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MAKAMLAR VE KAMUOYUNA

Konu: 5.1.1961 tarih ve 222 say
lkö retim ve E itim Kanunu ile Baz
Kanunlarda De iklik Yap lmas na Dair Kanun Teklifi Hakk nda
Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi’nin Güncellenen Görü ü

Bir ülkedeki e itim sistemi ve bunun uygulanmas
içeren model
de iklikleri, ancak daha önceki sistem ve uygulamalar bilimsel
de erlendirmelerle ele al p geli im ve de imin zorunlu oldu u saptan rsa,
gerekli olabilir. Böyle bir bilimsel de erlendirmeye dayanmayan de iklikler,
insan gücü aç ndan oldu u kadar ekonomik aç dan da savurganl a neden olur.
Bu çerçeve içinde, Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi a
daki gerekçelerle
ilgili Kanun Teklifi’nin düzeltilmesini önermektedir.
1. lkö retim öncesi verilen okulöncesi e itim, insan gücü aç ndan etkin
olan ülkelerde zorunlu olup ça nüfusunun % 100’ünü kapsamaktad r.
Milli E itim Bakanl 2010-2011 istatistiklerine göre Türkiye’de bu
oran 60-72 ay çocuklar için % 67’dir. Hedefimizin bu oran % 100’e
ula rmak olmas gerekir. Okulöncesi e itimin amac ,
a. Tüm ça nüfusuna, ilkö retime ön ko ul olu turan bilgi ve
becerileri kazand rmak
b. Uluslararas ve ulusal ara rmalar n 50 y ld r gösterdi i üzere
itlik ilkesi çerçevesinde, sosyo-ekonomik düzey farklar
ortadan kald rarak okulla maya ön ko ul olu turan becerilerde
çocuklar e it hale getirmektir.
Okulöncesi e itimin tüm ça nüfusuna zorunlu olarak iletilmemesi, okulla ma
süreçlerine haz rl k aç ndan alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar
aleyhine, onar lmas güç e itsizlikler olu turacakt r.
2. Yeni taslakta 1’inci s f ya bir y l öne al nmaktad r. Böylece, 60-72
ay çocuklar , okulöncesi e itime de il, 1’inci s fa al nacakt r. Bu
uygulama pedagojik aç dan sak ncal r. Bu ya çocuklar , daha somut

lemler dönemine geçmedi i için 1’inci s f becerileri aras nda
bulunan okuma-yazma, basit say sal de erlendirme ve i lemleri
yapabilecek bili sel düzeyde de ildir. Müfredat de tirmek ise 1’inci
fta etkinlikle verebildi imiz bu becerileri bir y l erteleme
durumunu yaratacak ve ilkö retimin 1’inci s
na ait olmayan
okulöncesi becerileri bu s fa ta yacakt r. O zaman, içerik aç ndan
model 1+3+4+4 haline gelecektir. Böyle bir sistem olu umu, bilimsel
aç dan sak ncal oldu u gibi ayn zamanda hiç bir ülkede bulunmayan
anla lmaz bir bölünmeyi olu turacakt r.
3. Önerilen 4+4+4 modelinin ilk kademesi olan 4 y ll k e itim kavram
hiçbir bilimsel temele dayanmamaktad r. Bilimsel ara rmalara göre
ça nüfusu bili sel geli im aç ndan ayr
ld nda, 7-11 ya somut
lemler, 12 ya üstü ise soyut i lemler dönemleri olarak belirlenmi tir.
Dördüncü s ftaki bir çocu un, somut i lemler döneminin tam
ortas ndayken ilkö retimin ikinci kademesine geçmesi, bilimsel veriler
ve bulgulara ters dü mektedir. lkö retim e er iki a amaya
bölünecekse, bunun bilimsel veriler
nda yap lmas ve ülkemizin
daha önceki deneyimlerinin üzerine in a edilmesi kuvvetle
önerilmektedir.
4. Yeni taslakta ilkö retimin ikinci kademesinde, art k yönlendirme yer
almamaktad r. Bu olumlu bir geli medir. Ancak, teklifin 9’uncu
maddesinde seçmeli dersleri alman n, “ö rencilerin yetenek, geli im ve
tercihlerine göre” yap laca belirtilmektedir. Yeti, beceri ve ilgiler 1013 ya aras büyük de imler içinde oldu undan, bilimsel veriler
nda seçmeli derslerin yaln z ilgiler yönünde olmas gerekir. E er
yeni taslakta belirtildi i gibi seçmeli ders al rsa, bu yine bir
yönlendirme olacak ve belirtilen sak ncalar, yap lan yenili e ra men
ortadan kalkmam bulunacakt r.
5. Seçmeli dersler aras nda dillerin bulunmas bilimsel aç dan
desteklenecek bir öneridir. Ancak, ‘ana dil e itimi’ ile ‘ana dilde
itim’ aras nda büyük farklar vard r. ‘Ana dil e itimi’, herhangi bir
insan n ailesi içinde ö rendi i dili, e itim sistemi içinde almas ve
etkin bir ekilde kültürel ardalan içinde ö renmesi ile ilgilidir. ‘Ana
dilde e itim’ ise bütün e itim sisteminin bu dilde gerçekle mesi
sürecini içerir. Burada seçmeli olarak önerilen ‘ana dil e itimi’dir.
Seçmeli dersler içinde dil çe itlili i, toplumsal gereksinimlere yan t
verme aç ndan önemlidir.
6. Yeni taslakta ilkö retim ikinci kademeden sonra, ö rencilerin aç k
retim ve evde e itim gibi olanaklarla da ö retim görebilme önerisi,
özellikle alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen k z ve erkek çocuklar
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okulla ma süreci d na ç karacak ve u anda k z erkek farklar n
belirdi i tek e itim a amas olarak ça nüfusunun % 69.33’ünü, erkek
ça nüfusunun % 72.35’i ile k z ça nüfusunun % 66.14’ünü kapsayan
ortaö retim içinde bulunma oran , bu gruplar aleyhine dü ürecektir.
Böylece, önerinin kuvvetli yan olarak benimsedi imiz, ortaö retimi
zorunlu hale getirme ve tüm ça nüfusunu kapsama amac büyük
tehlike alt na girecektir. Ayr ca, aç k ö retim veya evde e itim gibi
olanaklar e itimin niteli ini tehlike alt na sokacak ve kontrolü
zorla racakt r. Böyle bir e itsizlik, insan haklar aç ndan oldu u
kadar insan gücü niteli inin dü mesi aç ndan da ele tiriye aç kt r.
7. Ayr ca, okulla ma yaln z bili sel geli imin ‘olmazsa olmaz ’ de il,
ayn zamanda sosyalle me süreçlerinin gerçekle ti i, çocu un birey
olarak toplum içinde etkin ileti im ve etkile imi ö rendi i süreçleri
kapsar. Sosyal ve duygusal geli im, okulla ma süreci içinde önemli yer
tutar. Bu nedenle, erken dönemde bu sosyal ortam n d ndaki
seçenekler yaln z bili sel geli ime de il, ayn zamanda da sosyal ve
duygusal geli ime de ket vuracakt r.
8. Farkl özellikleri olan çocuklar n kayna rma kavram içinde e it
ortam ve e itim olanaklar ve içeri ine sahip olmalar amaçlan rken,
önerilen modelde bu çocuklar n da büyük ço unlu u ilkö retimin
ikinci a amas ndan sonra okulla ma sürecinden mahrum olabilir. Bu
durumun, yukar da sözü edilen insan haklar ve e itlik ilkelerinde
sorunlar olu turmas beklenir.
9. Önerideki son 4 y n mesleki ve teknik yönlendirmeyi içermesi,
bilimsel aç dan sak ncal r. Bilimsel veriler ilgi, bilgi, yeti ve
becerilerin 15 ya lar nda bile kararl k göstermedi ini ve kaygan bir
zeminde oldu unu saptam r. Ara rmalar, çocuklar n ya am boyu
çal acaklar alanlardaki e itim seçeneklerini 18 ya ndan önce do ru
ölçütlerle de erlendiremediklerini göstermektedir.
10. On iki y ll k zorunlu e itim bu tasla n bilimsel temellere dayanan ve

insan gücü niteli i aç ndan önem arz eden bir önerisidir. Ancak, bu
itimin zorunlu olmas yan nda genel ve ça n gerektirdi i temel
itim yakla
içermesi, önemle üzerinde durulmas gereken bir
konudur. Unutulmamal r ki en iyi mesleki e itim etkin bir genel
itim üzerine kurulabilir. Toplumun çe itli kesitlerinin farkl
tercihleri, zorunlu ve genel e itim içinde zengin bir seçmeli dersler
havuzu çerçevesinde kar lanmal ve bir insan hakk olan e itim, tüm
ça nüfusunu içine alacak bir bütünsellik göstermelidir.
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Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi’nde çal an bilim insanlar olarak
önerideki geli imleri dikkatle izliyor, bilimden kaynaklanan de iklikleri
destekliyor, evrensel olarak tüm nüfusumuzu içeren e itim sistemimizin bilimsel
veriler
nda olu mas
umuyoruz. Farkl klar aç ndan büyük kaynak,
enerji ve birikimi içinde bar nd ran toplumumuzun insan gücünü donan ml hale
getirmemizde
beraberce
kat mda
bulunman n
etkin
sonuçlar
olu turabilece imize inan yoruz.

Bo aziçi Üniversitesi
itim Fakültesi
12.03.2012
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