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ÖNSÖZ 

Eğitim, beĢikten mezara kadar devam eden bir süreci ifade eder.  Bu 

süreçte bireyler diğer bireylerle sağlıklı ve uyumlu bir iliĢki kurmak, hayatlarını 

daha iyi bir Ģekilde devam ettirmek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri 

kazanırlar. 

Çocuğun ilk eğitimi ailede baĢlar, okul öncesinde isteğe bağlı olarak 

sonrasında; ilkokul, ortaokul ve lisede zorunlu, üniversitede ise isteğe bağlı 

olarak devam eder. Bireyin eğitimi hayat boyu devam etmektedir. 

2011-2012 eğitim öğretim yılında, Ġstanbul Ġl Mili Eğitim Müdürlüğü‟nün 

“Eğitimde Ġyi Örnekler PaylaĢımı 2012” projesinde “ Artık Adımı Kendim 

Yazıyorum” adlı proje çalıĢmam birinci olarak seçilmiĢtir. Elde ettiğim bu baĢarı, 

tez çalıĢmamda beni cesaretlendirmiĢtir.     

Tez çalıĢmalarımda bana çok yardımcı olan, beni yönlendiren ve her 

konuda desteğini benden esirgemeyen çok değerli hocam Prof. Dr. Ercan 

EYÜBOĞLU‟na teĢekkürlerimi sunarım.  

AraĢtırmanın gerçekleĢtirilmesinde pek çok kiĢinin katkısı olmuĢtur. En 

baĢta eğitimci eĢim Elif DEĞMEZ‟ olmak üzere, çalıĢmama katkı sağlayan 

okullardaki idareci, öğretmen ve öğrencilere sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

 Mehmet DEĞMEZ 

  ĠSTANBUL 
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KÖY ĠLK VE ORTAOKULLARIN SORUNLARINA KAMPÜS EĞĠTĠM 

MODELĠYLE ÇÖZÜM 

( Çatalca Ġlçesi Örneği) 

 

1. BÖLÜM       

1.1. Problem 

Türkiye‟de köy ilk ve ortaokullarının eğitim sorunları ve köy okullarının 

“Kampüs Eğitim Modeli” ile çözüme iliĢkin yerel yönetimlerin katkıları 

nelerdir? 

 Türkiye‟de ilk ve ortaokullar, öğrencilere toplumsal hayatta gerekli 

olan temel bilgi, beceri ve kültürel değerleri kazandırmayı amaçlayan 

kurumlardır. Ülkemizdeki köy okullarında öğrencilerin istenilen kazanımları 

elde edebilmesi, eğitim imkânlarının iyileĢtirilmesi ölçüsünde mümkündür.  

 

Alt Problemler 

 Köy okullarında öğretmen açığı, 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması,  

 Araç gereç ve teknolojik imkânlarının azlığı 

 Okulun hizmetli ihtiyacı, 

 Okul Aile Birliğinin gelir kaynağının yetersizliği, 

 Okulların fiziki yapı yetersizliği vb. problemler. 

Örnek çalıĢma alanı olarak Ġstanbul‟un Çatalca Ġlçesinin 

köylerindeki ilk ve ortaokullarında yukarıda ifade edilen problemlerin olduğu 

görülmüĢtür. 
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 Ġstanbul / Çatalca Hallaçlı Ġlk ve Ortaokulunda görev yapan bir eğitimci 

olarak, köy okullarının sorunlarının yanında bu okullara, devletin yaptığı 

harcamalarda kamu kaynaklarını daha ekonomik, verimli ve etkin kullanmak 

adına alınması gereken bir tedbir olarak bu çalıĢmamdaki amacım köy 

okullarının sorunlarını Kampüs Eğitim Modeli ile çözmeye çalıĢmaktır.   

 

1.2. AraĢtırmanın Önemi 

ġunu hepimiz bilmeliyiz ki, bir probleme çözüm bulabilmek için 

en baĢta o problemin farkına varmak gerekir. Bunu fark edebilmek için de iyi 

bir gözlem veya araĢtırma yapmak gerekir. Gerekli gözlem ve araĢtırmayı 

yapamazsanız ne etrafınızdaki problemleri görürsünüz ne de güzellikleri fark 

edersiniz. Eğer bir eğitimciyseniz sorunları görmezden gelemezsiniz. Ayrıca 

topluma yararlı, uygulamaları paylaĢma sorumluluğunuz vardır. Neredeyse 

ülke nüfusumuzun ¼ „ü köylerde yaĢamaktadır. 

Yurdumuzdaki yeryüzü Ģekillerinin engebeli oluĢu ve iklim 

Ģartlarının farklılığı nedeniyle köy yerleĢim birimleri, dağınık ve az 

nüfuslanmıĢtır. Köylerdeki nüfuz azlığı, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci 

azlığına neden olduğu için her köy yerleĢimine, tam donanımlı bir okulun 

açılması ekonomik açından mümkün değildir. Ülkemizdeki bölgeler arası 

farklılıklar, eğitimde fırsat ve imkan eĢitliğini ortadan kaldırmaktadır. Ancak, 

her bireyin Ġlk ve ortaöğrenimini tamamlaması zorunlu ve devlet okullarında 

parasız olması yasal olarak güvence altına alınmıĢtır.  Kampüs Eğitim 

Modeli, Türkiye‟deki dağınık yerleĢim birimlerinde, kamu kaynaklarının verimli 

ve yerinde kullanımı ile kaliteli bir eğitim verilebilmesi için uygulanabilme 

imkanlarına sahip yörelerde uygulanması önerilmektedir.  
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1.3. AraĢtırmanın Amacı 

 Bu araĢtırmanın amacı; köyden kentlere yapılan göçün sonuçlarından 

birisi olan köy okullarındaki öğrenci sayılarının azalması ve bunun sonucunda 

köy ilk ve ortaokulların eğitimini olumsuz etkileyen sorunları tespit etmek, bu 

sorunlara Kampüs Eğitim Modeliyle çözüm üretmektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nın amaçları doğrultusunda: “Eğitim imkanlarının 

iyileĢtirilmesi, eğitimin baĢarısını artırır.” düĢüncesini hayata geçirmeye 

katkıda bulunmaktır.  

 

Alt amaçlar 

 Mevcut köy okullarının eğitim yapısını değerlendirmek ve Türkiye‟deki 

köy okullarının baĢarı oranını yükseltmektir.  

 Köyden kente göçün olumsuz sonuçlarından biri olan köy okullarındaki 

öğrenci sayılarının azalması ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

sorunları tespit etmektir. 

 Bu ortaya çıkan sorunlara “Yerindelik ilkesi”  yönetim anlayıĢıyla 

çözüm üretmeye çalıĢmaktır. Yerel Yönetimler, kamu kaynaklarını 

günümüz Ģartlarına uygun doğru ve yerinde kullanmak için köy 

okullarının sorunlarını köyde yerinde çözmek için öneriler sunmaktır. 

´Köy ilk ve ortaokulların sorunları yerinde çözmeye çalıĢılmıĢtır. 

 Köy ilk ve ortaokulları yerine düĢünülen Kampüs Eğitim Modeli‟nden 

beklentiler nelerdir? 

 Köy ilk ve ortaokullarında eğitimin geliĢmesine yerel yönetimlerin 

katkıları nelerdir.  

 Kampüs Eğitim Modeli‟ öğrencilerin beklentilerini karĢılayabiliyor mu? 
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1.4.Yöntem 

Çatalca‟daki Köy ilk ve ortaokullarının Kampüs Eğitim Modeli ile 

çözümü konusunu inceleyen bu çalıĢmada betimsel yöntem kullanılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada nesnelerin, kurumların, grupların değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri 

araĢtıran; idareci, öğretmen ve köy muhtarlarının görüĢlerine dayalı olması 

nedeniyle betimsel türden bir araĢtırmadır. Bu araĢtırmada veri toplama, 

mülakat gibi birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıĢtır. Köy ilk ve 

ortaokullarının sorunlarına Kampüs Eğitim Modeli ile çözümü konusu, 

araĢtırma örneklemi olan okullarla ilgili idareci, öğretmen ve köy muhtarların 

görüĢlerine dayalı olarak incelenmeye çalıĢılmıĢ ve bulgular elde edilmiĢtir. 

1.5. Bulgular 

Bu araĢtırmada elde edilen bulgular; köy okullarının finansal 

kaynaklarının zayıf, eğitim kalitesinin düĢük olduğu görüĢü ve önerileri 

doğrultusunda “Kampüs Eğitim Modeli” ile sorunların çözümü konusunda 

okul idarecileri, öğretmen, köy muhtar ve yaĢlıları ile yapılan mülakat 

sonucunda bilgiler elde edilmiĢtir. 

1.6. AraĢtırmanın Evreni 

Ġstanbul‟un Çatalca ilçesi örneklem olarak incelendi. Çatalca 

ilçesindeki 28 köy ilk ve ortaokullarındaki öğretmen ve idarecileri, köy muhtar 

ve yaĢlıları ile Çatalca Belediyesini kapsar.  

1.7. ÇalıĢmanın Hedefi 

Türkiye‟deki köy ilk ve ortaokullarındaki öğrenci mevcutlarının 

azalması sonucunda BirleĢtirilmiĢ Sınıfların ortaya çıkmıĢ olması ve 

öğretmen yetersizlikleri, eğitim olanaklarının azlığı ve buna karĢılık devletin 

mevcut okullara yaptığı harcamaları tespit etmek. Köy ilk ve ortaokullarının 

sorunlarını saptamak; bu uygulamada öğretmen, köy muhtarı ile ihtiyar 
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heyetlerinin fikirleri doğrultusunda çözümler getirmektir. Yapılan araĢtırmada, 

Ġstanbul ilinin Çatalca ilçe sınırları içinde bulunan: 28 ilk ve ortaokullarda ve 

bu okullarda görev alan öğretmenler ile bu köylerde görev yapan, köy muhtar 

ve ihtiyar heyetlerinin görüĢleri mülakat yoluyla alınarak, gerekli gözlemler de 

yapılarak görüĢler değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

GeliĢmekte olan ülkemizin kaynaklarını yerinde ve etkin bir Ģekilde 

kullanmak, ülke nüfusumuzun büyük bir bölümünü temsil eden ilk ve ortaokul 

öğrencilerinin eğitim olanaklarını artırmak ve öğrencilerin sosyal geliĢimlerini 

sağlamak için kentlere alternatif olarak köy ilk ve ortaokullarını köy yerleĢimi 

içinde gerçekleĢtirmektir.  

1.8. Sınırlılıklar 

Kampüs Eğitim Modeli‟nin öğrenci baĢarısı ile köy ilk ve ortaokul 

öğrencilerinin sahip oldukları baĢarı düzeyleri arasında doğrusal bir iliĢki var 

mıdır? 

Bu araĢtırma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Çatalca‟da taĢıma 

eğitimi yapan köy okullarındaki öğretmen ve idareciler, bu köylerde görev 

yapan köy muhtarları ve  köyde yaĢayan yaĢlılar ile Çatalca Belediyesi ile 

sınırlıdır. 

1.9.Verilerin Toplanması 

Çatalca örneklemindeki taĢımalı eğitim yapan köy okullarındaki, 

öğretmen ve idarecilerle yapılan mülakat, köy muhtarları ve ihtiyar heyeti ile 

gerçekleĢtirilen mülakat ve literatür tarama yoluyla veriler elde edilmiĢtir. 

Kampüs Eğitim Modeline iliĢkin çalıĢma literatür taraması, taĢımalı köy 

okullarında görev yapan idareci ve sınıf öğretmenlerin görüĢlerini, köylerde 

görev yapan köy muhtarlarının değerlendirmelerini içermektedir. 

Veriler, ayrı ayrı tablolar halinde gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma, 

köy okullarının sorunlarını tespit etme amacı ile Çatalca ilçesinde eğitime 
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devam eden 28 köy okulundaki sorunların tespiti ve mevcut uygulamaların 

incelenmesidir. Bu çalıĢma önemli bir soruna çözüm üretirken, aynı zamanda 

baĢka sosyal sorunların oluĢumunu da engellemektedir. 

1.10. Verilerin Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Elde edilen bilgiler objektif bir Ģekilde araĢtırmaya yansıtılmıĢ ve 

araĢtırma sonucu elde edilen bulgular yine objektif olarak değerlendirilip 

yorumlanmıĢtır. 

Köy okullarındaki eğitim sorunlarına iliĢkin cevaplar ve olası Kampüs 

Eğitim Modelli okullardaki eğitime dair idareci, öğretmen, köy muhtarı ve 

yaĢlılarının görüĢleri ve görüĢlerin yorumlanması Ģeklinde uygulanmıĢtır. 

Örneklemde yer alan Kampüs Eğitim Modelli köy okullarının merkez 

olarak seçilmesindeki kriterler ve sosyal çevre Ģartların uygunluğuna iliĢkin 

bilgileri içermektedir. 

Verilerin analizinde; Çatalca‟daki 28 köyün nüfusu, ilçe merkezine 

uzak ve yakınlıklarına göre köy nüfusları ile okul mevcutlarının verilerini 

açıklamak amacıyla yüzdeler hesaplanmıĢtır.   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK MĠLLĠ EĞĠTĠMĠ'NĠN AMAÇLARI, ĠLKÖĞRETĠMĠN TARĠHSEL 

GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE YÖNETĠM 

2.1. Türk Milli Eğitiminin Amaçları 

Ülkemizde Milli Eğitim politikası merkezde oluĢturulmaktadır. Eğitimle 

ilgili yasalar, yönetmelikler, eğitim programları ve diğer kararlar merkezden, 

uygulama yerine duyurulmaktadır. Her bir eğitim kademesinde, programların 

baĢında Milli Eğitim politikası kaynaklı ve Türkiye‟de eğitim gören her bireyi 

ilgilendiren Milli Eğitimin amaçları yer almaktadır. Bu amaçların belli 

bir kademede ve belli bir okul tipinde ne düzeyde gerçekleĢeceğini gösteren 

okulun amaçları da Milli Eğitimin amaçlarını izlemektedir. Disiplinlerin 

amaçlarının okul amaçlarıyla ve dolaylı olarak milli eğitim amaçlarıyla iliĢkili 

olmasına dikkat edilmektedir. Milli eğitimin amaçları, kademe kademe 

somutlaĢan amaçlara ıĢık tutmakta ve her bir derste öğretmen, dolaylı olarak 

milli eğitim amaçlarının gerçekleĢmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim, 

amaçsız yapılamayan bir etkinliktir. Bir sistemin baĢarılı olup olmadığının 

anlaĢılması için amaçlarına ulaĢılma düzeyine bakılmaktadır. Buna göre Türk 

Milli Eğitiminin baĢarılı olup olmadığının anlaĢılması için öncelikle 1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Yasası‟nda yer alan Türk Milli Eğitiminin amaçlarının 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün bireylerini; 

1. Atatürk devrimlerine, ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin ulusal, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliĢtiren; ailesini, vatanını, milletini 

seven ve daima yüceltmeye çalıĢan; insan haklarına ve Anayasanın temel 

ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti‟ne karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıĢ 

haline getirmiĢ yurttaĢlar olarak yetiĢtirmek;  
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2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı 

bir Ģekilde geliĢmiĢ  kiĢiliğe ve karaktere; hür ve bilimsel düĢünme gücüne, 

geniĢ bir dünya görüĢüne sahip, insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse 

değer veren, topluma karĢı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli 

kiĢiler olarak yetiĢtirmek; 

Bireysel yeteneklerini geliĢtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıĢ ve 

birlikte iĢ görme alıĢkanlığı kazandırmak suretiyle yaĢama hazırlamak ve 

onların, kendilerini mutlu kılacak, toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 

bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan Türk 

vatandaĢlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte 

yandan milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaĢ uygarlığın 

yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır1. 

2.2. Ġlköğretimin Tarihsel GeliĢimi 

Türk Milli Eğitim sisteminde ilk ve ortaöğretimin tarihsel geliĢimine 

baktığımızda; öncelikli olarak Osmanlılarda Sıbyan mektepleri karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu okullarda, daha çok dini bilgilerin öğretildiği ancak günlük 

yaĢam bilgilerinin az da olsa öğretildiğini görmekteyiz. Osmanlılarda eğitim 

sisteminin ilk basamağını teĢkil eden Sıbyan okullarının öğretmenleri birer din 

adamları, müderrisleri (Profesörleri ) ise derecelerine göre din bilgini veya 

devrin matematik ve mantığına çok az aĢina olan din adamlarıydı. 2 Sıbyan 

mekteplerini günümüzdeki ilkokullara benzetmek mümkündür. Ancak, bu 

okullarda eğitim zorunlu değildi. Öğretim yöntemleri olarak, daha çok ezberci 

bir anlatım kullanılırdı.  

Osmanlılarda eğitim, ancak 19.yüzyılda dönemin padiĢahı II. Mahmut 

tarafından 1824 yılında çıkarılan fermanla zorunlu hale gelmiĢtir. Ancak bu 

                                                           
1
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html ; MEB. Mevzuat “İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği”27/03/2003, sayı:225 
2
 Koçer, H.A. (1987) Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu 1773-1923 Ankara: Uzman Yay.No:1,S.5 
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uygulama, Müslüman çocuklarının okula devamını sağlamak için getirilen bir 

mecburiyetti. Ve bu uygulama Ġstanbul il merkeziyle sınırlı kalmıĢtır. 

 Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında birçok alanda yenilikler 

yapılmıĢtır. Bu yeniliklerin en baĢında, eğitim alanında yapılanlar gelmektedir. 

O dönemde, eğitimli halkın çoğunluğunun savaĢlarda kaybedilmesinden 

dolayı eğitimde atılması planlanan adımlar atılamamıĢtır. Eğitim alanındaki 

en önemli adım, 1924 anayasasının 87. Maddesinde ilköğretim, (5 yıl olarak ) 

zorunlu ve parasız olarak düzenlenmesiyle atılmıĢtır. 5 Ocak 1961 yılında, 

222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunun yasallaĢmasıyla ilköğretim okulları; 

zorunlu ve zorunlu olmayanlar diye ikiye ayrılmıĢtır. Ġlkokul zorunlu, okul 

öncesi ve ortaokul zorunlu yapılmamıĢtır. Zorunlu öğrenim süresi 7-14 yaĢları 

olup 8 yıla çıkarılmıĢtır. ( 5 yıl ilkokulda, 3 yıl tamamlayıcı kurs ve sınıflarda). 

Ġlköğretime de “temel eğitim” denmiĢtir. Ama uygulamada bölge okulları 

dıĢında kanun tam uygulanamamıĢtır.3  

Ġlköğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkartılması ise; 18 Ağustos 1997 tarihinde 

yapılan anayasal düzenlemede, 4306 sayılı yasa ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

düzenleme ile ülkemizin eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmiĢtir. 

Eğitim sistemimizde yapılan en son değiĢiklik ise, 30 Mart 2012 tarih 

ve 6287 sayılı (4+4+4) yasa ile zorunlu öğretim, kesintili olarak 12 yıla 

çıkartılmıĢtır. Ülkemiz eğitim sisteminde dün olduğu gibi bugün de 

değiĢiklikler yapılmaktadır ve gelecekte de bu değiĢiklikler yapılmaya devam 

edecektir.  

2.3. Milli Eğitimde Yönetim Sistemi 

Türkiye‟de Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık düzeyinde Milli Eğitim 

Bakanlığınca idare edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın merkez örgütü ( 

Ankara) ve taĢra örgütü ( Ankara dıĢında kalan tüm yerler) diye ikiye 

ayrılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın  merkez örgütü;  Milli Eğitim Bakanı, 

                                                           
3
 Arı, A. (2002), “İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi” Milli Eğitim dergisi Sayı.153-154 
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bakana bağlı; Özel Kalem Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı,  

Yükseköğretim Kurulu, Bakan Yardımcısı, Bakanlık MüĢavirliği, Basın ve 

Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, MüsteĢar ve MüsteĢar‟a bağlı TaĢra teĢkilat, 

YurtdıĢı teĢkilatı, Genel Müdürlükler ve Daire BaĢkanlıkları, hiyerarĢik bağlılık 

içinde örgütlenmiĢ bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Bakanlığın merkezi yapısı ve 

taĢra örgütleri, Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile bunlara bağlı okullardan 

oluĢmaktadır. Ġlçe teĢkilatları Ġl teĢkilatına, Ġller ise merkezi yönetime bağlı 

olarak çalıĢmaktadırlar. Tüm birimler, Ankara‟dan gelen emirler 

doğrultusunda eğitim kurumlarına bildirimde bulunmaktadır.  

Eğitim yönetimi, eğitim sistemimizde yer alan yöneticiler ile kurumların eğitim 

birimlerinde görevli uzman eğitmenlerin bilgi, beceri ve uygulamalarını 

tanıtılmasını, mesleki geliĢimleri ile okulun iyileĢtirilmesi ve değerlendirilmesi 

sistemidir. Aynı  

zamanda eğitim yönetimi bir kamu yönetim uygulanmasıdır. Ülkemizde kamu 

yönetimi ile eğitim yönetimi arasında bir uyuĢma, bir paralellik söz konusudur. 

Bu yönüyle Türkiye‟de uygulanmakta olan merkezi kamu yönetimi modeli, 

genelde yönetime ve özellikle eğitime alanında uygulanmaya devam 

edilmektedir. Bu uygulama eğitim yönetiminde merkezde alınan kararlar ve 

yapılan planlar, tüm taĢradaki eğitim ve okul yöneticilerine sadece 

“uygulama” fırsatı tanımaktadır. 

Dünyanın hemen her yerinde yöneticilere, belli yetki ve sorumluluklar 

verilmiĢtir. Kurumlarında insan kaynaklarını, kurumun amaçlarını 

gerçekleĢtirmek üzere planlamak, çalıĢtırmak, etkili kullanımlarını sağlamak, 

denetlemek yöneticilerin temel sorumluluklarından bazılarını oluĢturmaktadır. 

Yönetim anlayıĢının bir gereği olarak, bir yöneticinin hak ve 

sorumluluklarından feragat etmesi, yetki devrinde bulunması veya 

sorumluluğunu yerine getirmemesi onun yöneticiliğini muteberlikten çıkarır.  

Günümüz Ģartlarında eğitim yöneticilerinden bir idareci, baĢkasının 

aldığı kararların uygulayıcısı durumundan çıkıp bir lider anlayıĢında hareket 

etmesini gerektirir. Bundan dolayıdır ki eğitim yöneticilerinin yönetim 
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formasyonu almaları bir zorunluluk halini almıĢtır. Özellikle Milli Eğitim 

sisteminde yöneticilerin görev ve sorumlulukları diğer kurum ve 

kuruluĢlardaki yönetimlerden farklılık arz etmektedir. Çünkü eğitim 

yöneticilerinin temel amacı, insan yetiĢtirmedir. Bireyin davranıĢını ve 

anlayıĢını değiĢtirmenin bir atomu parçalamaktan daha zor olduğu ifadesi ile 

yola çıktığımızda eğitimde yönetim anlayıĢının zorluğunu daha iyi anlarız.  

Eğitim yönetiminde uzmanlık sürecine girilmiĢtir. Günümüzde artık 

okul yöneticileri uzman oldukları alanlarda yönetici olmalarına izin 

verilmektedir. Türk eğitim sisteminin beklentileri karĢılayamamasının en 

temel sorunu yöneticilerin, lider veya yönetici olmaktan öte bir idareci 

anlayıĢıyla görev yapmalarından ileri gelmiĢ ve bugün bu sorun, öteden beri, 

sistemin aĢırı merkezi örgütlenme yapısından da kaynaklanan eğitim 

yönetimi, tartıĢılmıĢ ve tartıĢılmaya da devam edilmektedir. Ancak sistemin 

örgütlenme ve yönetiminde köklü değiĢikliklere anayasal olarak gidilmesi bir 

zorunluluk halini almıĢtır. Sonuç olarak Türk Eğitim sistemi, aĢırı merkezi 

örgütlenme yapısına sahiptir ve halen bu yönetim yapısını sürdürmektedir.  

 

2.4. Milli Eğitim Sisteminin Temel Ġlkeleri 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nda 14 adet Türk Milli Eğitiminin 

Temel Ġlkesi yer almaktadır. Bunlar: 

 1. Genellik ve EĢitlik: 

 2. Ferdin ve Toplumun Ġhtiyaçları, 

 3. Yöneltme, 

 4. Eğitim Hakkı, 

 5. Fırsat ve Ġmkan EĢitliği, 

 6. Süreklilik,  
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7. Atatürk Ġnkılap ve Ġlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 

 8. Demokrasi Eğitimi,  

9. Laiklik, 

 10. Bilimsellik, 

 11. Planlılık, 

 12. Karma Eğitim, 

 13.Okul ve Ailenin ĠĢbirliği, 

 14. Her Yerde Eğitim‟dir.4 Bu çalıĢmada temel ilkelerden “genellik ve 

eĢitlik”,“eğitim hakkı”, “demokrasi eğitimi”, “bilimsellik” ve “planlılık” ilkeleri ele 

alınmıĢtır. 

Genellik ve EĢitlik: Madde 4: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din 

ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye 

ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.5 

Bu ilke kapsamında ülkemizde baĢarılı olan ve maddi olanaklar 

bakımından fakir olan öğrencilerin eğitim yardımlarını karĢılamak amacıyla 

bu öğrencilere, devlet burs desteği sağlanmaktadır. Öğrencilere sunulan 

eğitim imkanlarında eĢitlik sağlanmadan, öğrencileri baĢarı noktasında 

derecelendirmek sağlıksız bir değerlendirme olur. Türkiye, her kademedeki 

eğitimde eĢitliği sağlamak istemektedir. Hem özel okullarda hem de devlet 

okullarında sunulan eğitimin kalitesinin istenilen seviyede olmadığı ortadadır. 

Türkiye‟deki tüm eğitim kademelerinde, kız öğrencilerin okullaĢma oranının 

erkeklerinkine göre daha düĢük seviyede olduğu ifade edilmektedir. Anadili 

farklı öğrencilerin öğretim kurumlarında yaĢadıkları zorluklar nedeniyle eğitim 

almada yaĢadığı zorluklar ve eğitimde baĢarısız olmaları sonucunda eğitim 

ortamından uzaklaĢmalar görülmüĢ, ÖSS'de baĢarı gösteremeyen 

                                                           
4
 www.meb.gov.tr/mevzuat/ (1739) Milli Eğitim Temel Kanunu 2.bölüm. 

5
 www.meb.gov.tr/mevzuat/(1739) Milli Eğitim Temel Kanunu.madde.4 

http://www.meb.gov.tr/mevzuat/
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öğrencilerin para ödeyerek vakıf üniversitelerine koĢulsuz kabul edilmeleri, 

eğitimde genellik ve eĢitlik ilkesinden ne kadar uzaklaĢıldığının 

göstergeleridir. 

2.5. Eğitimde Kalite 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatında, eğitimde kalitenin 

nasıl tanımlandığı, amaçlarını, ihtiyaçlarını ve önceliklerinin neler olduğunu; 

Tebliğler Dergisinin (Kasım 1999 ) 2506 nolu sayısında yayımlanan “Milli 

Eğitim Bakanlığı‟nın Toplam Kalite Yönetimi Yönergesi” ile okullarda kalite 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. TKY projesi kısa bir sürede sonuçlarını vermiĢtir. 

Bugün birçok okul/kurum ulusal düzeyde baĢarı sağlamıĢ ve baĢarı sağlayan 

kurumları diğer kurumlara örnek göstermek için o kurumlar 

ödüllendirilmiĢlerdir. 

MEB eğitimde kaliteyi artırma uygulamasında, Avrupa Kalite Yönetimi 

Vakfı (EFQM) tarafından geliĢtirilen “ Mükemmellik Modelini”  temel alarak 

okul/kurumları değerlendirmeyi esas almaya baĢladığı gibi, MEB eğitim 

kurumlarına ISO 9000  kalite yönetimi belgesini de vermeye baĢlamıĢtır. 

Ayrıca Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün baĢlattığı bir uygulama olan 

“Ġstanbul Eğitimde Ġyi Örnekler” projesi, “Değerler Eğitimi” okul/ kurumlarda 

uygulanan iyi bir eğitim örneğinin baĢta Ġstanbul olmak üzere genelde tüm 

Türkiye‟ye yaygınlaĢtırılması amacıyla ayrı bir proje çalıĢması baĢlatılmıĢtır. 

Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bu çalıĢmaların tümü, eğitimin etkililiğini 

ve verimliliğini artırmayı kalite kavramı ile eĢ anlamlı olarak kullanmaya 

dönük yapılmaya baĢlanan projelerdir. 

Eğitimde kalitenin uygulanmasında gelinen en son nokta; iyi uygulama 

örneklerini Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık düzeyinde belirlemeye baĢlamıĢ 

ve kurumları takdir etme ihtiyacı duymuĢtur. Bundan dolayı ”MEB TKY 

Uygulamaları Ödül Yönergesini” hazırlamıĢtır.  Bu ödül yönergesi, yönetim 

anlayıĢında bireyin performansı kadar kurum ve ekibin performansının 

ölçülmesi üzerinde çok ciddi bir Ģekilde durmaktadır. ġimdiye kadar hep 
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bireyin baĢarısını dikkate alan bir ödül değerlendirilmesi mevcuttu. Bu ölçütler 

doğrultusunda okul/kurumlarda eğitimde kalite ile ilgili bir değerlendirme 

yapabilmek için kalite kavramının niteliğine iliĢkin bazı temel varsayımları 

dikkate almak gerekir.6 

Eğitimde Kalite: 

 Kalite faklı anlamları ihtiva eder.  

 Kalite bireysel değerleri ve yorumları yansıtır.  

 Kalite çok boyutludur; etkililik ve verimlilik ile ilgili hususları da 

kapsar.  

 Kalite dinamik bir kavramdır; anlamı zamana ve ortama göre 

değiĢebilir.  

 Kalite nitel ya da nicel ölçütlerle değerlendirilebilir.  

 Kalite; değerler, kültürler ve geleneklere de bağlıdır. Bir ulusa, 

bölgeye, topluluğa, aileye ya da bireysel olarak bir öğrenciye 

göre de kalite tanımlanabilir.  

 Kalite, bireylerin iyi bir insan, yurttaĢ ve iyi bir meslek sahibi ve 

adamı olmasına katkı sağlar. 

Kaliteli eğitimin beĢ temel boyutu üzerinde bir uzlaĢı olduğunu 

belirtmektedir. Bu beĢ temel boyut; (a) öğrenenler, (b) fiziksel çevre, (c) 

müfredat, (d) öğrenme-öğretme süreçleri ve (e) öğrenme kazanımlarından 

oluĢmaktadır.  

a) Birinci boyutta öğrenenlerin, öğrenmeye ve eğitime hazır 

bulunma durumları ve erken çocukluk döneminde sosyal 

                                                           
6
Cemaloğlu, N. (1998) “Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticinin Rolü” Milli 

Eğitim dergisi Sayı.153-154 
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geliĢimi, yaĢantısı, öğrencinin okula devamlılığının sağlanması 

ile öğrenme sürecinde öğrencilerin aileleri ve eğitim kurumu 

tarafından da desteklenmelerinin gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır. 

b) Fiziksel çevre, okulun fiziksel yapısının öğrenme üzerindeki 

etkileri önemli olmakla birlikte, okulun bulunduğu yerleĢim alanı 

ve sosyal çevrenin de katkıları mevcuttur.  

Okul ortamında öğretmen davranıĢları, ailede, aile büyükleri ve 

okulda, okul güvenliği de öğrenci baĢarısını etkileyen etkenler 

arasında yer almaktadır. Güvenli bir çevrede ve okulda kaliteli 

bir eğitimin verilmesi her zaman önem arz etmektedir.  

c) Kaliteli bir eğitimin bir baĢka boyutu ise sözel ve sayısal 

okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasıdır. Türkiye‟de sayısal 

okuryazarlık oranlarının artıĢına bakıldığında; 1997 yılında 8 

yıllık zorunlu eğitime geçiĢle baĢlamıĢ, ardından 2012 yılındaki 

zorunlu 12 yıl eğitim ile birlikte, “Haydi Kızlar Okula” vb. 

kampanyalar Türkiye‟deki okur- yazar oranını ciddi bir Ģekilde 

yükseltmiĢtir. Bu tür baĢarıları elde edecek içeriğe sahip bir 

müfredat ve bu müfredatın uygulanmasını sağlayacak 

materyallerin oluĢturulması gerekmektedir.  

Müfredatın temel nitelikleri, öğrenci merkezli olmasıdır ki, yeni 

eğitim modeli yaklaĢımında da öğretmen merkezli eğitim yerine, 

öğretmen rehberliğindeki öğrenci merkezli eğitim ön planda 

tutulmaktadır.  

d) Kaliteli bir eğitimin önemli öğelerinden birisi de, öğretmenlere 

öğrenme ve mesleki geliĢim fırsatlarının tanınmasıdır. 

Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile öğretim materyallerini ne 

derece kullandığı, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak 

için kaynakları nasıl kullandıklarının irdelenmesi gerekir. 
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Öğretmenlerin inançları, değerleri, tutumları ve sınıf içinde ne 

yaptıkları gibi etkenlerin “Öğretmen öğrenci için bir modeldir.” 

öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Okullar arasında eğitim kalitesi ya da performansı farklılıkları 

ülkemizde il içinde olduğu gibi iller arasında, hatta bölgeler 

arasında bile ciddi farklar mevcuttur. Okullar arasında eğitim 

kalitesinin azaltılması; araç gereç kullanma imkanlarının 

sağlanması, öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi, BT sınıflarının 

oluĢturulması, sosyal aktivite imkanlarının sağlanması, hizmetli 

ve kırtasiye ihtiyaçlarının sağlanması vb. imkanlarının 

sağlanabildiği Kampüs Eğitim Modeli ile okullar arası 

performans farklılıklarını azaltmak mümkün olabilir.  

e) MEB, eğitim baĢarısını değerlendirirken eğitim sürecinin sonuç 

boyutu üzerinde durmaktadır. Bu sonuç değerleri, kaliteli 

eğitimin göstergelerini tanımlarken zamana ve koĢullara göre 

bu değerler değiĢebilmektedir. Sözel ve sayısal okuryazarlık, 

değerlendirme kriterlerinin temelini oluĢturmaktadır. 

Değerlendirme aĢamasında genellikle çoktan seçmeli testler 

kullanılmaktadır. Ancak, eğitimin kalitesinin artırılması 

amaçlanıyorsa, çoktan seçmeli testlerden ziyade öğretmeye, 

yetiĢtirmeye ve öğrenilen bilgilerin günlük hayatta kullanımına 

yönelik uygulamalardan geçer. Öğrenci velilerinin çoğu, 

akademik baĢarı anlamında nelere önem vermesi gerektiğini 

tam manasıyla anlayamamaktadır. Genellikle veliler, okulun 

veya dershanelerin değerlendirme sonuçlarını dikkate 

almaktadır. Ülkemizde her ailede olduğu gibi okullarımızda da 

istihdam alanı ve toplumda itibar kazandırdığı düĢünülen 

alanlardaki baĢarıya daha fazla önem verilmektedir. Fen, 

Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimleri alanlarının ya da 

SBS/LYS odaklı baĢarının ön plana çıkmıĢ olması bu algı ile 

iliĢkilendirilebilir. Bir üst öğrenime giriĢte, öğrencilerin bireysel 
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özellikleri, ailedeki ve toplumsal çevredeki geliĢimi gibi faktörler 

ile okulun öğretime katkısı birlikte ele alınmalıdır. Okuldaki 

eğitim sürecinin olumlu yönde geliĢmesi için; yeni kayıt olan 

öğrencilerin okul hakkındaki ilk intibalarının olumlu yönde 

geliĢmesi ve fırsat eĢitliği sağlamaya yönelik önlemlerin 

alınması ile bireysel ve toplumsal eĢitsizliklerin etkilerinin 

azaltılması mümkündür. 

Eğitimde kaliteyi artıracak faktörleri, okul içinde sağlamak ve 

uygulamak mümkündür. Tecrübeli öğretmen, yeterli sayıda hizmetli ile eğitim 

araç gereçleri ve donanımlı okul bina altyapılarındaki eĢit dağılımın 

sağlanması eğitimin kalitesi için temel koĢuldur. Eğitimin baĢarısı ile okul 

ortamı arasında etkileĢim, eğitimin kalitesinin ve veriminin devamını sağlar. 

DüĢük ve yüksek düzeydeki beklentiler ve ihtiyaçlar; talep edilen mesleklerin 

puanlarına göre okullarda hangi puan türlerinin dikkate alınacağını, hangi 

derslere daha çok önem verileceğini ortaya koymaktadır.  Türkiye‟de SBS 

sınavlarında zor soruların geldiği veya ortalaması düĢük olan derslerle ilgili, 

okulların bu durumu göz önünde bulundurarak etüt vb. çalıĢmalarla gerekli 

takviyelerin yapıldığı görülmektedir.  

2.6. Eğitim Hakkı 

Madde 7: 1739 Sayılı Milli Eğitimin Temel Kanunu gereği, “Ġlköğretim 

her Türk vatandaĢının hakkıdır. Ġlköğretim kurumlarından sonraki eğitim 

kurumlarından vatandaĢlar ilgi, istidat ve yetenekleri ölçüsünde yararlanırlar7. 

Türkiye‟de 2001 verilerine göre ilköğretimde okullaĢma oranı yüzde 

95,28‟dir. Ġlköğretim çağındaki nüfusunun yüzde 04,72‟si zorunlu eğitim hakkı 

olan ilköğretimden yararlanamamaktadır. 2012-2013 verilerine göre ise; 

ilköğretimde okullaĢma oranı yüzde 98,86‟dir ve Ġlköğretim çağındaki 

nüfusunun yüzde 01,14‟ü ilköğretime devam etmediği görülmektedir. Bu 

                                                           
7
http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739 ) Milli Eğitim Temel Kanunu Madde:7 

http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739
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durum her 100 çocuktan 1‟sinin okula devam etmediği, dolayısıyla okuma 

yazma bilmediğini göstermektedir8. 

Ülkemizde, eğitim hakkına sahip olan çocukların yüzde 99‟a yakını bu 

haklarından faydalanmaktadır. Ancak öğrencilere sunulan eğitim fırsatları, 

birçok nedene bağlı olarak farklılık göstermektedir. Eğitimin amacı, bireye 

istendik davranıĢların kazandırılmasını sağlamak, bireydeki istenmeyen 

davranıĢları ise terk ettirmektir. Eğitimin bir diğer amacı ise, insanın kendisini 

gerçekleĢtirmesini, baĢkalarıyla iyi iliĢkiler kurmasını, beden ve ruhsal 

yönden de sağlıklı olmasını, öğrenme ve sorun çözme yeterliliğini 

kazanmasını sağlamaktır. Eğitimin amacına ulaĢabilmesi için kuĢkusuz ki 

bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları 

gerekmektedir. Türkiye‟de eğitimin temelini oluĢturan ilk ve orta okul  

kurumlarının farklılığına rağmen, temel eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu tercihini devlet liselerinden yana kullanmaktadır. 

Öğrencileri bu tercihlerine zorlayan durum, ilköğretimi bitiren bireylerin ilgi, 

yetenek ve eğilimlerine göre yeterli sayıda ve kapasitede meslek liselerinin 

olmaması ve öğrencilerimizi meslek liselerine sağlıklı bir Ģekilde 

yönlendirememesinden kaynaklanmaktadır.  

Çağımızda sanayi toplumu, bilim ve teknolojideki hızlı geliĢmelerle, 

enformasyon toplumuna dönüĢmekte ve yoğun bilgi üretimi olmaktadır. 

Rekabet üstünlüğü ancak, çalıĢanların teknolojik yeniliklere paralel olarak 

bilgi ve beceri düzeyini yükseltmekle sağlanabileceği ifade edilir9. 

Milli Eğitim Temel Kanunun 7. maddesine göre «Temel Eğitim görmek 

her Türk vatandaĢının hakkıdır.» Ancak 2012 yılı verilerine göre hala Türk 

vatandaĢlarının yüzde 1,1‟i bu temel hakkı kullanamamaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesine göre de «Kimse, eğitim ve 

öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.» Böylece her vatandaĢın eğitim ve 

öğrenim hakkı T.C. Anayasa'sında güvence altına alınmıĢtır. Ancak 2012 yılı 

                                                           
8
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf 

9
Baloğlu, Z. (1990):”Türkiye’de Eğitim” TÜSİAD Yay. s. 18 İstanbul.  
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verilerine göre Türk vatandaĢlarının yüzde 99‟i bu temel hakkını kullanıyor 

olmasına rağmen, her öğrencinin bu eğitim hakkından eĢit Ģartlarda 

yararlanamadığı görülmüĢtür. Özellikle köy okullarında okuyan öğrenciler ile 

Ģehir merkezinde okuyan öğrenciler arasında ciddi imkan farklılıkları 

görülmektedir. 

2012 yılı itibariyle 12 yıllık kesintisiz eğitim kız erkek bütün öğrencilere 

zorunlu kılınmıĢtır. Ve bu süreç üç aĢamada gerçekleĢtirilmektedir.  

1- Ġlkokul, eğitim süresi dört yıl olup 5-9 yaĢ arasını kapsamaktadır. 

2- Ortaokul, eğitim süresi dört yıl olup 10-14 yaĢ arasını 

kapsamaktadır. 

3- Lise, eğitim süresi dört yıl olup 14-18 yaĢ arasını kapsamakta olup 

bu eğitim, devlet okullarında parasızdır.  

Öğrenim çağında ortaokuldan sonra liseye örgün olarak devam etmek 

istemeyen öğrenciler, meslek sahibi olmak için meslek liselerini açıktan 

okuyarak eğitimlerini devam etmeleri gerekmektedir. Yasaya göre de okula 

devam etmeyen çocuklar, açıktan eğitime devam etmek zorundadır.  

Anayasa‟ya göre eğitim hakkı düzenlenirken hiç kimseye ayrıcalık 

tanınmamıĢtır. Soy, cins, inanç, din, mezhep vb. farkına bakılmaksızın tüm 

yurttaĢlara aynı hak verilmiĢtir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin engel 

durumlarına göre gerekli ve çeĢitli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Eğitim hakkının kullanılması için eğitimde imkan ve fırsat eĢitliğinin 

sağlanması zorunludur. Her öğrencinin eĢit eğitim olanaklarına 

kavuĢturulması için kent merkezlerindeki iyi eğitim olanaklarına sahip olan 

okulların yanı sıra, köy ilk ve ortaokullarının eğitim olanaklarının da 

iyileĢtirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de zorunlu öğrenim çağında bulunan çocukların tamamının 

okula kazandırılması için; 1997 yılında yapılan düzenlemeyle ilköğretim 
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zorunlu ve kesintisiz 8 yıla çıkartılmıĢtır. Bu konuyla ilgili en son düzenleme; 

2012 yılındaki zorunlu ve kesintili olan 12 yıllık eğitimin çıkartılmasıdır. Bu 

yasal düzenlemelerle beraber, “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız” vb. 

uygulamalar da her vatandaĢın okuması için alınmıĢ tedbirlerdendir. Okuma 

yazma bilmeyenlerin, Halk Eğitim Merkezleri ile baĢta ilkokullar olmak üzere, 

tüm okulların bünyesinde açılan kurslarla okuma yazma öğretildiğini ve bu 

uygulama ile okuyup yazabilen vatandaĢların oranında önemli bir artıĢ 

görülmüĢtür. 

 

2.6.1. Eğitimde Fırsat EĢitliği 

Eğitimde fırsat eĢitliği yönetmeliklerle güvence altına alınmıĢtır. Ġlgili 

madde 11: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum 

düzeninin gerçekleĢmesi ve devamı için yurttaĢların sahip olması gereken 

demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayıĢ ve davranıĢlarla 

sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim 

çalıĢmalarında öğrencilere kazandırılıp geliĢtirilmesine çalıĢılır; ancak, eğitim 

kurumlarında Anayasa‟da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi 

ve ideolojik telkinlerin yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve 

tartıĢmalarla karĢılaĢmasına hiçbir Ģekilde meydan verilmez10.  Ģeklinde 

detaylı olarak açıklanmıĢtır. 

Eğitimde fırsat eĢitliğinin amacına ulaĢabilmesi için, baĢta devlet 

okulları olmak üzere özel okullardaki öğrencilerin tamamına, eğitimleri için 

gerekli fırsatların sunulması gerekmektedir. Esasen sosyal devlet için bireyler 

arasında ayrım yapmadan eĢit eğitim imkanları sunmak bir yükümlülüktür. 

Eğitimde fırsat eĢitliğini yaratmak için, yerel yönetimlerin okullara araç gereç, 

boya badana vb. konularda yaptıkları destekler, özellikle kaynak yetersizliği 

yaĢayan eğitim kurumları için önemli bir adımdır.  

                                                           
10

http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739 ) Milli Eğitim Temel Kanunu Madde:11 

 

http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739


 

 

 

21 

Eğitimde fırsat eĢitliğinin sağlamasında; öğretmenlerin baĢarısı, 

öğrencilerin hazır bulunuĢluluğu, yakın çevrenin geliĢmiĢlik düzeyi ve 

materyal kullanım imkanlarının varlığı etkili unsurlardandır. Son zamanlarda, 

eğitim kurumlarındaki yapılandırmacı eğitim anlayıĢında hemen hemen çoğu 

kararlar, öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de katılımı sağlanarak alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Ayrıca demokratik yönetime sahip olmayan okullarda kaliteli bir 

eğitimden söz etmek pek mümkün değildir. Örneğin farklı inanca sahip 

öğrencilerin inancı gereği ibadet etmeleri, giyinmeleri, farklı dil ve lehçelerde 

konuĢmaları, demokrasi anlayıĢının gereğidir. Eğitimin her kademesinde 

öğretmenlerin, öğrencilerin özgür düĢünme becerilerinin geliĢmesine izin 

vermesi eğitimin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

2.6.2. Eğitimde Bilimsel YaklaĢım 

 Bilimsellik, kaliteli eğitimin olmazsa olmaz ilkelerinden biridir. Milli 

Eğitim Temel Kanunun13. maddesi: Her derece ve türdeki ders programları 

ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara 

ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliĢtirilir.11 

Eğitimde baĢarının sağlanması, geliĢme ve yenileĢmenin sağlanması 

bilimsel veriler ve yorumlara bağlı olarak yapılmaktadır. Bilimsel ve teknik 

açıdan geliĢme göstermek; kültürel faaliyetlerini geliĢtirmek için eğitim 

kurumlarının gereğince donatılıp güçlendirilmesi yönündeki çalıĢmalar, 

toplumsal olarak maddi ve manevi bakımdan desteklenip teĢvik edilmelidir. 

Eğitim alanınki yeni yöntemlerin ve teknolojik araç-gereçlerin öğretim 

ortamına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak son yıllarda eğitime ayrılan 

bütçe payı artırılmıĢ olmasına rağmen, eğitime yapılan yatırımlar hala 

yetersizdir. Bu durum, genç nüfusa sahip bir ülke oluĢumuz nedeniyle artan 

eğitim talebinin tamamı karĢılanamamaktadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

olanaklarının kısıtlılığı ve mevcut ders programları ile eğitimcilerin 

geleneksellikten kurtulamaması da eğitim baĢarısının önündeki 

                                                           
11

 http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739 ) Milli Eğitim Temel Kanunu Madde:13  

http://mevzuat.meb.gov.tr/.(1739
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engellerdendir. Özellikle ülkemizdeki köy okullarının içinde bulunduğu 

koĢullar, kaliteli eğitim uygulanmasını güçleĢtirmektedir. Bilim üretmesi 

gereken üniversitelerde bile laboratuar, bilgisayar, spor salonları, çok amaçlı 

salon gibi temel donanımların yeterli olmadığı bilinmektedir.  Bazı köy 

okullarında eğitim materyali bulunsa dahi bu materyalleri kullanacak 

öğretmen veya öğrenci bulunmazken, bazı okullarda da öğretmen ve öğrenci 

olmasına rağmen gerekli ders materyallerinin olmadığı bilinmektedir. 

2.6.3. Eğitimde Plan 

Eğitimde planlama, eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Plansız eğitim, 

rotasız gemiye benzer. Rüzgar gemiyi hangi yöne sürüklerse gemi o yöne 

gider. Milli Eğitim Temel Kanunun 14. maddesi: Milli eğitimin geliĢmesi 

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim- insan 

gücü- istihdam iliĢkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileĢme ve tarımda 

modernleĢmede gerekli teknolojik geliĢmeyi sağlayacak mesleki ve teknik 

eğitime ağırlık verecek Ģekilde planlanır ve gerçekleĢtirilir. Mesleklerin 

kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit 

edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının 

kuruluĢ ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim 

kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç gereç ve 

kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve bu kurumların verimli 

olarak iĢletilmesi sağlanır.12 Ģeklinde açıklamaktadır. 

Milli Eğitimin amaçlarına ulaĢmanın en önemli yolu planlılıktır. Plansız 

baĢlanan herhangi bir etkinlikte baĢarılı olunamayacağı bilinmektedir. Devlet 

liselerindeki ve üniversite giriĢindeki yığılma plansızlığın bir örneğidir. 

Türkiye‟de meslek sahibi olmanın tek yolu üniversiteyi yani herhangi bir 

fakülteyi bitirmek olarak görülmektedir. Bundan dolayı üniversiteye giriĢ 

sınavına her yıl bir önceki yıldan daha fazla sayıda öğrenci girmektedir. 

Bunun baĢlıca nedeni gerekli planlamanın yapılmaması ve öğrencilerin doğru 

yönlendirilmemesidir. Bu plansızlık sadece öğrenciler için değil, öğretmenler 

                                                           
12

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html .  Madde:14  

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
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için de aynı durum geçerlidir. Üniversiteden mezun binlerce öğretmen 

adayları plansızlığın kurbanı olmaktadırlar. Her yıl ihtiyaç duyulan öğretmen 

sayısı ile mezun olan öğretmen sayısı arasında çok ciddi fark bulunmaktadır. 

Durum böyle olunca, her yıl istihdam fazlası öğretmenler katlanarak artmakta 

ve günümüz koĢulları nedeniyle öğretmenlere, iĢ olanağı sunulamamaktadır. 

Öğretmenler, çok farklı alanlarda istihdam edilmeye devam edilmektedir.  

Bu planlamanın da günün koĢullarına ve ihtiyaçlarına göre değiĢmesi 

gerekmektedir. 

 

2.7. Türkiye’deki Ġlk ve Ortaokullarda Kalite Sorunları 

Eğitim, sonuçlarını uzun vadede alabildiğimiz en önemli yatırımdır. 

Eğitim, aynı zamanda bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında 

da çok önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan Türkiye‟de, özellikle ilk ve 

ortaokullardaki eğitime daha çok önem vermeliyiz. Türkiye‟nin eğitimde 

kaliteyi yakalamak için somut ve karĢılaĢtırılabilir verilerin mevcut olduğu 

akademik baĢarı gibi alanlarda, eğitimin kalitesinin uluslararası standartları 

ya da ortalamaları yakalaması için öncelikli olarak öğrenci baĢarısının 

değerlendirilmesi gerekir.  

Günümüzde yapılan baĢarı değerlendirme kriterlerinde; Ġlkokullarda 

somut değerlendirmeler yerine öğretmenin, eğitim sürecindeki öğrenci 

performansını değerlendirmesi söz konusudur. Ortaokulların baĢarı 

değerlendirmesinde mevcut veriler daha çok SBS sonuçları gibi ulusal 

verilerinden elde edilmektedir. Bu veriler, öğrencilerin bir üst öğrenime geçiĢ 

için yeterli olmadığı, öğrenciyi ilgi ve istekleri doğrultusunda değerlendirmede 

yetersiz kalmaktadır. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye‟deki 

eğitimin temel kalite sorunları Ģöyle özetlenebilir:  
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2.7.1. Ġlk ve Ortaokullarda  BaĢarı Durumu 

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini izleme ve değerlendirme, öğrenciler 

için hayati öneme sahiptir. Öğrenciler, edindiği bilgileri hayatlarına yeni Ģeyler 

katması ve bu bilgileri çevresiyle paylaĢması eğitime pozitif katkı sağlamıĢ 

olur. Bu durum, eğitimin baĢarısı için önemlidir. Ölçülemeyen hiçbir bilgi 

geliĢtirilemez. Bunun için, SBS ve PYBS vb. ulusal sınavların, öğrencilerin 

baĢarı düzeylerinin belirlenmesinde katkısı büyüktür. Objektif bir 

değerlendirme, Türkiye‟nin eğitim düzeyini ileri bir noktaya taĢıyacaktır. 

Türkiye‟de 2011 yılında, ilköğretimden mezun olan öğrencilerin bir üst örgün 

öğrenime devam edenlerin oranı % 64,7, örgün öğrenime devam 

etmeyenlerin oranı % 35,3‟tür13.  2011-2012 Eğitim öğretim yılında 

ilköğretimdeki öğrenci mevcudu: 10.084.439, aynı yıl PYBS sonuçlarında 

baĢarılı olan öğrenci sayısı 98.402‟dir. 2011 Yılında 8. sınıftan mezun olan 

1.226.473 öğrencinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre % 1‟lik 

dilimde yer alan 8.sınıf öğrencilerinden bir üst öğrenime:         ( Özel Fen 

Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, Sosyal 

Bilimler Lisesi, Anadolu öğretmen Lisesi ve diğer Liselere) geçme hakkı 

kazanan öğrenci sayısı: 6.674‟tür. Eğitimde öğrenciler arasındaki baĢarı 

farklılığına iliĢkin tartıĢmalarda daha çok bölgeler arası eĢitsizlikler 

vurgulanmaktadır. Maalesef il içinde, köy kent arasındaki eĢitsizlik göz ardı 

edilmektedir. Örneğin Seviye Belirleme Sınavına 8. sınıftan mezun olabilecek 

öğrenciler katılmaktadır. Dershane, yetiĢtirme kursu, etüt merkezi vb. 

sınavlara hazırlık desteği sağlayan eğitim kurumlara gitme imkanı olmayan 

köy okullarındaki öğrenciler de aynı sınava girmektedir.  

SBS sonuçları incelendiğinde; il içindeki okullar arası baĢarı 

farklılığının çok büyük olduğu hatta ilçeler arasında bile bu seviye farklarını 

görmek mümkündür. Türkiye‟de, okullar arasındaki baĢarı grafiğindeki bu 

farklılıkların temelini oluĢturan; eğitime eriĢim ve eğitim hizmetlerinden 

yararlanabilme imkanları bakımında köy okulları, dezavantajlı eğitim grubunu 

oluĢturmaktadır. Ġlköğretimde öğrenci kayıtları, her okulun kendi kayıt bölgesi 
                                                           
13

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2011.pdf 

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/
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ile sınırlandırılmıĢtır. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda, velinin 

eğitim düzeyi, okulun ekonomik kaynaklarının azlığı, kalabalık sınıf 

mevcutları vb. nedenler, okulun eğitim niteliğini düĢürdüğü dolayısıyla bu tür 

uygulamalar okullar arasında eğitim düzeylerinde ciddi farkların oluĢtuğu 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Eğitimdeki bu durum, bireylere eğitimde 

sunulan fırsat ve imkan eĢitliği ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir.  

2.7.2. BiliĢim Teknolojileri ve Alt Yapı Yetersizlikleri 

Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, eğitime yapılan yatırımlar ile bu 

yatırımların okullara eĢit oranda dağılımıyla doğru orantılıdır. Eğitimdeki 

düzenlemeler; öğrenci merkezli, uygulamalı eğitim, görsel materyal ve aktif 

öğrenmeye dayanmalıdır. Türkiye‟de eğitimde fırsat ve imkan eĢitliğinin 

sağlanması için her öğrenciye ücretsiz ders kitapları sağlanmıĢ, tüm okullara 

biliĢim teknolojileri alt yapısı hazırlanmıĢ, ihtiyaç duyulan yerlerde derslik ve 

okullar inĢa edilmiĢ olmasına rağmen, okullardaki donanım yetersizlikleri ve 

teknolojik ürünlerin güncellenmesindeki sorunların varlığı devam etmektedir. 

Öğretmenlere, biliĢim materyalleri doğru kullanmaları için yeterince hizmet içi 

eğitimlerin yapılmadığı gözlenmektedir. Öğretmenlerin biliĢim materyal 

kullanımıyla ile yetersizlikler, öğrencilerin akademik baĢarıları üzerinde 

olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi, öğrencilerin biliĢim teknolojilerini bilinçsiz 

kullanmasına da sebep olmaktadır.  

Öğrencilerin baĢarıları üzerinde, biliĢim teknolojileri kullanma 

becerisinin iyi olması tek baĢına yeterli bir faktör değildir. Teknolojinin etkili ve 

amacına uygun kullanılabilmesi için, okullardaki bilgisayarların sürekli 

yenilenmesi ve güncellenmesi gerekir. Ayrıca her öğrenciye birer bilgisayar 

kullanma imkanının sağlanması gerekmektedir. Fatih Projesi kapsamında 

baĢlayan tablet bilgisayar kullanımı ortaöğretimde kullanılmaya baĢlanmıĢ 

ancak, ilk ve ortaokullardaki öğrenciler, bu uygulamadan henüz 

yararlanmamıĢlardır. Fatih Projesi uygulaması için her okula en az bir 

bilgisayar öğretmeni ihtiyacı doğmuĢtur. 
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2.7.3. Zorunlu Ġlk ve Ortaokullarda Devamsızlık Durumu 

Türkiye‟de örgün eğitimin ilk kademesini oluĢturan ilkokulda ve 

özellikle köy okullarında, kız çocuklarının okula devam etme oranlarının 

düĢük olması ile zorunlu eğitim çağındaki çocukların belirli bir kısmının okul 

dıĢında kalması önemli bir sorunu teĢkil etmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, her okulda günlük ortalama 2-3 öğrencinin yaptığı günübirlik 

devamsızlık değildir. Bu sorun öğrencinin okuldan tamamen ayrılması 

sorunudur. Eğitimde istenilen baĢarıya eriĢimi sağlamak için ilkokulda 

gösterilen performansa dayalı değerlendirmeler baĢarı için tatmin edici bir 

düzeyde değildir.  

Türkiye genelinde okullaĢma oranı % 99‟ lara ulaĢılmıĢtır.  % 1‟ lik gibi 

bir oran olarak karĢımıza çıkan öğrenci devamsızlığı, en çok köy okullarında 

görülmektedir. Bu devamsızların çoğu kız öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu 

durum, çocuğun ilk eğitim aldığı yer olan ailede; eğitimsiz ebeveynlerden 

özellikle annenin eğitimsiz oluĢu, beraberinde okulda devamsız bir öğrenci 

grubunu, sokakta da cahil ve meslek sahibi olmayan eğitimsiz bir kitlenin 

oluĢmasına sebep olmaktadır.  Türkiye‟nin geleceğine iyimser bakabilmek 

için, yetiĢkin nüfusunun %100‟unün zorunlu ama istediği meslek okulunda 

eğitim almıĢ olması gerekir. 

  Eğitimde baĢarı, ilk ve orta öğretimdeki eğitim sisteminin bireylere 

sunduğu, öğretimin niceliğinin ve niteliğinin birlikte ele alınmasıyla elde 

edilebilir.  Diğer bir ifade ile eğitimde kaliteye eriĢim, öğrencilere sunulan 

eğitim fırsatları ölçüsünde değerlendirilebilir. 

 

2.7.4. Ortaokulda Öğretmen- Veli ĠliĢkilerinin Zayıf Olması 

Öğrencilerin ilkokula baĢlamasıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve veli 

üçlüsü arasındaki dayanıĢma güçlü iken, ortaokula gelindiğinde veli ile 

öğrenci arasındaki iletiĢimin zayıflaması vb. nedenlerle bu üçlü yapı 

bozulmaya baĢlamaktadır. Ortaokulda, öğrencilerin ergenliğe adım attığı bir 
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dönemde velilerin, çocuklarını daha fazla kontrol etmesi ve öğretmenlerle 

daha sık görüĢmesi gerekirken maalesef okulla bağlantılarını koparma 

noktasına getirmektedirler. Böylelikle aileler, sadece okuldan uzaklaĢmakla 

kalmamakta aynı zamanda çocuklarını da ihmal ediyorlar. Bu durum, 

çocukların zamanlarının çoğunu arkadaĢlarıyla ve dıĢarıda geçirmesine 

sebep olduğu gibi baĢarılarını da olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda 

okula devamsızlıklar artmaya baĢlamakta, ilerleyen aĢamalarda ise sınıf 

tekrarları görülebilmektedir.  

Köy okullarındaki velilerin çoğu için, çocuklarının okuma yazma 

öğrenmesi ve sürücü belgesi almaları yeterlidir. Velilerin baĢarıya odaklı bir 

yapıda olmaması, çocuklarını zorunlu olduğu için okula göndermesi gibi 

düĢüncelere sahip oluĢu köy okullarının baĢarısını olumsuz yönde 

etkilemektedir.   

2.8. Köy Halkının Eğitimi 

Köyler, az nüfuslu, iĢlek yollardan ve pazarlardan uzak olduğundan 

büsbütün ayrı bir tablo sergilemektedir. Bu tip köylerde her Ģeyden önce; 

köylünün yaĢam alanını artırmak, köyde sağlığı tehdit eden sebepleri 

gidermek, tüm yönleriyle bugünkü yaĢam seviyesini daha üst seviyelere 

çıkarmak gibi meĢakkatli iĢleri, köy halkının eğitimiyle sağlamak mümkündür.  

Köy halkının eğitim seviyesini yükseltmenin yolu, köyde okullaĢmanın 

%‟100 e çıkarılması için, her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Zorunlu 

eğitim çağında olmayan halka, okuma yazma kursları yoluyla eğitim imkanları 

sağlanmalıdır.  Köylünün yaĢam kalitesini ve ekonomik düzeyini artırmak için 

bu tip köylerde meslek edindirme kurslarının açılması bir ihtiyaç halini 

almıĢtır. Böylelikle ekonomik özgürlüğünü kazanmıĢ olan köylünün eğitime 

daha fazla değer vereceği düĢünülmektedir. Bu noktada Doç. Dr. Hasan Ali 
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KOÇER‟in ifade ettiği gibi: “Müstakbel köy öğretmeninin, eğitim, öğretim ve 

tarım iĢlerini baĢarabilecek kudrette bir "Eğitmen olması" icap etmektedir"14. 

 

2.9. Türk Eğitim Yapısında Düzenleme ÇalıĢmaları 

Ġlköğretimin zorunluluğu ilk defa II. Mahmut döneminde 1824 yılında 

çıkarılan fermanda konu geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢ “ilköğretim zorunluluğu 

getiren ilk resmi belgedir.”15  Yüzyıl sonrasına gelindiğinde 1924 

anayasasında ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasıyla devam eden süreçle 

beraber 1929‟da “Ġlkmektep talimatnamesi” yayınlanmıĢtır. Türkiye 

Cumhuriyetinin 1961 Anayasasında da ilköğretim, herkese parasız ve aynı 

zamanda zorunlu olmasıyla da tarihteki yerini almıĢtır. 1961 Anayasasına 

göre her alanda planlı olarak kalkınabilmek amacıyla "Devlet Planlama 

TeĢkilatı" kurulmuĢtur. Kalkınma planlarının da 5'er yıllık olarak hazırlanması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Böylece eğitimde planlılık dönemi baĢlamıĢtır. Eğitimde 

planlamayla birlikte amaçlar, hedefler, ilkeler ve politikalar 5'er yıllık sürelerle 

belirlenmeye baĢlanmıĢtır. 

5 Ocak 1961'de çıkarılan 222 sayılı "ilköğretim ve eğitim kanunuyla” 

ilköğretim okulları, zorunlu ve zorunlu olmayanlar diye ikiye ayrılmıĢtır. Ġlkokul 

zorunlu, okul öncesi ve ortaokul ise zorunlu yapılmamıĢtır. Zorunlu öğrenim 

süresi 7– 14 yaĢları olup 8 yıla çıkarılmıĢtır (5 yıl ilkokulda, 3 yıl tamamlayıcı 

kurs ve sınıflarda). Ġlköğretime de "temel eğitim" denmiĢtir. Ama uygulamada 

bölge okulları dıĢında kanun tam uygulanamamıĢtır16. 

1968 yılında ise "ilkokul programı" hazırlanmıĢ ve uygulamaya 

konulmuĢtur. Buna göre amaçlar kiĢisel, insanlık iliĢkileri, ekonomik hayat ve 

toplum hayatı bakımından olmak üzere çok geniĢ bir açıdan ele alınmıĢtır. 

Ayrıca öğretim ilkeleri ve planlar detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢ, uygulamada 

                                                           
14
Koçer, H.A. (1991) “Köy Öğretmeni Yetiştirme Kursları programı”  İstanbul Devlet Matbaası s. 5-7. 

15
 Erdem, A.R. (2005). İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta. Cilt 5,sayı 2. 

16
Sarıkaya, G.  (2004). “Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim” Ankara Ü.Y.Lisans Tez. Ders Ödevi, s:3 
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öğretmene, bulunduğu görev bölgesine göre konu çıkarma veya konu ekleme 

gibi bir esneklik payı bırakmıĢtır. Bu uygulamada öğretmene tanınan öncelik 

eğitimin geliĢimine büyük bir katkıdır.  

1969 yılında 222 sayılı kanunun 23. maddesine dayanarak "ilköğretim 

müfettiĢleri yönetmeliği" çıkarılmıĢtır. Buna göre müfettiĢin görevleri teftiĢ, 

denetleme, iĢbaĢında yetiĢtirme, inceleme ve soruĢturmadır. 1961 yılındaki 

DPT'nin yapmıĢ olduğu 5 yıllık kalkınma planlarındaki hedeflere ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ancak bu plan ve hedefler hiçbir zaman tam olarak 

tutturulamamıĢ ve tespitler de yapılamamıĢtır. Bu durum bize Ģunu gösteriyor 

ki planlardaki hedefler gerçekçi olmalı, hayali plan ve hedefler ise bir ülkenin 

kalkınması için yeterli değildir. 

2.10. Eğitimde BaĢarı 

 Eğitimde baĢarı, düzenli beslenen, dönemin bilimsel bilgisine sahip, 

bilgi ve becerilerini geliĢtiren, çevresine duyarlı, toplumla barıĢık, kendisine, 

ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa yararlı bireylerin yetiĢmesiyle gerçekleĢir. 

 Köy okullarındaki öğrencilerin, bilgi ve becerilerini (öğrencinin 

öğrenmeye yatkınlığı, iĢi baĢarabilme kabiliyeti) geliĢtirebilmesi: Öğrencilerin 

eğitim gördüğü okulda; içerisinde yeterli düzeyde araç gereci bulunan spor 

salonuna, bilimsel bilgilere ulaĢabilecek donanımlı bir kütüphaneye, deneysel 

bilgileri elde edebilecek laboratuara, sosyal ve sanatsal yeteneklerini 

geliĢtirebilecek konferans ve tiyatro salonlarına ve dersliklere ihtiyaç 

duyulduğu gibi, günümüzün vazgeçilmezi olan biliĢim teknolojilerini iyi 

derecede kullanmayı öğrenebilecek donanımlı bilgisayar sınıflarını da içinde 

barındıran eğitim kampüslerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çinlilerin Bambu Ağacı Öyküsü 

Eğitimin ne kadar meĢakkatli bir iĢ olduğu ve bu iĢin bir o kadar da 

sabır gerektirdiğini, Çin bambu ağacının yetiĢtirilme sürecindeki ısrar durumu; 

eğitimdeki baĢarı azmi için güzel bir örnek teĢkil etmektedir. 
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“Çinliler bambu ağacını Ģöyle yetiĢtirir: Önce ağacın tohumu ekilir, 

sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değiĢiklik olmaz. 

Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı, ikinci yılda da toprağın 

dıĢına filiz vermez. 

Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan iĢlem tekrar edilerek 

bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yıllarda da filiz 

vermez. Çinliler büyük bir sabırla beĢinci yılda da bambuya su ve gübre 

vermeye devam eder. Ve nihayet beĢinci yılın sonlarına doğru bambu 

yeĢermeye baĢlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaĢık 2.7 metre boyuna 

ulaĢır.17 

Bu öyküyü düĢündüğümüzde aklımıza gelen ilk soru: Bambu ağacı 2.7 

metrelik boya, beĢ yılda mı yoksa altı haftada mı büyüdüğüdür.  Elbette ki 

bambunun bu kadar hızlı büyümesi sabırla ve ısrarla beĢ yıl gibi uzun bir 

sürede sulanıp gübrelenmesinin sonucudur. 

Doğadaki bir bitkinin dahi yetiĢmesi bu kadar uzun sürüyorsa, 

varlıkların en akıllısı olarak yaratılan insanın yetiĢmesi de elbette sabır ve 

maliyet ister. Eğitimin ekonomik boyutunu en aza indirgemek için, Kampüs 

Eğitim Modelinin uygulanması bir ihtiyaç teĢkil etmektedir. 

2004 Yılından bu yana Türkiye‟nin eğitim yapısında, yapılandırmacı 

öğrenme yaklaĢımı benimsenmiĢtir. BaĢarılı bir eğitim faaliyeti için 

yapılandırmacı eğitim ortamını yaratmak ve öğretimi öğrenci merkezli,  

öğretmenliği ise öğrenciye rehberlik eden kiĢi yönünde bir yapılanmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu eğitim ortamında öğrenciler, bilgiyi keĢfederek, 

düĢünerek, canlandırarak ve problem çözerek öğrenirler. Öğrenciler, 

sorunları farklı boyutları ile düĢünebilir ve çözümü kendileri bulabilirler. 

Bireyler bilgilerini kullanarak geliĢtirebilmektedir. 

Eğitimdeki bu öğrenme yaklaĢımında öğrenciler, öğrenilecek bilgileri, 

önceki bilgileriyle iliĢkilendirerek anlamlandırır. Bu yöntem, hem kolay 
                                                           
17
Ekmekçi, F.Özden (2005),  “Bilinçli Anne Baba ve Başarılı Çocuk”.Morpa yay., s.39,40 
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öğrenmeyi hem de kalıcı öğrenmeyi sağlar. Yapılandırmacı öğrenmede kiĢi, 

öğrendiği bilgiyi bire bir almaz; ama öğrendiği verilerden yeni sonuçlar çıkarır 

ve bu yeni bilgiyi de kendine mal eder. 

Öğrenme, bireylerin bilgiyi okuma, yorumlama ve analiz etmelerinin 

yanı sıra bilgiye deneyimlerini de ekleyerek, yaparak ve yaĢayarak 

gerçekleĢir. 

Türkiye‟nin eğitim öğretim sisteminde yapılandırmacı öğrenmenin köy 

okullarında okuyan öğrencilerde tam öğrenme sağlayabilmesi için: “Kampüs 

Eğitim Modeli” projesi ile desteklenmesi yerinde bir uygulama olacağı 

öngörülmektedir. Bu eğitim modeli, öğrencilere Ġstenilen bilgilerin, amacına 

uygun olarak öğretilmesidir. Bu model, öğrencilere istendik yöndeki davranıĢ 

değiĢikliklerinin sağlanması, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri 

kazanmalarını da sağlamaktadır. Kampüs Eğitim Modeli ile köy okullarındaki 

öğrencilerin; eleĢtirel düĢünebilen, karĢılaĢtığı problemleri çözebilen bireyler 

olarak yetiĢebilmelerini sağlamak için fiziki yapıları yeterli,  araç gereç 

malzeme donanımı tam olan öğrenci odaklı eğitim uygulamalarının 

yapılabildiği eğitim merkezlerinin hayata geçmesi hedeflenmiĢtir. 

Türkiye‟de yakın bir zamana kadar ilk ve ortaokullarda, öğretmen ve 

derslik sayısının yetersizliği, ciddi bir sorun iken; artık günümüzde öğrenci 

sayılarının azlığı, sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle köy 

ilkokullarında, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamalarında köy nüfuslarının azalması 

sonucunda öğrenci sayılarının da azlığı dikkat çekmektedir.  

Tablo 1: BirleĢtirilmiĢ Sınıfları OluĢturma  

Öğretmen 

S. 

Derslik S. 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf 

1 1                          ( 1+ 2+ 3+ 4 ) 

2 2                          (1+2+3 )  -   ( 4 )              

2 2                          (1+2 )  -       (3+4) 

3 3                          ( 1 )     -       (2+3 )  -   ( 4 )                 

3 3                          ( 1+2 ) -       ( 3 )  -      ( 4 ) 
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BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, bir sınıfta öğrenci sayısının onun altında 

olması, derslik sayısı veya öğretmen sayısının az olması nedeniyle 

uygulanan bir çözüm yöntemidir. 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf, tek öğretmenli ve tek derslikli ilkokullarda 

eğitim Ģekli  ;    ( 1+ 2+ 3+ 4 ) sınıflar bir arada ve tek derslikte eğitim 

görmektedir.  

 Ġki öğretmenli ve iki derslikli ilkokullarda eğitim Ģekli;  ( 1+ 2+ 3 ) 

- ( 4 ) veya (1+2 )  -   (3+4) sınıflar, ikiĢer sınıf bir arada veya bir sınıf 

ayrı üç sınıf bir arada, iki ayrı derslikte ve öğretmenle eğitim 

görmektedir.  

 Üç öğretmenli ve üç derslikli ilkokullarda eğitim Ģekli; ( 1 ) – ( 

2+3 ) – ( 4 ) veya ( 1+ 2 ) – ( 3 ) – ( 4 ) sınıflar, bir derslikte iki sınıf 

birleĢtirilmiĢ, diğer sınıflar tekli sınıflar Ģeklinde eğitim görmektedir. Bu 

uygulama, yalnızca ülkemize özgü değil dünyanın birçok ülkesinde de 

görülen bir öğretim yöntemidir”18. 

Eğitim: Bireye istendik yönde davranıĢ değiĢtirme ve bireyi toplumda 

faydalı birey haline getirme çabası olarak ta ifade edilebilir. Eğitim ailede 

baĢlar, birey örgün eğitime ilkokulda tanıĢır. Ortaokul ve lise  (2012-2013 

Eğitim- öğretim yılında itibaren zorunlu olarak), Üniversite ile de bu eğitim 

süreci isteğe bağlı olarak devam eder. 

30.03.2012 tarih - 6287/3 md.9‟da yapılan son değiĢiklik ile ilköğretim 

kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması 

esastır. Ancak imkân ve Ģartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle 

birlikte de kurulabilir19. Köy ilkokul ve ortaokulları, (öğrenci sayılarının azlığı 

nedeniyle) aynı binada ve birlikte eğitim görmek zorunda kalınmıĢtır.   

                                                           
18

N.Fidan, Y.Baykul, (1993). “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Öğretmen Rehberi”. Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Unicef Türkiye Temsilciliği, Ankara, s. 2. 
19

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/  “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”,S.222 /  Mad.9 
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Köy ilkokullarındaki öğrenci sayılarının azalması, ilkokullarda 

birleĢtirilmiĢ sınıf sorununun ortaya çıkmasına sebep olmakta ve bu durum 

ülkemiz eğitim sisteminde; ilkokul (1.2.3.4.) sınıflara yönelik bir uygulamadır. 

Ortaokul (5,6,7,8),  Lise ise (9.10.11.12.) sınıfların eğitimi, Türkiye‟de zorunlu 

hale gelmiĢtir. Köy ortaokullarında birleĢtirilmiĢ sınıf uygulanması 

yapılamadığından öğrenciler taĢıma sistemiyle en yakın ortaokul ve liselere 

taĢınmaktadır. Ve öğrenci taĢıma iĢi devlet tarafından ücretsiz yerine 

getirilmektedir. TaĢıma maliyetlerinin azaltılması için Kampüs Eğitim 

Kurumları‟nın oluĢturulması, seçilecek merkez köyün diğer köy yerleĢimlerine 

en yakın mesafede bulunması önceliklidir.  

Kalabalık okulların bir kısmında, okulun hizmetli personelinin az olması 

örneğin; 3 katlı, 12 derslikli ve 116 öğrencisi olan A okulunda 1 hizmetli 

çalıĢırken, aynı bölgedeki 1 katlı, 1 derslikli ve 11 öğrencisi öğrenci olan B 

okulunda ise 2 hizmetlisi mevcuttur.  (Tablo 7 ) Okulların hizmetli çalıĢanları 

arasında dengesiz bir dağılım söz konusudur. Köy okullarının elektrik, su, 

telefon, ısınma yakıt vb. ortak giderlerinin her okulda ayrı harcama yapılması, 

kamu harcamalarının da artmasına sebep olmuĢtur.  

Eğitimde BaĢarıyı Artırmak 

 Öğretmen ihtiyacının karĢılanması 

 Okulun fiziki yapısının iyileĢtirilmesi 

 Eğitim için gerekli olan araç gereç gibi materyallerin yeterli 

olması  

 Müstakil ve kalabalık olmayan sınıf ortamının sağlanması ve bu 

sınıfların araç gereç ve teknoloji bakımından donanımlı olması 

gibi imkânların sağlanmasıyla gerçekleĢebilir. Son yıllarda 

köyden kente göç hızla artmıĢtır. Göç sonucunda köylerdeki 

genç nüfusun azalmıĢ olması, beraberinde köy okullarının  

öğrenci sayılarının  azalmasını getirmiĢtir.  
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 Liderin Vizyonu, baĢarıyı artırmanın önemli taĢlarından biri de; 

insanları harekete geçirebilen, geleceğe umutla bakabilen 

vizyon sahibi insanlardır. “Vizyoner lider, geleceğe yeni bir 

bakıĢ açısıyla bakar ve vizyonu örgütün bütün kademelerine 

baĢarıyla iletir. Bu lider sadece güce sahip değildir. 

DüĢünceleriyle kendini izleyenleri etkiler”20. Vizyoner lider, 

eğitimin kalitesi için tüm eğitim kurumlarının baĢında olması 

gereken bir yönetici profilidir. 

 

2.11. Eğitimin Amacı 

Eğitim, toplumsal yapının önemli bileĢenlerden biridir. Bir toplumun 

veya bireyin var olan değerlerinden yararlanarak parlak bir geleceğe köprü 

kurmaktır. Toplumsal yapının olduğu gibi devam etmesi ya da değiĢen 

koĢullara uyum sağlayabilmesi için, eğitim sisteminin iyi benimsenmesi 

gerekmektedir. Eğitim, demokrasi anlayıĢı içerisinde toplumu ve bireyleri 

geleceğe hazırlar. 

Hızla geliĢen dünyada kavram, yapı ve değerler gibi birçok alanda 

değiĢiklikler yapılarak, onların içeriklerine yeni anlamlar yüklenmiĢtir.  Bu 

değiĢen kavramların baĢında da eğitim gelmektedir. 

Modern çağda, toplumsal değerlerimizi korumak için yapılan 

eğitimlerde, sık sık sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bazı öğretmenlerinin Ģu 

tespitleri, değerler eğitimindeki olumsuz faktörlerin okul dıĢından 

kaynaklandığı Ģu ifadelerinden anlaĢılmaktadır: “ Toplumda yaĢananlarla 

bizim anlattıklarımızın ve öğretmeye çalıĢtıklarımızın çeliĢiyor olması”, “ 

öğrencilere ne kadar değer eğitimi uygulasak da öğrenci çevrede gördüğü 

gibi hareket etmeye çalıĢıyor. Bu durum eğitim faaliyetlerimizi zorlaĢtırıyor”. “ 

Değer eğitimi sırasında iĢlenen konular ve kazanımlarda tüm sınıf hemfikir 

                                                           
20
Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. 3. Baskı. Ankara: Pegem A Yayınları. 
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olmakla birlikte, günlük yaĢamda uygulayamadıkları için öğrenme 

tamamlanıyor ancak eğitim olmuyor.”21 

Bireyler akranlarından, televizyondan, çevresinden gördükleri değerleri 

okulda gördüklerinden daha fazla benimsiyorlar. Birey, okulda öğrendiği 

davranıĢ ile çevreden öğrendiği davranıĢ arasında ikilem yaĢıyor. Ancak 

öğrenciler genellikle tercihini okul dıĢındaki faktörlerden yana kullanıyor.  

 Eğitim toplumun beklentilerine göre beyinlerde istendik davranıĢ 

değiĢtirme kavramı olarak ifade edilebilir. Filozofik açıdan eğitim, “Bir ulusun, 

bir toplumun geleceğidir”. “Bir ülkenin varlığının dünya durdukça sürüp 

sürmemesidir”. Bir baĢka açıdan da eğitim; bir toplumun çağdaĢ, uygar, 

demokrat, laik, saydam, katılımcı, üretken olup olmamasıdır. Çünkü bunlar 

eğitimle kazanılan değerlerdir. Değer;  bilim, bilgi ve toplumsal birikimin yani 

kültürün ürünüdür ve yaĢama yansımasıdır.” 22 

Milli eğitimin temel amaçlarından biri ve en önemlisi, öğrencilerin bilgi 

ve becerilerinin artırılmasını sağlanmak ise de, sağlıklı yaĢam becerisini 

kazandırmak ve topluma yararlı bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamak ta 

önemli ve sosyal bir beklentidir.  Böylece eğitim, bireylere bilgi ve beceri 

kazandırmanın ötesinde, toplumun yaĢamasını ve kalkınmasını devam 

ettirecek değerlerin kazandırılması sorumluluğunu taĢımaktadır. 

Milli eğitim mevzuatına göre ilköğretimin amacı: Öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerini geliĢtirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır23. 

 

                                                           
21  Erdem, A. R. (1993)"John Dewey'in Türkiye Maarifi Hakkındaki Raporu” Ankara: G.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Ders Ödevi s.10/15 

22 İdiman, F. (1999) “ Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu Açılış Konuşmaları” , 

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 11/113 
23

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/  “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”,S.222 / Mad.5. 
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2.11.1. Kampüs Eğitim Modelinin Temel Amaçları 

 Fiziki yapısı ve araç gereç materyali bakımından yeterli donanıma 

sahip olan okulların eğitime kazandırılmasını, 

 Alan bilgisi, genel kültür ve formasyon ( öğretmenlik eğitimi ) bilgisine 

sahip, kendi branĢında görevlendirilmiĢ kadrolu öğretmenlerin eğitim 

vermesini, 

 Ġhtiyaçlarını karĢılayabilecek sayıda (temizlik, memur, kalorifer vb.) 

personelin olduğu okulların varlığını sağlamaktır. 

2.11.2. Kampüs Eğitim Modelinin Alt Amaçları 

 Bireye istendik yöndeki davranıĢ değiĢikliğini kalıcı hale getirmektir. 

 Sorunlarını kendi baĢına çözebilen, araĢtıran, sorgulayan ve özgüven 

duygusunu kazanmıĢ bireyler yetiĢtirmektir. 

 Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin, derslerdeki baĢarı 

seviyelerini yükseltmektir. 

 Köy okullarında birleĢtirilmiĢ sınıfların yerine, bağımsız sınıflar açarak 

eğitimin kalitesini artırmaktır. 

Öğrencilere, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden gereksinimlerini 

karĢılayacak eğitim öğretim olanakları sağlanmalıdır. Köy okullarındaki 

öğrencilerin eğitim gereksinimlerini en ekonomik Ģekilde karĢılanması esastır. 

Bu okullarda, hedeflenen düzeyde eğitim verilebilmesi, ancak eğitim 

sorunlarını yeterince tespit etmekle mümkündür. Bu sorunlara getirilmek 

istenen çözümün amacı, devletin kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkin bir 

Ģekilde kullanarak eğitim kalitesini yükseltmektir. 
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2.12. Türkiye’de Sistem Bakımından Ġlköğretime BakıĢ 

Türkiye‟deki eğitim sistemin tarihsel geliĢimine baktığımızda, en 

önemli düzenleme ise:1973 yılında kabul edilen 1739 sayılı "Milli Eğitim 

Temel Kanunu‟dur.” 

 Eğitim alanında birçok yasal düzenleme yapılmıĢ olsa da, 1982 

anayasasında da olduğu gibi eğitimin doğal bir hak ve ilköğretim, zorunlu ve 

parasızdır. 1990 yılında uygulamaya konan "Ġlköğretim Kurumları TeftiĢ 

Yönetmeliği" ilköğretim kademesinde görev alacak müfettiĢlerin seçimi, 

yetiĢtirilmesi ve görevlerini belirtildiği gibi,  ilköğretimde kaliteli öğretimi 

gerçekleĢtirmek için, öğretmen yetiĢtirme programlarında dört yıllık fakülte 

mezunluğu Ģartı uygulaması getirilmiĢtir. Ayrıca 1992 yılında yeni "ilköğretim 

kurumları yönetmeliği” uygulamaya konulmuĢtur. 

18 Ağustos 1997 yılında 23084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

4306 sayılı yasa ile: “ Ġlköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluĢması, 

bu okullarda zorunlu ilköğretimin kesintisiz yapılması ve bitirenlere ilköğretim 

diploması verilir.”24  ġeklindeki yasal düzenleme ile Türkiye‟de 8 yıllık 

kesintisiz eğitim hayata geçmiĢtir. 

 Ġlgili kanunla eğitim "örgün" ve "yaygın" olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçları belirtilmiĢ ve uygulamaya 

konulmuĢtur. 

1739 sayılı yasaya göre mecburi ilköğretim çağı 6–14 yaĢ grubundaki 

çocukları kapsamaktadır. Bu çağ çocuğun 5 yaĢını bitirdiği eylül ayı sonunda 

baĢlar, 13 yaĢını bitirip 14 yaĢına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.25 

 

                                                           
24

http://www.universite-toplum.org/pdf/240.pdf  ( 1997 ) Resmi Gazete  Erişim Tarihi. 05.03.2012 
25

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html “İlköğretim Ve Eğitim Kurunu”,222 / Mad.3 

http://www.universite-toplum.org/pdf/240.pdf
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2.12.1.   Zorunlu Eğitim 

Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, ortalama eğitim süresi 

9 ile 12 yıl arasında değiĢirken. Ülkemizde, ortalama eğitim süresi ise, 2012 

yılına kadar 8 yıl civarındaydı. Ancak 30.03.2012 yılında çıkarılan 6287 sayılı 

yasayla birlikte zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıĢtır. Böylece dünyadaki 

geliĢmiĢ devletlerle ülkemizin zorunlu eğitim süresindeki fark kapanmıĢ, hatta 

“12 yıllık zorunlu eğitimle”, birçok ülkenin eğitim süresini de aĢmıĢ 

bulunmaktadır. 

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda bireyler, en 

az lise mezunu düzeyinde eğitim almıĢlardır. Ancak, eğitim seviyelerini daha 

yükseğe çıkarmak için üniversite eğitimini de zorunlu hale getirmek için 

planlamalar yapılmıĢ ve bu planları uygulamak adına gereken çalıĢmalar da 

yapılmaktadır.  

Avrupa‟daki geliĢmiĢ devletler, 2020 yılı eğitim hedeflerini ülkelerindeki 

lise mezunlarının seviyesini % 90‟lara çıkarmak için yoğun çaba sarf ettikleri 

görülmüĢtür.  Bugün Güney Kore ile Japonya gibi ülkelerinde ise, üniversiteyi 

zorunlu hale getirmek için tartıĢmalar yapılmaktadır. Bugün pek çok ülke, 

eğitim seviyelerini yükseltme adına benzer çalıĢmalar yapmaktadır. 

Ülkemizde ise hala okuma yazma bilmeyen bireyler mevcuttur. Ancak, 

eğitimin iyileĢtirilmesi için atılan adımlardan biri de; 12 yıl zorunlu eğitim 

değiĢikliğidir. Bugün bu ihtiyacın ne kadar da önemli olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Türkiye‟de son yıllarda, eğitim alanındaki tedbirlerde merkezi ve yerel 

yönetimlerin desteği ile eğitim yaĢındaki bireylerin okuma-yazma 

düzeylerinde ciddi artıĢlar olduğu gözlenmektedir. Eğitimde yapılan yasal 

düzenlemeler sonucunda ilköğretim düzeyindeki okullaĢma oranlarında % 

98‟lere ulaĢıldığı, ortaöğretim seviyesinde, % 70‟lere varıldığı ve üniversitede 

okuyanların oranı ise,% 40‟lara kadar yükseldiği ifade edilmektedir. Eğitimde 

görülen ilerlemelere rağmen, büyükĢehir ile diğer iller arasında hatta aynı 

bölgenin ilçeleri ile köyleri arasındaki eğitim seviyelerinde de ciddi farklılıklar 

devam etmektedir. 
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Türkiye‟de bölgeler arasında olduğu gibi köy – kent arasındaki eğitim 

seviye farkının ortadan kaldırılması için yapılan yasal düzenlemeyle zorunlu 

eğitim, 12 yıla çıkarılmıĢtır. Eğitimde yapılan yeni düzenleme ile bölgeler 

arasındaki okuma oranları ile eğitim baĢarı düzeyleri arasındaki uçurum 

farkları da ortadan kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yeni eğitim yasasının temel hedeflerinden birisi de, bireyin istek ve 

kabiliyetleri doğrultusunda programların esnek tutulmasıyla ders seçimlerini 

kolaylaĢtırmaktır. Öğrencilere eğitimi sevimli hale getirmek, farklı eğitim 

basamaklarında yer alacak seçmeli dersler ile, bütün öğrencilerin eğitim 

beklentilerini, isteklerini, sosyal ve kültürel taleplerini karĢılamaya 

çalıĢılmaktadır. 

Zorunlu 12 yıllık eğitim ile birlikte ilkokulda okuyan bir öğrenci, hangi 

alanda yeteneği var ise; ( sporda, müzikte, sanatta veya baĢka bir alanda)  o 

alanda kendini geliĢtirmek istediğinde, ilgi ve yeteneği doğrultusundaki 

ortaokulun 5. sınıfından itibaren bu fırsatı yakalama Ģansına sahip olacaktır. 

Eğitimdeki yeni yapılandırmada bir baĢka yenilik ise; üç basamaktan oluĢan 

4+4+4 sistemidir. Eğitimin ilk kademesini oluĢturan ve zorunlu olan;  4 yıllık 

ilkokul, ikinci basamağını; 4 yıllık ortaokul ve üçüncü kademesi ise, 4 yıllık 

zorunlu lise dönemi Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Bu yapılandırma ile kademeler arası geçiĢlere ( yatay, dikey) daha 

kolay olanaklar sağlanmıĢtır. Yeni eğitim düzenlemesiyle birlikte birey, daha 

erken yaĢlarda yeteneklerini fark etme ve geliĢtirme fırsatını yakalamaktadır. 

Yeniden yapılandırmada ilkokul yaĢı 6 – 10 yaĢ olarak düzenlenmiĢ, bu 

dönem eylül ayı sonunda 5 yaĢını doldurarak, 6 yaĢından gün almıĢ 

çocukların ilkokula baĢlamalarına olanak tanınmıĢtır.   Bu uygulama ile 

birlikte Türkiye‟deki eğitime baĢlaması bir yaĢ daha küçülmüĢtür. Ancak, hala 

dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerin gerisinde kaldığımız nokta ise, okul öncesi 

eğitimin zorunlu olmamasıdır. Günümüz dünyasında istenilen her türlü 

teknolojik ve fizikî Ģartların uygunluğu göz önüne alındığında bireyin okula bir 

yıl erken baĢlaması çok önemlidir. 
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Zorunlu 8 yıllık eğitimde görülen sorunların baĢında;1. sınıf öğrencisi 

ile 8. sınıf öğrencisinin aynı bahçede birlikte oyun oynamaları, aynı tuvaletleri 

kullanmaları ve aynı kantinde alıĢveriĢ yapması ile birbirlerinin konuĢmalarına 

kulak misafiri olmalarıdır. YetiĢkin öğrencilerin bedensel üstünlükleri 

karĢısında küçük sınıflardaki öğrenciler, ezilebiliyorlardı ve ortak 

mekânlardan da yeterince yararlanamıyorlardı. 

12 Yıllık zorunlu eğitim, öğrenciler arasındaki büyük yaĢ farkını 

ortadan kaldırmıĢtır. Ġlkokullar ayrı binalarda veya aynı binada, fakat ayrı 

bahçelerde birbirlerinden bağımsız ortaokul ve liselerin bulunduğu eğitim 

yapıları ile birlikte eğitim-öğretim imkanına kavuĢmuĢtur. 

 

2.12.2.  6287 Sayılı Kanundaki Yeni Düzenlemeler 

30.03.2012 Tarihinde yapılan 6287 sayılı yasal düzenleme ile birlikte; 

8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu fakat kademeli olan 

eğitim sistemi uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Yeni eğitim süreci 3 kategoride ele 

alınmıĢtır. Ġlk basamağını, dört yıllık ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf) oluĢtururken, 

ikinci basamağını, yine dört yıllık ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) 

oluĢturmaktadır. Son basamağı ise, dört yıllık lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Eğitimin önemli bir geçiĢ aĢamasını teĢkil eden ortaokullar,  yeni 

düzenleme ile birlikte öğrencilere, kendilerini daha özgür ifade etme olanağını 

tanımaktadır. Bu eğitim kademesinde öğrencilere, özgürce karar verebilme, 

kararlarını değiĢtirebilmelerine fırsat tanımaktadır. Ortaokul 5. sınıftan 

baĢlayarak tercihleri doğrultusunda her yıl seçmeli derslerde ders seçme 

hakkına sahip olmaları da oldukça önemlidir.  

Yeni sistem ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liseler bağımsız okullar 

(farklı binalarda) oluĢturulabileceği gibi, imkân ve Ģartların elveriĢli olmadığı 
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yerlerde ortaokulların ilkokullarla veya liselerle bir arada eğitim vermelerine 

imkan tanımaktadır. 

Ortaokullarda eğitim programları, milli eğitimin temel amaçlarının genel 

bütünlüğü muhafaza edilerek, lise programlarının baĢlangıcını içinde 

barındıran çok yönlü ve kapsamlı program seçenekleri Ģeklinde 

tasarlanmıĢtır.  Dünyanın pek çok ülkesinde ders programları, öğrencilerin ilgi 

ve yetenekleri dikkate alınarak seçimlik dersleri de içinde barındıran bir 

yapıda uygulanmaktadır. 12 Yıllık zorunlu eğitim düzenlenmesiyle birlikte 

ortaokul müfredatına; Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberimizin hayatı, drama, 

zeka oyunları, düĢünme eğitimi, çevre ve bilim gibi yeni seçmeli dersler 

eklenmiĢtir.  Ders programına eklenen yeni seçimlik dersler ile ortaokulların 

ders programını liselerin eğitim programlarına entegre etmek için temel 

oluĢturulmaktadır. 

Yeni düzenleme ile birlikte öğrencilere, velilerinin de görüĢleri 

doğrultusunda seçmeli dersleri özgürce seçilebilme imkanı sağlanmıĢtır. 

Öğrencilere, seçimlik dersleri seçme hakkının tanınmasıyla birlikte; 

bireylerin demokratik hak ve taleplerine yeĢil ıĢık yakılmıĢ, aynı eğitim modeli 

ile bireyi yetiĢtirme anlayıĢı yerine, kiĢiye farklı düĢünmeyi destekleyen 

programlardan yararlanma imkânı verilmiĢtir.  

 

2.12.3. Zorunlu Eğitimde Yeni Düzenleme Uygulamaları 

Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değiĢiklik yapılmasına 

dair 6287 sayılı kanun, 2012 - 2013 öğretim yılı itibariyle uygulamaya 

konulmuĢ ve ilkokula baĢlayacak olan 1 sınıf öğrencileri ile baĢlayıp kademeli 

olarak 8. Sınıfa kadar tüm öğrencileri yakından etkilemektedir. Programın 

uygulama aĢamasında sistemden etkilenmeyen sınıflar, 2.ve 3. Sınıflar 

olmuĢtur. Ġlkokul ara sınıf (2.3.) öğrencileri, ortaokula geçeceği zaman; 4. 
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sınıfı bitirip 5. sınıfa geçtiğinde, yeni sisteme ve bu sistemdeki uygulamalara 

muhatap olacaklar. 

12 Yıllık zorunlu eğitim sisteminin uygulamaları: 2012 – 2013 eğitim 

öğretim yılının 30 Eylülünden itibaren 5 yaĢını dolduran çocuklar, zorunlu 

eğitim çağına girmiĢ olup ilkokul 1. sınıfına kayıt yaptırmak zorundadır. Hali 

hazırda ilkokul 2.3. ve 4.sınıfta okuyan öğrenciler, mevcut ilkokullarında 

eğitimlerine devam etmektedirler. Ġlkokulun 4 yıl olması nedeniyle 5. sınıfa 

devam edenler,  yeni sistem gereği ortaokulda 5. sınıf öğrencisi olarak eğitim 

öğretimlerine devam edecekler.  

Ġlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrencilerin durumu ise öğrenciler, 

ortaokuldan mezun olunmadan lise eğitimlerine zorunlu olarak ( açıktan veya 

örgün olarak ) kesintisiz bir Ģekilde eğitim göreceklerdir. Ortaokulu 

tamamlamıĢ ve liseye devam edecek olan 9. sınıf öğrencileri de kesintisiz bir 

Ģekilde eğitim öğretimlerine lise 1 öğrencisi olarak devam edeceklerdir. 

Yeni eğitim sisteminde ilkokula baĢlayacak çocuklardan eylül ayında 

beĢ yaĢını dolduranlar: (60-66 aylık ) isteğe bağlı, ( 66-69 aylıklar ) velisinin 

talebi durumunda isteğe bağlı, (69 ay ve üstü ) zorunlu olarak ilkokul 1. sınıfa 

kayıtlar yapılmaktadır. Eğitim programları, yeni düzenlemelere uygun Ģekilde 

yeniden revize edilmiĢtir. 

Yeni eğitim programında değiĢiklikler yapılmadan önce de, ilköğretim 

ve liselerde okutulacak olan tüm dersler, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın ilgili 

birimlerinin kontrolünde hazırlanıyordu. Ġlköğretim ve lisede okutulacak olan 

zorunlu veya seçmeli derslerin neler olacağını da MEB‟in ilgili kurullarınca 

tespit ediliyordu. 12 Yıllık zorunlu eğitim uygulamasında da zorunlu ve 

seçmeli olarak okutulacak dersler, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Talim ve 

Terbiye Kurulunun denetiminden geçirilerek onaylanıp yayınlanmaktadır. 

Ancak yeni uygulamada, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının ders 

programlarına peygamber efendimizin hayatı ile Kur‟an-ı Kerim gibi seçmeli 

dersler eklenmiĢtir. Aynı Ģekilde bu seçmeli dersler, liselerin ders 



 

 

 

43 

programlarına da eklenerek, isteğe bağlı olarak okutulacak dersler arasında 

yer almıĢtır.  

12 Yıllık zorunlu eğitim sisteminin uygulamasında: Ġlkokul 4. sınıfı 

baĢarıyla bitiren öğrenciler, Ġmam hatip ortaokuluna veya genel ortaokullara 

devam edebileceklerdir. Bu okullarda okutulacak zorunlu derslerde olduğu 

gibi seçmeli olan Kur‟an-ı Kerim ile Hz. Peygamberimizin Hayatı derslerinin 

program içerikleri de aynıdır. Ancak diğer seçmeli derslerden; Spor ve Sanat 

Etkinlikleri, Matematik Uygulamaları, Yabancı dil, Drama vb. derslerde 

farklılıklar söz konusudur. 

2.12.4. GeliĢmiĢ Ülkelerde Zorunlu Eğitim Uygulamaları 

Dünyada, geliĢmiĢ ülkelerindeki örnek uygulamalara bakıldığında; 

zorunlu eğitimde, benzer uygulamaların var olduğu ancak, eğitimin 

kademelendirmesinde; ülkemizdeki uygulamadan ( 4+4+4 ) farklı ve ülkeler 

arasında çok çeĢitli kademeler Ģeklinde uygulanmaktadır. Farklı eğitim 

kademelerden birkaçını örneklendirmek gerekirse: 8+4,  3+5+2,  4+5+2,  

5+4+3,  5+3+4,  6+2+4,  6+3+2,  6+3+3,  6+3+4, 7+3+2 gibi zorunlu 12 yıllık 

eğitim uygulamasında her devlet, sahip olduğu gelenekleri, sosyal yaĢamları, 

coğrafik yapıları vb. bir çok nedene bağlı olarak farklı eğitim kademeleri 

oluĢturmuĢlardır. Türkiye‟de 4+4+4 Ģeklindeki kademelendirmede temel 

mantık, okullar arası geçiĢlerin kolaylaĢmasını sağlamak ve eğitim seviyesini 

artırmak gibi temellere bağlansa da, daha baĢka sebeplere bağlamak ta 

mümkündür.  Benzer uygulamalarda örneğin; Hollanda‟da 6+2+4, 

Japonya‟da 6+3+3, Rusya‟da 4+5+2, Fransa‟da 5+4+3 Ģeklinde 

kademelendirilmiĢtir. 

Düzenleme, öğrencilerin yaĢ gruplarına göre ayrı okullarda eğitim 

almaları amaçlanmıĢtır. Ayrıca uygulanacak eğitim programların, öğrencilerin 

kiĢisel geliĢimlerine uygun esneklikte olacak Ģekilde kademelendirmenin 

yapıldığı ifade edilmiĢtir.  Ġlkokul, öğrencilerin okula alıĢtırıldığı, psiko- motor 

becerilerinin geliĢtirildiği dönemi ifade etmektedir. Ortaokul, öğrencilerin 

yeteneklerinin keĢfedildiği, geliĢtirildiği dönemdir. Lise dönemi ise, 
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öğrencilerin istekleri ve baĢarılı olduğu alanda kendi talepleri ile genel lise 

veya meslek liselerine devam ettikleri eğitim kademesidir. 

2.12.5.  6287 Sayılı Kanun Sonrasında Köy Okullarının Durumu 

Ortaöğretimdeki öğrenci sayısının arttırılmasını sağlayacak zorunlu 4 

yıl lise eğitimi, sayısal anlamda Türkiye‟de öğrenci sayısını artırmıĢtır. Ancak, 

okullardaki derslik ve öğretmen ihtiyacı tamamen karĢılanamamıĢtır. Yeni 

sistem, ilköğretim 8.sınıftan mezun olan öğrencileri okula kazandırmıĢ ancak, 

bu öğrencilere kaliteli eğitim olanağı sağlanamamıĢtır. Her köyde yeteri kadar 

ortaöğretim okulları mevcut değildir. Lise öğrencileri taĢıma yoluyla baĢka 

liselere taĢınmaktadır.    

12 Yıllık zorunlu eğitim sisteminin, köy ilkokullarındaki öğrenci 

mevcutlarının ziyadeleĢtirmesi beklenirken köy ilköğretim okulları, ilkokul ve 

ortaokul olarak ikiye ayrılmıĢtır. Bu uygulama sonrasında, birçok köy 

okulunun öğrenci mevcudu 150‟nin altında kalmıĢ ve okulun idari norm 

kadroları düĢmüĢtür.  Yeni sistemde ilkokul ve ortaokullar ayrı ayrı 

planlanmıĢ ancak köy okulları, kendilerine en yakın köy okuluyla; ilkokul ve 

ortaokul Ģeklinde dönüĢüm yapma imkanı olmadığından söz konusu köy 

ilköğretim okulları, mevcut binalarında ilkokul ve ortaokul Ģeklinde 

planlanmıĢtır.   

6287 Sayılı yasanın amaçlarından biri de, 1.sınıftaki 6 yaĢında olan 

çocuk ile 8. sınıfta okuyan 14. yaĢındaki ortaokul öğrencinin aynı bina ve aynı 

bahçede olmasını engellemektir. Ancak köy okullarının kendine has 

Ģartlarından dolayı öğrenciler aynı bahçede hatta aynı bina içinde, okul 

binasının farklı katlarını kullanarak eğitime devam etmektedir. Köy 

öğrencileri: (1. sınıf ile 8. sınıf ) aynı binada eğitim görmektedir. Köy 

yerleĢimlerindeki okullar, genellikle ilkokul ve ortaokul olarak bir arada 

tutulma nedeni, kendisine yakın komĢu okulun kayıt bölgesine uzak oluĢu, 

ulaĢım sorunları vb. sorunlardan dolayı okulların aynı binada eğitim görmeleri 

uygun görülmüĢtür.  
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 Planlamada, aynı bölgedeki ilk ve ortaokulların kayıt çevreleri bir 

tutulmuĢtur. Tek bahçe içerisinde yer alan birden fazla okul binalarında ise 

durum; binalardan biri ilkokul diğeri ortaokul, bahçe ise uygun bir Ģekilde ikiye 

ayrılarak düzenlenmiĢtir. Yeni eğitim uygulanmasıyla köy okullarına, “Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri” vasıtasıyla bakım ve onarım için yeteri kadar 

ödenek aktarımı yapılmaktadır. Planlamada hedeflenen, okullardaki 

birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamaları; (1+2+3+4) yerine, müstakil sınıflar için, 

Ģubeleri ayrı ayrı okutabilecek 4 derslik için 4 öğretmenin görev yapabileceği 

okullar oluĢturmaktır. 

Yeni eğitim planlamasında okul dönüĢümünden dolayı bazı öğrenci 

velileri, çocuklarının evinden uzak olan okula gitmek zorunda kalması 

uygulamasını yanlıĢ bulmuĢlardır. Ancak, zamanla söz konusu uygulamanın 

öğrenci sağlığı ve güvenli açısından daha yararlı olduğu kanaatine ulaĢan 

veli sayısında artıĢ görülmektedir.  

2.12.6. Ġlk ve Ortaokulların Haftalık Ders Çizelgeleri 

Yeni eğitim sisteminde öğrencilerin haftalık ders saatleri artırılmıĢtır. 

Bu artıĢlar: 5. sınıflarda 36 saat, 6. 7. ve 8. sınıflarda kademeli olarak 

artırılmıĢ, 5. ve 6. sınıflarda haftalık 36 saat, 7. ve 8. sınıflarda 37 saat olarak 

düzenlenmiĢtir. 26 

Haftalık ders saatlerindeki artıĢın amacı:  

 Öğrencileri daha fazla okulda tutma,  

 Öğrencileri boĢ zamanlarını okulda değerlendirmek,  

 Öğrenciyi sokaktan alıp daha güvenli olan okul alanına çekmek, 

 Öğrencilerin ödevlerini okulda yaparak eve ödev getirmesini 

önlemek olarak ifade edilebilir.  

                                                           
26

http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 
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 Haftalık ders programındaki sekiz saatlik seçmeli ders ile öğrencilerin 

ilgi ve taleplerine göre sevdiği dersleri öğrenme olanağı sağlamaktır. 

 

Tablo 2: Ġlk ve Ortaokulların Haftalık Ders Çizelgesi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KÖY YERLEġĠM BĠRĠMĠ VE SORUNLARI 

Köy, insanın yaratılıĢından beri var olan en eski yerleĢim birimidir. 20. 

Yüzyılın baĢlarına kadar dünya nüfusunun büyük bir kısmının yaĢadığı 

yerleĢim alanı iken, bugün artık o eski tercih edilen yerleĢim alanı olmaktan 

çıkmıĢ ve tahtını kent yerleĢim birimlerine bırakmıĢtır. Köy nüfuslarının çok 

ciddi bir Ģekilde azalmıĢ olması, elbetteki köy okullarının öğrenci sayısını 

olumsuz etkilemiĢtir. Bu duruma rağmen köylerde yaĢayanlar için köy okulları 

yine de vazgeçilmezdir.  

Bugün eğitim açısından köy okulları hala vazgeçilmezdir. Ancak günün 

imkan ve Ģartları bakımından kent okullarına göre daha zayıf durumda olan 

köy okullarının eğitim baĢarısını artırmak için önerilen çözümlerden birisi, 

Kampüs Eğitim Modeli‟dir. 

Bir milletin sosyal, kültürel ve teknolojik yönden sağlıklı geliĢmesi, 

ilerlemesi ancak, baĢarılı bir eğitim politikasını yürütmesiyle gerçekleĢebilir. 

Eğitimde baĢarı ise, amaçları belli, programları planlı ve uygulamalarında 

süreklilik arz eden bir politika gerektirmektedir. Eğitim, bireyin yetenek ve 

gereksinmelerine cevap verebilmelidir. Eğitimde istenilen hedeflere ulaĢması 

için Kampüs Eğitim Modelli okullara gereksinim duyulmaktadır.  

Eğitimin niteliği, büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır. “Program 

geliĢtirme çalıĢmalarının araĢtırma ve geliĢtirmeye dönük olarak 

yönlendirilmesi gerekir. Özellikle günümüzde bilim, teknoloji ve iletiĢim 

alanındaki baĢ döndürücü geliĢmeler, program geliĢtirme çalıĢmalarının 

sürekli olmasını, araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının kesintisiz yapılmasını 

gerekli kılmaktadır.”27  Programlar geliĢtirildikçe eğitimin niteliğinin de artması 

beklenir. 

                                                           
27
Demirel, Ö.  (2007) “Eğitimde Program Geliştirme”,Pegem Yayıncılık, Ankara, 10.baskı s. 67 
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Öğretme ve öğrenme süreçleri aktif eğitim durumunda olan öğrenci ile 

eğitimin geliĢimine rehberlik eden öğretmenin stratejileri, yöntemleri ve 

teknikleri; teknoloji, ortam, araç gereç vb. temel öğeler olarak ele alınması 

gerekir. Türkiye‟de eğitimin geliĢimi için yapılan bilimsel araĢtırmalarda ve 

ileri sürülen kuramlarda yazılanların büyük çoğunluğu, eğitimi bir adım daha 

ileri gitmesine katkı yapmamıĢtır. Elbette ki eğitim faaliyetlerin temel gayesi, 

eğitimin çıtasını yukarı çıkartmaya katkı sağlamaktır.  

12 Yıllık zorunlu eğitime geçiĢin temel amaçlarından birisi: Toplumun 

ortalama eğitim seviyesinin yükseltilmesi Ģeklindeki yapılan bir düzenleme 

olduğu görülmektedir. Ancak, kanundaki değiĢiklikler sonucunda getirilen 

yeniliklerde; eğitim çalıĢmalarının artmasında nicelikten çok, nitelikli eğitimin 

artırılması amacına yönelik vurgular yapılmaktadır. Ülkemizdeki eğitimin 

baĢarısını artırmasına yönelik yapılacak hizmetlerin baĢında, okulların fizikî 

durumu ne olursa olsun Ģartlar elverdiği ölçüde ve zamanlarda okulu 

öğrenciler için bir yaĢam alanı haline getirmektir. Mesleği öğretmenlik 

olmayan üniversite mezunları yerine, mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda 

öğretmenlik bölümünden mezun olmuĢ liyakatli öğretmen adaylarının 

atanmasını sağlamaktır.  

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkeler için, eğitim pahalı ve maliyeti 

yüksek uzun vadeli bir yatırımdır. Özellikle bu bölgelerin kırsalındaki aileler 

için, çocuğun ailesine ekonomik katkısı, eğitiminden daha önemlidir. 

Öğrencinin okulda geçireceği zamanı bir iĢte çalıĢarak ekonomik kazanca 

dönüĢtürmesi, daha öncelikli bir ihtiyaçtır.  

Eğitime yapılan yatırım; bireyi, yeteneklerine göre eğiterek, eğitim 

sistemine ve topluma yararlı hale getirilmesi yolunda değerlendirildiğinde 

ancak, ekonomik kazanç istenilen düzeye çıkartılabilir. Eğitimin geliĢmesi; 

öğretmen, okul araç-gereç, öğretme ortamı vs. alanlarının iyileĢtirilmesi ile 

mümkündür.  
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Eğitimde baĢarı sağlamak için gerekli olan kaynak temininde merkezi 

yapının yetersiz kaldığı görülmüĢtür. Eğitimin geliĢimi için “Kampüs Eğitim 

Modeli” ile yerel yönetimlerin de desteğiyle eğitimi farklı bir noktaya taĢımak 

mümkündür. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin “dayanıĢması projesi” 

örneğini ortaya çıkarmak mümkün görülmektedir. Kaliteli eğitim, diğer bir 

ifade ile nicelik yerine niteliği tercih etmek, üretmeyen topluluk yerine üreten 

birey yetiĢtirmektir. 

Eğitimde verimlilik esastır. Verimlilik; öğretmenin, yöneticinin eğitim 

programlarının sonuçları üzerinde hesap verebilmesi ve sonuçlardan sorumlu 

tutulması anlamına gelmektedir.28 

Ülkemizde kaliteli eğitim programı uygulayabilmek için, okulların 

personel, araç gereç, teknolojik alt yapı ve günün Ģartlarına göre hazırlanmıĢ 

ders programlarına sahip olunması gerekir. Bu programları hazırlayan, 

uygulayan ve çalıĢmalarından keyif alan bireylerin yetiĢtirilmesini sağlayacak 

etkenlerin baĢında, köy okulları yerine “Kampüs Eğitim Modelli” okulları 

hayata geçirmektir.  

3.1. Göç 

”Nüfusun belirli bir bölümünün çeĢitli nedenlerle bulunduğu yerden 

ayrılıp, baĢka bir yere yerleĢmek amacıyla gitmesidir.”29 Ancak, sanayinin 

geliĢmesiyle baĢlayan göç dalgası, gün geçtikçe hızlandı. Ve bu gün, 

sanayileĢme yolunda olan ülkelerin tamamında olduğu gibi ülkemizde de hızlı 

bir Ģekilde köyden kente göç devam etmektedir. 1927 yılındaki % 75,78‟lık 

köy nüfus oranı, 2000‟de %35,10‟a, 2012 de 75,6 milyon olan nüfusun  

%77,3 Ģehirlerde yaĢarken,  ancak, %22,7 si köylerde yaĢamaktadır. 

2040 yılında ise,  Türkiye‟de köy nüfusu, ülke nüfusunun % 10 „un 

altına gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

                                                           
28
Varış, F.  (1988) "Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve Teknikler”, Ankara Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, s. 223. 
29
Başol K. , (1995), “Demografi”, Anadolu Matbaası, İzmir, s.209 
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Cumhuriyet döneminde ilköğretim, Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

öncülüğünde “Tevhid-i Tedrisat” yasasının 3 Mart 1924 tarihinde kabul 

edilmesiyle devlet kontrolüne alınmıĢtır. 1924 Anayasasının 87. Maddesinde 

Ġlköğretim zorunlu ve parasız olduğu belirtilmiĢtir. 1929 yılında “Ġlkmektep 

talimatnamesi” çıkarılmıĢtır. Bu mevzuata göre o dönemdeki okullara” Ġlkokul” 

denmiĢ ve ilkokulda eğitim süresi 5 yıl olarak belirlenmiĢtir. Cumhuriyet 

dönemin kuruluĢ yıllarında Türkiye nüfusunun çoğunluğu ¾ „ü köylerde 

yaĢıyordu ve eğitimsizdi. Ancak Atatürk‟ün hedeflediği; “Türkiye 

Cumhuriyetini muasır medeniyetlerin seviyesine çıkaracağız.” ifadesinin 

gerçekleĢmesi için o dönemin en kalabalık yerleĢim birimleri olan köylerdeki 

insanları eğitmek için atılan önemli adımlardan birisi de: 17 Nisan 1940 

yılında 3003 sayılı kanunla “Köy Enstitüleri” kurulmuĢtur30. 

Köy Enstitülerinden mezun olan öğretmenler, zengin bilgi birikimlerini 

uygulamayla birlikte vermeyi amaçlamıĢtır. Böylece köylü mantığının 

değiĢmesine, geliĢmesine öncülük etmeye baĢlamıĢtır. Gün geçtikçe köy 

ilkokulları yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Ne yazık ki!  19.yüzyıldan itibaren 

Avrupa‟da sanayinin geliĢmesiyle birlikte kentlerde nüfus artmaya 

baĢlamıĢtır. 20.yüzyılın son çeyreğinde, köy nüfusların azalması geliĢmiĢ 

ülkelerde ciddi bir sorun olmaya baĢlamıĢtır. Bu sorunun beraberinde 

getirdiği köy ilk ve ortaokullarında öğrenci sayılarının azalması, ülkemizde de 

son dönemlerde hızlı bir Ģekilde azalma göstermiĢtir.  

Köyden kente göçün toplumsal hayata yansıyan olumsuz 

sonuçlarından birisi de eğitim alanıdır. Kentlere olan nüfus göçü, eğitim 

kademelerinden özellikle köy ilk ve ortaokulların eğitimini olumsuz 

etkilemektedir. Örneklem çalıĢmamıza kaynaklık eden Ġstanbul ili Çatalca ilçe 

merkezine bağlı 28 köy yerleĢimindeki ilk ve ortaokulların (2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012) yıllarına ait öğrenci sayıları ve bu köylerin, köy nüfuslarının 

istatistikî verileri dikkat çekicidir. 

                                                           
30

Okutucu, S., Aldemir, G., Cemaloğlu, N. (1993) “ 1933-1960 Yılları Arası İlköğretim Mevzuatı” 

Ankara: G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ders ödevi s.7. 
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21.Yüzyılın baĢlarına kadar köylerde yaĢayanların ekonomik gelirleri;  

hayvancılık, orman ve tarıma dayalı olduğundan köylerde aĢırı göç 

yaĢanmamıĢtır. Köylerin mevcut nüfus yapılarını korumasından dolayı köy 

okullarının öğrenci sayılarında ciddi bir değiĢim gözlenmemiĢtir.  

Sanayinin kentlerde geliĢmesi, köylülerin temelli veya mevsimlik iĢçi 

olarak kentlerde çalıĢmaya baĢlamasına neden olmuĢtur. ĠĢçiler, çocuklarını 

da beraberinde gittikleri yerlere götürmeleri sonucunda köy okulların öğrenci 

sayıları azalmıĢtır. 

Türkiye'nin çeĢitli illerine çalıĢmaya giderek çocuklarını okuldan alan 

aileler,  köy okullarının da boĢalmasına neden olmuĢlardır. Köy okullarındaki 

öğrenci azalması; ilk etapta birleĢtirilmiĢ sınıfların oluĢmasına neden olmuĢ, 

sonrasında durum daha da ilerlemiĢ ve birçok köy okulu kapanmıĢtır.  

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda tarım iĢçilerine, gittikleri yerde 

çocuklarını okula gönderebilecekleri bir sistemi geliĢtirdi. Gezici okullar adı 

atında eğitim öğretim hizmeti verilmeye baĢlandı. Ancak bu gezici okullarda, 

kaliteli bir eğitimden bahsetmek pek mümkün olmasa da çocukların okulsuz 

kalmasından daha iyi olduğuna kanaat getirilmiĢtir. 

Mevsimlik ĠĢçilerin gittikleri yerlerde, baĢta tuvalet olmak üzere temizlik 

sorunları gibi çok ciddi sorunlar kendilerini beklemektedir.  Çocukların çoğu 

hastalanmaktadır. ÇalıĢtıkları tarlanın köĢesine çadır kuran iĢçi aileleri; yeme, 

içme ve yatma ihtiyaçlarını bir arada ve sağlıksız çadırlarda gidermektedir. 

Aileler aylarca banyosuz kalmakta ve kirli elbiseleri ile yaĢamak zorunda 

kalmaktadır. Sağlıksız ortamda yaĢamak zorunda kalan bu çocuklarda ciddi 

sağlık sorunları görülmektedir. 

Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki köylerden mevsimlik iĢçi 

olarak çalıĢmaya giden ailelerin okul çağındaki çocukları, okula gitmek 

istediklerini ancak, aile bütçelerine de ekonomik katkıda bulunmaları 

gerektiğinden dolayı tarlada çalıĢtırıldığı görülmektedir. Öğrencilerin birçoğu, 

tarla iĢlerini severek yapmadıkları, ailelerinin yanında olmak zorunda 
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oldukları için oralarda çalıĢtıkları ve bu yüzden okula gidemedikleri 

görülmüĢtür. 

Mevsimlik göçün uzun sürmesi, en çok okullarından ayrılmak zorunda 

kalan çocukları etkiliyor. Göç nedeniyle eğitimlerinden mahrum kalan 

çocuklar, arkadaĢlarından ve en çok da sevdikleri oyunlarından ayrı 

kalıyorlar. Göç, baĢta Güneydoğu olmak üzere, Doğu ve Karadeniz 

bölgelerimizde de çok ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır. Bu göçleri geciktirebilmek 

için Kaymakamlıklar ve Milli Eğitim Müdürlüklerince projeler (Gezici okullar, 

fakir aile çocuklarına yapılan sosyal yardımlar vb.) geliĢtirilmektedir. Fakat bu 

çalıĢmalar, çocukların eğitim sorununa kalıcı çözümler için yeterli değildir. 

Sanayinin geliĢimiyle birlikte tarımda traktörlerin aktif rol almaları 

sonrasında insan gücüne ihtiyacın azalması, miras yollu toprakların 

paylaĢılmasıyla beraber köylerde iĢ olanakları ve gelir kaynaklarının 

azalmasına nüfus artıĢının eklenmesi, beraberinde geçim sıkıntısını 

getirmiĢtir. Köyde yaĢayan insanlar, yüksek gelirli bir iĢ imkanı bulmanın yanı 

sıra, daha sosyal bir ortamda yaĢama arzusuyla kentlere göç yaptıkları 

ortaya çıkmıĢtır. Göçler, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geliĢmiĢ olan 

büyük kent merkezlerine yapılmaktadır. Göç, köylerin nüfuslarını azaltırken 

kentlerinkini artırmıĢtır. Ülkemizde göçler yoğun bir Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Göç alan kentlerin baĢında; Ġstanbul gelmektedir. Bu 

kentleri; Ankara, Ġzmir, Bursa, Adana, Ġçel, Kocaeli, Antalya ve son yıllarda 

Diyarbakır ile Batman izlemektedir. Göç veren kentlerin baĢında ise; 

Erzurum, Sivas, Tunceli, Kars, Rize, Çankırı, Artvin gelmektedir. Bu durum, 

nüfusu azalan kentlerdeki okullarda, öğrenci sayılarının azalmasına sebep 

oluĢtur.  

3.2.  Köy YerleĢim Alanlarının Dağınık Olması 

Türkiye‟deki köy yerleĢim birimleri dağınık ve az nüfuslanmıĢtır. Ülke 

nüfusunun yaklaĢık %25‟i köylerde yaĢamaktadır. Sanayinin insan hayatına 

giriĢiyle beraber, özellikle gençlerin köylerde yaĢamını özendirecek sosyal ve 
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kültürel faaliyetler yetersiz gelmeye baĢlamıĢ ve bu durum onların kentlere 

göç etmesine neden olmuĢtur. Köyler; kom, mezra, oba, mahalle, yayla gibi 

yerleĢim alanlarından oluĢmaktadır. Görüldüğü gibi Türkiye‟nin kırsalındaki 

yerleĢimi oldukça dağınıktır. Bu dağınık yapıya göre, yeterli sayıda öğrencisi 

olmayan “on öğrenciden az” köylerde eğitim ihtiyacının en üst düzeyde 

karĢılanması için, “Kampüs Eğitim Modeli” ile okulların bir çatı altında 

birleĢtirilmesi ihtiyaç haline gelmiĢtir. 

3.3. Öğretmen Açısından Zorluklar 

Türkiye‟nin köy okullarında görev yapan öğretmenlerin çalıĢma 

Ģartlarının zorluklarını pek çok yönden ele almak mümkün. Ancak yirmi birinci 

yüzyılın cazibe merkezleri haline gelen kent yerleĢimleri yerine, içerisinde 

çoğunluğu yaĢlıların yaĢadığı yerleĢim alanları haline gelen köylerdeki 

okullarda görev yapan öğretmenleri mutlu kılmak oldukça zordur. Köylerdeki 

sosyal yaĢamın öğretmenleri mutlu kılmaktan uzak olmasının yanında 

öğretmenlerin mesleki çalıĢma Ģartlarının zorlukları ve bu zorlukların eğitime 

olumsuz yansıyan yönlerinden bazılarını Ģöyle ifade temek mümkündür. 

 

3.3.1. Öğretmenin Niteliği 

 Öğretmenlik mesleği, öğretmenlerde derin bir konu alanı uzmanlığı, 

yeterli bir genel kültür ve üst düzeyde bir öğretmenlik formasyonu 

gerektirmektedir 31 

Türkiye‟de uzun yıllar özellikle sınıf öğretmenleri, öğretmenlik 

bölümünden mezun olmayan ancak öğretmen ihtiyacından dolayı dönemin 

hükümetleri tarafından farklı eğitim fakültelerinden mezun olanları doğrudan 

sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmiĢ olması ile eğitim sistemimiz bundan 

negatif etkilenmiĢtir. Ülkemizde aldıkları lisans eğitimleri farklı olduğu halde 

                                                           
31

 Taşdemir, M.  (1996) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Formasyon Yeterlikleri”, Millî Eğitim 

Dergisi, Sayı: 132(Ekim-Kasım-Aralık), s. 56. 
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öğretmenliğe atananlar mevcuttur. Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip 

olmayan bu öğretmenlerin, ilk atamaları köy okullarına yapıldığı zaman, 

tecrübesiz olmaları nedeniyle mesleklerinin ilk yıllarını pek baĢarılı 

geçiremedikleri gözlenmiĢtir. “Yapılan araĢtırmalarda, eğitim fakültesi 

mezunu öğretmenlerde dahi gerekli niteliklerin eksik olduğu, özellikle 

birleĢtirilmiĢ sınıflı köy okullarında, eğitim öğretime rehberlik etme yeterliğinin 

istenen düzeyde olmadığı görülmüĢtür.”32  Alanında yetiĢmiĢ öğretmenin bile 

yeterli düzeyde olmadığı gözlendiği halde, mezuniyet alanları farklı olan 

öğretmenlerden üst düzey performans beklemek fazlaca iyi niyetli olmaktır. 

BiliĢim teknolojisini kullanamayan, mesleki anlamda yenilikleri takip 

etmeyen, eğitim ile ilgili proje üretmeyen köy öğretmeni, kendini yeterince 

geliĢtiremeden öğrencileri baĢarıya ulaĢtırması mümkün değildir. 

Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olmuĢ, kendi alanında iĢ 

bulamadığı için öğretmenliği tercih etmek zorunda kalan kiĢilerin, mezun 

olduğu üniversiteden de öğretmenlik ile ilgili yeterli düzeyde formasyon 

eğitimi almayan öğretmenler, geçimini temin etmek veya kendi alanında iĢ 

bulana kadar bu mesleği yapıyorsa, köy okullarında faydalı ve yararlı bir 

öğretmen olması mümkün değildir. 

3.3.2. Gelir Adaletsizliği 

 Kent merkezindeki bir okulda çalıĢan öğretmen ile küçük bir köy 

yerleĢiminde çalıĢan öğretmenin aldıkları maaĢ miktarlar aynıdır. Ancak bu 

öğretmenlerin çalıĢma Ģartları aynı değildir. Köy öğretmenleri beĢ sınıfı bir 

arada okuturken, kentteki öğretmenleri bağımsız bir sınıfı okutmaktadır.  

Özellikle köy öğretmenleri, sosyal hayatlarını genellikle okulu eğitime 

daha iyi hazırlama faaliyetleriyle geçirmektedir. Örneğin: Derslikleri 

hazırlama, köylünün çeĢitli taleplerini yerine getirme, mesai saatleri dıĢında 

idari iĢleri yapma gibi çalıĢmaları düĢünüldüğünde köyde görev yapan 

öğretmenlerin ziyadesiyle çalıĢtığı görülmektedir. Buna rağmen köy 
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öğretmenlerin kentlerde görev yapan diğer meslektaĢlarıyla aynı ücreti 

aldıkları - hatta köy öğretmenlerin sınav gözetmenliği, yetiĢtirme kursları vb. 

yan gelirlerinin olmadığı hesaba katılırsa daha düĢük- ücret almasıyla gelir 

adaletsizliğine uğradığını söylemek yanlıĢ olmaz.  

ġehir merkezinde olan bir okulun araç ve gereç bakımından yeterli 

imkanlara sahip olduğu düĢünüldüğünde, kent merkezlerindeki öğretmenlerin 

kendi bütçelerinden herhangi bir harcama yapma gereği duymadıkları 

görülmektedir. Ancak köyde görev yapan öğretmenlerimiz böyle mi? Okulunu 

eğitime hazırlarken o kadar çok eksikle karĢılaĢmaktadır ki, devletten de 

aldığı  “eğitim ödeneği”  adeta devede kulak misalidir. Köylerde görev yapan 

her öğretmen, gönüllü olarak okulunu eğitime hazırlarken maddi ve manevi 

olarak fedakarlıkta bulunurlar. Her yıl eylül ayında, yılda bir kez olmak üzere 

okulu eğitime hazırlamak için, eğitim ödeneği adıyla öğretmenlere belli bir 

miktarda ödeme yapılmaktadır. Kadrolu bir öğretmen nerede ve ne Ģartlarda 

görev yaparsa yapsın devletin kendisine ödediği ücret aynıdır. Bu durum, 

ücretler arasında eĢitlik varmıĢ gibi görünse de aslında eĢitsizlik söz 

konusudur. Bunca özveride bulunan köy öğretmenlerine, tam manasıyla 

gereken itibar ve değer hala verilmiĢ değildir. Köylerin ağır kıĢ ve sosyal 

Ģartlarına rağmen canla, baĢla görev yapan öğretmenleri üzen Ģey; 

denetimlerde takılan olumsuz tutumlardır. Köy öğretmenine okulun bir 

eksiğini gördüğünde elbette bunun hesabını sorulur ancak, aynı hassasiyeti 

kent merkezlerindeki öğretmenlere de göstermek gerekmektedir.  

Köy öğretmenleri, kiĢisel ihtiyaçlarının yanında okul ihtiyaçlarını da tek 

baĢına temin etmek zorundadır. Öğretmenlerin bu tür görev ve 

sorumluluklarını yerine getirirken karĢılaĢtıkları; ulaĢım, elektrik, su vb. 

problemleri de göz ardı etmemek gerekir.  

Kentlerde görev yapan öğretmenler, bol ve ucuz yiyecek, içecek ve 

giyim bulma olanağına sahip olduğu gibi okullarında kurs açma ve hafta 

sonlarında çeĢitli sınavlarda görev alma imkanlarına da sahiptir. Ancak bir 
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köy öğretmeni, sözü edilen konularda aynı imkanlara sahip değildir. Köylerde 

görev yapan öğretmenlerin ek bir ödemeyi hak ettiklerini itiraf edebilir.  

3.3.3. Eğitimdeki Teknolojik Eksiklik 

 Öğretimde tek ve sihirli bir yöntem yoktur. Öğrencinin geliĢim 

özelliklerine ve var olan koĢullara göre çeĢitli yöntemler kullanılmalıdır.33  

Bireylerin nitelikli eğitim almaları; biliĢsel, duyuĢsal ve psiko-motor 

açıdan uygun yöntemlerle mümkündür. Hiçbir öğretme yöntemi tek baĢına 

bütün eğitim durumlarına uygun değildir. Yani bir öğrenme ve öğretme 

yöntemiyle, öğrencilerin tüm öğrenim gereksinimlerini karĢılamak olası 

değildir.34 Eğitimde baĢarıyı yakalamak için her öğrencinin anlayacağı, ilgisini 

çekeceği bir yöntem ve etkinlik ile eğitim- öğretimin yapılması gerekmektedir. 

Dersin ve konunun özüne uygun bir yöntem kullanılması ve gerekli araç 

gerecin belirlenmesi, temin edilmesinde öğretmenin özverili olması kadar 

okulun sahip olduğu olanaklarının da yeterli olması önemlidir.  

Eğitimde klasik anlatım metodu; öğrenmenin %10‟ nu 

gerçekleĢtirirken, öğrenme olayını üst düzeye çıkartmak için faklı 

yöntemlerden: Gösterip yaptırma, materyal kullanma, duyuĢsal kaynakları ve 

aletlerin kullanımının yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Köy okullarında araç 

gereç sınırlılığı veya yokluğu sebebiyle gösterip yaptırma yöntemini de çoğu 

zaman kullanılamamaktadır. Ayrıca öğrencilerin sosyal ve fiziki mekan 

imkanların kısıtlı olması hasebiyle drama, gösterip yaptırma, beyin fırtınası 

vb. uygulamaları derslerde kullanamayan öğretmenlerden baĢarı beklemek 

de elbette haksızlıktır.  

Yön levhalarını görmeyen, onların anlamlarını bilmeyen ve trafiği 

gözleme imkanına sahip olmayan öğrencilere trafik dersini öğretmek, 

bilgisayar kullanma olanağı olamayanlara, bilgisayar dersini sadece anlatım 

                                                           
33
Varış,F.  (1981), “Eğitim Bilimine Giriş”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 

s. 27 
34
Sönmez,V. (1994), “Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı”, Adım Yayınları,Genişletilmiş 

4. baskı, Ankara, s. 288. 
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yoluyla öğretmek kalıcı öğrenme sağlamaz. Eğitim, psiko-motor davranıĢlara 

dönüĢmedikten sonra öğretmene anlatma zahmetinden, öğrenenlere de 

zaman kaybından öteye gidemez. Köy okullarında, müzik dersinde yaylı 

sazları nasıl tanıtacağını veya öğretileceği düĢünmek yerine, öncelikli olarak 

okulun müzik öğretmen ihtiyacını karĢılamak gerekmektedir. Görsel Sanatlar 

dersinde, soyut çalıĢmaların ne olduğunu örnek göstermeden anlatabilmesi 

mümkün değildir. Bazı müfettiĢlerin ifadesiyle “iĢliyormuĢ gibi” gösterilecekse 

programda bu konuların ne iĢi var? BaĢka bir ifadeyle madem bu konular var, 

iĢlensin diye mi, göstermelik mi? ġehirdeki öğretmen, sinema, müze, sergi, 

kütüphane vb. yerlerden yararlanma Ģansına sahip iken, köydeki öğretmen 

bunların hiç birine sahip değildir. 

21. yüzyıl Türkiye‟sinde hala köy okullarında az da olsa birleĢtirilmiĢ 

sınıf uygulamasıyla eğitimlerine devam etmektedir. BaĢarılı bir eğitimin 

verilebilmesi için bağımsız sınıflarda öğrencilerin eğitim almalarını 

sağlayacak mekanları temin etmekle mümkündür.  

3.3.4. Psikolojik Etkenler 

 Köylerde görev yapan öğretmenler, her yönüyle köylüyü etkileyen ve 

yönlendirendir. Köyde olup bitenden haberdar olduğu gibi Türkiye ve dünya 

gündemini de yakından takip etmektedir. Köy öğretmenleri, köyün danıĢmanı, 

yol göstereni ve köylünün kalkınmasında rol alan en önemli kiĢilerdir. 

Öğretmenler, üzerlerine düĢen sorumlulukları her zaman yerine getirmeye 

çalıĢmıĢlardır ancak, yaptıkları fedakarlığın karĢılığını maddi, manevi hiçbir 

zaman alamamıĢlardır. Ancak, köy yaĢamının gün geçtikçe cazibesini 

kaybetmesiyle birlikte sosyal yaĢamın da yok olması, öğretmenlerin köyde 

görev yapmasını zorlaĢtırmıĢtır. Bireyler akranlarıyla birlikte vakit 

geçirdiğinde mutlu olur. Ancak, köylerde öğretmenlerin akranları parmakla 

gösterilecek kadar azalmıĢtır. Bu durum, köy öğretmenlerin sosyal 

yaĢamlarını olumsuz etkilemiĢtir.  



 

 

 

58 

Merkezi yönetim, köy öğretmenin uğradığı psikolojik baskı sonucunda 

onları, en basitinden bir teĢekkür ile ödüllendirmesi icap etmektedir. Aksine 

öğretmenleri, ufak tefek ihmalleri yüzünden hemen disiplin soruĢturması ile 

cezalandırılmaya çalıĢılmakta ve bu durum, onların motivasyonlarını olumsuz 

etkilemektedir. Nasıl ki bir öğrenciyi baĢarılı kılan Ģey, ona uygulanan 

cezadan çok kendisine verilen ödül ise, bir öğretmeni kazanmak için de ödül 

bir o kadar önemlidir. Öğretmeni mutlu ve baĢarılı kılmanın yolu onu 

cezalandırmak değil, ödüllendirmektir.  

Köylerde görev yapan öğretmenler, kentlerin canlı yaĢam ortamından 

uzak, iletiĢim, ulaĢım ve biliĢim imkanlarından da istenilen düzeyde 

faydalanamamaktadırlar. Bu durum onları, hayata küstürmese bile kendisine 

ve çevredekilere ıĢık tutan öğretmen profilinden uzaklaĢtırmaktadır. Bu 

duruma bir son vermek, köy öğretmenleri de görev yaptıkları yerlerde mutlu 

kılmak için gerekli tedbirleri almanın zamanı gelmiĢtir. 

 Kampüs Eğitim Modeliyle öğretmenlerin sosyal yaĢamlarını 

renklendirmek, okuldaki eğitim imkanlarının artırılmasıyla öğretmenlik 

mesleğini hakkıyla yapabilme vicdani rahatlığa kavuĢturmak hedeflendiği 

gibi, özellikle köy okullarının 30-40 metre karelik lojmanlarda yaĢamak 

zorunda kalması yerine, öğretmenlerimizin insanca yaĢanabilecek büyüklükte 

lojmanlarda oturma imkanı sağlanmalıdır.    

Köylüler, okulu bir gün kapalı gördüklerinde sebebi araĢtırılmadan bu 

durumu, öğretmenlerin keyfi uygulaması olarak değerlendirmektedir. Oysa 

köy öğretmeni de nihayetinde bir insandır. Her bireyde olduğu gibi onun da 

bir problemi olabileceğini düĢünmek elbette daha doğru bir yaklaĢımdır. 

Maalesef  yapılan araĢtırmalarda, görev alanını hiç terk etmemesi gerektiği 

hususunda köy öğretmeni, sürekli baskı altında çalıĢmaya zorlandığı 

gözlenmektedir. Köy öğretmeninin de sağlık problemlerinin olabileceği ve acil 

ihtiyaçlarının bulunabileceği, kısıtlı imkânlar arasında görev yaptığı 

unutulmamalıdır.  
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Büyük Ģehirlerde ihtiyaç fazlası durumunda olan, sadece “maaĢ 

karĢılığı” olarak görev yapan öğretmenlerin varlığının azımsanamayacak 

kadar çok olduğu malumumuzdur. Kendisi kırsal bölgede bin bir güçlükle 

görev yapmaya çalıĢan köy öğretmeninin, bu tür meslektaĢlarını görünce ve 

duyunca, sahip olduğu iyi niyet ve o görev aĢkı duygusu zayıflamaktadır. 

Öğretmenleri psikolojik ve fizyolojik açıdan negatif etkileyen farklı bir 

durum söz konusudur ve köy yerleĢimleri; isteyerek, severek görev yapılan 

bir yer olmaktan çıkmıĢ, zorunlu olduğu için buralarda görev süresini 

olduracak kadar kalınan bir çalıĢma sahası olmuĢtur.  

 

3.4. Köy YaĢamının Öğrenci Açısından Zorlukları 

 

 Öğrencilerin eğitim –öğretimlerinde köy yaĢamının etkileri: Köy, bireye 

bilgi birikiminin yanında sosyal ve kültürel kazanımların sağlanmasında da 

oldukça etkendir. Köy okullarında uygulanan eğitim programlarının içeriği, 

öğrencinin hazır bulunuĢluk düzeyi, araç gereç, görsel materyaller vs. 

faktörlerin etkili olduğu bir eğitim sisteminde, köydeki öğrencilerin söz konusu 

faktörlerden yoksun olduğu görülmektedir. 

Günümüz eğitim sisteminin artık olmazsa olmazlarından olmaya 

baĢlayan; görsel materyal kullanımı ile uygulamalı eğitim olanakları maalesef 

köy okullarında yeterli olmadığı açıkça gözlenmektedir. 

 

3.4.1. Sosyal Ve Kültürel Etkenler 

Öğrencilerin sosyal-kültürel hayatı, öğrenmeleri üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Öğrenciyi sosyal ve kültürel açıdan değiĢtiren, geliĢtiren en 

önemli aĢama okuldur. Ancak öğrencide aktif öğrenmenin gerçekleĢmesi, 

okuldaki eğitimin yanı sıra aile ve çevre Ģartlarının da olumlu desteklemesi 

gerekir. Öğrenme üzerinde öğrencinin hazır bulunuĢluk düzeyinin önemi 
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oldukça fazladır. Öğrenmede, köy çocuklarının eğitime baĢlamadan önceki 

aile yaĢamı, ilkokul birinci sınıfa baĢlaması gereken öğrencinin sahip olması 

gereken bilgi düzeyinin çok uzağında olduğu görülmüĢtür. 

 ġehirde yaĢayan öğrencinin, görsel ve iĢitsel zenginlikle dolu bir 

çevrede yaĢaması, okul öncesi eğitimden yararlanması vb. imkânlara sahip 

iken;  köydeki çocuk, hayatında trafik lambası bile görmeden okulda trafik 

kuralları öğrenmeye çalıĢmaktadır. Okul öncesi eğitim imkanı olmayan, 

aralarında sadece zeka düzeyi yüksek olanlara olanak sağlayan bir sistemde, 

eğitim yatırımlarından en son yararlanan-hatta çoğu zaman yararlanamayan- 

köhne ve bakımsız binalarda, araç-gereç yokluğu ile okumaya çalıĢan köy 

çocukları mevcuttur. Kent merkezlerindeki okullarda eğitim, öğretim gören 

çocuklar ile köylerde okuyan öğrenciler arasında, sosyal- kültürel anlamda bir 

fırsat eĢitliğinden söz etmek mümkün değildir.  

Okul faaliyetlerinin anlamlı olmasında okul idaresi ve öğretmenin 

velilerle iĢ birliği yapmasının önemi büyüktür. Ancak bu halkaya öğrenciyi de 

katmak gerekmektedir.35 

Köylerde, çocukların eğitimine karĢı ilgisiz kalan bir veli profili ile 

karĢılaĢan öğrenciler, kendisiyle ilgilenilmesi gerektiğini söyleyen öğretmeni 

ile ailesi arasında ikilem yaĢamaktadır. Köylerde, okumaya önem vermeyen 

bir kültür yapısı mevcuttur. Gerekli motivasyonu çevresinde veya ailesinde 

bulamayan öğrenci, okula da yeterli ilgiyi duyamamaktadır.  

Köydeki eğitim sistemi, çoğu zaman kısıtlı kaynak ve fedakar birkaç 

kiĢinin destekleri sayesinde devam etmektedir. Köy okullarındaki okul aile 

birlikleri üzerlerine düĢen görevleri hakkıyla yapmadıkları gibi, köydeki 

ailelerinin eğitime verdikleri değerin yetersizliğini de buna ekleyebiliriz. Köyde 

eğitim, öğrenci öğretmen iliĢkisiyle sınırlı olduğu gözlenmektedir.  

                                                           
35
Varış, F. (1981):“Eğitim Bilimine Giriş”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 

Ankara. 134. 
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3.4.2. Hazır BulunuĢluk Düzeyleri 

 Köy okullarında uygulanan eğitim programları, Ģehir merkezinde olan 

okullarınki ile aynı tutulmaktadır. Bu programların içeriği, öğrencinin hazır 

bulunuĢluluk düzeyine uygun olmadığı gözlenmiĢtir. Ġki, üç, dört veya beĢ 

sınıfın bir arada eğitim gördüğü, bir geziye, sinemaya, tiyatroya gitmeyi, bir 

kere veya hiç gidemeyen köydeki öğrenci, her ne kadar öğretmenin niteliği, 

öğretme ortamının iyi olmaması vs. nedenlere bağlansa da okulda 

uygulanmaya konan programla da yakından alakalıdır. BirleĢtirilmiĢ sınıflarda 

kapsamlı bir öğretim programının olmayıĢı, hem öğretmenin öğretimini hem 

de öğrencinin öğrenmesini zorlaĢtırmaktadır. Kalabalık sınıflar, beĢ sınıfın bir 

çatı altında öğretim yapması, aynı sınıftaki öğrencilerin farklı seviyeler 

göstermesi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sınıflardan biri A konusunu 

öğrenmiĢ iken, diğeri B konusunu öğrenmeye hazırlanmakta, yine aynı 

sınıftaki bir baĢka sınıf ise C konusunu anlamak için sırasını beklemektedir.  

Köydeki öğrenciyi psikolojik yönden olumsuz etkileyen baĢka bir etken 

sık sık öğretmen değiĢmesidir. Öğretmenlerin değiĢmesi sonucunda 

öğrenciler, değiĢik öğretim yöntem ve tekniklerle, farklı davranıĢ ve 

anlatımlarla karĢılaĢmaktadır.  

Eğitimde baĢarının sağlanmasında, öğrencinin istek ve hazır 

bulunması durumuyla da alakalıdır. Okulda öğretmeni tarafından yeteneğine 

göre bir mesleğe, evinde ise ailesi tarafından ırgatlığa veya çobanlığa 

yönlendirilen çocuk çeliĢkili bir öğretim hayatı içindedir. Öğrenci, çevresi ve 

ailesi tarafından sadece okuma-yazma öğrenmek için okula gitmesi ile ilkokul 

diplomasını almasının kendisi için yeterli olacağını düĢünmektedir.  

3.4.3. Teknik Yetersizlik 

 Bilgi,  hayatta kullanıldığı zaman bir anlam ifade eder. Bilgi, bireye 

kiĢilik kazandıran ve onunun hayatını kolaylaĢtıran bir unsurdur. Bir terimin 

içeriği doldurulmadan sadece ezberlenmesi o kelimeye farklı bir anlam 

katmaz. “Öğrencilere genel kuralları ve kavramları anlayacak yaĢantılar 
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sunmadan, onlara kelimeleri sadece ezberletmek, eğitimin en zayıf 

halkasıdır. Oysa bireylerin geliĢimi, sadece daha fazla yaĢantı kazanmayla 

değil, fakat kazanmıĢ oldukları yaĢantıları daha iyi kullanmalarıyla mümkün 

olmaktadır.”36 

Okul, çocuklarımızdan olması gereken davranıĢların öğrenilmesini ve 

sergilenmesini bekleyen kurumdur. Ġstenilen davranıĢların uygulanabilmesi, 

uygun öğretim metotları ve eğitim teknolojisi öğelerinin kullanılmasıyla ancak 

mümkündür. Bu olanaklardan yoksun okullardaki öğrencilerden, istenilen 

davranıĢların sergilenmesini beklememiz doğru değildir. Kadrolu öğretmen 

yokluğu, ders için materyal azlığı ve yeterli kapasitede olmayan okul binası 

gibi sorunlar, köy okullarındaki öğrencilerin öğrenmelerinde olumsuz bir 

etkiye sahiptir.  

3.5. Öğretmen Ġhtiyaçları 

 “Türkiye‟de mecburi Ġlköğretim çağı 6-13 yaĢındaki çocukları kapsar. 

Ġlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, 

zihni ve ahlaki geliĢmelerine ve yetiĢmelerine hizmet eden temel eğitimin 

amacı gerçekleĢtirmek için kurulmuĢ dört yıl süreli ve zorunlu (1,2,3,4.) 

ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu    ( 5,6, 7 ve 8.) ortaokuldan oluĢan bir Milli 

Eğitim ve Öğretim Kurumudur.”37 

Milli Eğitim Kurumlarında, öğrencilerinin biliĢsel, duyuĢsal ve psiko-

motor becerileri ile sosyal yönden geliĢimlerini en yüksek düzeyde 

tamamlamaları amaçlanmıĢtır. Bu amaçların gerçekleĢmesi öğretmenlerin 

verecekleri eğitim, öğretim ve yapacakları rehberlikle mümkündür. Ġlkokul 

eğitiminde öğretmen faktörü çok önemlidir.  

Hepimizin hayatında ilkokul öğretmelerin yeri apayrıdır. “Hala ilkokul 

öğretmenimin adını hatırlıyorum” dediğinizi duyuyor gibiyim. Ancak köy ilk ve 

                                                           
36

 Şekerci, C. Türk Eğitim Sisteminin Kırsal Bölgedeki Sorunları ve Çözüm      

Önerileri/Milli_Egitim_Dergisi/146/sekerci.htm. 
37

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html.222 / mad:1-7 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html.222%20/
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ortaokullarında öğretmen ihtiyacı son yıllarda azalmıĢ olsa da hep var 

olmuĢtur. Ve sık sık öğretmen (özür grubundan veya isteğe bağlı olarak) köy 

ilk ve ortaokullarından merkez okullarına tayin olmaktadır. Öğretmenler, köy 

okullarına genelde ilk atama yoluyla gelmektedir. Göreve yeni atanmıĢ 

tecrübe eksikliği olan bu öğretmenler, köy Ģartlarına uyum konusunda; 

özellikle yiyecek ve barınma konularında zorluk çekmektedirler. Köye 

yeterince uyum sağlayamayan öğretmenler en kısa zamanda köyden 

kaçmaya çalıĢmaktadır. Bu durum, en çok öğrencilerin eğitimini olumsuz 

etkilemektedir. Çünkü tayini çıkan öğretmenlerin yeri maalesef hemen 

doldurulamıyor. 

Okullardaki öğretmen açığı sıkıntısı, okulun uzun bir süre öğretmensiz 

kalmasına sebep olmakta ve bu sorun genellikle ücretli öğretmenler ile 

giderilmeye çalıĢılmaktadır. Ancak, ücretli öğretmenler de her yıl 

değiĢebilmektedir.  Bu durum, öğrencilerimizi olduğu kadar velilerimizi de 

olumsuz etkilemektedir.  

Köy ilk ve ortaokullarımızda öğrenci sayılarının ortalaması;10,15 veya 

20 kiĢilik sınıflardan oluĢmaktadır. Çatalca‟daki köy okullarında 20 kiĢilik 

öğrenci mevcudunu aĢan sınıf sayısı oldukça azdır. Türkiye‟de arzulanan 

ideal sınıf mevcudu 24 tür. Ancak; köy ilk ve ortaokullarında, 10 ve 13 kiĢilik 

iki sınıf dahi, ideal olan, 24 kiĢilik sınıf mevcudundan bile daha azdır. Köy Ġlk 

ve ortaokullarından öğretmen ihtiyacı çok gibi görünürken, aslında bu sınıf 

mevcutlarını bir sınıfta topladığımızda ideal sınıf ( 24 kiĢilik ) ortamı 

sağlandığında, bırakın öğretmen açığını, aksine öğretmen fazlılığının olduğu 

görülecektir.  

Köy okullarının mevcut öğretmen yapısını birkaç örnekle açıklayacak 

olursak: Bir köy ortaokulunda ( 5.6.7.8. ) her sınıfta, müzik dersi haftada 1 

saattir. 4 sınıfın haftalık toplam müzik dersi toplamı 4 saattir. Bu durumdaki 

bir köy ortaokuluna, bir müzik öğretmenin atanması için gerekli norm kadro 

oluĢamamıĢtır. Bu durumda olan köy ortaokullarına kadrolu müzik 

öğretmeninin atanması mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu ortaokuldaki 
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öğrencilerin branĢında uzman bir müzik öğretmenden ders almaları mümkün 

değildir.  Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar vb. derslerde de durum aynıdır.  

Köy ilk ve ortaokullarındaki öğretmen açığı sorununu, ancak sınıf 

mevcutları az olan köy okullarını ortak bir mekanda “Kampüs Eğitim 

Modeliyle” buluĢturarak sınıf Ģube sayılarını artırmak mümkündür. ġube 

sayıların artması demek, haftalık ders saatlerinin de artması demektir. Bu 

durum, söz konusu olan okulda öğretmen norm kadrosunun açılmasını 

sağlar. Açılan norm kadrolara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu 

öğretmenlerin ataması sağlanmıĢ olur. Köy ilk ve ortaokullarında branĢ 

öğretmeni demek en az bir yetenekli öğrenciyi kazanmak demektir.  

3.6. BirleĢtirilmiĢ Sınıfların Varlığı 

3.6.1. Köy Ġlkokullarının BirleĢtirilmiĢ Sınıflarında Eğitim Sorunları 

Ülkemizde birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, birinci kademe olarak ifade 

edilen ilkokulda uygulanan bir eğitim modelidir. “Türkiye‟de birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda öğretim uygulamasını zorunlu kılan nedenler: Öğretmen, öğrenci ve 

derslik sayısının yetersizliğidir; ancak son yıllarda daha çok köyden kente 

göç vb. nedenlerle köydeki öğrenci sayısının azalması asıl nedendir.”38 

Ģeklinde ifade etmiĢlerdir.  

Günümüzdeki birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamaları geçmiĢ dönemlere 

nazaran azalmıĢ olsa da, bu uygulama özellikle köy Ġlkokullarının bazılarında 

hala devam etmektedir. GeçmiĢ yıllarda birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamalarının 

temel nedeni: Öğretmen ve derslik sayısının yetersizliği idi.  Köy 

ilkokullarındaki birleĢtirilmiĢ sınıfların var olmasının günümüzdeki temel 

nedeni ise: Köy ilkokullarındaki öğrenci sayılarının azalmasıdır. (Öğrenci 

sayısı 10‟nun altına düĢen sınıflara, sınıf birleĢtirme uygulaması 

yapılmaktadır.) Bu sınıflarda, öğrenci sayılarının azalması sonucunda birden 

fazla sınıf birleĢtirilerek tek sınıfta ve bir öğretmenle eğitimler verilir.  

                                                           
38

Dursun, F./ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2006):33-57 
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BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması, ülkemizin hemen her köy okulunda 

uygulanan bir yöntemdir; ancak ülkemizdeki eğitimin daha ileri bir noktaya 

taĢınması için nöbet sırasını bekleyen askerler gibi ders çalıĢma sırasının 

kendilerine gelmesini bekleyen birleĢtirilmiĢ sınıflardaki öğrencilerinin bu 

durumu, bir an önce düzeltilmesi gerekir. Eğitimdeki bu geliĢme, ekonomik 

yönden devletin zenginleĢmesiyle ancak mümkündür. 

Genel olarak ifade edilen; çocuk ister ilkokulda ister ortaokulda, hangi 

yaĢta olursa olsun sanat ve sosyal etkinliklerden büyük bir zevk alır. 

Etkinlikler, çocukları eğlendirir ve eğlendirirken de onlara gereken öğrenmeyi 

sağlar. Öğrenciler, öğrenme aĢamasında gerçek hayatla ilgili eylem ve 

uygulama yapmayı, öğrenmeyi hep ister. 

Okullarda öğrenciler genellikle beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, 

teknoloji ve tasarım dersleri çok sever. Hele boĢ dersleri neden daha çok 

severler hiç düĢündünüz mü? Çünkü çocuk, bu derslerde kendini gerçek 

hayatın içinde üstlenmiĢ olduğu rolde görür ve mutlu olur. 

Sanat: Hayatı renklendiren çok önemli bir olgudur. Sanatın 

ehemmiyetini kavramamız için Mustafa Kemal ATATÜRK‟ ün Ģu veciz sözü 

bize çok Ģey anlatıyor: 

“Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki bilimin 

gerektirdiği Ģeyleri yapmaz, itiraf etmeliyim ki o ulusun ilerleme yolunda yeri 

yoktur.”39 ifadeleriyle öğrenciler, aldıkları sanat eğitimleri doğrultusunda, 

ancak yaratıcı ve çok yönlü düĢünebilirler.  

Sanatı, insan aklının bir duygu ve sezgiye karĢı tasavvurunun 

somutlaĢtırdığı Ģey olarak ifade edebiliriz. Her bireyin çevresine karĢı 

duyduğu ilgilerinin somutlaĢtırılmasıdır. Doğayı güzelleĢtiren Ģey, kiĢinin 

doğaya duygularını da katarak somutlaĢtırmasıdır. Doğal olan Ģey, özgür 

iradesiyle yapılan sanattır. Eğitimde öğretmenin rolü öğrenciye rehberliktir. 

Öğrencileri yönlendirmek asla değildir. 
                                                           
39

 Gürtuna, S.  (2003) .  “Çocuk ve Sanat Eğitimi “Morpa yayın s. 11.   
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Ülkemizde öğretmen merkezli ders iĢleme sürecinde genellikle yoğun 

bir Ģekilde öğrenciye bilgi aktarımı yaklaĢımı benimsenmiĢti. Ancak, yeni 

yapılanmada, öğrenci merkezli ders iĢlemede öğrenmenin kolay ve keyifli 

gerçekleĢmesi için, ders dıĢı sosyal etkinliklerin okullarda daha da önem 

kazanması ve gerekli yasal düzenlenmelerin yapılması gerekir. 

AraĢtırmada birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının öğretmenlerin mesleki 

heyecan ve motivasyonları üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda görev almak istemedikleri ortaya çıkmıĢtır.40 

BirleĢtirilmiĢ sınıflı köy okullarının problemleri ile ilgili yapılan 

araĢtırmada: “Bu sınıflarda görev yapan 95 öğretmenle yapılan görüĢmede; 

yeni eğitim programının birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda uygulanması ve baĢarı 

elde edilmesi bu okulların bu günkü halleriyle imkânsız olduğunu, 

yapılandırmacı yaklaĢım için okullarda olması gereken asgari fiziki imkanların 

okullarda bulundurulması gerektiğini ifade eder.”41 Teorik bilginin bir anlam 

ifade etmesi için, mutlaka pratiğe dökülmesi, hayatta uygulanabilir olması 

gerekir.  

3.6.2.BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretmenlerin Eğitim Durumları 

BirleĢtirilmiĢ sınıfların varlığı konusunda Fevzi DURSUN‟un 95 

öğretmen üzerinde yaptığı araĢtırmaya göre: “BirleĢtirilmiĢ sınıf eğitimi 

almayan öğretmen sayısı 16, oransal olarak % 48.49, eğitim alanlar ise: 17 

ve bu oran %51.51ni teĢkil etmektedir. BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda öğretmenlik 

yapan öğretmenlerin B.S.konusunda aldıkları eğitim durumları: Yüksek 

Öğrenim sırasında eğitim alanlar: %70.59, Hizmet Ġçi eğitim kursunda eğitim 

alanlar: %23.52, Stajyer öğretmenliği döneminde eğitim alanlar: % 3.03 

olduğu tespit edilmiĢtir42”. 

                                                           
40
Şahin, A. E. (2003), “Birleştirilmiş Sınıflar Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

41
Dalka, S.(2006), “Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarının Problemleri ve Durum tespiti” Gazi 

Ünv. Gazi Eğitim Fakültesi 14-16/ Nisan/2006, Ankara ,s.217 
42

 Dursun F., (2006) “Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi” 2,:33-57 
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Eldeki verilerden de anlaĢıldığına göre, köy okullarında görev yapan 

öğretmenlerin aldıkları eğitimler, köy öğretmenliği için yeterli olmadığı 

yönündedir. Bu durumda köy okullarına atanan öğretmenlerin birçoğu köylere 

atanmadan önce köydeki eğitim yapısına hazır olmadıkları, atandıktan sonra 

belli bir süre ortama alıĢamadıkları, tam alıĢmaya baĢladıklarında ise 

öğretmenler, özür veya isteğe bağlı olarak köy okullarından kentlere tahin 

istedikleri görülmüĢtür. Bu durum köy okullarında sık sık öğretmen 

değiĢimine neden olmaktadır.  

3.7. Köy Okullarında BirleĢtirilmiĢ Sınıf Eğitiminin Yararlı 

Yönleri 

 En az iki sınıfın bir arada eğitim gördüğü “BirleĢtirilmiĢ 

Sınıflarda; sınıflar bir arada yani aynı derslikte bulunmalarından 

dolayı öğrenciler sırayla, dönüĢümlü olarak öğretmenleriyle 

birlikte ders yaparlar. 

 Sınıfta öğrenciler, ayrı sıralarda oluĢturulan gruplar ile kendi 

içinde sınıf oluĢturur. Ve öğretmen bir sınıfla ders iĢlerken diğer 

sınıf ödevlendirilir. Bu arada ödevlendirilen sınıfın öğrencileri 

diğer sınıfın iĢlediği dersin konularına kulak misafiri olurlar ve 

farkında olmadan diğer sınıfın konusunu da öğrenmiĢ olurlar. 

 Öğrenciler bireysel çalıĢarak kendi kendine okuma ve yazmayı 

öğrenirler.  

 Öğrenciler arkadaĢlarıyla küme oluĢturma ve paylaĢmayı 

öğrenirler.  

 BirleĢtirilmiĢ sınıfın bir diğer faydası da, baĢarılı öğrenciler dersi 

zayıf olan arkadaĢlarına ders anlatarak yardımlaĢmayı ve 

paylaĢmayı öğrenirler. 
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 Öğrenciler ders iĢleme sırası diğer sınıflarda olduğu zaman o 

sınıfın sağlıklı ders iĢlemeleri için sessiz olmaya çalıĢır ve bu 

esnada konularını tekrar ederek kalıcı öğrenme sağlanmıĢ olur.  

3.8. Eğitim Araç Gereçlerinin Eksikliği 

Türkiye‟de 2005 yılından itibaren öğrencilerin baĢarı düzeylerini 

artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek için özellikle köydeki kızların okula 

devamını sağlamak için hazırlanan projelerden: “Haydi Kızlar Okula” 

kampanyası, ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere ücretsiz kitapların 

dağıtılması, fakir aile çocuklarına maddi eğitim yardımların sağlanması 

konularında gerekli maddi ve manevi destekler sağlanmıĢtır. Eğitimde 

yapılması gerekli reformlardan birisi de günümüz ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek öğretim programlarının geliĢtirilmesi hususudur. Yapılandırmacı 

eğitim ve öğrenci merkezli eğitim modeline geçiĢte aĢamalı olarak 

müfredatların değiĢimine gidilmiĢtir. 

Ülkemiz eğitiminde fırsat eĢitliğinin sağlanması ve baĢarıyı artırmaya 

yönelik çalıĢmalardan, bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik olarak her 

okula BT ( BiliĢim Teknolojileri) sınıfları açılmıĢtır. 2010 yılı itibariyle de 

uygulanmaya kademeli olarak baĢlayan FATĠH Projesi ( Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) yerinde ve gerekli bir proje olarak 

görülmektedir. Ancak bu çalıĢmaların, köy okullarımızda uygulanması devlet 

kaynaklarını, köy Ģartları gereği, ekonomik kullanmak mümkün değildir.  

Ülke kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak için, köylerde “Kampüs 

Eğitim Modelli” eğitim kurumların oluĢturulması bir ihtiyaç olarak 

görülmektedir. 

Mevcut yapıdaki köy ilk ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin 

öğretim faaliyetine etkin katılma ve öğrenci baĢarısını artırmaları için 

uyguladıkları öğretim yöntemleri ve kullandıkları araç-gereçler yeterli değildir. 
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Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin öğretim aĢamasında sıkça 

kullandıkları yöntem ve teknikler ise:  

Öğretmen merkezli ders anlatım, yeni eğitim yapılanmasında öğrenci 

merkezli anlatımlar uygulanmaktadır. 

Soru-cevap, konu kavratılmada soruların cevaplanması veya soruyu 

soruyla karĢılık vererek araĢtırmaya yönlendirilmektedir. 

 Göstererek yaptırma,  

 Kesip yapıĢtırma, 

 Drama yapma, 

 Problem çözerek, 

 Okunan bir metni canlandırma, 

 Grup çalıĢması, 

 Rol yapma, 

 TartıĢma yapma, 

 Beyin fırtınası, 

 Eğitsel oyunlar oynayarak, 

 Aile büyüklerinden elde edilen bilgiler. 

 Beden dilini kullanma vb. yöntemlerdir.  

Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandığı yöntem ve teknikler 

konusunda DURSUN‟un yaptığı araĢtırmaya göre: “Anlatım f:26, % 35,19, 

soru cevap f:26, % 35,1, uygulama f:26 % 16,2, gezi-gözlem f:10 % 13,5, 

drama f:7  % 9.45, tartıĢma f: 7  % 9.45, gösterip yaptırma f: 7  % 9.45, 

problem çözme f : 6.75, grup çalıĢması f: 5 % 6.75, beyin fırtınası f: 4 % 5.4,  
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rol yapma f: 4 % 5.4, araĢtırma inceleme f: 4 % 5.4, deney f:2  % 2.7, eğitsel 

oyunlar f: 2 % 2.7, okuma f: 2  % 2.7, küme çalıĢması f: 2  % 2.7, proje 

çalıĢması f: 2  % 2.7, büyüklerin rehberliği f: 2  % 2.7, ayrıca  grup etkinlikleri 

( kavram haritası vb.) f: 2  % 2.7, gösteri f: 1 % 1.35, seviye grupları f: 1 % 

1.35, kubaĢık öğrenme yöntemi f: 1 % 1.35 ve bireysel çalıĢma yöntemi f: 1 

% 1.35, olmak üzere toplam 33 kiĢi tarafından değiĢik yöntemler (n) 135 kez 

ifade edilmiĢtir.”43 

Yukarıdaki bilgilerden de anladığımız kadarıyla öğretmenlerin ders 

öğretim metotlarından en çok kullandıkları; anlatım, soru–cevap ve uygulama 

iken, araĢtırma inceleme, deney, eğitsel oyunlar, proje çalıĢması, büyüklerin 

rehberliği, gösteri, seviye grupları ve bireysel çalıĢma yöntemi gibi yöntemler 

ise en az baĢvurdukları yönetmeler olarak göze çarpmaktadır. 

Öğretmenlerin sınıfta öğretim faaliyetini en iyi Ģekilde icra etmesi 

için kullanma imkânlarının yetersiz olduğu yöntemler  

 Deney yöntemi, fen ve teknoloji ile matematik 

laboratuarlarındaki deney malzemelerinin azlığı, 

 Gezi-gözlem yönteminde, köy okullarının maddi imkânlarının 

yetersiz olması ve öğrenci velilerinin eğitim için yapılacak tüm 

harcamaları devletten beklemesi. 

 AraĢtırma-inceleme, yöntemini yeterince kullanılmadığı, 

araĢtırma için kütüphane ve internet imkânların yeterli 

olmadığını, proje çalıĢmalarında ise okul ve çevre Ģartların 

yetersizliği nedeniyle bu yöntemleri kullanmakta zorlandıkları 

görülmüĢtür. 

 Öğretmenlerin öğretimde kullandıkları araç gereçler: 
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Ders kitapları, ansiklopedi, harita, küre, fen ve matematik setleri, 

bilgisayar, fotokopi vb. araçlardan en çok ders kitapları, atlas, küre, gazete, 

resim ve yakın zamanda kullanılmaya baĢlayan bilgisayarlar kullanılmaktadır. 

Tutkun (2010)‟da, “21. Yüzyılda eğitim programın temel özelliklerini 

Ģöyle sıralamaktadır: 1- DeğiĢik kesimlerin görüĢ ve isteklerine yer verme. 2- 

Genç kuĢağın gelecekte karĢılaĢacağı sorunlarla baĢ etmeye iliĢkin 

yeterliklere yer verme. 3-YurttaĢlık bilinci geliĢtirme. 4- Öğretmenlerin, 

öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanacağı metotları kendilerinin 

belirlemesine olanak verme. 5- Sürdürülebilir ve etkili olması için 

değiĢikliklerin yaygınlaĢtırılması ve uygulamaya geçirilmesidir.”44 Ģeklinde 

ifade etmiĢtir. 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 8. Maddesinde Türk Milli 

Eğitimin Temel Ġlkelerinden biri olan: “Fırsat ve imkan eĢitliği” ilkesinde ifade 

edilen: “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eĢitliği sağlanır. Maddi 

imkanlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 

kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve 

baĢka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç 

çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler alır.”45 

Türk milli eğitim sistemi, Türkiye‟nin sosyal bir hukuk devleti olmanın 

gereğidir. Bireylerin eğitim hakkını kullanmasında fırsat eĢitliğinden 

faydalanması; ancak devletin bu tür sorumluluklarına, bir yenisinin eklenmesi 

ile mümkündür. Köyden kente olan göçün sonuçlarında birisi olan, köy 

okullarında öğrenci sayıların azalmasıdır. Bu durum, Türk eğitim sistemine 

olumsuz yansımaktadır. Köy ilk ve ortaokulların sorunlarını çözmek kolay 

değil, ancak çözülmez de değildir. 

 

                                                           
44
TUTKUN,Ö.F.(2010), “21.Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları” GÜ, Gazi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010)s.1004 

45
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html .  1739 /Madde,8. 
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3.9. Okulların Hizmetli Ġhtiyaçları 

Türkiye‟deki tüm ilk ve ortaöğretim okullarının sorunu olan hizmetli 

ihtiyacı, özellikle köy okullarında çok ciddi boyutlardadır. Köy okulları 

ekonomik yönden çok zayıftır. Bu okulların, okul aile birliği üyeleri aktif 

olmadıkları için okula maddi kaynak sağlamada çok güçlükler çekilmektedir. 

Bilinçli ve yardımsever öğrenci velilerin sayısı da az olduğu için, okulun 

ihtiyaçları yeterince karĢılanamamaktadır.  

Köy okullarının, okul aile birliği bütçeleri ile hizmetlilerini çalıĢtırmaları 

oldukça zor, hatta imkânsız görünmektedir. Son yıllarda devlet, ĠġKUR 

tarafından geçici olarak dönemlik hizmetli istihdam etmektedir. Bu iĢçiler, 

bazı dönemlerde; 4 ay, bazen 3 ay, hatta 2,5 aylık olarak sözleĢmelerin 

yapıldığı görülmektedir. Bu Ģekilde çalıĢtırılan iĢçiler,  yıl boyu 

çalıĢtırılamadıklarından hem iĢçiler hem okullar mağdur olmaktadır. ġekil 2 

de görüldüğü gibi Çatalca ilçesinde öngörülen kampüs eğitim merkezlerinden 

birisi olan Aydınlar Köyü Eğitim Kampüsü‟nde örnek veriler, bizlere gerçekleri 

daha iyi yansıtmaktadır.  

Çatalca Ġlçesi örnek uygulama çalıĢmamız olan “Aydınlar Köyü Eğitim 

Kampüsü” verileri; ( Hallaçlı–Binkılıç - GümüĢpınar ve Aydınlar ilk ve 

ortaokullarının) öğrenci mevcutlarının toplamı 494‟tür. Derslik sayıları 32‟dir. 

Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı ortalaması: 15‟tir. Her okulda temizlik 

iĢleri ve kalorifer yakımı için en az 2 hizmetli çalıĢmak zorundadır. 4 okuldaki 

toplam hizmetli sayısı en az 8 kiĢi ve 32 derslikte hizmetli baĢına 4 derslik 

düĢmektedir. Bu verileri, Kampüs Eğitim Modeline uyarladığımızda: 

Türkiye‟de ideal sınıf mevcudu 24‟tür. Buna göre mevcut 494 öğrenci, ideal 

sınıflara göre yerleĢtirildiğinde derslik sayısı ortalama: 20 olur.  Ġhtiyaç 

duyulan hizmetli sayısı da 5‟e düĢer. Dolayısıyla 4 tane köy okulundaki 8 

hizmetlinin 3 tanesinden tasarruf edilmiĢ olur. Buna göre tüm Türkiye‟deki 

köy okullarında çalıĢan hizmetlilerden her 8 kiĢiden 3‟ünü tasarruf edildiğine 

göre, devlet hizmetlilerden  % 37,5 lik tasarruf sağlamıĢ olur. Bu durum ülke 
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kaynaklarının yerinde ve verimli bir Ģekilde kullanılması ile ülkemizin 

kalkınmasına katkıda bulunmuĢ olur.   

 

3.10. Okulların Temizlik, Kırtasiye Vb. Ġhtiyaçlarını 

KarĢılayabilecek Okul Aile Birliği Kaynaklarının Yetersizliği 

Ülkemizdeki köy okullarının karĢılaĢtığı sorunlardan birisi de, okulların 

kaynak yetersizliği meselesidir. Okul aile birliklerinin görev ve sorumlulukları: 

Bu sorumluluklar, okul aile birlikleri yönetmeliğinin 2. maddesinde açıkça 

ifade edilmiĢtir. “Madde 2- (1) Bu yönetmelik; eğitim kampüslerinde yer alan 

okullar dahil, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul 

aile birliklerinin kuruluĢu, iĢleyiĢi, birlik organlarının oluĢturulması, seçim 

Ģekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan 

maddi katkılar, bağıĢların kabulü, harcama ve denetlenmesiyle kantin ve 

benzeri yerlerin iĢlettirilmesi veya iĢletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım 

yerleri, oranları, harcama ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.”46  

Ġlgili yönetmelik doğrultusunda okul aile birliği, okulların tüm gelir ve 

harcamaları sağlayan yetkili birimlerdir. Ancak köy okullarında okul aile 

birlikleri, okullara gerekli desteği verememektedir. Bu sorun gerek okul aile 

birliği üyeliğine seçilen kiĢilerin eğitim düzeylerin düĢük olması, gerekse 

köyde yaĢayanların okula ilgisiz oluĢu ve okul ihtiyaçlarının tamamının 

devletten karĢılanması gerektiği algısından ileri gelmektedir.  

 Okul aile birlikleri aktif olarak çalıĢmadığından okulun ihtiyaçları, 

maddi gereksinimlerin fazlalığı; özellikle temizlik malzeme eksikliği, temizlik 

hizmetlisi ihtiyacının varlığı, okul temizliğinin düzenli yapılamamasına sebep 

olmaktadır. Okul idarelerinin yazıĢma yoğunluğu ile öğretmenlerin yazılı 

değerlendirme kâğıtları ve performans için kırtasiye ihtiyaçlarının fazlalığı vb. 

sorunlardan dolayı köy okullarında çalıĢan personeller, atanma fırsatını 

yakaladığı anda köy okulundan kaçmaya çalıĢmaktadır. Köy okullarındaki sık 
                                                           
46

http://www.meb.gov.tr/ Mevzuat OAB.Yön.2.mad. 

http://www.meb.gov.tr/
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sık öğretmen değiĢimi öğrenci baĢarısını ve veli memnuniyetini olumsuz 

etkilemektedir.  

 

3.11. Okullarda Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerini 

GerçekleĢtirecek Fiziki Yapı Yetersizliği 

Ġlk ve ortaokullarda öğrencilere eğitimi daha sevimli ve eğlenceli hale 

getirmek için okulların fiziki yapılarının da yeterli olması gerekmektedir. 

Ancak köy okullarında genellikle fiziki yapılar yeterli olduğu halde, sosyal ve 

kültürel etkinlikleri uygulayacak ekonomik imkan ve yeterli personel 

bulunmamaktadır. Öğrencilerin daha nitelikli yetiĢtirilebilmeleri sağlamak için, 

okullarda sosyal eğitim imkânlarının iyileĢtirilmesi gerekir. Köy okullarında 

öğrenci mevcutları son çeyrek yüzyılda oldukça azalmıĢtır. Öğrenci 

sayılarının azalması nedeniyle okullara yapılan yatırımlar yeterli 

olmamaktadır.  Sanayinin kentlerde geliĢmesi, kentlerin birer sosyal yaĢam 

ve kültürel merkezler haline gelmesiyle kent okullarının, sosyal faaliyetlerinde 

artma görülmektedir. 

Köy yerleĢimleri, baĢ döndürücü bir hızla geliĢip cazibe merkezi haline 

gelen kentlere olan nüfus göçünü engelleyememektedir. Bu göç dalgası 

sonucunda, mevcut yapıdaki köy okullarında öğrenci mevcutlarını muhafaza 

etmek çok zordur. Ancak köy okullarını kent okullarına alternatif oluĢturmak 

için, köy okullarında öğrencilerin ilgisini çekecek sosyal ve kültürel faaliyetler 

ve okulun eğitim olanaklarının artırılması gerekmektedir. 

Okullarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi, öğrencilerin 

baĢarılı ve nitelikli yetiĢtirilmelerine büyük katkı sağladığı gibi, okulun 

hedeflerine ulaĢılmasını ve öğrenci davranıĢlarında olumlu yönde değiĢiklik 

meydana getirmesini de sağlar. 

Okullarda sosyal ve kültürel etkinlikleri yapabilme imkanın olması,  

öğretmenlerin öğretme- öğrenme etkinliğinde etkili bir öğretim sürecine 
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katılmasını sağlar. Sosyal ve kültürel etkinlikler, öğrencilerin baĢarısını 

artırdığı gibi, öğrenciyi derse de motive eder. Okulu öğrenciye sevimli bir 

mekân haline getirir. Ancak, köy ilk ve ortaokullarında bu sosyal ve kültürel 

faaliyetler için uygun bir mekân bulunmamaktadır. Öğrenciler, sosyal ve 

kültürel etkinlik imkânları olan kent merkezindeki okulları tercih etmektedir. 

Köy okullarındaki öğrenciler, okuldan çıktıktan sonraki zamanlarını 

sokakta arkadaĢlarıyla zaman geçirmek için oyunlar oynayarak veya ailesinin 

yanında televizyon baĢında zamanlarını geçirmektedir. Öğrenciler okul 

saatlerinin dıĢında, öğretmen rehberliğinde okul alanında sosyal ve kültürel 

etkinliklere katılma imkanı bulması durumunda, okulunu ve derslerini daha 

fazla sevecektir. Derslerini seven öğrenciler, okulda baĢarılı birer birey 

olmaktadırlar. 

 

3.12. Köy YerleĢim Birimleri 

Köy, insanın var oluĢuyla baĢlayan ve günümüze dek gelen en eski ve 

en küçük yerleĢim birimidir. Köyler, Ġnsanların bir arada yaĢama 

alıĢkanlıklarının ve ihtiyaçlarının sonucu oluĢmuĢtur. Günümüzde köy 

yerleĢim birimleri için yapılan tanımlardan biri de: Nüfusu 150 den fazla ve 

2000 den az cami, okul, mera vb. ortak malları bulunan, bağ, bahçe ve 

tarlaları bulunan, toplu veya dağınık evlerde oturan insanlardan oluĢan en 

küçük yerleĢim birimleridir.  

Türkiye‟de köyler yerleĢim yapılarına göre; toplu ve dağınık 

yerleĢmeler Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yüzey Ģekilleri bakımından düzlük 

alanlarda toplu yerleĢme, dağlık bölgelerde ise genellikle dağınık yerleĢme 

Ģeklinde görülmektedir. Bu küçük yerleĢim birimlerinde oturan kiĢilerin ortak 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere oluĢan yönetim örgütüne köy yönetimi denir. 

Köy yönetimi: BaĢta Köy Muhtarı ve Azaları, bunlar seçimle yönetime 

gelenlerdir. Köy öğretmeni ve köy imamı gibi daimi üyeler ise atama yoluyla 

yönetimde yer almaktadır. Türkiye‟de köyler: Devletin yönetim örgütü içinde 
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ayrı bir tüzel kiĢiliğe ve yerel yönetim niteliğine kavuĢması Cumhuriyet 

döneminin baĢında, 1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu ile 

gerçekleĢmiĢtir.  

Türkiye‟nin 1927 yılında 13,6 milyon olan nüfusun, % 75,78‟lik oran 

yani ülke nüfusun dörtte biri köylerde yaĢarken,  2012 nüfus verilerine 

baktığımızda 75,6 milyon olan nüfusun  %77,3‟ü Ģehirlerde yaĢamaktadır. 

Görüldüğü gibi köy nüfus oranı %22,7‟ye gerilemiĢtir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. ÇATALCA ĠLÇESĠNĠN GENEL DURUMU VE ĠLÇEDEKĠ 

EĞĠTĠM KURUMLARI 

4.1. Ġlçenin Genel Durumu 

Çatalca, bazı rivayetlere göre “Çetince” isminden geldiği söylenir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde önemli bir ziraat merkezi ve askeri 

savunma hattını oluĢturmuĢtur. Çatalca, çevresini çepeçevre saran geniĢ 

ormanlık alanlarıyla uzun süre Osmanlı padiĢahlarının av merkezi olmuĢtur. 

Çatalca Sancağı “ 1888 senesinde Silivri ve Büyükçekmece Kazaları 

ile birlikte müstakil sancak haline, Cumhuriyet döneminde 1924 yılında il 

statüsüne getirilen Çatalca, 26 Haziran 1926‟da tekrar ilçe yapılmıĢtır.”47  

Ġlçe, Ġstanbul‟un içme suyu (tatlı su ) ihtiyacının önemli bir kısmını karĢılayan 

Istranca Deresi ve çevresiyle beraber yaz mevsiminde seyrine doyulmayan 

yeĢilliği sayesinde piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir yer ve  aynı zamanda 

temiz havasıyla da günümüze kadar önemini korumuĢtur. 

                                                           
47 KAYACAN, M.A. Çatalca Vilayeti- Haz. ÇINAR,A.E.(Çatalca Belediyesi 1923) Sümer Ender 

Matbaacılık s.xıı 
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ġekil 1: Çatalca Ġlçe Haritası 

4.1.1.Coğrafi Konumu 

Çatalca ilçesinin yüzölçümü 1291 km2 kadardır. Çatalca, güneyde 

Silivri ve Büyükçekmece‟ye, doğuda Arnavutköy, batıda Tekirdağ, kuzeyde 

Karadeniz ile çevrili Ġstanbul‟un en büyük yüzölçümüne sahip ilçesidir. 

“Greenwich‟e göre 28-29‟uncu doğu boylamları ile 41-41,5 kuzey enlemleri 

arasında olan, geniĢ orman alanları ile orta seviyede tepeleri bulunan bir 

yerdir.”48 

4.1.2. Stratejik Konumu 

1 - Çatalca; Ġstanbul‟un batı yakasında yer alan doğal orman alanına, 

kuzeyde Karadeniz ile çevrili ve tabii korunma alanı olması hasebiyle 

geçmiĢte olduğu gibi bugün de önemini korumuĢtur. Çatalca‟nın zengin tarihi 

ve stratejik yapı özelliği bugüne kadar hep güçlenerek gelmiĢtir. Çatalca'nın 

konumu özellikle yakın tarihimizdeki Balkan SavaĢları sırasında, adeta askeri 

                                                           
48 KAYACAN, M.A. Çatalca Vilayeti- Haz. ÇINAR,A.E.(Çatalca Belediyesi 1923) Sümer Ender 

Matbaacılık s.1 
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savunma hattı görevini üslenmiĢtir. Ġlçe, aynı zamanda Ġstanbul‟un Trakya‟ya 

açılan kapısıdır. 

2 – Çatalca; coğrafi yakınlığı nedeniyle Ġstanbul için önemli bir tarımsal 

alan ve ormanıyla da yakacak ihtiyacını karĢılayan ekonomik kaynak 

sahasıdır. 

3 –Çatalca, Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde; “PadiĢah ve 

Sadrazamların özellikle "Avcı" Ģanıyla tanınan III. Mehmet'in sürekli 

Çatalca'ya gelmesi ve Sadrazam Ferhat PaĢa'nın Çatalca'ya olan ilgisi, 

bölgenin geliĢmesinde önemli bir etken olmuĢtur. 

4 - Çatalca, kırsal alandaki köy toplumu ile Ģehir özelliğindeki Ġstanbul 

arasında aracı bir rol oynuyordu. Osmanlı döneminde ticari malların iki taraflı 

olarak toplanıp dağıtıldığı merkez olarak ortaya çıkmıĢtır. 

5 - Çatalca yönetim merkezi olarak, kırsal alandaki nüfusun kontrol 

edilmesi veya ona hizmet götürebilmesi diye nitelendirebilecek siyasi bir 

merkez olma özelliğini de tarihsel süreci içerisinde korumuĢtur.”49 

4.1.3. Çatalca’da Köy YerleĢim Birimlerinin Nüfus Yapısı 

S.No Kurum Adı T. Nüfus 

(2011 ) 

T. Nüfus 

(2010 ) 

T. Nüfus 

(2009 ) 

1 Akalan Köyü 1.160 1.205 1.221 

2 Aydınlar Köyü 1.016 1.051 1.049 

3 BaĢak Köyü 449 456 468 

4 Belgrat Köyü 373 372 387 

5 Çelepköy 263 255 249 

6 Çanakça Köyü 2.578 2.543 2.522 

7 Dağyenice 742 762 805 

8 Elbasan Köyü 676 701 728 

9 Gökçeali Köyü 1.815 1.807 1.815 

10 GümüĢpınar Köyü 797 817 810 

11 Hallaçlı Köyü 1.067 1.084 1.092 

                                                           
49

 2009 - 2012 Çatalca Belediyesi - Kodlama Teknik Birim, Yönetim Basınla İlişkiler 
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12 Hisarbeyli Köyü 424 422 436 

13 Ġhsaniye Köyü 1.707 1.693 1.678 

14 Ġnceğiz Köyü 718 696 695 

15 Kabakça Köyü 1.544 1.545 1.549 

16 Kalfa Köyü 766 752 739 

17 Karamandere Köyü 551 563 593 

18 Kestanelik Köyü 2.276 2.279 2.285 

19 Kızılcaali köyü 247 253 237 

20 Oklalı Köyü 1.452 1.486 1.490 

21 Ormanlı Köyü 1.158 1.151 1.147 

22 Örcünlü Köyü 579 398 403 

23 Örencik Köyü 797 794 806 

24 SubaĢı Köyü 1.591 1.599 1.558 

25 Yalıköy 1.588 1.508 1.485 

26 Yaylacık Köyü 65 64 68 

27 Yazlık Köyü 388 408 418 

G.Toplam  26.787 26.664 26.733 

Tablo 3: Çatalca Köy Nüfuslarının  ( 2009 – 2011 ) Ġstatistikî Verileri 

 

Çatalca ilçesindeki köylerin nüfus verileri: 2009 yılı nüfus sayım 

verilerine göre 26.733 olan köy nüfusu, 2010 yılında 26.664 kiĢi ile 69 kiĢi 

azalma göstermiĢtir. 2011 yılındaki verilerde ise 26.787 kiĢi olup bu nüfus 

artıĢının kent merkezine yakın köylerde olduğu görülmektedir. 50 Özellikle 

“ilçe merkezine yakın köy yerleĢimleri” de dahil edildiğinden, ilçe merkezine 

yakın olan köy nüfusları görülmektedir. 

S.No Kurum Adı T.Nüfus 

(2009 ) 

T.Nüfus 

(2010 ) 

ArtıĢ/ AzalıĢ 

% 

T.Nüfus 

(2011 ) 

ArtıĢ/ AzalıĢ 

% 

1 Çanakça Köyü 2.522 2.543 + % 0.83 2.578 + % 1.37 

2 SubaĢı Köyü 1.558 1.599 + % 2.63 1.591 - % 0.99 

3 Ġhsaniye Köyü 1678 1.693 + % 0.89 1.707 + % 0.82 

4 Ġnceğiz Köyü   695   696 + % 0.14    718 + % 3.16 

5 Gökçeali Köyü 1.815 1.807 - % 0.99 1.815 + % 0.44 

Tablo 4: Çatalca Merkezine Yakın Köylerde ( 2009-2011) Nüfus Sayıları 

                                                           
50
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 Tablo 4‟te görüldüğü gibi ilçe merkezine yakın olan; Çanakça‟da % 

1,3 SubaĢın‟da ortalama %1,  Ġhsaniye‟de % 0,8 Ġnceğiz‟de %3,1 ve 

Gökçeali‟de %0,4 oranlarında nüfus artıĢları görülmektedir. % 1,2 civarında 

görülen nüfus artıĢları, kentleĢmenin sonuçlarını burada görmek mümkündür. 

Kent merkezine uzak olan köylerdeki göçün verilerine baktığımızda Çatalca 

“Ġlçe Merkezine Uzak Köy YerleĢimlerinde”:  

S.No Kurum Adı T. Nüfus    

(2009 ) 

T.Nüfus 

(2010 ) 

ArtıĢ / AzalıĢ 

% 

T.Nüfus 

(2011 ) 

ArtıĢ/ AzalıĢ 

% 

1 Yazlık Köyü    418   408 - % 2.45    388 - % 5.15 

2 Oklalı Köyü 1.490 1.486 - % 0.26 1.452 - % 2.34 

3 Karamandere    593   563 - % 5.32    551 - % 2.17 

4 Dağyenice    805    762 - % 5.64    742 - % 2.69 

5 Hallaçlı Köyü 1.092 1.084 - % 0.73 1.067 - % 1.59 

 

Tablo 5: Çatalca Merkezine Uzak Köylerde ( 2009-2011) Nüfus Sayıları 

 

Tablo 5‟te görüldüğü gibi ilçe merkezine uzak olan; Yazlık‟ta ortalama 

% 3 azalma, Oklalı‟da % 1,5 azalma, Karamandere‟de % 4, Dağyenice‟de   

% 4 ve Hallaçlı‟da % 1,5 oranlarında düzenli olarak bir azalma görülmektedir. 

SanayileĢme ve teknolojik geliĢmelerin adeta köy yerleĢimlerinin nüfuslarında 

ciddi azalmalara neden olduğunu bu verilerden görmek mümkündür. 

 AraĢtırmada köylülerle yapılan görüĢmelerde; köylerde yaĢayan 

gençlerin, servislerle yakın kent merkezlerindeki fabrikalarda çalıĢtıklarını, 

iĢçilerin sürekli servislerle iĢe gidiĢ geliĢlerin ekonomik kayba ve yorgunluğa 

sebep olmasından dolayı çalıĢanların, kentlerde ikamet etmeye baĢladıklarını 

ifade etmiĢlerdir.   

4.2. Çatalca’da Temel Eğitim Kapsamındaki Ġlkokullar 

75. Yıl Cumhuriyet Ġlkokulu, Aydınlar Ġlkokulu, Binkılıç Ġlkokulu, Çakıl 

Ġlkokulu, Çanakça Ġlkokulu, Çiftlikköy Ġlkokulu, FerhatpaĢa Ġlkokulu, Gazi 
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Ġlkokulu, Gökçeali Sevgi - Altan Sanda Ġlkokulu, Hallaçlı Ġlkokulu, Ġhsaniye 

Ġhsan Akdoğan Ġlkokulu, Kabakça Ġlkokulu, Karacaköy Ġlkokulu, Kestanelik 

Ġlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ġlkokulu, Oklalı Ġlkokulu, Ormanlı Ġlkokulu, 

Ovayenice Çetinkaya Ġlkokulu, SubaĢı Ġlkokulu, Yalıköy Ġlkokulu  

Akalan Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı),  BaĢak Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ 

Sınıflı), Belgrat Köyü Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı),  Dağ yenice Köyü Zeki 

Kisbu Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Elbasan Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), 

GümüĢpınar Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Ġnceğiz Arif Nihat Asya Ġlkokulu 

(BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Ġzzettin Atilla Köymen Yıldıran Ġlkokulu, Kalfa Ġlkokulu 

(BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Karamandere Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Örencik 

Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı), Yazlık Ġlkokulu (BirletirilmiĢ Sınıflı), Hisarbeyli 

Ġlkokulu (BirleĢtirilmiĢ Sınıflı).51.  

4.3. Çatalca’da Temel Eğitim Kapsamındaki Ortaokullar 

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Aydınlar Ortaokulu, Binkılıç Ortaokulu, 

Çakıl Ortaokulu, Çanakça Ortaokulu, Çiftlikköy Ortaokulu, FerhatpaĢa 

Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Gökçeali Sevgi - Altan Sanda Ortaokulu, Hallaçlı 

Ortaokulu, Ġhsaniye Ġhsan Akdoğan Ortaokulu, Kabakça Ortaokulu, 

Karacaköy Ortaokulu, Kestanelik Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 

Oklalı Ortaokulu, Ormanlı Ortaokulu, Ovayenice Çetinkaya Ortaokulu, SubaĢı 

Ortaokulu, Yalıköy Ortaokulu olmak üzere toplam 20 ortaokul mevcuttur.52 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

5. KAMPÜS EĞĠTĠM MODELĠ ĠLE ĠLK VE ORTAOKULLARIN 

YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 

1739 Milli Eğitim Temel Kanunun 23.maddesi “ Ġlköğretim Kurumları 

sekiz yıllık okullardan oluĢur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve 

bitirenlere ilköğretim diploması verilir.”53 maddesi ile ilköğretim kurumlarının 

                                                           
51

http://catalca.meb.gov.tr/www/ilkokullar/icerik/57 
52

http://catalca.meb.gov.tr/56 
53

Sarıkaya, G. (2004) “Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim” Ankara Ü.Y.Lisans Tez. Ders Ödevi, s:4 
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yapısını ve iĢleyiĢini değiĢtiren bu düzenleme ve uygulama 2012‟ ye kadar 

devam etti.  Ancak, devlet değiĢen ve geliĢen ülke koĢullarına paralel olarak 

Milli Eğitimin yapısında 30/03/2012 tarih ve 6287 sayılı yasa ile değiĢikliğe 

gitti. Eğitimde gelinen son nokta, 4+4+4 zorunlu eğitim oldu. Bu durum, 

eğitim yapımızdaki bu tür değiĢimlerin bundan sonra da devam edeceğini 

iĢaret etmektedir. 

Eğitim felsefesi ve evrensel eğitim standartlarına göre yeni eğitim 

sistemi, özellikle köy okullarında sorunu çözmeye yetmediği görülmektedir. 

Yeni eğitim sistemine ilave edilmesi gereken değiĢimlerin baĢında “Kampüs 

Eğitim Modelli” okul tiplerinin gelmesi gerektiği yönündeki ilgililerin talepleri, 

köy muhtarları ve yaĢlılarıyla yaptığim mülakatta görmek mümkündür. 

 

ġekil 2:Kampüs Eğitim Modeli Planı 

 1-Ġdari Bölüm ( Ziyaretçi, Okul Aile Birliği, Servis ġoförleri Odası 

vb.) 

 2- Ġlkokul Binası 

 3-Ortaokul Binası 
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 4-Okul Kütüphanesi 

 5-Yemekhane 

 6-Okul Kantini 

 7-Sosyal Etkinlik Salonları 

 8-Kapalı Spor Salonu 

 9-BiliĢim ve Teknoloji Salonu 

 10-Oyun Park Alanı 

 11- Öğretmen Lojmanları 

 12- Revir Salonu 

 13-YeĢil Alanlar 

 

5.1. Kampüs Eğitim Modeli 

Kampüs eğitim modelinin amacı, köylerde sosyal ve ekonomik yönden 

dezavantajlı öğrencilerin, sosyal yaĢam kalitesini artırmak ve eğitim 

seviyelerini yükseltmek. Öğrencilere, yeteneklerini geliĢtirebilecek imkan ve 

fırsatları güvenli bir eğitim ortamında sunmaktır. 

Türk Milli Eğitim sisteminin önemli problemlerinden birisi, öğrencilere 

eğitimde imkan ve fırsat sunmadaki eĢitsizliktir. Türkiye‟de eğitim imkânları 

bölgeden bölgeye farklılık gösterse de en büyük imkansızlık farkı kırsal 

kesimdeki köy okullarında görülmektedir.  

Köy ilk ve ortaokullarındaki eğitim sorunları ve bu sorunların çözüm 

önerileri Kampüs Eğitim Modelinde ele alınmıĢtır. Kampüs Eğitim Modeli: 

MEB‟in eğitim kampüsleri yönergesinin 4.maddesinin d) bendinde Ģöyle ifade 

edilmiĢtir. 

  “Kampüs: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değiĢik tür ve derecedeki 

birden fazla okul ve kurumlar ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, 

yemekhane, laboratuar, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, 
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konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran 

alanı ifade eder.”54 

Kampüs modeli, nüfusun az ve dağınık olduğu köy yerleĢim birimlerini 

gruplandırılarak, öğrenci sayısı az olan köy yerleĢim birimlerinden birisini; 

ulaĢım kolaylığı, diğer köy merkezlerine yakınlığı ve merkez bir noktada 

olması, iletiĢim ve haberleĢme olanakları açısından daha iyi olan köyü, 

merkez ilk ve ortaokul olarak tespit etmektir.  Merkez olarak seçilen bu 

köydeki model ile eğitimin; kültür, sanat, spor ve bilimsel yönden 

geliĢtirilmesini sağlamaktır. Bu yapılar, günümüzdeki köy okullarının eğitim 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecek, devletin ekonomik yönden maliyeti az, eğitim 

yönden geliĢmiĢ okullar olacaktır.  

Kampüs Eğitim Modelinde hedeflenen; en baĢta öğretmen ihtiyacının 

giderilmesidir. Öğretmenlerin çok önemli ihtiyaçlarından birisi olan ve her 

öğretmene yetecek sayıda lojmanın olmasıdır. Köy okullarında bulunan 

lojmanlar, genellikle bekâr öğretmenlere göre yapılmıĢ bir veya iki küçük 

lojmandan ibarettir. Köyde görev yapan öğretmenler, lojman sorunu 

yaĢadıklarından dolayı zorunlu çalıĢma süreleri dolduğunda hemen tayin 

istemektedirler. Lojman sorunları çözüldüğünde öğretmenler daha uzun süre 

köy okullarında görev yapacaklardır.  

Okulun geliĢmiĢ bir kütüphanesi, BiliĢim Teknolojisiyle donatılmıĢ 

derslikleri, çeĢitli spor dallarında spor yapma imkanlarının olduğu spor 

alanları, Fen ve teknoloji laboratuarları, toplantı ve gösteri salonları ile 

öğrenci ve öğretmenlerin yemekhane, öğretmen lojmanları, kantin vb. 

ihtiyaçlarını karĢılanabileceği yeterlilikte alıĢveriĢ merkezi gibi destek hizmet 

birimlerini de içinde barındıran yapılardan oluĢmaktadır. 

Kampüs Eğitim Modeli‟nin amaçları; okulları güvenli bir eğitim öğretim 

ortamına kavuĢturmaktır. Son dönemlerde okulların çevre güvenliği konusu; 

okul idaresi ve öğretmenleri kadar, veliler için de bir o kadar önem arz 
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etmiĢtir. Özellikle veliler, öğrencilerini üst düzeyde güvenliği sağlanmıĢ 

okullarda öğrenim görmelerini istemektedir. 

Kampüs Eğitim Merkezleri; öğrencilerin, sosyal yaĢamlarını 

geliĢtirmesine, öğretmenleriyle olumlu iliĢkiler kurmasına ve bir üst öğrenime 

daha iyi hazırlanmasına olanak sağlayacak yapılardır. 

“Çocukların yoğun olan yaratıcılık ve estetik duygularının erken 

yıllarda desteklenmemesi ileriki yıllarda yaratıcı, üretken ve çevrelerindeki 

güzellikleri algılayan bireyler olmalarını da engelleyebilmektedir”.55 

5.2. Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmet Faaliyetleri ile Ġlgili 

Görevleri 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 

Türkiye‟de sosyal bir devletin gereği olarak eğitim ihtiyaçlarının tamamının 

ücretsiz olarak karĢılanması gerekmektedir. Ancak merkezi yönetim, 

sorunların hızlı çözümü için hizmet alanlarından bazılarını; sosyal, kültürel ve 

bilimsel hizmetleri yetki devri ile yerel yönetimleri de güçlendirerek yetkilerini 

devretmiĢtir. 

 Bir toplumun yönetilmesi sadece merkezi yönetimin sorumluluğunda 

değildir. Merkezi yönetimin yanında ve onu tamamlayan yerinden yönetim 

birimleri de çok önemli yönetim sorumluluğu üstlenmiĢlerdir. Bu 

sorumluluklardan birisi de eğitim alanındaki hizmetlerdir. Yerel yönetimler, 

ağırlıklı olarak okul binalarının fiziki yapısındaki eksikliklerin giderilmesi, 

eğitim araç gereç ihtiyaçların temin edilmesi, okul gezileri vb. sosyal 

faaliyetleri için gerekli ulaĢım sorunlarının çözümünü üstlenmektedir. 

Yerel yönetimler, toplumun ortak ihtiyaçlarını ekonomik, verimli ve 

etkin bir Ģekilde karĢılamayı amaçlamaktadır. Türkiye‟de yerel yönetimlerden 

il özel idareleri ve belediyeler,  sosyal hizmetler anlamında önemli faaliyetler 

icra etmektedirler. Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri için yüksek oranda 
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Beyaz, B. (Haziran 2009) Bilim, Eğitim Ve Düşünce Dergisi Cilt 9, sayı 2. 
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kaynaklar ayırmakta ve yönetim anlayıĢlarında da yeni yöntemler 

geliĢtirmektedir. 

 Yerel yöneticiler, halkın desteğini almak, yönetim ve hizmetlerini en 

güzel Ģekilde sunmak için eğitim kurumlarının temel ihtiyaçları olan badana, 

boya, araç - gereç vb. konulardaki eksiklikleri gidermeyi bulunmaz fırsat 

bilmektedirler. 

Yerel yönetimlerin sosyal ve kültürel ( konferans, panel, seminer, 

konser, tiyatro, sinema, sportif oyunlar vb.) etkinliklerin düzenlenmesi her 

geçen gün daha da zenginleĢerek devam etmektedir. Bu tür hizmetlere en 

çok ihtiyacı olan okullar da köy ilk ve ortaokulları olduğu yapılan araĢtırmada 

görülmüĢtür. Yerel yöneticilerin ekseriyeti tarafından bütçe olanakları 

ölçüsünde, özellikle kent merkezlerindeki okulların ihtiyaçlarını yerine 

getirmektedirler. 

 

5.2.1.Belediyelerin Sosyal, Kültüre Ve Eğitim Hizmetleri 

 Ülkemizde sosyal belediyeciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Son 

yıllarda özellikle büyük kent belediyeleri ile ilçe belediyeleri Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın “Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” uygulamasıyla ortaya koyduğu 

pek çok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri iĢbirliği içinde yürütmeye 

baĢladığı görülmektedir.  

Bu bağlamda büyükĢehirler ve merkez ilçelerin yerel yönetimleri, 

ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak onların çevre, arkadaĢ, aile ve 

öğretmenleriyle daha sağlıklı iletiĢim kurmalarını sağlayacak bilgi, kültür ve 

sportif etkinlikleri artırarak hizmet alanlarını geniĢletmektedirler. 

Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‟nün görev, yetki 

ve sorumlulukları arasında: “Çatalca Belediye sınırları içerisinde 

(gerektiğinde dıĢında ) olan ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve 

dıĢ turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere:  Bölgenin 

eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim 

yardımı yapılmasına yardımcı olmaktır.” Ģeklinde ifade edilen taahhütler 

mevcuttur. Belediye; bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına,  
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öğrencilerin eğitsel çalıĢmalarına katkıda bulunmak, çeĢitli kaynak ve klasik 

eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri 

yayınlamak, ilçe bünyesindeki eğitim kurumları ile iĢbirliği yapmak, gençliğe 

yönelik seminerler, konferanslar, paneller, sohbetler ve sempozyumlar 

düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, çeĢitli kültürel konularda 

yarıĢmalar yapmak ve bu yarıĢmaları halka duyurmak, yarıĢmaların 

baĢvurularını kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarıĢmaların 

sonuçlarını yayınlamak.”56  Ģeklinde belediyenin 2012 faaliyet raporlarında 

yer verilmiĢtir.  

Çatalca, Ġstanbul‟un en geniĢ coğrafi alanına ve dağınık bir yerleĢim 

yapısına sahiptir. Bu yapı içinde Çatalca Belediyesi, köy okullarının okul 

gezilerine özellikle ilçe sınırları içindeki tarihi ve turistik yerlere, doğal mesire 

alanlarına vb. yerlere yapılan gezilere belediyenin araç temin etmesi veya 

belediye gerekli aracı sağlayamadığı zaman kendi imkanlarıyla araç temin 

eden okullara da araçların yakıtlarını karĢılaması Ģeklinde uygulamalar 

yapılmaktadır. Ġlçe milli eğitim müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan 

“okullar arası bilgi kültür yarıĢmaları ile sportif faaliyetleri” için Çatalca 

Belediyesi, yarıĢmalara katılan köy okulların ihtiyaç duyduğu araçları zaman 

zaman temin etmektedir.  

Belediye, bölgesindeki köy okullarına sosyal ve eğitim alanlarında, 

yoksul ve fakir öğrencilere giyecek gibi pek çok yardımda bulunduğu,  

özellikle okulların ulaĢım sorunlarına gerekli desteği sağlayarak sosyal 

sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmektedir. Yerel yönetimlerin söz konusu 

alanlardaki eğitime olan destekleri bunlarla sınırlı değildir. Özellikle okulların 

boya – badana için malzeme ve personel yardımı, temizlik, bakım-onarım vb. 

hizmet ihtiyaçlarının karĢılanmasında da önemli rol üstlenmiĢlerdir. 

Söz konusu hizmetlere en çok ihtiyacı olan okullar köy okullarıdır. 

Köylerde ikamet edenlerin kentlere çeĢitli nedenlerle göç etmeleri sonucunda 

köy okullarındaki öğrenci sayıları ciddi oranlarda azalmıĢtır. Köy okullarının 

mali kaynak yetersizliklerine öğrenci velilerinin de yeterince destek 
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verememesi gibi nedenlerden dolayı köy okulları yeterli bir eğitim hizmeti 

verememektedir. 

Ancak sosyal, kültürel ve geliĢmiĢ ülkelerin eğitime olan bakıĢları; 

ekonomik kaygılardan uzak, herkese fırsat eĢitliği sağlayan uygulamalara 

öncülük veren bir anlayıĢtır. Köy okullarımıza yapılacak eğitim hizmeti, kısa 

vadeli kazanç sağlamadan öte, uzun vadede toplumun sağlıklı geliĢimi için 

gerekli bir uygulamadır. 

 Köy okullarındaki ekonomik imkansızlıklar ile okulların yerleĢim 

dağınıklığını ortadan kaldıracak yapı “Kampüs Eğitim Modelidir.”  Bu eğitim 

modeli ile köy okulları, arzulanan eğitim hizmetini alma Ģansı 

yakalayacaklardır. Bu tür yapı ve faaliyetler gerek öğrenciler için gerekse de 

köyde yaĢayan vatandaĢların sosyal açıdan geliĢmesine olumlu katkı 

sağlayacaktır.   

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 6/3 /2008- 5747/3 

maddesi ile birlikte büyükĢehir kapsamına alınan ilçelerin mülki sınırları 

içinde kalan belediye ve köyler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 

büyükĢehir sınırları içine alınırlar. Bu Ģekilde bir idari yapının değiĢimiyle 

beraber köylerin, Ġl Özel Ġdaresinin sorumluluğundan çıkarılıp büyükĢehirlerin 

idaresine alınmasıyla birlikte, köylerin eğitim hizmetleri; okul binasının yapım, 

tadilat vb. faaliyetler de büyükĢehir belediyelerin sorumluluğuna geçmiĢ oldu. 

Köyler dağınık bir yerleĢme yapısına sahiptir. Bundan dolayı buralara 

yapılacak hizmetler için daha fazla kaynak harcaması olacağından, bu 

durumda belediyelerin de yapacağı hizmet oranında düĢme beklenmektedir. 

Eğitim alanında belediyelerin hizmetlerinden en üst düzeyde 

faydalanmak, belediyelere de daha az maliyet oluĢturacak bir yapı sistemi 

oluĢturmak için köylerde “Kampüs Eğitim Modelli” eğitim yapılarına ihtiyaç 

oluĢturmaktadır. 
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5.2.2. Ġl Özel Ġdarelerinin Sosyal ve Eğitim Hizmetleri 

 

Türkiye‟deki merkezi idare ekonomik, verimli ve etkin bir yönetim 

sergileyebilmek için elindeki yetkilerinin bir kısmını yerel yönetimlere 

devretmiĢtir. Kırsal bölgelerde bir yönetim boĢluğunun olması nedeniyle ve 

bu eksikliği gidermek için il özel idareleri gerekli kılınmıĢtır. Ġl özel idareleri, 

büyükĢehir kapsamı dıĢındaki köylerde hizmet eksikliğini gidermek için son 

dönemlerde görev ve yetki alanlarını geniĢletmiĢ olmasına rağmen, bu 

eksiklikler tamamen giderilememiĢtir. 

“Ġl özel idaresinin amacı, il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, 

ekonomi gibi ortak ve yerel ihtiyaçlarını karĢılamak, ülke ekonomisine yerel 

olarak katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde baĢarısını 

sağlamaktır.”57 

Yerel yönetimlerden; gerek il özel idareleri gerekse belediyeler, her 

geçen gün hizmet alanlarını geniĢletmektedir. Ancak, yerel yönetimlerin daha 

etkin hizmet sunabilmeleri, yeterli mali kaynaklara sahip olmalarıyla 

mümkündür. Yerel yönetimlerin pek çok hizmet projeleri mevcuttur. Ġlk ve 

ortaöğretim kurumlarına yapılan hizmetler de bu sosyal sorumluluk 

projelerinden birisidir. 

BüyükĢehir Belediyeleri dıĢındaki il ve ilçe belediyelerin sınırları içinde 

yer alan köylerdeki hizmetler ise, köy yönetimi sorumluğundadır. Ancak köy 

yönetimleri, bütçe yetersizliği nedeniyle köylerde istenilen düzeyde hizmet 

sunamamaktadır. Bundan dolayı özel idareler, bir zorunluluğun ve ihtiyacın 

sonucunda kurulmuĢtur ve sahip olduğu yetki ve eldeki mali kaynaklarla 

köylerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getirmeye çalıĢmaktadır. 
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91 

Sosyal devlet anlayıĢının yaygınlaĢmasıyla beraber yerel yönetimlerin 

hizmet yükü de artmıĢ bulunmaktadır. Yönetimlerin bir sonraki dönemde de 

iktidarda kalabilme düĢüncesi nedeniyle sosyal ve kültürel alanlardaki iĢ 

yükünün kaliteli bir Ģekilde yerine getirilmesi bir zaruret haline gelmiĢtir.  

Yerel yönetimler, mali kaynaklarının ekonomik kullanımını da dikkate alarak 

okullara daha etkin hizmet sunabilmek için, okullara hızlı ulaĢmak ve 

sunulacak hizmetlerin maliyetini de en düĢük seviyeye çekmeyi 

amaçlamaktadır. Özel idarelerin eğitime yaptıkları hizmetlerin en baĢında, 

köylerde okul binaları inĢa etmektir. Ayrıca mevcut binalardaki eksiklikleri 

gidermek, binaların restorasyonunu yapmak ve ihtiyaç halinde bina 

yıkımlarını yaparak bu binaları yeniden inĢa etmek veya binaların 

güçlendirmelerini sağlamaktır. 

5.2.3. Köylerde Sosyal, Kültürel ve Eğitim Hizmetleri 

Köyler, yerel yönetim birimleri arasında mali kaynaklar bakımından en 

zayıf olan yönetimlerdir. Köylerin kalkınması, köy sakinlerinin ekonomik 

açıdan zenginleĢmesi ile sosyal ve kültürel bakımından yetiĢmesi ve 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Köy yönetimi; muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneğinden oluĢmaktadır. 

Köylerin gelir kaynakları: Salma, imece ve diğer gelirler olan köydeki iĢyeri ve 

konutların kirası ile orman ve köy merası vb. kaynaklardan elde edilen 

gelirlerdir. Köy gelirleri köyün geliĢmesi ve güzelleĢmesi için gerekli kaynağı 

karĢılamaktan çok uzaktır. 

Ġlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin zorunlu olması ile köylerde yaĢayan 

çocukların eğitimlerinin köy okullarında sağlanması için gerekli olan okulların 

varlığının önemi daha da artmıĢtır. Köy okullarının ihtiyaçlarını kısıtlı olan köy 

bütçesiyle köy yönetiminin karĢılaması çok zordur. Bunun için köy okulları, il 

özel idarelerinin bütçeleriyle yapılmaktadır. 

Köylerde sosyal ve kültürel faaliyetler çok kısıtlıdır. Köylerdeki sosyal 

ve kültürel faaliyetlere kaynaklık eden; köy öğretmenleri ve öğrencileridir. 

Okullarda hazırlanıp sergilenen tiyatro gösterileri, okulların düzenledikleri 

konferanslar, okullarda açılan okuma yazma, satranç, bilgisayar, Ġngilizce vb. 
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kursları ile sportif faaliyetlerden özellikle; futbol, basketbol, voleybol, güreĢ 

vb. etkinlikler, köy öğretmenlerinin köy kahvelerinde köylüler ile yaptıkları 

sohbetler, köy halkının sosyal ve kültürel etkinlikleri olarak göze 

çarpmaktadır. 

Köy okullarında görülen öğrenci mevcutlarının azalması ve bunun 

sonucunda köy okullarının kapanma durumuyla karĢı karĢıya kalması 

nedeniyle yukarıda ifade edilen köylünün az da olsa var olan sosyal, kültürel 

ve eğitim faaliyetlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Kapatılma riski ile 

karĢı karĢıya kalan köy okullarını, ayakta tutmak için düĢündüğümüz 

“Kampüs Eğitim Modelleri” kaliteli eğitim olanağı sağlamanın yanında, 

köylerdeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamını da sağlayacaktır. 

 

5.2.4. Kampüs Eğitim Modelinde Yerel Yönetimlerin Rolü 

Köyler, ekonomik gelir kaynakları bakımından yerel yönetimlerin en 

zayıf halkasını oluĢturmaktadır. Köy yönetimleri, kaynak yetersizliği nedeniyle 

köyde eğitim faaliyetini yürüten okullara yeterince ekonomik destek 

sağlayamamaktadırlar. Ancak, merkez okullara belediyelerin sağladığı 

destekler: Spor salonları, kütüphaneler, oyun parkları, basketbol potası, 

voleybol filesi ve direkleri, futbol topları, masa tenisi masaları ve raketleri, 

badminton malzemeleri, satranç takımları vb. Sportif faaliyetlere malzeme ve 

forma desteğinin yanı sıra, okul kütüphanelerine kitap yardımı, kırtasiye, 

kalem, defter, çanta vb. Ayrıca okullara; badana, boya, temizlik, oyun parkı 

malzemesi vb. konularda da gerekli destekleri sağlamaktadır.  

Bilgi çağı diye ifade edilen 21. Yüzyılda, yerel yönetimlerden beklenen, 

güncel teknolojiyi de kullanarak kamu hizmet ağını geniĢletmek ve 

vatandaĢları memnun etmektir.   Son yıllarda, yerel yönetimlerin halka hizmet 

yelpazelerinde hızlı bir değiĢim ve geliĢimin olduğu görülmektedir. Çok yönlü 

geniĢleyen hizmet alanlarından birisi de, eğitime yapılan hizmetlerdir. Yerel 

yönetimlerin, eğitime verdikleri bu destekleri farklı bir açıdan da 

değerlendirmek mümkün; merkezi yönetimin etkilerinin azaltılarak 

vatandaĢların yerinden yönetim yoluyla okuluna sahip çıkması ve eğitime 
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katkıda bulunması sağlanacaktır. Bu durum, eğitimde fırsat eĢitliğinin 

sağlanması konusunda vatandaĢ iradesini de yansıtmıĢ olacaktır. “Okullar 

hayat olsun” projesi, yerel yönetimlerle okulların bütünleĢme fikrini hayata 

geçiren yerinde bir uygulama adımıdır. 

Modern çağda, eğitimde merkezi yönetimin yetkin ve etkin olduğu “ 

devletin okulu”  anlayıĢının geliĢtirilerek, eğitimde yerel yönetim uygulaması 

ile “halkın okulu”  düĢüncesi ve yönetimine doğru bir kayıĢ yaĢanmaktadır.    

 Yerel yönetimlerin eğitime bu kadar yakın durduğu bir dönemde; 

belediyeler, maalesef köy okullarına “ Gözden uzak olan gönülden de ırak 

olur.” düĢüncesinden hareketle merkezdeki okullara verdikleri desteğin çok 

uzağındadırlar. Bu durumun bir çok haklı gerekçeleri vardır. Bunlardan bir 

kısmı; 

 Yerel yönetimler açısından köy okullarının merkezden uzak 

olması, 

 Köy okullarında öğrenci mevcutlarının sürekli azalması, 

okulların birbirlerinden uzak oluĢu, ulaĢım zorluğu ve maliyetinin fazla olması, 

 Okul ile belediyeler arasında iletiĢim eksikliğinin bulunması. 

vb. sebeplerden dolayı belediyelerin köy okullarına yeterli desteği 

vermesini engellemiĢtir. 

  Kampüs Eğitim Modeli, yerel yönetimlerin köy okullarına 

veremedikleri desteklerin nedenlerini ortadan kaldıracak bir yapı modelini 

ortaya koymaktadır. ġöyle ki: Öğrenci sayısı az olan okullar yerine, öğrenci 

mevcutlarının kalabalık olduğu okulların varlığını sağlamaktadır. Köylerde 

birbirlerinden uzak, dağınık bir yapı gösteren, ulaĢım sorunu olan bir çok okul 

yerine, kolay ulaĢılabilen, toplu yerleĢim alanı ile daha az sayıda okulların 

olduğu bir modeli ortaya koymaktadır. Bu model, belediyelerin köy okullarına 

daha az maliyetle daha çok hizmet desteğini, verimli ve etkin bir Ģekilde 

vermesinin önünü açmaktadır.  
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 Belediyelerin, çok yönlü hizmet verme gereksinimlerinin baĢında,  

vatandaĢı memnun etme odaklı bir hizmet anlayıĢını hayata geçirmeye 

çalıĢmaktır. Eğitime verilen destek de bu hizmetlerden birini teĢkil etmektedir. 

BüyükĢehir kapsamında olan köy okullarında, eğitim olanaklarının 

iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlayacak uygulamalar; Ġlçe belediyeleri, 

merkez okullara sundukları hizmet kalitesinin benzerini, ilçe sınırları içinde 

olan köy okullarına da sunabileceklerdir. Yerel yönetimler, vatandaĢın 

memnuniyetini üst seviyelere çıkartmak için hizmet standartları kalitesini 

yükseltmektedir. KentleĢmenin çok hızlı geliĢtiği günümüzde, “Kampüs Eğitim 

Modelli” ile köy okullarındaki öğrenci mevcutlarının azalmasını engellemek, 

eğitim olanaklarını artırmak, merkez okullara öğrenci göçünün önüne geçmek 

için, köy okullarının sorunlarını yerinde çözüme kavuĢturmak, yerel 

yönetimlerin de destekleriyle gerçekleĢtirmek mümkündür.  

 BüyükĢehir dıĢında kalan köylerde ise il özel idareleri bu görev ve 

sorumluluğu yerine getirmektedir. Ġl özel idareleri, köylerde genellikle köy 

okullarının bina ihtiyacını karĢılamak ve mevcut binalardaki eksiklikleri 

gidermek gibi görevleri üstlenmiĢtir. Köy okullarının sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin çeĢitlendirilmesi ve geliĢtirilmesini kolaylaĢtırmak için “Kampus 

Eğitim Modelli” okulların oluĢturulması ile çözüme kavuĢturmak mümkündür. 

 Eğitimde baĢarıya ulaĢmanın yolu; eğitimi kolaylaĢtırıcı bir bina 

yapısı, çevresiyle zenginleĢtirilmiĢ bir öğrenme ortamını sağlamayı 

gerektirmektedir. Kampüs Eğitim Modelli okular:   BiliĢim teknoloji derslikleri, 

e-kütüphanesi, spor salonları, reviri, yemekhanesi, kantini, lojmanları,  yeĢil 

alanları vb. yapılarıyla hedeflenen eğitim ve öğretim ortamını sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Yerel yönetimler, gün geçtikçe hizmetler alanlarını geniĢletmektedir. 

Bu alanlardan kültür ve eğitim daha fazla öne çıkmaktadır. Belediyelerin,  son 

yıllarda okullarla ilgili yeni politikalar ürettikleri, kaynak yarattıkları,  fonlar 

kullandırdıkları görülmektedir. Konumuz açısından yerinden yönetimlerin 

eğitim politikalarının doğru anlaĢılması noktasında bu çalıĢmanın yararlı 
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olduğunu düĢünülmektedir. Yerel yönetimlerin, okullarla iĢbirliği içinde 

projeler hazırladıkları, öğrencilere çok yönlü etkinlikler sunduğu 

görülmektedir. Yerinden yönetim, eğitime yeni bir bakıĢ açısı getirdiği gibi 

aynı oranda eğitime değer katmaktadır. Belediyelerin eğitime yaptıkları 

hizmetler hem okullar, hem de veliler açısından çok olumlu sonuçlar 

doğurmaktadır. 

Proje, köy okullarının “Kampüs Eğitim Modeli” ile ayrı ayrı bölgelerde 

kaliteli eğitim imkanına sahip olmayan okulların, belli merkezlerde 

birleĢtirilerek iyi bir eğitim imkanına kavuĢturulmasıdır. Merkezi idarenin yanı 

sıra yerel yönetimlerin de desteğiyle daha iyi eğitim olanaklarının sunulduğu 

“okullar bölgesinin”  oluĢturulmasını sağlayacak bir uygulama Ģeklidir. Bu 

çalıĢma, ilk ve ortaokullarda kampüs eğitim modeli ile her Ģeyden önce 

eğitime yeni bir bakıĢ açısı getirmektedir.  

Yerel yönetimlerin “Kampüs Eğitim Modeline” sağladığı en önemli 

katkılardan birisi, köy okullarının da temininde en çok zorlandıkları konuların 

baĢında yer alan, okulların ekonomik kaynak yetersizlikleri ile ilgilidir. Eğitimin 

baĢarısı üzerinde, sosyal ve kültürel faaliyetler çok önemli rol oynamaktadır. 

Ġlkokullarda çocukların” oynayarak, gezerek” daha iyi eğitim aldıkları göz 

önünde bulundurulduğunda, köy okullarının finansal kaynakları, söz konusu 

sosyal faaliyetler için yetersizdir. 

Türkiye‟deki köy okullarının eğitim göstergeleri, bölgeler arasında ufak 

tefek farklılıklar göstermiĢ olsa da,” istisnalar dıĢında”  köy okulların eğitim 

kalitesi ve finansal gelirlerinde benzerlikler görülmektedir. Okul yönetimleri, 

okul sorumluluğunu, kurumun ihtiyaçlarını ve eğitim verimliliğini artırmak 

adına; okul aile birliği üyeleri ve tüm öğrenci velileri arasında paylaĢmaktadır. 

Köy ilk ve ortaokullarında eğitimin iyileĢtirilmesi ve güçlendirilmesi için 

yapılması gerekenler: Her Ģeyden önce, bu eğitim sorumluluğuna katkı 

sağlamak vatandaĢlık görevidir.  Okul yönetimi, merkezi yönetim ile yerel 

yönetim arasında demokratik bir iletiĢim ağının gerçekleĢtirilmesinden 

sorumludur. Eğitim sorunlarının çözümünde öncelikli olarak yerel ( köy ) 
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imkanlarını kullanmak, köy olanaklarının yetmediği durumlarda ise yerel 

yönetimlerle iĢ birliği içinde olmak gerekmektedir. Geçici tedbirler yerine 

kalıcı ve uzun vadeli kaynak temini ile eğitim metodunda değiĢiklikler yapmak 

en akılcı yöntemdir. 

5.3. Eğitimde Kalitenin Yükseltilmesi 

Eğitimde kalitenin sağlanması ve %100 okullaĢma oranlarının elde 

edilmesi; sadece eğitimi yasal olarak zorunlu hale getirilmesiyle olabilecek bir 

durum değildir. YaklaĢık yüz yıl önce zorunlu hale gelen ilkokulun 

okullaĢmasına baktığımızda eğitime devam eden öğrenci sayısı istenilen 

seviyede değildir. Ġlkokul çağı çocuklarının okullaĢmasında hedeflere, %100 

ulaĢılmadığı görülmektedir. Dağınık ve az nüfuslu olan pek çok köyde hala 

yeterli sayıda okul mevcut değildir. Küçük yerleĢim birimleri olan köylerin her 

birinde, okul yapmak ülke kaynakların açısından ekonomik değildir. Bu 

duruma çözüm olacak yapı: Kampüs Eğitim Modelidir. Bu model ile 

okullaĢma oranının % 100 hedefini yakalamak mümkündür. 

Doğu illerimizde ilköğretimde okullaĢma ve kadınlar arasındaki 

okuryazarlık oranı ülke ortalamasının altında kalmaktadır. 2008 yılında 

baĢlatılan “Ana Kız Okuldayız” okuma yazma kampanyasıyla yürütülen 

projede, okuma yazma bilmeyen yetiĢkinlere eğitimler verildiği ve çok sayıda 

okuma yazma bilmeyen bireylere okuma yazma öğretilmiĢ, ancak hala 

okuma yazma bilmeyenlerin sayısı sıfırlanamamıĢtır.  

Türkiye‟de 1940 yılında okumaz- yazmazların ülke nüfusuna oranı % 

75,5 iken, 1960‟da bu oran % 60,5‟e düĢmüĢ, 1980‟de %32,5‟e, 2000 yılında 

% 12,7‟ye, 2010‟da % 6‟ya, 2012 yılındaki verilere göre ise bu oran  % 4,1‟e 

düĢmüĢtür.58  Okuma yazma eğitimi konusunda açılan kurslar ve yapılan tüm 

kampanyaların okumaz-yazmazların oranında ciddi düĢüĢler sağladığını 

ancak tüm bu çabalara rağmen okuma yazma bilmeyenlerin oranı 

sıfırlanamamıĢtır.  
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Bir sınıfın veya okulun açılması için gerekli olan öğrenci mevcuduna 

sahip olmayan köy okulları, Ġlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Kapatılması 

Hakkındaki Yönergesi gereğince kapatılmıĢ ve bu köylerde eğitim öğretim 

hizmeti verilememektedir. Görüldüğü gibi elde edilen verilerden, birey 

eğitiminde fırsat ve imkân eĢitliğinden söz etmek mümkün değildir. Özellikle 

kırsal bölgelerde, vatandaĢların istekleri doğrultusunda köylerdeki birkaç 

öğrenci için; yeterli bina, tesis ve öğretmen olmamasına rağmen, buralarda 

ilkokul ve ortaokul açılabilmektedir. Bu okullarda kalkınma için gerekli nitelikli 

insan gücünün istenilen seviyede yetiĢtirilmesinde güçlükler çekildiği 

görülmektedir. 

 TaĢımalı eğitim konusunda yapılan araĢtırmalarda: “Nüfusu az ve 

dağınık olan yerleĢim birimlerine kaliteli eğitim hizmetlerinin götürülmesi 

eğitim ekonomisi açısından pahalıya mal olmakta ve maliyeti azaltma 

çabasının ise hizmetin niteliğinin düĢmesine sebep olduğu sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu nedenle, eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğinin sağlanması ve 

eğitimde kalitenin yükseltilmesi, taĢımalı ilköğretimi gerektiren nedenlerden 

biri olmuĢtur.”59  Bugün taĢımalı eğitime ilave olarak “Kampüs Eğitim Modeli” 

kaliteli eğitimin amacına katkı sağlayacaktır.   

5.4. Ġlköğretimde Model ArayıĢları ve Kampüs Eğitim Modeli 

Türkiye‟deki ilköğretim okulların yapısında birçok değiĢiklikler yapılmıĢ 

olmasına rağmen toplumun beklentilerini karĢılanmakta zorlandığı 

bilinmektedir. Milli Eğitim ġuraları hazırladıkları raporlarda,  genelde tüm 

ilköğretim okullarının özelde de köy okullarının yeniden yapılandırılması 

gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Türkiye‟deki eğitim ihtiyacını karĢılamak, 

öğrencilerin aldıkları eğitimde baĢarılı olmaları için gerekli olan kazanım 

                                                           
59
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odaklı ve etkinlik temelli yapılanmaya fırsat tanıyacak bir yapıya “Kampus 

Eğitim Modelli‟ okullarla kavuĢma fırsatı yakalamıĢ olacaktır. 

Eğitimde baĢarı odaklı amaçlara varmak isteğiyle, eğitimde hangi 

değerlere ehemmiyet verilmesi noktasında ciddi düĢünülmesinde yarar 

görülmüĢtür. Bu anlamda her bireyin; okuyup yazabilmesinin ötesinde iyi bir 

okuyan ( kitap, dergi, gazete vb.), geliĢen dünya olaylarını yorumlayan, 

günün teknolojik aletlerini iyi kullanabilen, düĢünen ve düĢündüren bir kiĢiliğe 

sahip olması zaruret halini almıĢtır.  

Türk milli eğitim sistemi, Türk milletinin varlığını devam ettirebilmesi ve 

yeryüzünde söz sahibi olabilmesi için eğitim sistemi içerisindeki var olan 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türk milli eğitim sistemi 

bazı eksik yönlerine rağmen hem müfredat hem de kurumsallaĢması 

yönünden ciddi mesafeler kaydetmiĢtir. Bugünkü ilköğretim sisteminin geldiği 

nokta, 6 yaĢında bulunan bir çocuk ile 14 yaĢındaki ergen delikanlının aynı 

okulda bulunmasının birçok sakıncalı yönünün olduğu kabul edilmiĢtir. Bu 

durum köy okullarında tek binada Ġlkokul ve ortaokulun bulunması Milli 

Eğitimin yeni hedeflediği, 4+4+4 sistemindeki ayrı bina ve mekandaki eğitim 

projesindeki hedeflere ters düĢmektedir. ĠĢte bu noktada “Kampüs Eğitim 

Modeli” yeni eğitim sistemine kaynaklık edebilecek ve eğitimi destekleyici 

mahiyette değerlendirilip uygulanabilir.  

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eğitimin geliĢimine yönelik pek çok yeni 

uygulama baĢlatılmıĢ fakat bu çalıĢmalar baĢarılı olamamıĢtır. Yapılan 

reformlar yararlı olmakla beraber sadece merkezdeki okulların sorunlarına 

çözüm oluĢturmuĢtur. Köy okullarındaki iyileĢtirme Ģartları ise unutulmuĢtur. 

Bu noktada “Kampüs Eğitim Modelleri”, ihtiyacı karĢılamada gerekli olan tüm 

eğitim donanımları içinde barındıran okullar olacaktır. Bu model, Türkiye‟nin 

eğitim sistemindeki ithal yapıcılıktan ihraç model yapıcılığı noktasına 

taĢıyabilir. Özellikle tüm dünyadaki köy okullarının eğitim sistemine ıĢık 

tutabilecek bir çalıĢmayı örneklendirmektedir. 
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5.5. Eğitim Kampüsleri Projesi 

Ülkemizde okullar, "fiziksel mekan" açısından değerlendirildiğinde 

yeterli altyapıya sahip değildir. GeliĢmiĢ dünya ülkelerinde ilköğretimde 

derslik baĢına 20 civarında öğrenci düĢmekte ve tam gün eğitim yapılmakta 

iken, ülkemizde özellikle göç alan illerimizde, Ġstanbul baĢta olmak üzere ikili 

öğretimin çoğunlukta olduğu ve derslik baĢına düĢen öğrenci sayısının hala 

30‟un üzerinde olduğu görülmektedir. 

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile çağ nüfusunun; okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitim ile birlikte %100 okullaĢması 

hedeflenmektedir. Tüm eğitim birimlerinde tam gün öğretim yapılması ve 

derslik baĢına 24 öğrenci hedef alındığında bu sayıya ulaĢmak için daha 

birçok dersliğe ihtiyacının olduğunu tahmin etmek güç değildir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda genel bütçeden en büyük payı 

almasına rağmen, yıllık ortalama: 15.000 derslik (650 adet okul binası) 

yapılabildiği, bu sayı içerisinde hayırseverlerin katkıları, ĠMKB, Milli Piyango 

Ġdaresi gibi diğer kurumların katkılarının da yer aldığı dikkate alındığımızda, 

yukarıda belirtilen hedefin gerçekleĢmesi için birkaç yıl daha beklemek 

gerektiğini görmekteyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki nüfus 

artıĢı ile kentleĢmenin sonucu olarak büyükĢehirlerde nüfusun yoğunlaĢması 

sonrasında buralarda yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı da bir gerçektir. 

Eğitim -öğretim kalitesinin yükseltilmesinde yalnızca derslik yapmak 

yeterli değildir. Bu çözüme ilave olarak, okul eğitimine destek olabilecek (spor 

salonu, yüzme havuzu, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin-kafeterya, 

kütüphane, laboratuar, vb.) birimlerin okul yapısı içinde planlanması 

gerekmektedir. Bütçe imkânlarıyla her okula ait destek alanları 

yapılamamaktadır. Özellikle büyük Ģehirlerde eğitim tesisi yapılabilecek arsa 

bulmakta sıkıntı yaĢanmaktadır. Bulunan arsaların ise kamulaĢtırma 

maliyetlerinin yüksek olması, arsaların eğitim tesisinden daha değerli hale 

gelmesine neden olmaktadır.  
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Büyük illere yapılan yoğun göçlerin önüne geçmek mümkün olmasa 

da, köy yerleĢimlerinde eğitimin baĢarısı için düĢünülen “Kampüs Eğitim 

Modelli” yapılar vasıtasıyla öğrenci göçünü engellemek mümkündür.  

Ġngiltere'de uygulanmaya baĢlanan ve dünyada birçok ülke tarafından 

da uygulanan Kamu Özel Ortaklığı (KÖO), modeliyle, hastaneler, 

hapishaneler, yurtlar, otoyollar, köprüler ve okullar gibi kamunun yapması 

gereken birçok yatırım yapılmıĢtır. Türkiye'de ise "Yap-Kirala-Devret" (YKD) 

modeli uygulama aĢamasına gelinmiĢtir. 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile eğitim öğretim 

tesislerinin kiralama karĢılığı yaptırılabilmesi ile mevcut eğitim öğretim 

tesislerinin yenilenmesinin; eğitim öğretim tesislerindeki hizmet dıĢı alanların 

iĢletilmesi karĢılığında yaptırılabilmesi imkânı getirilmiĢtir. 

Eğitimde %100 okullaĢma hedefine ulaĢabilmek için, Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından "Yap-Kirala-Devret" olarak hukuki alt yapısı oluĢturulan 

Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) finansman modeli ile uygulamada kullanılacak 

eğitim kampüsleri projelerinin, ülke genelinde yaygınlaĢması planlanmıĢtır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılı itibariyle düzenlemeye baĢladığı 

yarıĢma sonucunda, kamu-özel ortaklığıyla gerçekleĢtirilecek eğitim kampüs 

çalıĢmaları ilk olarak Anadolu‟nun çeĢitli illerinde uygulanmaya baĢlanması 

beklenmektedir. Göç alan ve göç veren illerde derslik ihtiyacının bu Ģekilde 

karĢılanması amaçlanmıĢtır. 

Eğitim kampüsleri, kaliteli eğitimin beklentisini ve ihtiyaçlarını 

karĢılayacak, teknolojideki geliĢmelerin kullanılmasına imkân veren, iĢletme, 

bakım ve onarım maliyetlerini en ekonomik düzeyde çözebilmeyi 

hedeflemektedir. Bu yapılarda, açık ve kapalı spor tesisleri, yemekhane, 

kantin-kafeterya, kütüphane, otopark, laboratuar, gözlem evi gibi eğitim 

destek alanlarından faydalanmak mümkündür. 

Kampüs Eğitim Modelli Okullardan: 
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 UlaĢım ve trafik yükünü azaltmak mümkün olacaktır. Ayrıca 

eğitim öğretim alanlarının en ekonomik Ģekilde kullanılması ve 

iĢletilmesine imkân sağlayacaktır. Personel ve enerji 

tasarrufuna yönelik tek bir enerji ve ısı merkezinin oluĢturulması 

ve kampüs ihtiyaçları ile personel giderleri, sarf malzemesi, 

binalara ait küçük veya büyük onarım giderleri gibi harcamaların 

tek bir merkezden yapılması olanağının sağlandığı yapılardır. 

 Ġdareci, öğretmen, öğrenci ve çalıĢanların kampüsün personeli 

anlayıĢına olumlu baktığı ve içinde kendini mutlu hissettiği bir 

yapı modelini oluĢturmaktadır. 

 Kampüs modeli, var olan okullarımızdan günün Ģartlarına cevap 

verme imkanından mahrum olanları, bulundukları alanlarda 

günü kurtarma düĢüncesiyle eğitim faaliyetini devam 

ettirmesine karĢılık bu yapılara, küçük müdahalelerle 

fonksiyonları değiĢtirmesine izin veren, büyüyebilen, yerleĢim 

alan özelliklerine sahip binalardır. Ülkemizin köy yerleĢimleri 

Kampüs modeline tam uyum sağlamada öncelikle eğitimimize 

ve tüm dünyaya model olabilecek iĢlevsel ve yenilikçi bir yapı 

ortaya çıkmasını sağlayacak, bir proje olabileceği 

hedeflenmektedir. 

5.6. Kampüs Okulları ve KarĢılaĢılabilecek Sorunlar 

Kampüs Eğitim Modelinde karĢılaĢılacak en büyük zorluklardan biri, 

anayasal düzenlemede karĢılaĢılan bürokratik engellerdir. Ġkincisi mevcut 

binalar ve yapılaĢma ile mevcut durumdaki okullardır.  

Kent merkezlerinde var olan binaların yerine yeni binaların yapılması 

maliyet bakımından yüksek olması ile yapılaĢmanın yoğun olduğu yerlerde 

okul bina arsalarının bulunması ilk etapta zor olabilir ancak, adı geçen 

kampus yapıların daha çok Ģehirlerin dıĢına yapılacak olması nedeniyle arsa 
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maliyeti az, boĢ arsaların temin ediliĢinin daha kolay olması, var olan 

sorunları çözebilir.  

Kullanılan okul binaların birçoğu, özellikle merkezi yerlerde olduğu için 

bu binaların satılmasıyla elde edilen mali kaynak ile adı geçen kampus 

okulların yapılması için finansal kaynak sağlanabilir. Mevcut ilköğretim okul 

binaları, liselere düĢtürmek mümkündür. Görüldüğü gibi fiziksel durum çok 

büyük bir problem gibi gözükse de çözümlenemez değildir. Ayrıca, küçük ilçe 

merkezlerindeki birçok okul bir arada ve yan yana bulunmaktadır. Böyle bir 

yapılanmanın olduğu yerler, aslında kampüs modelli okullarının alt yapısının 

hazır olduğunu göstermektedir.  

Köy yerleĢimlerindeki bürokratik engelin en baĢında köy muhtarları ve 

yerel siyasetçiler gelmektedir. Ancak söz konusu engelleri, uygulanabilir 

somut projelerle aĢmak mümkündür. Çatalca örneklemindeki “Kampüs Eğitim 

Merkezleri” modellerinin önündeki engellerin baĢında, söz konusu köylerin 

yöneticileri: Muhtarlar, ihtiyar heyetleri ile köyün ileri gelen köy yaĢlıları 

gelmektedir. Muhtarlarla yapılan mülakatlarda; Hallaçlı Köyü muhtarı Nuri 

SEZER‟in ifade ettiği: “Köyde okuluyla bütünleĢmiĢ bir halkımız var, merkez 

eğitim kampüsü bizim köyde olsun. Okulsuz bir Hallaçlı Köyü düĢünemiyoruz. 

Sokaklarımızda, kahvehanelerimizde, evlerimizde kısacası aramızda 

öğretmen görmek istiyoruz. Öğretmenlerin aramızda yaĢamasından mutlu 

oluyoruz ve bizler birçok yönüyle öğretmenlerimizi örnek alıyoruz.” Ģeklinde 

ifade etmiĢlerdir. Diğer muhtarlar da benzer ifadelerde bulunmuĢlardır.  

Köy halkıyla yaptığımız mülakatlarda; halkın çoğunluğu, köyünde 

alıĢtığı okulun baĢka bir köye taĢınmasını istemediklerini, eğitimin baĢarısı, 

devletin ekonomik açıdan zarar etmesini düĢünmeden kendi köyünde her ne 

pahasına olursa olsun, köylerindeki okulun açık tutulması düĢüncesindedir. 

Ancak halkın küçük bir kesimi, eğitimin kalitesi artacak ise okulun bulunduğu 

yerin önemli olmadığını, çocuklarının iyi bir eğitim almasını köylerindeki 

okullarına tercih ettikleri görülmüĢtür.   
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5.7. Kampüs Eğitim Modelinin Avantajları 

Kampüs Eğitim Modeli ile eğitim öğretim alanında köydeki ilk ve 

ortaokul öğrencilerimizin baĢarısı ile eğitimdeki verimin artırılması hedeflendi. 

Bu yapılarda, öğrencileri güvenlik bakımından kolayca denetim altına 

alınabilme olanağı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerin birçok mekanı ortak 

kullanabilme olanağı elde etmesi, derslerde kullanabilecek araç gerece 

kolayca sahip olma imkanları sağlanmıĢ olur. 

Bu sistemin çok önemli bir yanı, öğrencilerimiz artık birleĢtirilmiĢ 

sınıflarda eğitim görmekten kurtulmalarına fırsat tanımasıdır. Öğrencilerimiz, 

bu yapıyla bağımsız sınıflarda branĢ öğretmenlerden ders alma imkanlarına 

kavuĢacaktır. Öğrencilerimizden, acaba okuma sırası ne zaman bana 

gelecek diye endiĢelenen kalmayacaktır. Laboratuarda deneyleri, bilgisayar 

dersleri gibi uygulama gerektiren dersleri materyaller ile donatılmıĢ 

dersliklerde öğrenme imkanına kavuĢmuĢ olacaktır. Köy okullarındaki 

öğrenciler, günlerce hatta aylarca öğretmensiz ve boĢ dersle zaman 

geçirmek zorunda kalmayacaktır. Kampüs eğitim sistemi, öğrencilerimizi 

yetenekleri istikametinde belli bir hedefe yönlendirecektir. Bu model, eğitim 

sistemimiz için baĢarıyı yakalamak için iyi bir fırsat olabilir. 

4+4+4 olarak bilinen yeni eğitim sisteminde, hala köy okulları aynı 

binada ilk ve ortaokul olarak eğitim görmeye devam etmektedir. Dolayısıyla 

iyi niyetli yapılan yenilik çalıĢmaları istenilen hedefe ulaĢamadığını 

göstermektedir. “Kampüs Eğitim Modeli”, aynı çatı altındaki ilkokul ve 

ortaokulların varlığına son verebilecek bir model olarak görülmektedir. Çünkü 

kesintisiz eğitimin en fazla eleĢtirilen yönlerinden birisi de, 6 yaĢındaki bir 

çocuk ile 14 yaĢındaki bir yetiĢkinin aynı ortamda eğitim almasıydı. 

Çocukların psiko-sosyal açıdan bozulmasına sebep olan bu sistemini ortadan 

kaldırmanın yolu “Kampüs Eğitim Merkezli” okulların hayata geçmesiyle 

mümkündür. 
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Çocukların sağlıklı büyümesi için düzenli beslenmenin ne kadar gerekli 

ve öncelikli olduğu herkesin malumudur. Kampüs modelinde sıcak öğlen 

yemekleri ile öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine de katkıda bulunmuĢ olur.    

5.8. Kampüs Eğitim Modelin Dezavantajları 

- Kampüs Eğitim Modelinin en büyük eksikliği, öğrencilerin servislerle 

günübirlik taĢınmasıdır. TaĢıma iĢinin ekonomik anlamda pahalı olması 

yapılan hizmetin niteliğini düĢürmektedir.  

- Yol güzergahlarının kıĢ Ģartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, 

çetin kıĢ Ģartlarında ulaĢım sorununun olup olmayacağı konusu net değildir.  

- Kampüs Eğitim Modeli sisteminin faydalı yönlerinin velilere ve yöre 

halkına tam anlatılıp anlatılmayacağıdır.  

- Kampüs Eğitim Merkez okullarında, artan öğrenci mevcutlarıyla 

beraber öğrencilere psikolojik açıdan yeterince rehberlik ve sağlık 

hizmetlerinin sağlanıp sağlanmayacağıdır. 

5.9. Çatalca’daki Kampüs Eğitim Modelleri 

Çatalca‟daki okulların verileri: Aydınlar, Kabakça, Karacaköy ve 

Kestanelik Köylerinde “Kampüs Eğitim Modelli” okulların planlanması ile 

ihtiyaca cevap verebileceği Ģeklindedir. 

5.9.1. Aydınlar Köyü Eğitim Kampüsü 

 Çatalca‟daki köy okullarını birleĢtiren eğitim kampüslerinden olan 

Aydınlar Köyü Eğitim Kampüsü‟ne; 2011-2012 verilerine göre, Hallaçlı ilk ve 

ortaokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 115, Binkılıç ilk ve ortaokulundan 

taĢınacak öğrenci sayısı 254, Yaylacık ve GümüĢpınar ilk ve ortaokullarından 

taĢınacak öğrenci sayıları 35, Aydınlar ilk ve ortaokulundaki mevcut öğrenci 

sayısı 92‟dir. Aydınlar Köyü Eğitim Kampüsü‟nde eğitim görecek toplam 

öğrenci sayısı: 496‟dır. 92 Öğrenci kapasiteli Aydınlar ilk ve ortaokulu, 496 

öğrenciye de aynı eğitimi verebilecek kapasitededir.  
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5.9.2. Kabakça Köyü Eğitim Kampüsü 

 Kampüs Eğitim merkezi seçimi için uygun Ģartları taĢıyan köylerden 

birisi de Kabakça köyüdür. Burada kurulabilecek kampüse; Ġhsaniye ilk ve 

ortaokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 181, Ġnceyiz ilkokulundan taĢınacak 

öğrenci sayısı 15, Akalan ilkokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 98, Gökçeali 

ilk ve ortaokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 307, SubaĢı ilk ve 

ortaokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 169, Kabakça ilk ve ortaokulunun 

mevcut öğrenci sayısı 224‟tür.  

Kabakça Köyü Eğitim Kampüsü‟nde eğitim görecek toplam öğrenci 

sayısı: 1014‟tür. Toplam beĢ okulun öğrencilerini ayrı ayrı beĢ okulda eğitmek 

yerine,  “Kabakça Eğitim Kampüsü” gibi tek çatı altında okulları birleĢtirmek 

mümkündür. 

5.9.3. Karacaköy Eğitim Kampüsü 

 Çatalca‟nın köy okulları için uygun görülen kampüs merkezlerinden 

birisi de Karacaköy Eğitim Kampüsü‟dür. Buraya Yalıköy ilk ve ortaokulundan 

taĢınacak öğrenci sayısı 204, Karamadere ilkokulundan 29, Belgrad 

ilkokulundan 11, Ormanlı ilk ve ortaokulundan 189, Çiftlikköy ilk ve 

ortaokulundan taĢınacak öğrenci sayısı 255,  BaĢakköy ilkokulundan 25 ve 

Karacaköy ilk ve ortaokulunun mevcut öğrenci sayısı 370‟tir.  Karacaköy 

Eğitim Kampüsü‟ne taĢınarak eğitim görecek toplam öğrenci sayısı: 1083‟ tür. 

 Toplam yedi köy okulunun öğrencilerini Karacaköy Eğitim 

Kampüsü‟nde eğitmek, devletin ayrı ayrı yedi okula götürdüğü hizmetler 

sonucunda yaptığı harcamalar, kıt kaynaklarının verimli kullanılması gereken 

ilkesine ters düĢmektedir.  

5.9.4. Kestanelik Köyü Eğitim Kampüsü 

 Eğitim kampüslerinin sonuncusu ise, Kestanelik Köyü Eğitim 

kampüsü‟dür. Bu merkeze, Oklalı ilk ve ortaokulundan taĢınacak öğrenci 

sayısı 235, Çanakça ilk ve ortaokulundan taĢınacak öğrenci 302, Kalfa köyü 
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Ġlkokulundan taĢınan öğrenci sayısı 35, Yazlık ilkokulundan taĢınan öğrenci 

sayısı 12, Örencik ilkokulundan taĢınan öğrenci sayısı 33, Kestanelik ilk ve 

ortaokulunun mevcut öğrenci sayısı 482‟dir. 

 Kestanelik Köyü Eğitim Kampüsü‟nde eğitim görecek toplam öğrenci 

sayısı: 1099.60‟  Çatalca ilçesindeki toplam 28 köy okulunu 4 farklı eğitim 

kampüsünde birleĢtirilerek Kampüs Eğitim Modeli projesinin uygulanması 

mümkündür. 

 

ġekil 3: Çatalca Kampüs Eğitim Merkezleri Haritası. 

5.10. Kesintisiz Eğitim Uygulamasının BaĢlatılması 

Küçük yerleĢim birimlerindeki okullar, sekiz yıllık zorunlu eğitim ile ilk 

ve ortaokulu bir arada eğitmek için gerekli öğrenci potansiyeline sahip 

değildir. Bu nedenle yeterli sayıda öğrenci bulunamadığı için küçük kırsal 

yerleĢimlerdeki okulların bir kısmı kapatılmıĢtır. Bu durumun çözümü 

“Kampüs Eğitim Modelleriyle” mümkün görünmektedir.  

                                                           
60

http://catalca.meb.gov.tr. 2012.Brifing dosyası.  

http://catalca.meb.gov.tr/


 

 

 

107 

Köy yerleĢimlerinin çoğunda yaĢanan göç, beraberinde köy okullarının 

öğrenci sayılarının azalmasına sebep olmuĢtur. Mevcutları azalan bu 

okullarda sınıflar, birleĢtirilmek zorunda kalınmıĢtır. Farklı sınıflarda okuyan 

dolayısıyla farklı ders programlarına sahip öğrenciler zorunluluktan farklı yaĢ 

grubundaki öğrenciler ile aynı derslikleri kullanmak zorunda kalmaktadırlar. 

Bu durum, öğrencilerin baĢarısını da olumsuz etkilemektedir. Ġlköğretimin 

zorunlu hale getirilmesinin yanında eğitim olanaklarının iyileĢtirilmesi de 

zorunlu hale getirilmesini gerektirir. 

5.11. Öğrencilerin Mesleğe Yönlendirilmesi 

Eğitimde yapılan yenilikler, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda bir üst öğrenime daha sorunsuz bir Ģekilde geçmesine zemin 

hazırlayabilme amacı taĢımaktadır. Yeni eğitim sistemi olan 4+4+4 modeli 

incelendiğinde; ilk dört yılı temel eğitim için gerekli olduğu üzerinde fikir birliği 

sağlandığı ancak, ikinci dört yıldaki yönlendirme, bir mesleğe yönelik olma 

mecburiyetinde olup olmadığı konusunda farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür.  

Avrupa‟daki örnek uygulamalarda, Ġsveç‟te ikinci kademe 

öğrencilerine, on yedi program seçeneği sunulmaktadır. Bunlar sosyal 

bilgiler/bilimler eğitimi, fen eğitimi, güzel sanatlar eğitiminin ağırlıklı olduğu 

programlardır.  Türkiye‟de yeni sistemle birlikte ortaokuldaki eğitim, 

öğrencilerin istedikleri mesleğe bir altyapı oluĢturulabilecek yapıda 

programlandığı görülmektedir. 

5.12.  Zorunlu Eğitim Sistemi (4+4+4 ) 

8 Yıllık zorunlu eğitim sistemi, eğitimin 12 yıla çıkartılması ile birlikte 

uygulamadan kaldırılmıĢtır. Yeni sistem, 4+4+4 Ģeklinde uygulanmaya 

baĢlandı. Bu uygulamayla ilkokulun 4. sınıfından sonra öğrenciler, 

yönlendirmeli eğitime tabi tutulacak, yeteneklerine göre de mesleki eğitime 

yönlendirilecektir. 

http://egitimedair.net/index.php/e%C4%9Fitime-dair/1818-dunya-ulkelerinin-egitim-sistemi
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Yeni sistemde, üniversite öncesi eğitim üç aĢamada gerçekleĢtirilecek. 

Birinci aĢama; ilkokul 1.2.3.ve 4.sınıflar, ikinci aĢama; ortaokul 5.6.7.ve 

8.sınıflardan oluĢmaktadır.  Öğrenciler, ikinci aĢamaya baĢlarken kendi 

tercihleri doğrultusundaki ortaokullarda öğrenim görebileceklerdir. Ortaokul 

programlarında, temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunmaktadır. 

Öğrenciler, 5. sınıftan itibaren 6.7. ve 8.sınıfa kadar kademeli olarak seçmeli 

derslerden istedikleri dersleri seçme haklarına sahip olmaktadır. Öğrenciler 

öğrenim gördükleri seçmeli dersler doğrultusunda istedikleri lise türünü de 

böylece seçme fırsatını bulmuĢ olacaklardır. 

5.13. Yeni Eğitim Sistemde (4+4+4)  Mesleki Eğitim 

 Yeni eğitim sistemde (4+4+4 ) amaç, öğrencinin 4 yıl 

ilkokuldan sonra, 4 yıl zorunlu fakat farklı ders programı uygulayan 

ortaokullar arasından ilgi ve istekleri doğrultusunda kendisine tercih 

yapma hakkının tanınmasıdır. 

 Mesleki eğitimde yönlendirmeli sisteme geçerek mesleki 

eğitimi nicel ve nitel olarak daha ileri bir noktaya ulaĢtırmayı 

hedeflemektedir. 

 Yeni eğitim uygulaması, öğrencinin ilgisi doğrultusunda 

mesleki eğitime gidebilme imkanı bulması sonucunda, mesleki 

eğitime giden öğrenci sayısının artmasını amaçlamaktadır. 

5.14. Yeni Eğitim Sisteminde Öğrenci Aktarımları 

6287 Sayılı yasa gereği ilköğretim okullarının; ilk ve ortaokullar 

Ģeklinde ayrılması ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması sonrasında öğrenci 

nakil ve aktarımlarındaki yeni düzenlemeler: Birinci sınıflar dıĢındaki diğer 

sınıfların öğrenci bilgileri ilköğretim okullarında bulunduğu, bu öğrencilerin 

söz konusu ilkokul ve ortaokullara aktarımları il/ilçe öğrenci yerleĢtirme 

komisyonları tarafından e-okul üzerinden kapatılan kurum iĢlemleri/öğrenci 
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aktarma/dönüĢtürülen okul ile eĢleĢtirilen okul arasında öğrenci aktarımı 

ekranından açıklamalar doğrultusunda yapılabilmektedir. 

Öğrenci nakilleri, artık öğrenci dosyalarının doldurulup posta yoluyla 

gönderilmesi Ģeklinden çıkıp bir tuĢla öğrenciyi kaydetmek isteyen okul, e- 

okuldan öğrenciyi talep edecektir. Mevcut öğrenci kaydına sahip olan okul bu 

talebi olumlu karĢıladığında nakil gerçekleĢmiĢ olur.  

 

 

Açıklamada, 

Öğrenci nakilleri 3 aĢamada gerçekleĢtirilmektedir bunlar; sadece 5. 

sınıflar, 5-8. sınıflar ile 2-4. sınıflar (sınıf tekrarları varsa 1-4) Ģeklinde 

yapılmaktadır. 

 Müstakil ilkokullarda öğrenci aktarımları: Bu okullarda sadece 1-

4 üncü sınıflar eğitim göreceğinden 5-8. sınıflar planlanan en 

yakın ortaokula aktarılacaktır. 

 Müstakil ortaokullarda öğrenci aktarımları: Bu okullarda sadece 

5-8. sınıflar eğitim göreceğinden 1-4. sınıflar planlanan en yakın 

ilkokula aktarılacaktır. 

 3- Ġmam-hatip ortaokullarında öğrenci aktarımı: Bu okulların 

sadece 5. sınıfına öğrenci alınacağından  velinin  söz konusu 

okula  dilekçe vermesi  durumunda  ilköğretim kurumundaki   

öğrenci,   adres   kontrolü   yapılmaksızın   il   ve   ilçe   milli   

eğitim müdürlüklerince oluĢturulan kayıt bölgesindeki imam-

hatip ortaokulunun aday kayıt bölümüne eklenecektir. 

 Üç yıl sonra Ġlkokul olacak okullarda öğrenci aktarımları: Bu 

okulların beĢinci sınıfına öğrenci alınmayacak olup mevcut 5. 
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sınıflar planlanan ortaokula toplu olarak aktarılacaktır. Mevcut 

6,7 ve 8. sınıflar kademeli olarak 3 yıl sonunda eski 

okullarından ayrılacaklardır. 

 Üç yıl sonra ortaokul olacak okullarda öğrenci aktarımları: Bu 

okulların birinci sınıfına öğrenci alınmayacak olup 5. sınıflarına 

öğrenci alınacaktır. Mevcut 2,3 ve 4. sınıflar kademeli olarak 3 

yıl sonunda okuldan ayrılacaklardır, 

 Ġlkokulu ve ortaokulu bir arada olan okullarda öğrenci 

aktarımları: Normal veya ikili öğretim yapılabilen bu okullarda 2 

farklı kurum kodu bulunmaktadır. Bu okullarda hem birinci sınıfa 

hem de beĢinci sınıfa öğrenci alınacak olup mevcut öğrenciler 

öğrenimlerine devam edeceklerdir. 

 Üç yıl sonra Ġmam-hatip ortaokulu olacak okullarda öğrenci 

aktarımları: Bu okulların ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıflarına 

öğrenci alınmayacak olup 3 yıl süresince mevcut 2-4 ve 6-8. 

sınıflar kademeli olarak ayrılacaklardır. Ancak imam hatip 

ortaokuluna kayıt yaptırmayacak mevcut 5. sınıftaki öğrenciler 

planlanan ortaokula toplu aktarılacaktır. 

Kademeli olarak ilkokula dönüĢecek okulların 1-4 ve 6-8. sınıflarına; 

ortaokula dönüĢecek okulların ise 2-4 ve 5-8. sınıflarına kayıt bölgesinden 

öğrenci nakilleri yıl boyunca alınabilecektir. 

Birden fazla ilkokula veya ortaokula aktarılmak istenen öğrencilerin 

Ģube bazlı aktarımı yapılamadığından toplu olarak bir okula aktarılacak ve bu 

okuldan adres uyumlu olarak diğer okullara nakilleri komisyon tarafından 

dengeli bir Ģekilde yapılmaktadır. 

Ġlkokul ve ortaokullarımızın tabelaları mevcut mavi renk korunarak 

ilkokulu ve ortaokulu Ģeklinde düzenlenecektir. Resmî mühürleri ise ilkokulu 

müdürlüğü ve ortaokulu müdürlüğü Ģeklinde temin edilecektir. 
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Diğer taraftan ilkokul ve ortaokulu bir arada olup tam gün eğitim 

yapacak okullarda ise, okulun katları ile öğrenci tuvalet-lavaboları ve öğrenci 

giriĢ kapılarının ayrılması Ģeklinde fiziki mekânlara ait düzenlemeler, okullar 

eğitime baĢlamadan önce yapılarak okullar eğitime hazırlanır. 

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 

okul dönüĢümleri ve öğrenci aktarımları yazısında: “Öğrenci aktarımları 

tamamlandıktan sonra 2-8. sınıfların hangi okulda öğrenim görecekleri veli 

bilgilendirme sisteminden vatandaĢlarımızın bilgisine sunulacaktır. Özellikle 

dönüĢümlü okullarda ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre aĢırı norm 

değiĢikliğine neden olmadan öğrenci aktarımlarının titizlikle yapılması, 

öğrenci aktarımları yapılacak okul yöneticilerinin ihtiyaç duyulması halinde 

komisyona katılımlarının sağlanması, hiç bir veli ve öğrencimizin bu süreçte 

mağdur edilmemeleri için gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir. 61 

5.15. Köylülerin Eğitilmesi 

Köylü kavramı, gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olan eğitim düzeyi 

düĢük, imece dayanıĢmasıyla yardımlaĢan küçük yerleĢim alanları olarak 

bilinir. Elde edilen veriler, bize köylü insanının eğitim seviyesinin düĢük 

olduğunu göstermektedir. Türkiye‟de 1938‟e kadar Anadolu‟daki köylerimizin 

büyük çoğunluğu okulsuz ve öğretmensiz idi. Bu döneme kadar Türkiye 

nüfusunun % 75‟i köylerde yaĢadığını göz önünde bulundurduğumuzda, 

köylülerimizin ve dolayısıyla da ülkemizin eğitim düzeyi daha iyi 

anlaĢılmaktadır.  

ġimĢek‟in yaptığı araĢtırmaya göre “ 1937-1938 eğitim öğretim yılında 

köylerde görev yapan Ġlkokul öğretmenlerinin sayısı: 522 iken, Köy 

Enstitülerinin açılmasıyla beraber köy okullarında görev yapan ilkokul 

öğretmenlerinin sayısı: 1946‟da 11533‟e çıkmıĢ, bu durum gittikçe geliĢme 

göstermiĢ ve 1950 „li yıllarda bu sayı 18426 olmuĢtur62.”   
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http://www.kamuajansi.com/haber 
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 Şimşek A., (2006)  An AcconomicLook at thevillage. S.7 
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Eğitim öğretimdeki geliĢmeler Ģimdiye kadar devam etmektedir. 2011-

2012 yılı verilerinde ilköğretimdeki öğretmen sayısı: 515 852 kiĢi ve her 

öğretmene 20 öğrenci düĢerken derslik baĢına ise 25 öğrenci düĢmektedir.63 

Eğitimli insanların sayısını artırmak için, Cumhuriyetin kuruluĢundan 

bugüne kadar çeĢitli tedbirler alınmıĢtır.  Bu amaçla 17 Nisan 1940'ta 3003 

sayılı kanunla "Köy Enstitüleri” kurulmuĢtur. Köy enstitüleri yurdun dört bir 

yanında kuruldukları yerin adını alarak açılmıĢlardır.  

Bu enstitülerden mezun olacak ve köylerde görev yapacak 

öğretmenlerin her alanda bilgili ve becerili olması hedeflenmiĢtir. Eğitimde 

teori-uygulama dengesi sağlanmıĢtır. Bu öğretmenler köylerde okulların 

yapımında köylüyü organize etmiĢ ve kendileri de bizzat çalıĢmıĢlardır. 

Köyde değiĢme ve geliĢme yaratmada lider konumuna girmiĢlerdir64. 

Bu uygulama çeĢitli nedenlerden dolayı devam edilememiĢtir. 

Uygulamayı o günün Ģartlarına göre değerlendirmek gerekirse tüm 

eksikliklerine rağmen gerekli ve geleceğe yönelik iyi niyetle yapılmıĢ bir 

program olarak değerlendirmek mümkündür. 

Türkiye‟deki bu geliĢim süreçlerinde önemli geliĢmeler kaydedilmiĢ 

ancak, hale istenilen düzeye gelinememiĢtir. Ve öğrenci sayılarının gün 

geçtikçe azalmasından dolayı köy ilkokulları sorun olmaya devam etmektedir.  

19 Haziran 1942'de kabul edilen 4274 sayılı "Köy Okulları ve TeĢkilatı 

Kanununa” göre 5 yıllık kent ve kasaba ilkokullarından köy ilkokullarını 

ayırarak değiĢik ad ve öğretim sürelerine göre 6 çeĢit ilkokul getirilmiĢtir 65. 

Bunlar:  

 Eğitmenli köy okulu, 

 3 yıl öğretmenli köy okulu, 
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http://www.tuik.gov.tr 
64
Erdem, A.R. (2005) “İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta.” sayı 15 s.8 

65
 Erdem, A.R.  (2005 )” sayı 15 s.9 
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 5 yıl öğretmenli ve eğitmenli köy okulu, 

 5 yıl yatılı ve yatısız köy bölge okulları, 

 Ġlkokulla 9 yıl köy ve meslek okulları, 

 Ġlkokul mezunu ve yetiĢkinler için 1948 yılında da yeni bir 

"ilkokul programı" uygulamaya konulmuĢtur. 

1950'li yıllarda çok partili hayata geçildiğinden o yıllar çalkantılı ve 

tartıĢmalı yıllar olmuĢtur. Eğitimin yükünü artık devlet üstlenmiĢtir. Mevzuat 

ve uygulama açısından o günün Ģartlarında, Ġlköğretim alanında herhangi bir 

değiĢikliğe gitme ihtiyacı duyulmamıĢtır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

6. VERĠLER VE YORUMLAR 

 6.1. Köy Okullarının Ġstatistikî Verileri, Tablo ve Sonuçları 

S.No Kurum Adı Toplam Mevcut 

1 Aydınlar Ġlk-Ortaokulu  92 

2 Binkılıç Ġlk-Ortaokulu 254 

3 Çakıl Ġlk-Ortaokulu 343 

4 Çanakça Ġlk-Ortaokulu 302 

5 Çiftlikköy Ġlk-Ortaokulu 255 

6 Gökçeali Sevgi Altan ġanda Ġlk-Orta okulu 307 

7 Hallaçlı Ġlk-Ortaokulu 115 

8 Ġhsan Akdoğan Ġlk-Ortaokulu 181 

9 Kabakça Ġlk-Ortaokulu 224 

10 Karacaköy Ġlk-Ortaokulu 370 

11 Kestanelik Ġlk-Ortaokulu 482 

12 Oklalı Ġlk-Ortaokulu 235 

13 Ormanlı Ġlk-Ortaokulu 189 

14 Ovayenice Örfi Çetinkaya Ġlk-Ortaokulu 154 

15 SubaĢı ilk-Ortaokulu 169 

16 Yalıköy Ġlk-Ortaokulu 204 

17 Akalan Ġlkokulu   98 

18 Atilla Köymen Yıldırım Ġlkokulu   53 

19 BaĢak Ġlkokulu   25 

20 Belgrat Ġlkokulu   11 

21 Elbasan Ġlkokulu   33 

22 GümüĢpınar Ġlkokulu   34 

23 Ġnceğiz arif Nihat Asya Ġlkokulu   15 

24 Kalfa Ġlkokulu   35 

25 Karamandere Ġlkokulu   29 

26 Örencik Ġlkokulu   33 

27 Yazlık Ġlkokulu   12 

28 Zeki Kisbu Ġlkokulu   10 

G.Toplam  4264 
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Tablo 6: Çatalca’daki Köy Okulları’nın 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 

Öğrenci Sayıları: 

 

Çatalca ilçesinin köy okullarındaki son on yıllık öğrenci sayılarında 

görülen azalma oranı gün geçtikçe arttığı görülmektedir. AraĢtırmada, 2010-

2012 öğretim yılları arasındaki son üç yıllık eğitim sürecinde, köy ilk ve 

ortaokullarının toplam öğrenci sayılarındaki azalma, tablo 6‟daki gibi 

görülmektedir. 2011-2012 yılı Çatalca‟daki köy okullarının toplam öğrenci 

mevcudu:  4264‟tür. 

S.No Kurum Adı Toplam Mevcut 

1 Aydınlar Ġlk-Ortaokulu   98 

2 Binkılıç Ġlk-Ortaokulu 278 

3 Çakıl Ġlk-Ortaokulu 358 

4 Çanakça Ġlk-Ortaokulu 294 

5 Çiftlikköy Ġlk-Ortaokulu 258 

6 Gökçeali Sevgi Altan ġanda Ġlk-Ortaokulu 275 

7 Hallaçlı Ġlk-Ortaokulu 116 

8 Ġhsan Akdoğan Ġlk-Ortaokulu 168 

9 Kabakça Ġlk-Ortaokulu 225 

10 Karacaköy Ġlk-Ortaokulu 366 

11 Kestanelik Ġlk-Ortaokulu 446 

12 Oklalı Ġlk-Ortaokulu 207 

13 Ormanlı Ġlk-Ortaokulu 212 

14 Ovayenice Örfi Çetinkaya Ġlk-Ortaokulu 157 

15 SubaĢı ilk-Ortaokulu 158 

16 Yalıköy Ġlk-Ortaokulu 184 

17 Akalan Ġlkokulu   94 

18 Atilla Köymen Yıldırım Ġlkokulu   83 

19 BaĢak Ġlkokulu   36 

20 Belgrat Ġlkokulu   11 

21 Elbasan Ġlkokulu   38 

22 GümüĢpınar Ġlkokulu   35 

23 Ġnceğiz arif Nihat Asya Ġlkokulu   20 

24 Kalfa Ġlkokulu   46 
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25 Karamandere Ġlkokulu   16 

26 Örencik Ġlkokulu   34 

27 Yazlık Ġlkokulu    8 

28 Zeki Kisbu Ġlkokulu   12 

G.Toplam  4233 

 

Tablo 7: Çatalca 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci Sayıları 

 

2010-2011 Eğitim öğretim yılında Çatalca‟daki köy ilk ve 

Ortaokullarının toplam öğrenci sayıları: 4233 olup, 2011-2012 yılından 606 

öğrenci daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sayısal verilerde bir yılda 

köyden kente göçün hangi boyutlarda olduğunu ve öğrenci sayılarına 

yansıması bakımından dikkate değerdir.66 

 

S.No Kurum Adı Toplam Mevcut 

1 Aydınlar Ġlk-Ortaokulu 115 

2 Binkılıç Ġlk-Ortaokulu 330 

3 Çakıl Ġlk-Ortaokulu 431 

4 Çanakça Ġlk-Ortaokulu 332 

5 Çiftlikköy Ġlk-Ortaokulu 292 

6 Gökçeali Sevgi Altan ġanda Ġlk-Ortaokulu 322 

7 Hallaçlı Ġlk-Ortaokulu 130 

8 Ġhsan Akdoğan Ġlk-Ortaokulu           204 

9 Kabakça Ġlk-Ortaokulu 280 

10 Karacaköy Ġlk-Ortaokulu 411 

11 Kestanelik Ġlk-Ortaokulu 536 

12 Oklalı Ġlk-Ortaokulu 232 

13 Ormanlı Ġlk-Ortaokulu 243 

14 Ovayenice Örfi Çetinkaya Ġlk-Ortaokulu 169 

15 SubaĢı ilk-Ortaokulu 183 

16 Yalıköy Ġlk-Ortaokulu 217 

17 Akalan Ġlkokulu   96 
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18 Atilla Köymen Yıldırım Ġlkokulu   80 

19 BaĢak Ġlkokulu   43 

20 Belgrat Ġlkokulu   11 

21 Elbasan Ġlkokulu   39 

22 GümüĢpınar Ġlkokulu   35 

23 Ġnceğiz Arif Nihat Asya Ġlkokulu   19 

24 Kalfa Ġlkokulu   46 

25 Karamandere Ġlkokulu   14 

26 Örencik Ġlkokulu   35 

27 Yazlık Ġlkokulu    8 

28 Zeki Kisbu Ġlkokulu   17 

G.Toplam  4870 

 

Tablo 8: Çatalca Köy Okulları (2009-2010) Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci 

Sayıları 

2009-2010 Yılında Çatalca‟nın köy okullarında toplam 4870 öğrenci 

mevcuttur. Verilerden anlaĢıldığına göre 2010 yılı öğrenci sayısı; 2011 

yılındaki öğrenci sayılarından 637 fazla, 2012 yılından ise 606 daha fazladır. 

Son üç yıllık verilerde görüldüğü gibi, Çatalca ilçesinde köy ilk ve 

ortaokulların öğrenci sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. 

 

 

S.No Kurum Adı Öğrenci S. 

(2011-12 ) 

Öğrenci S. 

(2010-11) 

Öğrenci S.   

(2009-10 ) 

1 Hallaçlı Ġlk-Ortaokulu 115 116 130 

2 Aydınlar Ġlk-Ortaokulu   92   98 115 

3 Binkılıç Ġlk-Ortaokulu 254 278 330 

4 GümüĢpınar Ġlkokulu   34   35   35 

Toplam Öğrenci Mevcutları  395  527 610 

 

Tablo 9: Çatalca Merkezine Uzak Köy Okullarının (2010-2012) Öğrenci 

Sayıları 
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Yapılan bu araĢtırmaya göre Çatalca‟daki köy okullarından özellikle 

Ģehir merkezinden uzak olan köylerdeki okullarda; Hallaçlı, Aydınlar, Binkılıç 

ilk ve ortaokullarında ve GümüĢpınar Ġlkokulunda tablo 8‟de de görüldüğü gibi 

2009-2010 öğretim yılında bir önceki yıla göre, 610 olan öğrenci, 2010-2011 

öğretim yılında 527‟ye, 2011-2012 öğretim yılında ise 395‟e gerilediğini ve bu 

veriler, bize “Kentlerden uzak olan köylerin” toplam öğrenci sayılarında 

düzenli bir azalma olduğunu göstermektedir.67 

S.No Kurum Adı Öğrenci S. 

(2009-10 ) 

Öğrenci S. 

(2010 -11) 

Öğrenci S. 

(2011-12 ) 

1 Çatalca‟daki Köy Ġlköğretim 

Okulları Öğrenci Mevcutları 

4870 

 

4233 4263 

 

Tablo 10: Çatalca’daki Köy Ġlköğretim Okulları (2009-2012) Öğrenci 

Sayıları 

 

Bu verilerde görüldüğü gibi; “2009 - 2010‟da toplam 4870 öğrenci, 

2010-2011‟de 4233 öğrenciye düĢmüĢ, 2011-2012‟de 4263”68 öğrenci ile köy 

ilköğretim okullarındaki öğrenci sayılarının azaldığı görülmüĢtür. Öğrenci 

mevcutlarının azalmasıyla beraber ortaya çıkan eğitim sorunlarını azaltmak, 

eğitim imkanlarını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için “Kampüs 

Eğitim Modeliyle “ köy ilk ve ortaokulların sorunlarını çözmek mümkün 

olacaktır. 

 

“Kampüs Eğitim Modeli” ile ilgili olarak öğretmen ve okul idarecilerinin 

görüĢleri: öğrencilerin, sosyal alanda kendilerini geliĢtirebilme imkanlarına 

kavuĢma fırsatı bulacağı, biliĢsel, duyuĢsal, sanatsal ve spor yeteneklerini 

geliĢtirebilme olanaklarına da kavuĢmuĢ olacaklarıdır. 
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SONUÇ 

Problemlere ĠliĢkin Sonuçlar: 

Köy ilk ve ortaokullarında öğrenci sayılarının hızla azaldığı, öğrenci 

mevcutlarının azalması sonucunda sınıfların birleĢtirildiği görülmektedir. Köy 

okullarında eğitim baĢarısının artırılmasını sağlamak amacıyla, yerel 

yönetimlerin de destek sağlayabileceği “Kampüs Eğitim Modeli” ile köy 

okullarına mevcut sistem içinde daha iyi bir eğitim imkanı sağlamak için, 

devletin kayakları ile yerel yönetimlerin kaynaklarını eğitimde buluĢturma 

ihtiyacının olduğu görülmektedir. 

 Köy okullarında, sık sık öğretmen değiĢimlerinin eğitimi olumsuz 

etkilediği, sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli olmadığı, hizmetli olarak 

çalıĢan personelin yetersiz, ekonomik kaynakları bakımından zayıf olması vb. 

nedenlerden dolayı bu tür sorunları ortadan kaldıracak bir yapı olan “Kampüs 

Eğitim Modelli” okulların varlığına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Kampüs Eğitim Modelli okullarda, yeterli araç gereç imkanlarının 

olması nedeniyle öğretmenlerin dersleri daha iyi öğretilebileceği, kendilerinin 

ve öğrencilerin yaĢam alanlarının daha zengin olacağı, devamsız öğrenci 

sayısının daha az olacağı, lojman sorunlarının ortadan kalkacağı gibi hijyen 

ortamda eğitim vermenin sağlıklı ve yararlı olduğu bilinmektedir. 

GeliĢmiĢ, kalkınmıĢ ve çağdaĢ bir toplum olabilmenin ilk ve temel Ģartı 

eğitime gereken değeri vermektir. Günümüz Türk eğitim sistemindeki 

aksaklıklar, toplumun değer yargılarıyla Cumhuriyetin temel ilkeleri ve 

bilimsel veriler ıĢığında, sistemin yeni baĢtan ele alınması gerektiği konusuna 

iĢaret etmektedir.  

Toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve uygulanabilir 

eğitim programlarının “genellik ve eĢitlik” ilkelerine uygun olarak 

düzenlenmesi ile yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.  
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Tüm bu tespitler ıĢığında, köy okullarının sorunları için Ģu öneriler 

değerlendirilmelidir:  

1- Türkiye‟deki köy ilk ve ortaokulların eğitim baĢarısını artırmak için; 

“Kampüs Eğitim Modelli” okulların köylerde eğitim vermesi gerektiği ve bu 

modeli en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği görülmektedir.  

2-Yerel yönetimlerin son zamanlarda eğitim alanına ciddi kaynak 

ayırdıkları bilinmektedir. Özellikler yerel belediyelerin desteklerini de alarak 

“Kampüs Eğitim Modelinin” alt yapısı hazırlanmalı ve bu model ivedilikle 

yaygınlaĢtırılmalıdır.  

3- Modern çağın eğitim sisteminde kabul bulmayan birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulamasına hemen son verilmelidir. 

4- Kırsal bölgelerde görev yapan fedakar öğretmenlere lojman temin 

edilerek onların, görevlerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak, sosyal 

yaĢamlarını da iyileĢtirecek ve onları mutlu, baĢarılı kılacak bir barınma 

imkanı sağlanmıĢ olacaktır. 

5- Küçük yerleĢim birimlerindeki köy okullarına daha geniĢ olanak ve 

kaynaklar sağlanmalıdır.  

6- Görev zorlukları dikkate alınmalı, köy öğretmenlerine ek ödeme 

imkanları sağlanmalıdır.  

7- Zaman zaman köy öğretmenleri ile merkezî okullarda görev yapan 

öğretmenler arasında kaynaĢtırıcı etkinlikler ( sportif faaliyetler ) 

düzenlenmelidir.  

8- Milli Eğitim Bakanlığı okul-aile birliklerinin ve üyelerinin 

sorumluluklarını geniĢletmeli ve devlet okullarına merkezi bütçeden kaynak 

sağlanmalıdır. 
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9- Yerel yönetimlerin köy okullarına gerekli destekleri sağlayabilmeleri 

için gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yasal düzenlemeler ile 

yerel yönetimlerin okullara resmi olarak kaynak aktarılması 

kolaylaĢtırılmalıdır.   

10-Alanında yetiĢmemiĢ öğretmenlerin doğrudan ilkokul 

öğretmenliğine, özellikle “köy okullarına”  atanmaları yasal düzenlemelerle 

engellenmeli, meslekte uzun yıllar görev yapmıĢ, deneyimli öğretmenlerin 

köy okullarına gitmesini sağlayacak özendirici tedbirler alınmalıdır.  

11-Öğretmenin hizmet içinde eğitilmesinin yanında, staj uygulama 

eğitimini de köy okullarında yapılmasını sağlayacak alt yapılar 

hazırlanmalıdır.  

12-Köy okullarında görev yapan öğretmenlere, motivasyonlarının 

sağlanması için yılda birkaç sportif ve kültürel etkinlikler sağlanmalıdır.  

13-Türkiye‟deki merkezi yönetimin, milli eğitimde tek hakim güç olma 

anlayıĢından, yetkilerinin yerel yönetimlerle paylaĢımı ve katılımcı, Ģeffaf 

uygulamalara geçilmesi sağlanmalıdır.  

14- Eğitim programları her bölgenin kendi Ģartlarına uygun olarak, ayrı 

ayrı düzenlenip uygulanması sağlanmalıdır.  

15- Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan 

öğretmen adaylara, özellikle –uygulamalı eğitim devam ettirilecekse- 

birleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda staj yapma zorunluluğu getirilmelidir.  

16- Kampüs Eğitim Modelinde öğretmenlerin lojman sorunları 

çözülmüĢ olacağından artık öğretmenler de köyden kaçmanın planı ve 

mutsuzluğu içinde olmayacaktır. ÇalıĢtığı yerde mutlu olan öğretmenlerin bu 

durumu, eğitim baĢarısı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.  
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ġunu ifade etmek isterim ki: “Her arayan bulamaz ama bulanlar hep 

arayanlardır.”  Eğer bugün eğitimimizi özellikle, ilk ve ortaöğretimimizi sorunlu 

buluyorsak, bu sorunlara çözüm aramak baĢta biz eğitimcilerin görevidir. 

Çözüm aramadan, çözüm bulmak ta mümkün değildir. Belki ortaya atılan her 

çözüm önerisi, yeterli bir çözüm olmayabilir ama, arayıĢ olmadan çözüm 

olmayacağına göre aramaya devam etmekten baĢka çare kalmamaktadır. “El 

elden üstündür.” atasözündeki gibi bu bir fikir jimnastiğidir. 

Bir öğretmen olarak elbette daha iyisini, güzelini aramalıyız. Nasıl 

geçmiĢini bilmeyen, geleceğine ıĢık tutamayacaksa; geleceğini düĢünmeyen 

ve sorunlara çözüm aramayanlar da geleceklerini istedikleri gibi dizayn 

edemezler. 

Bilim ve teknoloji dünyasında artık her gün çok hızlı gerçekleĢen ve 

değiĢen bir dünyada yaĢadığımızın bilincindeyiz. Dünyada hatırı sayılır bir 

ülke olabilmenin yollarından biri, eğitimli bir toplum oluĢturmaktır. “Kampüs 

Eğitim Modeli”, ülkemizin eğitim sorunlarını çözmek için denize atılmıĢ bir 

damla olmasını temenni ediyorum.  
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada, Türkiye‟deki köy okullarında karĢılaĢılan sorunlar 

tespit edilmiĢ, araĢtırma sonucunda sorunların kaynakları ile çözüm önerileri 

birlikte ele alınmıĢtır. 

Ġlk ve ortaöğretim kurumlarımız neredeyse yüzyıllık geçmiĢe sahiptir. 

Ancak Türkiye‟de modern anlamdaki ilk ve ortaokullar, günümüze gelene 

kadar birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. Bu değiĢikliklerin çoğu dönemin 

ihtiyaçlarına göre gerçekleĢtirilmiĢ fakat yapılanlar yine de değiĢen Ģartlar 

içerisinde etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır.  

Bugün eğitimde geldiğimiz noktada görülen Ģudur ki, Türk eğitim 

sistemi daha pek çok değiĢiklikler yaĢayacaktır. Halen köylerde çeĢitlilik 

gösteren ilk ve ortaöğretim okulları ( yatılı bölge okulları, pansiyonlu ilk ve 

ortaokulları, taĢımalı ilk ve ortaokullar, gezici okullar, aynı binada birlikte 

eğitim yapan ilk ve ortaokulları …) bulunmaktadır. Bu farklı eğitim yapısını 

ortadan kaldırmak ve eğitimde kaliteyi artırmak için köy okullarını, Ģartları en 

uygun olan köylerde birleĢtirme Ģeklinde bir yapı olan Kampüs Eğitim Modeli 

önerilmektedir. 

 Bu çalıĢma ile özellikle köyden kente göç nedeniyle köy okullarındaki 

öğrenci sayılarının azalması, personel yetersizliği, teknolojik imkansızlıklar, 

bölgenin olumsuz coğrafik koĢulları nedeniyle yaĢanan ulaĢım vb. 

sorunlar….nedeniyle ortaya çıkan eğitim problemlerine çözüm bulmak için, 

köy okullarının tek bir çatı altında ve uygun bir merkezde toplanması ile 

Kampüs Eğitim Modeline ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Kampüs Eğitim Modeli, Köy Ġlk ve Ortaokullar, 

Göç 
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ABSTRACT 

 

In this study, the problem sencountered in village schools in Turkey 

has been identified,the source of problems in the research result 

sarediscussed along with proposedsolutions . 

           Our primary and secondary education has a history of nearly a century 

.However, Turkey 's first and middle schools in the modern sense , as been 

performed many changes until today . Most of these changes were carried 

out according to the needs of the time, but who none the lessmade in 

changing conditions began to lose it seffectiveness . 

 

           In my opinionTurkish education system will have many more changes 

in the future. We have stil different type primary and secondary schools in the 

villages              (boarding schools, pensions primary and secondary schools, 

should bear the primary and secondary schools, mobile schools, in the same 

building training with the first and secondary schools ... ) . To remove the 

different educations tructure and to in crease quality in education; is 

recomended to get together bad conditionals school and good conditionals 

schoo lin Campus Education Model . 

 

 With this study, especially duetomigration from rural to urban population, 

which decreased the number of students in villages chools, lack of personnel, 

technological problems, adverse geographical conditions of there gionca 

used by the transportation and so on. problems....to find solutions all the 

seproblems is Campus Study Model which is the best model for our Turkish 

primary and secondary education system in villages in Turkey 

 

Keywords: Campus Education Model, Village Elementary and Secondary 

School ,Migration 




