
Köylerde Çalışan Eğitim Emekçilerinin
Sorunları Konulu Panel ile İlgili Komisyon

Raporu

Genel olarak eğitim emekçilerinin sorunları köyde çalışan
eğitim emekçileri için de geçerlidir. Ancak köylerin, bir başka de-
yimle kırsal toplumların, kent toplumlarından farklı bir yapıda
olmaları, köyde çalışan eğitim emekçilerini, farklı boyutlarda
sorunlarla karşı karşıya getirmektedir.

Sözkonusu sorunlar, genellikle sağlık, eğitim, ulaşım, kültür,
konut, can güvenliği gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Gerici
siyasal iktidarlar köyü, eğitim emekçileri için bir «sürgün ma-
halli» olarak ele almakta, böylece öğretmenleri her bakımdan
baskı altında tutmak, öğretmen hareketinden' koparmak, sürekli
ve güvensiz bir ortamda bulundurmak yolunu seçmektedirler.

Dışa bağımlı çarpık kapitalist yapıya dayalı olarak, köydeki
geleneksel ilişkilerin giderek hızlanan bir çözülme süreci içinde
bulunması, köyde çalışan eğitim emekçilerini, giyecek, yakacak
gibi tüketim gereksinimlerini kentten sağlamak zorunda bırakmış-
tır. Üstelik bu gereksinmelerin karşılaşması, ulaşım güçlükleri ne-
deniyle kentte yaşayanlara göre daha güç ve daha pahalı olmak-
tadır.

Sağlık, beslenme, eğitim, kültür gibi diğer hizmetler açısın-
dan da köydeki eğitim emekçileri, ciddi sorunlarla karşı karşıya-
dır.

Tüm bu nedenlerden dolayı köylerde çalışan eğitim emekçile-
rinin sorunları, ayrı bir platformda incelenmeyi gerektirmiştir.

Kırsal toplumların sosyo ekonomik yapısını belirleyen bulgu-
lara bakıldığında, kırsal toplumun sorunlarının, bu sorunların
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ulaştığı boyutların, kent toplumlarının sorunlarından oldukça
farklı olduğu görülür.

Türkiye nüfusunun % 6O'ı köylerde yaşamaktadır. Bu nüfu-
sun beslenme ve sağlık koşulları gelişmiş ülke ölçülerine göre çok
ilkel ve geridir.

Toprağın mülkiyetindeki dengesizlikler, toprağın işlenmesine
ilişkin teknikler, kredi düzeni ve gelir dağılımı açısından da köy
toplumları alabildiğince yetersizlik ve dengesizlikler içindedir.

Siyasal iktidarların, tarımsal ürünleri destekleme alımlarıyla
taban fiyatları politikası, orta ve küçük üreticilerin zararına, bü-
yük çiftçilerin, tefeci ve tüccarların yararına işlemektedir. Kısaca,
toprak-insan ilişkileri kırsal toplumun insanını gittikçe yoksullaş-
tıran bir süreç içindedir.

Öteyandan kırsal kesimde okur-yazarlık oranı ancak % 47,7'-
dir. Kırsal toplumların % 40'a varan bir bölümünde henüz okul
bulunmamaktadır.

Kırsal toplumların, sosyo ekonomik yapısıyla ilgili bu genel
ve ortak sorunları, bölgesel planda değişik özellikler gösterir. Üze-
rinde önemle durulması gereken bir konudur.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da köy toplumları henüz kapi-
talist ilişkilerin girmediği, geri kapitalist ve feodal ilişkiler içinde
bulunmaktadırlar. Gerek eşitsiz gelişme yasaları, gerekse iktidar-
ların bu bölgelere karşı yürüttüğü ekonomik-politika Doğu ve Gü-
neydoğu'daki köy toplumları aleyhine bir ekonomik eşitsizlik ve
geriliğin başlıca nedenleri olmuştur. Öteyandan Doğu ve Güney-
doğu'da yaşayan halkın, her türlü toplumsal ve kültürel değer-
lerini koruyup geliştirmesi, uygulanan ırkçı-şoven ve asimilasyon-
cu politikalarla önlenmiş, özellikle bu bölgelerde yaşayan kırsal
toplumların insanları olabildiğince bir toplumsal geriliğin içine
itilmiştir.

Bu kısa belirlemelerden çıkarılacak sonuçlar şunlar olabilir :

1. Türkiye'de köylüler genel olarak, toplumun en yoksul ke-
simini oluşturmaktadırlar.

2. Köylülerin temel uğraşı olan tarım, ektansif ve geri bir
düzeydedir.

3. Tarımsal toprakların dağılımı dengesiz ve adaletsizdir. Bu-
nun sonucu olarak da gelir dağılımı toplumun diğer kesimlerine
göre daha dengesizdir.
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4. Tarımla uğraşan ailelerin yaklaşık % 32'si topraksız, top-
rak sahibi olanların da optimal işletme büyüklüğünden daha az
toprağa sahip olduğu görülmektedir. Bu olgu, her gün artan ölçü-
lerde işsizliği ve gizli işsizliği körüklemektedir.

5. Tarımda göreceli olarak bir makirıalaşma ve suni gübre
kullanma ile sulama etkinliklerinde artış gözlenmekteyse de he-
nüz gerekli olan standartlara ulaşılamamıştır.

6. Tarımsal kredilerin dağılımı yetersiz ve adaletsizdir. Bu
durum tefeciliği, yoksul ve küçük üreticiyi insafsızca sömürmeyi
körüklemektedir.

7. ' Tarım kesiminde özellikle üretim ve pazarlama koopera-
tifçiliği gelişmemiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri ise ancak Ziraat
Bankasının şubeleri gibi iş görmektedirler. Tarım kesiminde çalı-
şanların yani tüm köylülerin hiçbir toplumsal güvencesi yoktur.

8. Köylülerin temel gereksinmeleri asgari ölçülerde bile kar-
şılanamamıştır. O kadar ki, tüm köylülerin % 28'inde içme suyu,
% 88,7'sinde elektrik, % 60'mda yol ve % 40'ında okul bulunma-
maktadır.

9. Eşitsiz gelişme yasası ve siyasal iktidarların uyguladıkları
politikalar sonucu özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki kır-
sal kesimler, başka bölgelerdeki kırsal toplumlarla kıyaslanmaya-
cak ölçüde ekonomik, toplumsal ve kültürel geriliğin karanlığına
itilmiştir.

Kırsal toplumların ana çizgilerle belirtilen bu sorunları, hem
toplumsal hem de eğitim-öğretim yönüyle, kırsal kesimde çalışan
eğitim emekçilerini diğer kesimde çalışan eğitim emekçilerine gö-
re daha ağır sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Genel bir sergilemesi yapılan kırsal toplumların geri sosyo-eko-
nomik yapısal sorunları içinde, kırsal kesimde çalışan eğitim emek-
çilerinin meslek, ekonomik, özlük ve diğer sorunlarına temelden
çözüm bulabilmek olası değildir. Ancak bu kesimlerde çalışan eği-
tim emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının bir ölçüde de ol-
sa iyileştirilmesi, yeni ekonomik demokratik hakların elde edil-
mesi, sağlanan hakların geliştirilmesi görevi, kırsal alandaki so-
runların temelden çözümüne değin ertelenemez.

Köyde Çalışan Eğitim Emekçilerinin Meslek Sorunları

Köyde çalışan eğitim emekçilerinin meslek sorunları, Tür-
kiye'deki dışa bağımlı, çarpık kapitalist yapının oluşturduğu top-
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lumsal-kültürel ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Konuya ilişkin
tartışma, öneri ve çözümler bu genel yaklaşıkla ele alındığı için
kendi içinde tutarlı ve doğru sonuçlara varmak olasıdır.

Meslek sorunlarının odaklandığı çıkış noktası öğretmen ye-
tiştiren kurumlardır. Daha genel bir anlatımla, öğretmen yetiş-
tirme politikasıdır. Bu politika, iki bakımdan Türkiye gerçekleriyle
tutarlı değildir.

1. Öğretmen yetiştiren kurumlar, genel olarak Türkiye top-
lumunun gereksindiği, özel olarak köy toplumlarının gereksindiği
(Köy Enstitüleri hariç) öğretmenleri yetiştirmemiştir.

2. Öğretmen yetiştiren kurumlarda egemen güçlerin gerici,
faşist, ırkçı ve asimileci politikaları daha yoğun ve somut bir bi-
çimde uygulanmak istenmiştir. Bu politikayı özellikle son zaman-
larda (kendi amaçları açısından) başarılı olmuştur.

Bu iki yanlış anlayışın ürünü olarak yetiştirilen eğitim emek-
çilerinin birçok mesleki sorunlarının bulunması kaçınılmazdır. Te-
melde kaynaklanan bu sorunların giderilmesi için aşağıdaki ön-
lemlerin ividilikle alınması gerekmektedir.

1. Öğretmen yetiştiren kurumların demokratik bir yapıya
kavuşturulması ve bunun ön koşulu olarak tek bir kaynaktan öğ-
retmen yetiştirmek ve bu kurumların özerk olması zorunludur.

2. Demokratikleşme, havadan bir talep olmayıp anti-faşist
savaşımın dayattığı, bu kurumların programlarının, eğitim-ürs-
tim yöntemlerinin, yönetiminin ve eğitim hakkının demokratik-
leşmesini içeren canlı ve yakıcı bir taleptir.

Köyde çalışan eğitim emekçilerinin sorunları, çalıştığı koşul-
lara bağlı olarak uygulamak zorunda oldukları programlarda, yön-
tem ve tekniklerde, kullandığı araç ve gereçlerde, uymak zorunda
olduğu yasa ve yönetmeliklerde, sorumlu tutulduğu plan teftiş ve
değerlendirme ile içinde bulunduğu kültürel eğitim ortamında
yoğunlaşmaktadır.

Programlar: köyün gerçek gereksinimleri ile ilgisi olmayan,
yaşamdan kopuk, öğrencileri özüne yabancılaştıran, bilimsel bir
özden yoksun konu listelerini içeren niteliktedirler. Hazırlanış bi-
çimleri anti-demokratik ve tepeden inmedir. Bu sorunların gide-
rilmesi için programların; toplumun çeşitli sınıf ve katmanları-
nın demokratik bir biçimde eğitim emekçilerinin ise ağırlıklı ola-
rak temsil edildiği kurultaylarca hazırlanması gerekmektedir.
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Yöntem ve teknikler: Ezberciliği ve bireyciliği özdendiren, öğ-
rencilerin psikolojisine uygun olmayan, yapıcılığı ve yaratıcılığı
güdükleştiren niteliktedirler. Bu olumsuzlukların giderilmesi için
eğitim emekçilerinin eğitim ve öğretimde uygulayacağı yöntem
ve teknikler, yapıcılığı ve yaratıcılığı geliştiren, toplu iş yapma
ve başarmayı özendirici, barış, özgürlük ve kardeşlik duygularını
geliştirici ve pekiştirici nitelikte olmalıdır.

Köyde çalışan eğitim emekçileri için okul binalarından kullan-
dığı tebeşire değin tüm araç gereçlerin anında bulunması başlı ba-
şına bir sorundur. Bu sorun parasaldır. Bu nedenle eğitim emek-
çilerini en çok tedirgin eden, başarısını, çalıştığı ortamdaki ilişki-
lerini olumsuz yönde etkileyen başlıca öğelerden biridir. Araç-ge-
reç sorunu hem öğrencilerin, hem de öğretmenlerin sosyo psiko-
lojik durumlarıyle gelişme ve başarma güdülerini etkileyen bir
sorundur. Bu sorunun çözümü; Türkiye'de üretilen eğitim araç
-gereçlerini parasız olarak köyde çalışan eğitim emekçilerine gön-
dermekle genel bütçeden yeterince bu fona kaynak ayırmakla
belli ölçüde olasıdır.

Köyde çalışan eğitim emekçilerine uygulanan yasa ve yönet-
melikler; toplumsal koşullar dikkate alınmadığından tepeden in-
me hazırlandığı için anti-demokratiktir. Bu durumun giderilmesi
köyde çalışan eğitim emekçilerini kapsayan yasa ve yönetmelik-
lerin hazırlanmasında eğitim emekçilerinin önerilerini mutlak su-
rette dikkate almakla olanaklıdır.

Köyde çalışan eğitim emekçilerinin planlama etkinlikleri; me-
kanik, tek düze, zoraki ve kırtasi bir işlem niteliğindedir. Teftiş
ise, eğitim emekçilerinin tepesindeki «demoklesin kılıcı» ve kor-
kulu düştür. Basmakalıp ve baskı aracıdır. Bu olumsuzlukların
giderilmesi için planlamanın eğitim emekçilerinin gereksindiği öl-
çü, içerik ve boyutlarda, teftişin ise; denetleyici değil, yol gösterici
ve yetiştirici olması gerekmektedir.

Köyde çalışan eğitim emekçileri kendilerini sürekli geliştir-
me, yenileştirme, bilgi ve becerilerini zenginleştirme olanakların-
dan çok sınırlı ölçüler içerisinde yararlanabilmektedirler. Bu du-
rum, birçok eğitim emekçisinin toplumsal ve mesleki sorunlara
yabancılaşmasına yol açmaktadır. Bu olumsuzluk; TÖB-DER'le
kurulacak diyaloglarla ve iletişim araçlarının daha anlamlı ve
etkili kullanımıyla asgari düzeye indirilebilir. Ayrıca Milli Eğitim
Bakanlığının destekleyeceği, TÖB-DER'in açacağı ya da doğru-
dan Milli Eğitim Bakanlığının açacağı, anlamlı bilimsel, eğitim
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emekçilerinin gereksinimlerine uygun hizmet içi çalışmaları bu
olumsuzluğu belli ölçüde gideren başka bir çözüm yolu olabilir.

Köylerde Çalışan Eğitim Emekçilerinin Ekonomik ve Özlük
Sorunları

Genel ekonomik durumun olumsuz bir gelişim içinde olması,
enflasyon olgusunun ivmeli bir hızla gelişmesi, tüm çalışanları
ağır ekonomik sıkıntı ve bunalımların içine itmiştir. Buna koşut
olarak ulusal gelirden kişi başına düşen kaba ulusal ürünün pay-
laşılmasından çalışanlar aleyhindeki eşitsizlik, çalışanlar kesimi
içinde eğitim emekçilerinin daha da düşük bir pay alması soru-
nun önemini vurgulamaktadır. Üstelik belirtilen özel koşulları
nedeniyle köylerde çalışan eğitim emekçileri açısından sorunun
çözümü ivedilik ve öncelik kazanmaktadır. Bu nedenlerden do-
layı köylerde çalışan eğitim emekçilerinin sorunlarına çözüm ge-
tirmek için alınması gerekli önlemler şunlar olmalıdır :

a) Ekonomik sorunlar . ;

1. Ulusal gelirden kişi başına düşen kaba ulusal ürünün
iki çocuklu bir aile payı, köyde çalışan eğitim emekçileri için ta-
ban ücreti olarak saptanmalıdır.

2. En üst derece ile en alt derece arasındaki dengesizlik gi-
derilmeli, gösterge tablosu yeniden düzenlenmelidir.

3. Yan ödemeler, bölge, köy ve ilçelerin sosyo-ekonomik
yapılarındaki değişkenlik, gözönünde tutularak ödenmelidir.

4. Atama ve yer değiştirmelerde ödenmesi gereken yolluk-
lar günün taşıma ücretlerine uygun olacak şekilde değiştirilmeli
ve zamanında ödenmelidir.

5. Mutemet sorununun çözümü için, mutemet seçme özgür-
lüğünün önündeki engeller kaldırılmalı, mutemetlik ücreti günün
koşullarına göre saptanmalı,. mutemetlerin yeri ve gerekli araç-
ları yönetimce saptanmalıdır.

6. Köylerde çalışan eğitim emekçileri için her ayın ilk haf-
tasında bir gün resmen «maaş alma günü» olarak saptanmalıdır.

7. Köylerde çalışan eğitim emekçilerinin yaptığı ve angarya
niteliği taşıyan işlerde harcanan emeğin karşılığı verilmelidir.

8. Angarya niteliğindeki harcamalar yönetimce ödenmeli-
dir.
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9. Amir durumunda olan kişilerce gerekli gereksiz ilçe ya
da il merkezine çağrılan köylerdeki eğitim emekçilerine yolluk
yövmiye ödenmelidir.

10. En gerekli tüketim maddeleri, ilçe merkezlerinde ya da
köylerde kurulacak tüketim kooperatifleri kanalıyla sağlanmalıdır.

11. 18 saatin dışında kalan ders saatleri için ücret ödenmeli-
dir.

Köyde çalışan eğitim emekçilerinin özlük sorunlarının çözü-
mü için önerilerimiz :

1. Eğitim emekçileri tek tip bir kaynaktan yetiştirilmeli.

2. Atamalar demokratik olmalı, belli merkeze yığılmalar
önlenmelidir.

3. Teftiş ve değerlendirmelerdeki anti-demokratik işleyişe son
verilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için:

a) Değerlendirme yaratılan emeğin saptanması ve ölçülmesi
amacına yönelik olmalıdır.

b) Değerlendirmeyi yapacak olanlar işlevlerine uygun bir
eğitimle donanmalıdır.

c) Değerlendirme denetleyici ve cezalandırıcı olma yerine
yetiştirici ve yol gösterici olmalıdır.

d) Bireysel teftişcilik anlayışı bırakılıp, kurumsal teftiş yön-
temi uygulanmalıdır.

e) Değerlendirme dizgisi demokratik bir öze ve işleyişe ka-
vuşturulmalıdır.

f) Değerlendirme organlarının oluşturulmasında, araçların
saptanmasında ve değerlendirme ile ilgili kararların alınmasında
köylerde çalışan eğitim emekçileri söz sahibi olmalıdır.

4. Köylerde çalışan eğitim emekçilerinin kültürel ve mesleki
yönden kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlamak için ayda
en az 500 .lira (bugün için) bilgilenme ödeneği verilmelidir.

KÖYDE EĞİTİM EMEKÇİLİĞİ YAPMANIN DOĞURDUĞU
DİĞER SORUNLAR

Köy koşullarında çalışmanın doğurduğu bazan özel bazan yö-
resel bazan da genel nitelikte yukarıda belirtilen sorunların dışın-
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da başka sorunlar da vardır. Bu sorunlar ve çözüm önerileri aşa-
ğıdaki biçimde saptanabilir.

A — Köy okullarına genel bütçeden ödenek verilmemesi: Köy
ilkokullarına genel bütçeden ödenek verilmediği için her yıl köy
bütçesinin % 10'u ayrılmaktadır. Bu ödenek bugün için gülünç bir
miktardadır. Ayrıca bu ödeneği toplamak da öğretmen için çoğu
kez bir sorun olmaktadır. Bu sorunun giderilmesi genel bütçeden
her yıl köy okulları için belli bir ödenek ayırmakla olasıdır.

- B — Konut sorunu: Köyde çalışan eğitim emekçilerinin ko-
nut sorunu, köydeki konut sorunuyla içiçedir. Ve bunun içindir ki,
eğitim emekçileri bu konuda çok ciddi ve ertelenmez sorunlarla
karşı karşıyadır. Bu sorunların giderilmesi için :

1. Her eğitim emekçisine köyde, kasabada ve kentte konut
yapılmalıdır.

2. Okullar yapılırken konutlar da birlikte yapılmalıdır.

3. Yapım kolaylığı, ısıtma tasarruf v.b. nedenlerle konutlar
derslikler üzerinde yapılmalıdır.

4. Konutların yapımı ve donatımı devletçe olmalıdır.

C — Beslenme Sorunları : İnsanın varlığını sürdürebilmesi
için besine gereksinimi vardır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik tüm
emekçiler gibi, köyde görevli eğitim emekçileri de gerekli beslenme
olanaklarından yoksundurlar. Zorunlu besin maddelerini bile ala-
mamaktadırlar. Bu sorunun çözümü için :

1. Yeterli ücretin verilmesi,

2. Öğretmenler tüketim kooperatiflerinin yaygın bir biçim-
de kurulması,

3. Kurulacak bu kooperatiflerde köyde görevli öğretmenlere,
ulaşım sorunu gözönüne alınarak bozulmadan saklanabilen besin
maddelerinin öncelik tanınarak verilmesi gerekmektedir-.

Ç — Sağlık ve tedavi sorunları : Köyde görevli eğitim emek-
çileri ve yakınlarının sağlığı, bakımı ve iyileştirilmesi için pratik
çözümler getirilememiştir. Dağınık yerleşme birimlerinde görev
yapmaları kentsel kesim için hazırlanan muayene ve tedavi işlem-
leri ile uyuşmamaktadır. Bunun için :

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dispanserlerin kurulması,

2. Başvuru, kontrol, muayene, reçete ve ilaç konularında
zaman yitiriminin ortadan kaldırılması,
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3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı gezici sağlık ekiplerinin
kurulması bu ekiplerin köyleri taraması,

4. Yılda en az bir kez genel sağlık kontrolundan geçirilmesi,

5. Bayan eğitim emekçilerine doğum öncesi iki ay, doğum
sonrası dört ay tam ücretli izin verilmesi,

6. Eğitim emekçilerinin güç koşullarının gözönüne alınarak
oniki aylık, görev sürelerinin onbeş ay üzerinden hesabedilmesi,

7. Hastalıkları ülkemizde iyileştirilemeyen eğitim emekçile-
rinin yurt dışına devletçe gönderilmesi gerekmektedir.

D — Kendi çocuklarının eğitim sorunları : Köylerde genel
olarak ortaöğretim kurumları yoktur. İlkokuldan sonra eğitim
emekçilerinin çocuklarını okutmaları başlı başına bir sorundur.
Bu sorunun çözümü için :

1. İlkokulda okuyan çocuklara günün koşullarına uygun ço-
cuk zammı verilmesi,

2. İlkokul sonrası çocukların orta ve yüksek öğretimdeki oku-
ma giderlerini karşılayacak yeterli ödeneğin verilmesi,

3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, eğitim emekçilerinin ço-
cukları için yeterli yurtların açılması,

4. Eğitim emekçilerinin çocuklarına yatılı okullarda yeterli
sayıda kontenjan ayrılması, gerekmektedir.

Belirtilen bu sorunların dışında genellikle gözardı edilen
önemli ve temeldeki bir sorun da köylerde çalışan eğitim emekçi-
lerinin çevre ile olan anlaşmazlığı ve çatışmasıdır.

Kırsal nitelik gösteren yerleşme birimlerinde çalışan eğitim
emekçileri genellikle ilkokul öğretmenleridir. İlkokul kesiminde
çalışan 155.121 öğretmenin 99.329'u kırsal kesimde görevlidir.
Araştırmalara göre bunların yaş ortalaması 26,1, meslek tecrübe-
lerinin ortalaması 6,6 yıldır.

Yine eğitim emekçilerinin % 67,3'ü değişik oranlarda köylü-
lerle anlaşmazlık içindedir. Köylülere göre, dünyada olup bitenleri
bilme bakımından köyün yaşlılarından ve muhtardan sonra üçün-
cü sırada yer almaktadır. Köye yenilik getirme yönünden muhtar-
dan sonra ikinci sırayı almaktadır. Bir güçlüğün çözümünde en
sonuncu sırada kendisine başvurulmaktadır.

Burada bir anlaşmazlık yâ da uyuşmazlık sözkonusudur. Bu
uyumsuzluk köylerde çalışan eğitim emekçilerinin kırsal toplu-

65



mun sosyal ekonomik gereksinmelerine yabancı bir eğitim almış
olmasıyla açıklanabilir. Ekonomik toplumsal yaşamı çok geri olan
kırsal toplumun insanı yaşamı ile ilgili gereksinmelerine az da ol-
sa yardımcı olamayan öğretmene örneğin bir tarımcı ya da ebe-
den daha az değer vermektedir.

Ancak şu kadarı unutulmamalıdır ki, tüm bu sorunlara öne-
rilen çözüm yolları, tepeden lütuf olarak hiçbir zaman verilmem.
Tüm eğitim emekçilerinin bilinçli, örgütlü, demokratik savaşi-
mıyla kazanılabilir ve bu kazanımlar ancak bu Koşullarda kalıcı
ve sürekli olabilir.
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