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ÖNSÖZ

Toplumu oluşturan bireylerin sayısı ve ülke yü-
zeyine yerleşme biçimleri onların üretim gücüne 
katılmasını, toplumsal kaynakları paylaşmasını ve 
eğitim olanaklarına ulaşmasını belirleyen etken-
lerdendir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yüz kişiden 
sekseni köylerde yaşarken bugün tam tersi bir du-
rum görülmektedir. Köylerdeki okullar boşalırken 
kentlerdeki okullar büyük oranda dolmaktadır.  Bu 
göç hareketliliği sonucu, köylerde okul çağı nüfusu 
giderek azalmaktadır.  Köylerde öğrenci sayısının 
azlığı, sosyal, coğrafi ve ekonomik nedenlerden 
dolayı birleştirilmiş sınıflı öğretim uygulaması ya-
pılmaktadır.

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yalnızca ülke-
mizde değil, dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan 
bir çok ülkede devam eden bir eğitim-öğretim uy-
gulamasıdır.  Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 
uygulama sebepleri farklılık göstermektedir. Ge-
lişmiş dünya ülkelerinde pedagojik sebeplerden 
dolayı uygulanan bu sistem gelişmekte olan ya da 
gelişmemiş ülkelerde sosyal, coğrafi ve ekonomik 
zorunluluktan dolayı uygulanmaktadır. Ülkemizde  
de birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamaları 
giderek azalmakla birlikte sözü edilen zorunluluk-
lardan dolayı devam etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığımız  UNICEF, UNESCO ve 
OECD gibi uluslararası kuruluşların eğitim ile ilgili 
raporları; Avrupa Birliği eğitim ve öğretim mükte-
sebatı, 10. Kalkınma Planı, Hükümet Programla-
rı, Millî Eğitim Şura Kararları ve diğer üst politika 
belgeleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 

2015–2019 Stratejik Planını hazırlamıştır. Hazır-
lanan Stratejik Plan, Bakanlığımızın çalışmalarını 
etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belir-
lenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir 
yol haritası niteliğindedir. Bu stratejik planda eği-
tim ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim alanları 
bölümünün kurumsal kapasite temasında birleşti-
rilmiş sınıflar yer almıştır. Bakanlığımız tarafından 
çizilen genel çerçeve kapsamında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün hazırladığı 2015-2019 stratejik 
planında da birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitim 
ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim alanları 
bölümünde yer almaktadır. Bu planın gelecekte 
izlememiz gereken yol haritamızı belirlediği göz 
önünde bulundurulduğunda; birleştirilmiş sınıfla-
rın farklı boyutlarıyla ele almak zorunluluğu doğ-
muştur. Bu zorunluluktan hareketle birleştirilmiş 
sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin bütün 
paydaşlarını biraraya getirerek “Birleştirilmiş Sınıf-
larda Öğretimin Niteliği, Sorunları ve Çözüm Öne-
rileri Çalıştayı” nı gerçekleştiriyoruz.

Tüm paydaşlarımızın desteği ve aktif olarak 
katılımları ile gerçekleşen bu çalıştaydan  çıkan 
sonuçların yol gösterici olacağı, birleştirilmiş sınıf-
larda  eğitim uygulamalarına ışık tutacağı, niteli-
ğin arttırılmasına, sorunların çözümüne katkı  sağ-
layacağı kanaatindeyim. Bu bağlamda, çalıştayın 
planlama ve gerçekleştirme sürecinde özveriyle 
çalışan müdürlüğümüz çalışanlarına, fikir ve öne-
rileri ile çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara 
teşekkür ederim.                                                                                                  

Levent YAZICI
İl Milli Eğitim Müdürü
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Giriş

Birleştirilmiş Sınıf Kavramı

Birden çok sınıfın birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir öğrenci grubuyla bir öğretmen tarafından yapı-
lan öğretime birleştirilmiş sınıflarda öğretim denir (Köksal, 2003). Başka bir tanımla birleştirilmiş sınıf-
larda öğretim; farklı yaş, sınıf ve yeteneklerdeki öğrencilerin aynı grup içinde öğretim almalarıdır (Little, 
1994). Birleştirilmiş sınıflar kırsal alanlarda, küçük ve az nüfuslu ilçe ve kenar mahallelerde görülür. 
Her sınıf düzeyinde öğrenci nüfusunun az olduğu bölge okullarında; tüm sınıflar için sadece bir veya 
iki öğretmen bulunabilir (Lıttle, 2006:19). Birleştirilmiş sınıflı okullar, kırsal alandaki köy, mahalle ve 
mezraların okul ihtiyacını karşılamak için açılmıştır. Birleştirilmiş sınıflı okulu ise, Doğan (2000) “Kırsal 
yerleşim birimlerindeki zorunlu eğitim çağına gelmiş çocuklara, ilköğretim hizmeti vermek amacıyla 
düzenlenmiş, bünyesinde birleştirilmiş sınıf bulunan okullardır” şeklinde ifade etmiştir.

Uluslarası literatür incelendiğinde; birleştirilmiş sınıflar kavramı “çoklu düzey”, “çoklu sınıf”, “birleşik 
sınıf”, “dikey grup” ve “aile sınıfları” gibi kavramlarla karşımıza çıkar (Little, 1994). Bazen de “çift düzeyli 
sınıflar”, “bölünmüş düzeyli sınıflar”, “birleştirme sınıfları” veya “karma sınıf” olarak da adlandırılırlar 
(Veenman, 1995). 

Birleştirilmiş sınıflar öğrencilerin farklı gelişim oranlarıyla başa çıkmak için farklı beceri ve yaşa sa-
hip öğrencilerin bir araya getirildiği alternatif bir pedagojik yaklaşımdır (Abay, 2007). Bu yaklaşımın 
dezavantajlarının yanında az da olsa bazı avantajlarının olduğunu söyleyen Mcevan; işbirlikçi öğrenme 
ve akran danışmanlığı; öğrencide bağımsızlık duygusunu, liderlik becerilerini, özsaygıyı ve entelektüel 
gelişimi destekler ve öğretmenler bu okullarda bir yıldan fazla kaldıklarından öğrencileri daha iyi tanır 
ve onları demir gibi işleyebilirler diye belirtmektedir (Mcewan, 1998). Birleştirilmiş sınıf uygulamasın-
da, farklı sınıflardaki öğrenciler birbirleriyle etkileşim ve iletişim içerisindedirler. Farklı gelişim ve hazır 
bulunuşluk düzeylerindeki öğrenciler aynı mekânda, düzeylerine uygun öğrenme-öğretme yaşantıları 
geçirmektedir. Mulryan-Kyne (2005) birleştirilmiş sınıflarda eğitimin müstakil sınıflara göre daha zor 
olduğu düşünülür. Bu çoğu zaman doğru olsa da, bu tarz sınıflardan daha da zor olan müstakil sınıflar 
mevcuttur. Örneğin, geniş ve heterojen, sınırlı kaynağa sahip müstakil sınıflardaki eğitim çok daha zor 
bir hale gelebilir. Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri için en zor durumlardan biri, bu öğretmenlerin müs-
takil öğretmenlere tanınan süre içerisinde farklı seviyedeki öğrencileri eğitmek durumunda olmalarıdır 
(Akt. Mulryan-Kyne, 2007). 

Dünyada Birleştirilmiş Sınıfların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının Dünya’daki uygulanışı incelendiğinde 19.yüzyılın ikinci yarısında, 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da birleştirilmiş sınıflar ilkokullarda yaygın olan model olmuştur. Sanayi devri-
mi ve şehirleşme ile birlikte bu sistem, yerini homojen yaş ve seviyeleri içeren klasik sisteme bırakmıştır. 
1960’ların sonlarında, eğitimin etkisinin artması ve kaynak yönetiminin iyileşmesiyle beraber, birleşti-
rilmiş sınıflardan oluşan küçük okulları kaldırma girişimleri başlamıştır. Fakat 1980’lerden itibaren bu 
anlayış tersine dönmüş ve bu “küçük okullar” dünyanın her yerinde tekrar işlevsel hale getirilmeye 
başlanmıştır (Bayar, 2009).

Gelişmiş dünya ülkelerinde eğitim genelde müstakil sınıflarda gerçekleştirilir ve bu durum aynı 
yaştaki çocukların kendi yaşlarından beklenen beceri ve bilgileri edinmek için benzer fırsatlara ihtiyaç 
duyacakları varsayımıyla desteklenir. Bu bağlamda farklı yaşlardaki çocukları aynı gruba yerleştirmek 
öğrenme ve öğretim açısından daha etkisiz görünür (Beukes, 2006, p. 23). Ancak gelişmemiş ülkelerin 
çoğunluğunda, özellikle kırsal ve uzak kesimlerde, birçok çocuk birleştirilmiş sınıflarda eğitim alır. 
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Resim 1.  Gelişmiş Dünya Ülkelerinde Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamaları

Birleştirilmiş sınıfların kullanımının altında yatan düşünceler arasında da çeşitli farklılıklar görül-
mektedir. Gelişmiş ülkelerde birleştirilmiş sınıflar bazen pratik sebeplerden dolayı kullanılsa da bazen 
de kasıtlı pedagojik tercihler nedeniyle kullanılmaktadır. Bu ikinci durum için öğrenci sayısı veya öğ-
renci-öğretmen oranından ziyade çocuklar belirli nitelikler üzerine sınıflara ayrılır. Öğretmen farklı yaş 
gruplarındaki çocukları aynı sınıfta eğitmenin yararlı olduğuna karar verir ise birleştirilmiş sınıflarda 
eğitim yapılır. Bu tür gruplarda, öğretmenler öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyi üzerine öğrenmelerinin 
temellendirildiğini düşünmez ve bireysel öğrenci ihtiyaçları etrafında öğrenme fırsatları şekillendirilir. 
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Resim 2. Gelişmemiş Dünya Ülkelerinde Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamaları

Mason ve Burns (1997)’un yanı sıra Veenman (1995) da gelişmemiş ülkelerde mevcut öğretmen 
sayısı ile karşılaştırıldığında öğrenci sayıları çok fazla olmamasına rağmen zorunluluktan dolayı birleşti-
rilmiş sınıfların kullanıldığını ifade etmektedir. Birleştirilmiş sınıfların oluşturulmasında hangi düşünce 
yatarsa yatsın, hem gelişmiş hem de gelişmemiş dünya ülkelerinde birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gö-
ren çok sayıda öğrenci olduğuna dair veriler bulunmaktadır. Örneğin, Little (2006b) ve UNESCO (2007) 
2005’te dünyadaki çocukların %30’unun birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gördüğünü belirtmiştir. Birleş-
tirilmiş sınıflar ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Norveç, Avustralya, Almanya, Yunanistan, Rusya, Finlandi-
ya, Fransa ve İrlanda gibi gelişmiş ülkelerde, Çin, Hindistan, Vietnam, Butan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka 
gibi gelişmekte olan ülkelerde ve Peru, Kolombiya ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde bulun-
maktadır. Avrupa’da, birleştirilmiş sınıf uygulaması çoktur. Örneğin, mevcut veriler Hollanda’daki ilkokul 
öğretmenlerinin %53’ünün (Commissie Evaluatie Basisonderwijs, 1994), İngiltere’deki öğretmenlerin 
%25’inin (Pridmore, 2004), İskoçya’daki öğretmenlerin %26.86’sının (Scottish Executive, 2002), İrlan-
da Cumhuriyeti’ndeki öğretmenlerin %40’ının (Department of Education and Science, 2004), Yunanis-
tan’daki öğretmenlerin %31’inin (A. Faragoulataki, personal communication, December 2002) ve Çek 
Cumhuriyet’indeki öğretmenlerin %35’inin (S. Brozove, personal communication, December 2002) bir-
leştirilmiş sınıflarda öğretim yaptığını göstermektedir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması İsviçre, Almanya 
ve İsveç’te de oldukça yaygındır. Poglia ve Strittmatter (1983) İsviçre’deki sınıfların %23’ünün birleşti-
rilmiş sınıf olduğunu ve Knörzer (1985) Almanya’da 80.000 öğrencinin birleştirilmiş sınıflarda öğrenim 
gördüğünü bildirmiştir. 1987-1988 öğretim yılında İsveç’teki okulların yaklaşık üçte biri birleştirilmiş 
sınıflara sahiptir (Little, 1996; Malmros & Sahlin, 1992). 2012-2013 yılında Avusturya daki 17899 ilkoku-
lun 2735’i (15.3 %)(Statistik Austria, 2013a), Finlandiya’daki 15287 ilkokulun 2735’i (16.4) birleştirilmiş 
sınıflı okullardır. 

Dünyada hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkelerin ilkokul öğrencilerinin çoğunun birleştirilmiş sı-
nıflarda eğitim gördüklerini gösteren verilere rağmen, birleştirilmiş sınıfın çok daha az istenen bir eğitim 
stratejisi olduğu üzerine toplanan algı etrafında ciddi bir tartışma süregelmiştir. (Berry, 2010; Taole & 
Mncube, 2012). Araştırma verileri azdır fakat kanıtlar; birleştirilmiş sınıfların çoğunlukta olduğu yerlerin 
özellikle kırsal kesim ve uzak alanlar olduğunu ve birleştirilmiş sınıfların kullanışlı oldukları için iyi uygu-
lamalar olduğunu ifade etmektedir (Benveniste & McEwan, 2000). Birçok küçük kırsal okulların her yaş 
seviyesine ayrı sınıf açacak kadar yeterli sayıda öğrencisi ve öğretmeni bulunmadığından, çocukların 
ilkokul eğitimine ulaşabilmesi açısından, birleştirilmiş eğitim bir yol olarak görülür ve bundan dolayı 
oldukça ekonomiktirler (Juvane, 2005 ). Birleştirilmiş sınıflara verilen öğretmenler yaş seviyesi üzeri-
ne değerlendirmeler yapmaktansa çocukların bireysel öğrenme ihtiyaçlarına odaklanmalıdırlar. Ayrıca 
birleştirilmiş sınıflar öğretmenin kalitesini yükseltmek için potansiyele sahiptir (Beukes, 2006; Juvane, 
2005). Tek yaş grubu çocuklarının öğrenme ihtiyaçlarındaki çeşitlilik önemli derecede olabilir, dolayısıy-
la birleştirilmiş sınıf eğitimi üzerine yetiştirilen öğretmenlerin bütün çocukların faydalanabileceği peda-
goji alanında kendilerini geliştirmesi için bir olanak yaratır. 
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Avrupa’da, 2001 yılında birleştirilmiş eğitim üzerine yapılan araştırmaların çoğu, bu uygulamanın öğ-
rencilerin öğrenmesi üzerine etkisine odaklanmıştır. Birleştirilmiş sınıf eğitimi üzerine tartışmalar sık sık 
öğrencilerin öğrenme sonuçlarının müstakil yaş sınıflarında mı yoksa birleştirilmiş sınıflarda mı daha iyi 
olduğu üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat her iki türün arasında önemli derecede farklılığa rastlanmamıştır 
(Örneğin: Veenman, 1995, Åberg-Bengtsson, 2009 and Lindström and Lindahl, 2011).

Hoffman’ a göre (2003), 2000 yılı civarında pratikte  diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika’nın gene-
linde de çoklu yaş eğitimine karşı yükselen bilinç, çocuk merkezli eğitim açısından farkındalık oluşturdu. 
Örneğin, Orta Avrupa’da Almanca konuşulan bir alandaki araştırma sahasında özellikle okul reformu 
açısından çoklu eğitim son yıllarda araştırılmaya başlandı. Okula başlangıç evresini en uygun hale ge-
tirmede bu uygulama bir fırsat olarak görülür, çünkü birleştirilmiş sınıf esnek bir okula başlangıç sağlar 
ve çocuklar arasında gelişimsel farklılıkları dramatize etmez (Heinzel, 2007, p. 38). Birleştirilmiş sınıflar, 
başarı hedeflerini karşılayamayıp sınıf tekrarı yapan öğrencilerle ilgili problemleri de  azaltır. Çünkü 
öğrenciler yaş gruplarına göre sınıf değiştirmek zorunda kalmazlar, sosyal ilişkileri muhafaza edecek 
şekilde sınıflarının birliği aynı şekilde kalır (Kucharz & Wagener, 2009). 

Birleştirilmiş sınıfların çoğunluğunun küçük ilköğretim okullarında bulunması dikkat çekicidir, ancak 
bazıları da daha büyük ilköğretim okullarında da bulunur. Finlandiya ve Avusturya ‘da birleştirilmiş öğ-
retim için iki ana neden vardır (Kalaoja and Pietarinen, 2009 and Müller et al. 2011). (1) ‘Birleştirilmiş 
öğretim’ doğum oranının düşmesi ve dışarı göç verme sebebiyle nüfusun düştüğü kırsal kesimlerdeki  
eğitim alan topluluğun miktarını stabil tutabilmeyi garanti altına almak ve okulların kapanmasını önle-
mek amacıyla uygulanır.  (2) Çoklu seviye sınıfları; çoklu yaş öğretiminin içeriği ve özellikle felsefi teme-
line ilişkin atıfla pedagojik amaçlar üzerine de oluşturulur.  Çocukların öğrenmesi hakkındaki kararlar 
onların yaş ve sınıfına ilişkili varsayımlara dayalı değil, bundan ziyade onların bireysel ihtiyaçlarını des-
tekleyen bir eğitime dayalıdır. Avusturya’ da bu tür okullar önceleri Montessori pedagojisi kapsamında 
düzenlenmiştir (Ludwig, 2004).

Türkiye’de Birleştirilmiş Sınıfların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

1930 yılında, köyde yaşayan çocukları köy şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yetiştirmek amacıyla ‘‘Köy 
Mektepleri Müfredat Programı’’ çıkarılmıştır. 1939’da toplanan 1. Milli Eğitim Şurası’nda üç sınıflı, tek 
öğretmenli köy okulları beş sınıfa çıkarılmış ve bu okullar için hazırlanan ‘‘Köy İlkokul Program Projesi’’ 
1948 yılına kadar uygulanmıştır. 1948’de şehir ve köy okullarının programları birleştirilip geliştirilerek 
‘‘1948 İlkokul Programı’’ hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 1968 yılına kadar bağımsız sınıflar 
programı birleştirilmiş sınıflarda da 20 yıl uygulanmıştır (Tekışık, 2000, s.1). Türkiye’de 1950-1968 yılları 
arasında öğretim programlarıyla ilgili deneysel nitelikte çalışmalar sürdürülmüş, başka ülkelerdeki uy-
gulamalar incelenmiş ve bu alanda uzman kişiler yetiştirilmiştir (Şahin, 2007). 1951’de Amerika’dan, köy 
okullarımızı incelemek üzere çağrılan Prof. K.V.Wofford’un bize salık verdiği üzere ‘‘sınıf sistemi’’ yerine 
‘‘grup sistemi’’ uygulanmıştır. Bu sistemin amacı 1. 2. ve 3. sınıfları bir grup 4. ve 5. sınıfları da ayrı bir 
grup altında birleştirerek bir grup içinde her yıl birbirine eşit güçlükte öğretim programları uygulamaktır 
(Binbaşıoglu, 1999). 1954’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Amerika’ya gönderilip birleştirilmiş sınıflar 
hakkında eğitim alan 25 kişilik bir öğretmen grubu ülkemizin çeşitli bölgelerinde incelemeler yapmıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda ‘‘Bolu Köy Deneme Okulları Program Taslağı’’ hazırlanmış ve Bolu deneme 
okullarında uygulamaya konmuştur (Tekışık, 2000). 1962 yılında, 108 eğitimci ve ilgiliden oluşan büyük 
bir grup tarafından; bağımsız sınıflar için ayrı, birleştirilmiş sınıflar için ayrı olmak üzere yeni bir program 
taslağı hazırlanmıştır. Bu taslak program; 1962-1963 öğretim yılında yurdumuzu çeşitli yörelerden tem-
sil etmek üzere 14 ilden seçilen 106 tek ve iki öğretmenli 11 birleştirilmiş sınıflı köy okulları ile bağımsız 
sınıflı kasaba ve şehir okullarında uygulamaya konmuştur. 1962 program taslağı, 1964- 1965 öğretim 
yılından itibaren, 1968 yılına kadar, uygulama sahası genişletilerek 1881 okulda 10099 öğretmen tara-
fından, 470250 öğrenciye uygulanmıştır. 1962 ilkokul program taslağı, altı yıllık uygulama sonuçlarına 
göre değerlendirilip geliştirildikten sonra, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarih ve 171 sayı-
lı kararı ile ‘‘1968 İlkokul Programı’’ olarak kabul edilmiştir (Tekışık, 2000, s.1). 1968 yılından 2000–2001 
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öğretim yılına kadar “Birleştirilmiş Sınıflar Programı” İlkokul (İlköğretim I. Kademe) programı içinde ayrı 
bir program olarak yer almaktaydı. 2000–2001 öğretim yılından itibaren değişikliğe gidildi. Talim ve 
Terbiye Kurulu’nun 18.05.2000 tarih ve 122 sayılı kararıyla 2000–2001 öğretim yılından itibaren uygu-
lamadan kaldırılan programların yerine, bağımsız sınıflarda uygulanan; “Fen Bilgisi”, “Sosyal Bilgiler” 
ve “Hayat Bilgisi” programlarının birleştirilmiş sınıflarda da okutulması kararlaştırıldı. Bu uygulama ile;

1.  İlköğretim okullarında aynı programın uygulanması, 

2.  Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğün sağlanması, 

3. İlköğretim okullarında program farklılığından doğan sınıf uyumsuzluklarının ortadan kaldırılması, 

4. Ölçme ve değerlendirmede, üst öğrenime yönlendirmede bütünlüğün sağlanması, hedeflenmişti 
(Yıldırım, 2008).

Tablo 1. Ülkemizde İlkokul ve Birleştirilmiş Sınıflı Okul Sayıları

YILLAR İLKOKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI 
OKUL SAYISI

B.S.İ SAYISININ 
TOPLAM ILKOKUL 
SAYISINA ORANI

B.S.İ. ÖĞRENİM 
GÖREN ÖĞREN-

Cİ SAYISI

B.S.İ ÖĞRENIM GÖREN 
ÖĞRENCI SAYISNIN 

İLKOKULLARDA ÖĞREN-
IM GÖREN TOPLAM 
ÖĞRENCI SAYISINA 

ORANI

2015-2016 26522 5360703 7071 %29.07 156499 %2.9

2014-2015 27544 5434145 8164 %29.63 186718 %3.4

2013-2014 28532 5574916 8457 %29.64 214048 %3.8

2012-2013 29169 5593910 10510 %36.03 256581 %4.5

Kaynak: Strateji Geliştirme Başkanlığı Verileri

Türkiye’de bu uygulamayı zorunlu kılan üç temel neden vardır. Bunlar birleştirilmiş sınıflı okullar-
da şube başına düşen öğrenci sayısının azlığı, öğretmen sayısının azlığı ve köy ilköğretim okullarındaki 
derslik sayısının yetersizliğidir. Türkiye’de 11.348 birleştirilmiş sınıflı okulun 3.987’sinin tek öğretmenli 
olması, öğrenci sayısının azlığının en önemli neden olduğunu göstermektedir (MEB, 2010b). Birleşti-
rilmiş sınıf uygulamasının nedenlerini Tekışık (1989) şöyle belirtmektedir: Öğretmen ve okul ihtiyacı, 
öğrenci mevcudunun azlığıdır (Akt. Özben, 1997). Doğan (1995) ise bu nedenlere doğal şartları, ulaşım, 
göç, kaynak ve alt yapı yetersizliğini eklemektedir. Birleştirilmiş sınıf uygulamasının diğer bir nedeni de, 
öğretmen yetersizliğidir. Tek derslikli bir okul için 20 öğrenciye kadar 1 öğretmen kadrosu, öğrenci sayısı 
21’i aşıyorsa 2 öğretmen kadrosu verilmektedir (Doğan, 2000:19). 

İlimizde Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 yılı stratejik planında birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğ-
retim uygulamaları, kurumsal kapasite bölümünde zayıf yönlerden biri olarak belirlenmiştir. Geçmiş 
yıllardan günümüze kadar birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim uygulaması yapılan okul sayılarında 
düşüşler olsa da bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı önemli orandadır. 

Tablo 2. Tokat ili ilkokul ve birleştirilmiş sınıflı okul sayıları

Yıllar İlkokul Öğrenci Sayısı Birleştirilmiş Sınıflı Okul Öğrenci Sayısı

2015-2016 348 32243 131 2571

2014-2015 373 34809 164 3255

2013-2014 391 36987 162 3432

2012-2013 392 38849 187 4037



BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU

14

Tablo.2’de ilimizde son yıllara ait ilkokul, ilkokullarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı, birleş-
tirilmiş sınıflı ilkokul sayıları verilmiştir. Çizelge 2’deki veriler incelendiğinde birleştirilmiş sınıflı ilkokul 
sayısında %24 ve bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayılarında % 36 oranında bir azalma olmuştur. 
Bu sayıdaki azalmaya rağmen 2015-2016 öğretim yılında ilkokul sayısının % 38’i birleştirilmiş sınıflı okul, 
ilkokullarda öğrenim gören öğrenci sayısının da %7’si birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim-öğretime de-
vam etmektedir.
Tablo 3. İlçelere göre birleştirilmiş sınıflı okulların sayısı

İLÇELER
BİRLEŞTİRİLMİŞ 

SINIFLI OKUL 
SAYISI

2 SINIF BİR ARADA 3 SINIF BİR ARADA 4 SINIF BİR ARADA TOPLAM ÖĞRENCİ

ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ TOPLAM

MERKEZ 33 285 251 25 37 24 52 334 340 674
ALMUS 8 85 83 9 9   94 92 186
ARTOVA 7 26 21 6 5 28 29 60 55 115

BAŞÇİFTLİK 2 41 42     41 42 83
ERBAA 20 82 83 5 5 70 81 157 169 326
NİKSAR 13 66 65 13 10 38 37 117 112 229
PAZAR 4 36 35 19 15   55 50 105

REŞADİYE 5 12 10 13 11 17 19 42 40 82
SULUSARAY 7 31 22   54 32 85 54 139

TURHAL 11 83 78   41 36 124 114 238
YEŞİLYURT 7 62 62   21 15 83 77 160

ZİLE 14 67 60 17 30 27 33 111 123 234
TOPLAM 131 876 812 107 122 320 334 1303 1268 2571

Çizelge 3’ deki verilere 2015-2016 eğitim-öğretim yılında  göre ilimizde merkezde 33, Almus’ta 8, Ar-
tova’da 7, Başçiftlik’te 2, Erbaa’da 20, Niksar’da 13, Pazar’da 4, Reşadiye’de 5, Sulusaray’da 7, Turhal’da 
11, Yeşilyurt’ta 7, Zile’de 14 olmak üzere toplam 131 birleştirilmiş sınıflı okulda toplam 2571 öğrenci 
öğrenimine devam etmektedir.

Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim yapılan okul sayısı giderek azalmakla birlikte ülkemizde  2015-
2016 öğretim yılında 7071 okulda 156499 öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretime devam et-
mektedir. İlimizde de birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim uygulaması devam etmektedir. Bütün bu 
bilgiler göz önünde bulundurulduğunda eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacı ile bu uygu-
lamadan yararlanan öğrencilerimize daha iyi bir eğitim-öğretim fırsatı sunmak için “Birleştirilmiş Sınıf-
larda Öğretimin Niteliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayını düzenlemek gerekliliği doğmuştur.
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     ÇALIŞTAYIN ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerle “Birleşti-
rilmiş Sınıflar Birleşerek Büyüyor” projesi kapsamında her ay çalışma toplantıları düzenlenmektedir. Bu 
toplantılarda birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerimiz ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğ-
retim süreci, niteliği, öğretmenlerimizin motivasyonları, bu uygulamada öğrenim gören öğrencilerimi-
zin akademik başarıları, sosyal becerileri ve bir üst öğrenime devam etme durumları aylık belirlenen 
gündemlere göre görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde raporlar tutulmuştur. Bu raporlar nitel araştır-
ma yöntemlerinden “Betimsel Analiz” yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz edilen raporlardan 
birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim uygulamalarında yeterli derecede verim alınamadığı, öğrencile-
rin akademik başarılarının istenen düzeyde olmayabildiği, bu öğrencilerin bir üst öğreniminde başarılı 
olmayabildekleri, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ve mesleki yalnızlık ya-
şayabildiklerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu raporlardan elde edilen veriler 2015-2016 eğitim-öğre-
tim yılı başlangıcında Eylül ayında İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI’nın başkanlığında toplanan 
komisyonda değerlendirilmiştir. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI’nın başkanlığında ARGE biriminde yapılan toplantıda bir-
leştirilmiş sınıflarda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, bu okullarda öğrenim 
gören öğrencilere eğitim-öğretimde fırsat eşitliği sunmak için yeni modeller geliştirmek ya da var olan 
modelin geliştirilmesine yönelik olarak çözüm önerileri belirlemek için bir çalıştay düzenlenmesi karar-
laştırıldı.
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Çalıştay ile ilgili olan süreçte birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim uygulamasının bütün paydaşları-
nın bulunduğu komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda;

Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim uygulamaları alanında uzman akademisyenler

● İlçe kaymakamları

● İlçe milli eğitim müdürleri

● İl milli eğitim müdürlüğü yöneticileri

● İlçe şube müdürleri

● Maarif müfettişleri

● Okul müdürleri 

● Sınıf öğretmenleri

● Rehberlik öğretmenleri

● Okul öncesi öğretmenleri

● Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görmüş öğrenciler

● Köy muhtarları

● Veliler

Olmak üzere dört ayrı komisyon oluşturulmuştur. Çalıştay sürecinde yer alan komisyonlarda görü-
şülmek üzere iki ayrı tema belirlenmiştir. Çalıştay gruplarından iki tanesi “Birleştirilmiş sınıflarda eğitim 
uygulamalarının bugünü” temasını diğer iki komisyon da       “Gelecek projeksiyonunda birleştirilmiş 
sınıflarda eğitim uygulamaları temasını” ele almışlardır. Çalıştay gruplarında yer alan akademisyenler 
moderatörlük yapmışlardır. Çalıştay gruplarında sabah oturumunda yapılan atölye çalışmalarında yer 
alan raportörler elde edilen verileri moderatörler ile analizini yaparak sonuç raporlarını oluşturmuş-
lardır. Öğleden sonra yapılan oturumlarda sonuç raporları grup moderatörleri tarafından sunulmuştur. 
Çalıştay, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile son bulmuştur.
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM UYGULAMALARININ MEVCUT DURUMU

Çalıştay grubu birleştirilmiş sınıflarda eğitim uygulamalarının mevcut durumunu olumlu ve olumsuz 
yönleri olmak üzere iki tema altında değerlendirmiştir. 

Grup çalışması sonucu birleştirilmiş sınıflı eğitim uygulamalarının olumlu yönleri;

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler bir önceki yıllara ait kazanımlara yönelik eksiklerini 
tamamlama imkânı bulmaktadır.

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler sosyal beceriler açısından daha fazla gelişim sağla-
maktadırlar.

Bu sınıflarda öğrenim gören öğrenciler akran eğitimi katkısı, model alma, sorumluluk bilinci geliştir-
mektedirler.

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri gizil öğrenme ile bir 
üst sınıftaki derslere yönelik olarak yüksek olmaktadır.

Bu sınıflarda öğrenim gören öğrenciler özgüveni yüksek olarak yetişmektedirler.

Köyde kalan öğretmenler velilere eğitimsel anlamda katkı sağlamaktadırlar. Bu durumun sonucunda 
öğretmenlerin köye sosyo-ekonomik ve kültürel katkıları olmaktadır.

Birleştirilmiş sınıflı eğitim uygulamalarının olumsuz yönleri;

●  Bu eğitim-öğretim uygulamasının yapıldığı sınıflarda sınıf yönetimini sağlamak zorlaşıyor. Farklı se-
viyedeki öğrencilerin hazır bulunuşlukları farklı olduğu için derse katılım sağlamak ve etkili öğretim 
yapmak zorlaşmaktadır. Akademik başarı ve eğitim kalitesi olumsuz etkilenmektedir.  Ağırlıklı ola-
rak ana dersler işlenmektedir. Bu durumun sonucu olarak ifade ve beceri derslerine yeterli zaman 
ayrılamamaktadır. Derse ayrılan süre yetmemekte ve yeterince uygulama yapılamamaktadır. Sınıf 
öğretmenleri özellikle İngilizce derslerini işlemekte zorlanmaktadır.

●   Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde lojman ve sosyal imkânlar köylerde mevcut değildir.  Bu 
durumda öğretmenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olmaktadır. Bütün bu neden-
lerden dolayı öğretmenler köylerde kalmak istememektedir.

●   Sınıf öğretmenleri üniversite eğitimlerinde birleştirilmiş sınıflar konusunda nitelikli eğitim alama-
maktadır.

●   Birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenler belli bir görev süresini doldurduktan sonra yer değişikliği 
yapmaktadırlar.

●   Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen sirkülasyonu çok fazla olmaktadır. Bu okulların birçoğunda 
ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir.

●   Öğretmenlerimiz köy yaşamına uyum sağlamakta zorlanmaktadır.

2. GELECEK VİZYONUNDA BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM UYGULAMALARI

Köylerden göçün devam etmesi sonucu köydeki genç nüfusun giderek azalması ile birleştirilmiş sınıf-
lar yakın gelecekte kapanma ile karşı karşıya kalabilirler. Fakat orta vadede köylere tersine göçün olması 
ile bu okullara tekrar ihtiyaç duyubileceği gerçeği de dikkate alınması gereken bir husustur. Dünya’da 
gelişmiş ülkelerde birleştirilmiş sınıflar akran eğitimi, işbirlikçi öğrenme, sorumluluk, problem çözme 
vb. gibi becerileri geliştirdiği için uygulanıyor olması; ülkemizde de bu uygulamanın ilköğretim ve orta-
öğretimde bir model olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
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ÖNERİLER

●  Birleştirilmiş sınıfların müfredatının ayrı tutulması ve yeniden oluşturulması gerekmektedir.

●  Birleştirilmiş sınıflardaki ortam ve mekânlar zenginleştirilmelidir.

●  Uygulamaya dönük uygun sınıflar oluşturulmalıdır.

●  Birleştirilmiş sınıflara atanan öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmelidir.

●  Birleştirilmiş sınıflarda çalışacak öğretmenlerin köy hayatını bilen, isteyerek ve severek bu görevi 
yapacak sınıf öğretmenlerinden seçilmesi ve sözleşme yapılmasına yönelik bir atama sistemi gelişti-
rilmelidir.

●  Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere ek puan, ek ödeme gibi haklar verilmelidir.

●  Öğrenci sayısı az olan yakın köylerdeki birleştirilmiş sınıflar merkezi bir köy okuluna alınarak taşımalı 
eğitime geçilmelidir.

●  Birleştirilmiş sınıflarda anaokullarında olduğu gibi hizmet satın alma yolu ile yardımcı personel istih-
dam edilmelidir.

●  Sınıf öğretmenlerinin, eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümü 3 ve 4. sınıfta ayrı bir müfredat 
eğitimine tabi tutulması veya üniversitelerde birleştirilmiş sınıflara yönelik ayrı bir lisans programı-
nın açılması gerekmektedir.

●  Kardeş okul uygulamasının genişletilip kardeş okuldan materyal, ortak alan ve insan kaynaklarının 
paylaşılarak birleştirilmiş sınıflara eğitim desteğinin verilmesi gerekmektedir (gerektiğinde İngilizce 
ya da matematik öğretmenlerinin desteğinin sağlanması, bu destek duruma göre online olabilir).

●  Zorunlu olmadıkça birleştirilmiş sınıflarda ücretli öğretmen görevlendirilmemelidir.
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM 
UYGULAMALARININ GELECEK PROJEKSİYONU

(Mehmet Akif Ersoy Çalışma Grubu)
Moderatör: Doç.Dr. Ramazan SAĞ

Doç.Dr.Ramazan SAĞ Mehmet Akif Ersoy Grubu
Fatih ÇELİKKAYA Mehmet Akif ERSOY Grubu
Abdullah TAŞTAN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Nuri  YILDIZ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Gürsoy KIZILGÜL Mehmet Akif ERSOY Grubu
Mehmet FEDAKARTÜRK Mehmet Akif ERSOY Grubu
İsmail ÇELEBİ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Ayhan YILDIZ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Selim BOLAT Mehmet Akif ERSOY Grubu
Mücahit KILINÇ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Mustafa KESGİN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Ahmet ŞAHİN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Mustafa DÖNMEZ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Bilal KANLIKAVAK Mehmet Akif ERSOY Grubu
Murat AYAN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Ömer ÖZKAN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Cansu TEZEN Mehmet Akif ERSOY Grubu
Mücahit ALPER ÜNAL Mehmet Akif ERSOY Grubu
Cevdet KUŞ Mehmet Akif ERSOY Grubu
Şeyma SUCU Mehmet Akif ERSOY Grubu
Süleyman UYGUR Mehmet Akif ERSOY Grubu
İremnur UÇAR Mehmet Akif ERSOY Grubu
Nilay AKSU Mehmet Akif ERSOY Grubu
Ahmet AKSU Mehmet Akif ERSOY Grubu
Özcan YILMAZ Mehmet Akif ERSOY Grubu
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1. BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM UYGULAMALARININ MEVCUT DURUMU

Çalıştay grubu birleştirilmiş sınıflarda eğitim uygulamalarının mevcut durumunu değerlendirmiştir. 
Yapılan grup çalışması sonucu birleştirilmiş sınıflı eğitim uygulamalarının mevcut durumu:

●  Bu sorun öncelikle kırsal bölgelerde yaşam sorunudur.

●  Öğretmenler, birleştirilmiş sınıf uygulamasında öğrencilere yeterince zaman ayıramamaktadır.

●  Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında kütüphane ve laboratuvar gibi eğitim ortamları bulunmamaktadır.

●   Eğitim yapılan kırsal bölgelerde veli-okul işbirliği yeterli düzeyde değildir.

●   Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenler müfredatı yetiştirememektedirler. Ders sayısı 
artıkça bölünmeler daha fazla olmaktadır (İngilizce, İ.H.V.Y. ve D. Vb.).

●  Öğretmenli derslerde sınıf yönetiminde problemler yaşanmaktadır.

●  Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri kendilerini değersiz hissetmektedirler.

●  Sınıf öğretmenleri fakülteden mezun olduklarında birleştirilmiş sınıfta eğitim hususunda yeterli bilgi 
ve beceriye sahip değillerdir.

●  Birleştirilmiş sınıflarda eğitim görmüş öğrenciler ortaokula geçtiklerinde bilişsel alanda yetersizlik 
yaşayabilmektedir. Özellikle İngilizce derslerinde bu durum daha fazla görülmektedir.

●  Zor şartlarda çalışan sınıf öğretmenleri zorunlu görev süresini tamamladığında tayin istemektedirler.
Bu durumda ücretli öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda görevlendirilmektedir. Ayrıca bu öğretmen-
lerin büyük bir kısmı sınıf öğretmenliği lisans mezunu olmayan kişilerdir. Bazen de yılda birkaç defa 
ücretli öğretmen değişikliği olabilmektedir.

●  Okul binaları eski olduğu için yapılan çalışmalar kendini göstermemektedir.

●  Köyde tek olarak görev yapan öğretmenler mesleki tükenmişliği daha yoğun yaşayabilmektedir. İş 
yükleri ağır olduğu için köyde görev yapan öğretmenlerin motivasyonları oldukça düşük olabilmek-
tedir.

●  Öğretmenler görev bölgelerinde ikamet etmemektedir. Taşıma ile görev yerlerine gelmekte; bu du-
rumda köy halkı ile okul iş birliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

●  Binaların dağınık durum olması bu okullara yeterince yatırım yapılmasını engellemektedir. Bu durum 
da okullarda ısınma problemi, sosyal donanım yetersizliği, lojmanların bakımsız olması sorununu or-
taya çıkarmaktadır. Ayrıca yatırım yapılan okullar kapanabilmekte, bu durum da yapılan yatırımların 
yeterli derecede faydalı olmasını engellemektedir.

●  Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenler köyde kendini yenileme fırsatı bulamamakta; 
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden yararlanamamaktadır. 

●  Birleştirilmiş sınıflı okullarda ders saatleri dışındaki aktivitelere yeterli zaman ayrılmamakta; sadece 
öğrencilerin ilk okuma yazma becerilerine önem verilmektedir.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM UYGULAMALARINDA GELECEK PROJEKSİYONU

Birleştirilmiş sınıflar coğrafi şartlar açısından zorunluluk yoksa taşıma sistemine geçilerek kaldırılabi-
lir. Taşımalı eğitimin zorlukları olsa da kıyaslandığında birleştirilmiş sınıflarda eğitim uygulamalarından 
daha olumlu olacağı ön görülmektedir. Çağın değişen koşulları içerisinde sınıf öğretmenlerini köylerde 
çalışma koşullarına mecbur kılmak mümkün değildir. Bu yönüyle düşünüldüğünde bu uygulamadan 
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vazgeçmek zorunluluktur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması şu anki haliyle verimli değildir. Bu durum göz 
önünde bulundurulduğunda bu okullarda taşıma yapılabiliyorsa kısa mesafede merkezi okullara taşıma 
ile eğitim-öğretime devam etmek olumlu sonuçlar doğuracaktır. Fakat taşıma sisteminin öğrencilerin 
doğal yaşam ortamlarından ayrılmaları durumunda doğuracağı olumsuzluklar mutlaka değerlendiril-
melidir. Ayrıca birleştirilmiş sınıflı okulların ilkokul kısmı kapatıldığında anasınıflarına devam eden öğ-
renci sayısında düşüşün olacağını okullaşma oranının düşeceği olasılığı da değerlendirilmelidir.

ÖNERİLER

●  Müfredat hafifletilmelidir.1,2,3. sınıflarda sadece  okuma yazma ve sosyal etkinlik olmalıdır. 4. sınıf-
tan sonra diğer dersler olmalıdır.

●  Bu okullarda çalışan öğretmenler pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalıdır. Ücretler ona göre düzenlen-
melidir. Ek hizmet puanı verilmelidir.

●  Birleştirilmiş sınıflı okulların eğitim-öğretim ortamları geliştirilmelidir.

●  Bu okullarda görev yapan öğretmenlerde gönüllülük esası aranmalıdır

●  Eğitim fakültelerinde sınıf öğretmeni yetiştiren programlarda birleştirilmiş sınıflara öğretmen ye-
tiştirme boyutu tekrar gözden geçirilmelidir. Öğretmen yetiştirme programlarında köy sosyolojisi 
dersleri verilmelidir.

●  Öğretmenlere rehberlik çalışmaları yapılmalıdır. Burada görev yapan öğretmenlere kendilerini geliş-
tirmeleri için kurs, seminer gibi fırsatlar sağlanmalıdır.

●  Gönüllü öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflı köy okullarında çalışması sağlanmalıdır.

●  Norm, mümkün olduğu kadar tek öğretmene düşürülmemelidir.
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM 
UYGULAMALARININ BUGÜNÜ

(Mevlânâ Grubu Çalışma Grubu)
Moderatör: Doç. Dr. Tuncay DİLCİ

Doç.Dr. Tuncay DİLCİ MEVLANA  Grubu
Vahdettin OĞUZ MEVLANA  Grubu
Mehmet YILDIZ MEVLANA  Grubu
Zakir ALMA MEVLANA  Grubu
Feramis KAYA MEVLANA  Grubu
Celaleddin ÇINAR MEVLANA  Grubu
Bedir ASLAN MEVLANA  Grubu
Fethi SAYIŞ MEVLANA  Grubu
Mustafa AL MEVLANA  Grubu
Duran ADIGÜZEL MEVLANA  Grubu
Mustafa UZUN MEVLANA  Grubu
Turgut YİĞİT MEVLANA  Grubu
Hanife KOÇ MEVLANA  Grubu
Yasir KAZANCI MEVLANA  Grubu
İbrahim ŞENEL MEVLANA  Grubu
Tuğba AYMAK MEVLANA  Grubu
Salih SINGIL MEVLANA  Grubu
Tuğba MALKOÇ MEVLANA  Grubu
Simay Gönlüm YILMAZ MEVLANA  Grubu
Ayşegül GENÇER MEVLANA  Grubu
Enis KAYA                                   MEVLANA  Grubu
Busenur KILINÇ MEVLANA  Grubu
Havva Nur ÖZTÜRK MEVLANA  Grubu
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 Mevlana Çalışma Grubunda birleştirilmiş sınıflı eğitim uygulamalarının bugünü mekân ve altya-
pı, öğretmen ve nüfus sorunu temaları altında görüşülmüş belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri 
sunulmuştur.

1. MEKÂN VE ALTYAPI SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.1.Okulların ısınma problemi vardır.

Isınmaya ilişkin yardımcı personel istihdamı sağlanması için gerekli tedbirler alınmalı. Yeterli yakıt 
temini sağlanmalıdır.

1.2.Birleştirilmiş sınıflı okullarımız tek odadan oluşmakta , bu da mekân darlığı sorunu oluştur-
maktadır.

Birleştirilmiş sınıflı okulların sınıfları genişletilmeli, daha kullanışlı hale getirilmelidir. Okulun tüm 
alanları kullanıma daha uygun hale getirilmelidir.

1.3.Okul bahçeleri yetersizdir.

Okul bahçeleri, köy şartlarında sosyal yaşantıyı destekleyecek nitelikte düzenlenmelidir.

1.4.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda sınıf içi panolarının dizaynı uygun değildir.

Kullanılmakta olan mekânın genişletilmesi ile sorun çözülebilir.

1.5.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda su ve temizlik sorunu vardır.

Gerek köylü gerekse öğrenciler için bu konuda bilinçli su kullanımı, temizlik hassasiyetine yönelik 
etkinlikler ve faaliyetler planlanmalıdır.

1.6.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda laboratuvar, kütüphane vb. uygulama alanlarının olma-
ması, yardımcı ve destekleyici materyal eksikliği vardır.

Materyaller taşınabilir özellikte olmalı, merkez laboratuvar uygulamalarında olduğu gibi bölgesel 
veya mobil uygulamalara gidilmelidir.

1.7.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda teknolojik ürünler sorunu vardır.

Akıllı tahtalar her sınıfta olmalıdır.

1.8.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda internet erişim hızı sorunu vardır.

Tüm okullara çağın düzeyinde internet bağlanmalıdır.

1.9.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda bakım- onarım eksikliklerinin ivedi olarak yerine getiril-
memesi sorunu vardır.

Bir an önce çözümü için okul bütçeleri oluşturulabilir. Farklı kaynaklar değerlendirilmeli ve aynı za-
manda mobil onarım ekipleri kurulmalıdır.

1.10.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda kaynak, ödenek sorunu vardır.

Genel bütçeden daha fazla pay ayrılmalıdır.

1.11.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda sınıfların ergonomik sorunu vardır.

Gerekli uzman desteği (mimar, iç mimar, eğitimcilerv.b.) sağlanmalıdır.

1.12. Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda lavaboların temizliği sorunu vardır.

Yardımcı personel temin edilmelidir.
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1.13.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda binaların tasarımı ve estetiği eğitim-öğretim mekânla-
rına uygun değildir.

Binaların mimari tasarımına ve estetik özenine dikkat edilmelidir.

1.14. Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda aydınlatma sorunu vardır.

Işıkların soldan gelecek şekilde dizayn edilmeli, yeterli aydınlatma sağlayacak gerekli ortam ve tesi-
sat sağlanmalıdır.

1.15.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda koruma ve barınma sorunları vardır.

Köylünün okulu kendi malı olarak görüp koruması sağlanmalı, okulu benimsemesi için etkinlikler 
yapılmalıdır.

2.ÖĞRETMEN SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2.1.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz mesleki yalnızlık yaşamaktadırlar.

Öğretmenlerin köy hayatında sosyal yönlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Öğret-
menlerin mesleki adanmışlık düzeyini yükseltecek tedbirler alınmalıdır .

2.2.Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz ağırlıklı olarak tecrübesiz  
öğretmenlerdir.

Öğretmenler ilk atama yerlerinde merkeze atanmalı, belirli bir süre merkezde görev yaptıktan sonra 
birleştirilmiş sınıflı köy okullarına atanmalıdırlar.

2.3.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda ücretli öğretmenler görev yapmaktadır.

Ücretli öğretmen görevlendirmesi sadece sınıf öğretmenliği alan mezunlarından olmalıdır. Ayrıca bu 
öğretmenlerin ekonomik şartları iyileştirilmelidir.

2.4.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin motivasyonları düşüktür.

Motivasyon için ekonomik ve özendirici tedbirler alınmalıdır. 

2.5.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin gönüllü olmaması çalışma 
verimini düşürmektedir.

Sınıf öğretmenliği mezunlarından istekli olanların öncelikle köy okullarına atamaları yapılmalıdır.

2.6.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz iletişim problemi yaşamaktadır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve köy sosyolojisi adına köy gerçeğine uygun seminerler ve eğitim 
faaliyetleri yapılması için tedbirler alınmalıdır.

2.7.Birleştirilmiş sınıflı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz görev yeri dışında ikamet et-
mektedir.

Öğretmenlerin görev yerlerinde kalmaları hususunda yönlendirici ve özendirici tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Görev yaptığı yerde ikamet eden öğretmenlerin barınma şartları iyileştirilmeli, kalan 
öğretmenler ödüllendirilmelidir.

2.8.Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerimiz hizmetiçi eğitimlerden yeteri kadar ya-
rarlanamamaktadır.

Yılda en az 2 hizmetiçi eğitime katılımını sağlamak hususunda tedbirler alınmalı, lisans üstü eğitime 
yönlendirilmelidirler. Yaz dönemi seminerleri daha etkili hale getirilmelidir.
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2.9.Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerimiz eğitim fakültelerinden mezun oldukla-
rında yeterli uygulama bilgisine sahip değillerdir.

Eğitim fakültelerinde uygulamalarla daha çok pratikler yapılmalı, deneyimli öğretmenler birleştiril-
miş sınıflara yönlendirilmelidir.

2.10.Eğitim fakültelerinde  öğretmen yetiştirme sorunu vardır.

Eğitim Fakültelerine gelen öğretmen adaylarının seçilmesinde sadece puan değil,mesleğin gerek-
tirdiği diğer becerileri de ölçecek kriterler dikkate alınmalıdır. Eğitim Fakültelerinin yanında uygulama 
okulları açılmalıdır.

2.11. Öğretmenlerin köy şartlarına hazır bulunuşluk düzeyi yeterli değildir.

Eğitim fakültelerinde köy sosyolojisi derslerine ve eğitimlerine yer verilmelidir. Uygulamalar sıklaş-
tırılmalıdır.

2.12. Öğretmenlerimiz yeterince kitap okumamaktadır.

Öğretmenlerimizin ayda en az 2 kitap gideri devlet tarafından karşılanmalıdır.

3.NÜFUS SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

3.1.Köy yaşantısı günümüz insanın sosyal  ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.

Köy yaşantısını özendirici tedbirler alınabilir.

Kentlerde sağlanan imkanların köylerde de sağlanması, köyden kente göçü engelleyecektir. Bu du-
rum da nüfus sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.

3.2.Öğretim Kalitesi

3.2.1.Mekân-altyapı sorunu ve öğretmen yetiştirme ile ilgili sorunlar çözüldüğü takdirde öğretimde 
kalite sorunu kalmayacaktır.

3.2.2. Okullarda alan dışı öğretmen görevlendirilmesi yerine okulların taşınmasının daha avantajlı 
olduğu düşünülmektedir
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1. MEKÂN SORUNU

1.1.Birleştirilmiş sınıflı okulların eğitim öğretim ortamı yetersizdir. Bu durum yeni mezun ve genç 
ya da ücretli öğretmenlerin psikolojisini olumsuz etkilememektedir. Ayrıca öğretmenlerimiz yetersiz 
mekânlardaki sorunlarla baş edememektedir. 

1.2.Öğretmenlerin köylerde kalacak mekânları yoktur. Köylüler lojmanları farklı amaçlar için kullan-
maktadır.

1.3.Mevcut mekânların ısıtılması soba ile gerçekleştiriliyor. Bu sorun ölümle sonuçlanabilecek dere-
cede olumsuz sonuçlara yol açmaktadır..

1.4.Mevcut ihtiyaçlar gerek çağın şartlarını gerekse öğrenci ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdir.

1.6.Donanım açısından değerlendirildiğinde okullar da yeterince araç gereç yok, internet ve telefon 
bağlantısı konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

1.7.Bilgisayar, projeksiyon, defter, kalem gibi temel ihtiyaçlar karşılanmamaktadır.

1.8.Ayrıca bu okullarda okul öncesi eğitimde uygulama, donanım ve araç gereç konusunda sıkıntılar 
yaşanmaktadır.

2.ÖĞRETMEN SORUNU

2.1.Öğretmenin veli ve çevreyle iletişim becerileri zayıftır. Köy halkı ile yeterince etkileşim sağlana-
mamaktadır.

2.2.Öğretmenlerinin planlama ve zamanı kullanma becerileri zayıf olması halinde etkili bir sınıf or-
tamı oluşturulamamaktadır.

2.3.Ücretli öğretmen uygulaması eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

2.4.Öğretmenlerin bu okullarda çok fazla görevde kalmaması  eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin 
akademik başarılarında özellikle okuma yazma becerilerinin kazanılmasında olumsuz sonuçlar doğur-
maktadır.

2.5.Birleştirilmiş sınıfları genel milli eğitim politikası içerisinde ele alacak olursak; öğretmen yetiş-
tirme politikasında ciddi sorunlarımız mevcuttur.  Politikamızın değişmesi gerekmektedir. Öğretmenin 
yeterliliği ve gayreti de okul ve öğrenci başarısını doğrudan etkilemektedir.

2.6.Köy halkı  öğretmene yeterince  yardımcı olmamaktadır. 

2.8.Maarif Müfettişleri tarafından  öğretmene yeterli rehberlik sağlanmamaktadır.

3.NÜFUS SORUNU

3.1.Köyden kente hızlı göç okul ve öğrenci sayısında azalmaya neden olmaktadır. Bu durumunda 
doğal bir sonucu olarak zaman içerisinde mevcut okullar kapanmaktadır.

3.2.Kitle iletişim araçları okul ve öğretmenin yerini almaktadır.

3.3.Köy öğretmenine verilen değer azalmaktadır.

4.EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ

4.1.Birleştirilmiş sınıflı okul uygulamasında öğretim sürecinin gerçekleştirilmesinde mevcut müstakil 
sınıflardaki gibi bir uygulama olmaması öğretim kalitesini olumsuz etkilemektedir.
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4.2.Bu okullar eğitim kalitesini, müstakil sınıflardaki fırsat ve imkan eşitliği açısından yakalayama-
maktadır.

4.3.Öğretmenlerin bu okullardaki iş yükünün fazlalığı eğitim sürecini ve kalitesini olumsuz etkile-
mektedir.

4.4.Ödevli derslerde öğrenciler kendilerini boş kalmış gibi hissetmektedirler.

4.5.Her öğrenci için yeterince zaman ayrılamaması öğrenciyi olumsuz etkilemektedir.

4.6.Öğretmenli ve ödevli saat uygulaması öğrencilerin yeterince dikkat toplama becerisini geliştir-
mesini engellemektedir. Bu durum eğitimin diğer kademelerinde de devam etmektedir.

4.7.Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri, aynı maaşı ve ek dersi almalarına rağmen daha zor şartlarda 
görevler yapıyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

●  Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme politikaları gözden geçirilmelidir. Ülke ihtiyaçlarını esas 
alacak şekilde öğretmen yetiştirme politikaları düzenlenmelidir.

●  Eğitim fakültelerine öğrenci alımında farklı basamaklar uygulanmalıdır. 

●  Fedakârlık yapabilecek öğretmenler yetiştirilmelidir.

●  Birleştirilmiş sınıf uygulaması için ayrı bir öğretmen eğitimi programı oluşturulmalıdır.

●  Köylerde istihdam alanları oluşturulmalı, köyden kente göçü engelleyecek politikalar geliştirilmelidir.

●  Öğretmenler köylerde kadrolu olmalıdır. İstisnai durumlar dışında öğretmenler mevcut yerlerinde 
görevlerini sürdürmelidir. 

●  Öğretmen okulları veya öğretmen akademileri açılmalıdır. 

●  Birleştirilmiş sınıflar için ayrı bir öğretim programı oluşturulmalıdır.

●  Bu okullarda hizmet verecek öğretmenlere çeşitli taltifler verilmelidir. Örneğin ek ders ve ücret kat 
sayısı arttırılmalıdır. Hizmet puanı konusunda düzenleme yapılmalıdır.

●  Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı arttırılmalıdır.

●  Bu okulun bulunduğu çevrede öğretmenin kalabilmesi için lojmanlar uygun şartlarda hazırlanmalı ve 
sosyal aktiveler yapılabilecek çevreler oluşturulmalıdır.

●  Öğretmenler bu okullarla ilk atandıklarında yani hizmet öncesinde ve mevcut hizmet sürelerinde 
belirli aralıklarla eğitime alınmalıdır.

●  Belirli noktalarda kısa mesafalerde taşımalı eğitimin yapılabileceği bölge okulları kurulmalı, velilerin 
kolay ulaşabileceği yakınlıkta olmalıdır.

● Öğrenci sayısının 10’nun altına düşmesi halinde taşımalı eğitime alınması uygulamasında bu sayı 
aşağıya çekilmelidir.

●  Köylerimiz şehirleştirilmeli. Yani kırsal alanları yaşanılabilir hale getirmek için politikalar üretilmelidir.
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖNERİLER

1.  Birleştirilmiş sınıflardaki  eğitim-öğretim ortam ve mekânları zenginleştirilmelidir.

2.  Birleştirilmiş sınıflara atanan öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmelidir.

3.  Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerine İngilizce öğretim yöntem ve teknikleri kursu verilmelidir.

4.  Birleştirilmiş sınıflarda anaokullarında olduğu gibi hizmet satın alma yolu ile yardımcı personel istih-
dam edilmelidir.

5.  Kardeş okul uygulamasının genişletilip kardeş okuldan materyal, ortak alan ve insan kaynaklarının 
paylaşılarak birleştirilmiş sınıflara eğitim desteğinin verilmesi gerekmektedir.

6.  Isınmaya ilişkin yardımcı personel istihdamı sağlanması için gerekli tedbirler alınmalı. Yeterli yakıt 
temini sağlanmalıdır.

7.  Birleştirilmiş sınıflı okullar için mobil veya bölgesel laboratuvar tasarlanmalıdır.

8.  Öğretmenlerin köy hayatında sosyal yönlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

9.  Öğretmenlerin mesleki adanmışlık düzeyini yükseltecek tedbirler alınmalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA ÖNERİLER
1.  Birleştirilmiş sınıfların müfredatı ayrı tutulmalı ve yeniden oluşturulmalıdır.

2.  Birleştirilmiş sınıflarda çalışacak öğretmenlerin köy hayatını bilen, isteyerek ve severek bu görevi 
yapacak sınıf öğretmenlerinden seçilmesi ve sözleşme yapılmasına yönelik bir atama sistemi geliş-
tirilmelidir. 

3.  Öğretmenler ilk atama yerlerinde merkeze atanmalı, belirli bir süre görev yaptıktan sonra birleşti-
rilmiş sınıflı köy okullarına atanmalıdırlar.

4.  Ücretli öğretmen görevlendirmesi sadece sınıf öğretmenliği alan mezunlarından olmalıdır. Ayrıca 
bu öğretmenlerin ekonomik şartları iyileştirilmelidir.

5.  Öğretmen okulları veya öğretmen akademileri açılmalıdır. 

6.  Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı arttırılmalıdır.

7.  Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere ek puan, ek ödeme gibi haklar verilmelidir.

8.  Öğretmenlere rehberlik çalışmaları yapılmalıdır. Burada görev yapan öğretmenlere kendilerini ge-
liştirmeleri için kurs, seminer gibi için fırsatlar sağlanmalıdır.

9.  Akıllı tahtaların kurulumunda birleştirilmiş sınıflı okullara  öncelik verilmelidir.

10.  Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda internet alt yapısı güçlendirilmelidir.

11.  Genel bütçeden birleştirilmiş sınıflı okullara daha fazla pay ayrılmalıdır.

12.  Öğretmenlerin görev yerlerinde kalmaları hususunda yönlendirici ve özendirici tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Görev yaptığı yerde ikamet eden öğretmenlerin barınma şartları iyileştirilmeli, ka-
lan öğretmenler ödüllendirilmelidir.

13.  Yılda en az 2 hizmetiçi eğitime katılımını sağlamak hususunda tedbirler alınmalı, lisans üstü eğitime 
yönlendirilmelidirler. Yaz dönemi seminerleri daha etkili hale getirilmelidir.

14.  Eğitim fakültelerinde sınıf öğretmeni yetiştiren programlarda birleştirilmiş sınıflara öğretmen ye-
tiştirme boyutu tekrar gözden geçirilmelidir. Öğretmen yetiştirme programlarında köy sosyolojisi 
dersleri verilmelidir.
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15.  Eğitim fakültelerinde uygulamalarla daha çok pratikler yapılmalı, deneyimli öğretmenler birleştiril-
miş sınıflara yönlendirilmelidir.

16.  Eğitim Fakültelerine gelen öğretmen adaylarının seçilmesinde sadece puan değil, mesleğin gerek-
tirdiği diğer becerileri de ölçecek kriterler dikkate alınmalıdır. Eğitim Fakültelerinin yanında uygula-
ma okulları açılmalıdır.

17.  Birleştirilmiş sınıf uygulaması için ayrı bir öğretmen eğitimi programı oluşturulmalıdır.

18.  Öğretmenlerimizin ayda en az 2 kitap gideri devlet tarafından karşılanmalıdır.

19.  Belirli noktalarda kısa mesafalerde taşımalı eğitimin yapılabileceği bölge okulları kurulmalı, bu 
okullar velilerin kolay ulaşabileceği yakınlıkta olmalıdır.
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ÇALIŞTAYIMIZDAN KARELER



BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU

34



TOKAT İL MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

35



BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI RAPORU

36


