düzenlenmiştir, 19/ 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 

8 yıllık Temel Okulun ders programı incelendiğinde IV ve V. 

sınıflar için konulan iş ve çevre incelemeleri adlı ders 

kapsamının eski iş dersinin (bebek bakımı, örnek, temizlik v.s) 

kapsamı ile aynı olduğu görülmektedir. Ders saatlerinde 

yapılan oynamalar dışında ilk beş yılın programı ilkokul 

programlarından pek farklılık göstermemektedir. Verilen 

bilgilerin konu ve kapsamında da büyük bir değişiklik 

yapılmamıştır. Temel Eğitimin son üç yılını kapsayan 

devrede Tarım veya îş ve Teknik Eğitim derslerinden biri 

çevrenin geçimini sağlamak için birinci derecede uğraştığı 

iş alanına uygun olarak merkezi ders veya peyk ders olarak 

alınacaktır. Bunlara ek olarak Ev Ekonomisi ve Teknik Resim 

ve Ticaret dersleri kültür derslerinin yanında yer almak¬ 

tadır. îş ve Teknik Eğitim, Tarım, Ev Ekonomisi, Ticaret ve 

Teknik Resim ders saatlerinin toplamı haftada 8 saattir. 

f / •» 

19/ MSB, Temel Eğitim Okulu Program Taslağı 1972, teksir 
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Ders saatlerinin yeterliliğinin neye 

göre ölçüldüğü konusunda tecrübeye dayanma.dışında, izlenen 

yol hakkında bir bilgi elde edilememiştir» 
1 ' 

2o Amaca Uygur. Program Düzenleme 

Eğitim hedefl~erinin gerçekleşmesi temelde 

öğretim kurmalarının programları ve. çalişmâ yöntemlerine 

bağlıdır. Sistemin bütünü ile ’ilgili hedeflerin kademe ve 

kurumlar düzeyinde (örgün ve yaygın eğitimde) somutlaştırılı 

bir bütünlük içinde, tutarlılık sağlanarak programlarının 

düzenlenmesi gerekmektedir» Eğitimin amacını gerçekleş¬ 

tirecek olan öğretim programları taşıdıkları içerikle 

önem kazanır» Eğitim sistemi içinde kurumlar bu içerikten 

yoksuh iseler, 5 veya 8 yıllık olsunlar, şemaları süsle¬ 

mekten öte bir fonksiyonları olamaz ve ayrıca bu sisteme 

yapılan bütün yatırım ve harcamalar amaca hizmetten uzak 

kalır. 

t 

Program düzenlemelerinde hareket noktası 

boyutları belirlenmiş, açık ve seçik olarak ortaya konmuş 

amaç dır. Programlar bu amaca yönelik bir içerik taşır 

Neyi, niçin nasıl öğretelim sorusunun cevabı bu amacın 

saptanması ile başlar. Bu amacın tesbitinde temel ihti¬ 

yaçlar, toplumsal ihtiyaçlar Ve ekonomik yapının ihtiyaç¬ 

ları rol oynamaktadır. Eğitimin görevi kültürel mirasın 

devrini sağlamak olduğu kadar öğrencileri öğrendiklerini 
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en az bir çaba ile en az bir zamanda yapabilecek şekilde 

yetiştirmektir. 

Eğitim sisteminin bütünlüğü gözden kaçı¬ 

rılmadan bir eğitim kademesi veya kurumu için yapılan program 

-düzenlenme nine ders konularının tesbiti ile başlanır. 

Konuların tesbitinde iki aşamanın-gerçekleşmesi gerekir. 20/ 

Birinci aşamada görev, eğitimcilerle her bilim dalının 

bilimcilerine düşmektedir. Bilgi evreni bu elemanlar tara¬ 

rından alan ve konulara dökülmelidir. Örneğin; astronomiden 

tarihe kadar. Bu konular daha sonra alt konularına ayrılır. 

Bu listenin hazırlamışından sonra eğitimciler öğrenme yön¬ 

temlerine göre konuları sıralarlar. İkinci aşama bu konu¬ 

lardan hangilerinin öğretim programına alınacağıdır. 

Zaman ve kaynak kıtlığı nedeni ile bütün konuların ders 

programlarına alınması olanaksızdır.ye ayrıca da gereksizdir. 

Burada bir seçme, eleme sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun 

için uygulanacak yöntemin ilkeleri aşağıda verilmiştir: 

Konuların eğitim amaç ve ilkeleri 

açısından değerlendirilmesi, 

(b, Bu konuların uygulanacağı öğretim 

kademesi için kapsamının saptanması, 
9 / • . 

20/ Hector Corea "A Survey Mathematical Models in 
Educational Planning", Mathematical Models in 

Educational Planning, içerisinde, OECD, 1967, S.79-84. 



- 35 -

c* Kapsamı saptanan konunun en etkili 

biçimde en kısa zamanda nasıl öğrenilebileceği. Bunun 

için de* 

I s 

(!) Gerekli araç Ve gereçlerin, 

(2) Öğretim yönteminin saptanması, 

gerekmektedir. 

Ders konularının saptanmasından sonra 

ders programlarının düzenlenmesine geçilebilir. Bu düzenle¬ 

mede .Jş. değişkenin ele alınarak değerlendirilmesi gereklidir. 

(a) Ders konuları, 

(b) Dersin öğretilmesi için 

yapılması gereken harcama»(Araç, gereç, öğretmen ve fizik 

mekan gibi) Bu harcamanın eğitime tahsis edilen toplam 

kaynağa oranı, 

(c) Dersin öğretilmesinin 

sağlayacağı toplumsal ve ekonomik yarar, 

(d) Dersin öğretilmesinin 

sosyal ve ekonomik maliyeti, 

Program düzenlemelerinde, disiplinler arası koordinasyonda 

denge sorunu ders konularının tesbiti kadar önemlidir 21/ 

özellikle 8 yıllık-İTbmel Eğitim gibi çok amaçlı öğretim 

| 

21/ Curriculum improvement and educational development 
OECD, 1969, S.44 
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tiplerinde genel Ve meslekî teknik bilgilerin dağılımına 

saptamak gerekli ve önemlidir. Mevcut ve gelecek için saptanan 

insan gücü açıklarının gerektirdiği nitelikler burada veri¬ 

lecek meslekî bilgiyi şekillendirmede, programların düzenlen- 
■i 

meşinde etken olmalıdır. 

Saptanan programların uygula¬ 

ması için birbirine bağlı üç faktörün varlığı gereklidir. 

1, Her kademede amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte öğretmenin mevcudiyeti ve 

öğretmenin etkili biçimde kullanılışı, 

2. Öğretim için gerekli araç 

ve gereç. Bu araç ve gereçin de mevcut teknolojiyi izlemesi, 

teknoloji değişmeleriyle uyum Halinde olması gerekmektedir. 

3» Bu öğretimi sağlamak 

amacı ile ayrılan toplam finansman olanağının yeterliliği. 

Üretime dönük çok amaçlı temel 

öğretim uygulanmak isteniyorsa aşağıda belirtilen unsurlar 

göz önüne alınarak koordine edilmesi gerekmektedir: 
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(ı) Amaca uygun 

düşen öğretim::.programlarının hazırlanması., 

(ıı) Bu programların 

kır kent bölgelerarası dengesizliklerin göz önüne alınarak 

esnek bir yapıda düzenlenmesi, 

(ııı) Bu programın 

uygulanabilmesi için her okulda gerekli mekanın (işlik, 

laboratuvar gibi) ve donatımın (mevcut teknoloji ile uyumlu) 

sağlanması, 

(ıv) Bu öğretimi 

yapacak olan sınıf ve dal öğretmenlerinin tamamlanması , 

gerekmektedir. 

(v) Bu kademede veri¬ 

lecek eğitimin, eğitim sisteminin bütünü ile koordinasyonunun 

sağlanması zorunludur. Bir üst öğretim kurumlarının 

(Genel Mesleki ve Teknik Liselerin) ve iş öncesi, iş başı 

eğitimleri programları ile devamlı uyumun sağlanması 

gerekmektedir. 

(vı) Gerek 8 yıllık 

temel eğitimin ders programlarının, gerek diğer eğitim 

kurumlarının programları ile uyumun, devamlı üretim ile 

ilişki izlenerek yenilenmesi sağlanmalıdır. 
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Genel öğretimle ilgili herhangibir 

çalışmanın anlamlı olabilmesi için tüm eğitim sisteminin 

toplum yapısı içindeki yerinin doğru olarak saptanmış olması 

zorunludur. 

Sosyal ve ekonomik yapı ile uyumu 

sağlıyabilecek eğitim yaklaşımında ilk kademe olarak seçilen 

8 yıllık temel öğretimde olduğu kadar tüm eğitim kurum ve 

kademelerinin eğitimde güdülen amaçları gerçekleştirecek 

biçimde çalışması içerik düzenlenmesinde ulaşılacak rasyo¬ 

nelliğe bağlıdır, 

İçeriğin biçimlenmesinde etkin 

olacak çalışmalar için bir hareket noktası oluşturmak üzere 

yukarıdaki yaklaşım önerilmiştir. 

Buna rağmen, eğitim sisteminin 

bağımlı olarak düzenlendiği üretim sistemi ve teknolojik 

yapı saptanan-gelişme düzeyini gerçekleştirmezse, eğitim 
sistemi en iyi şekilde planlanıp programlansa bile felse¬ 

fesine ve amaçlarına ters düşecektir.. 
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