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ATATÜRK DİYOR Kİ 
 
 
Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünülürken; acı da olsa, hakikati 
görmekten bir an geri kalmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi 
aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur.  
 
Baylar, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, ilim ve marifet, 
yüksek medeniyet, hür fikir ve hür düşünce istiyor. Şeref, namus, istiklal, 
hakiki varlık, vatanın bu taleplerini tamamen ve hızla yerine getirmek 
için esaslı ve ciddi bir surette çalışmayı emreder.  
 
Islah olunacak şeyler, iktisat ve maariftir. Bu sayede memleket imar 
edilecek, millet refah sahibi olacaktır.  
 
Unutulmamalıdır ki, milletin hakimiyetini bir şahısta veyahut mahdut 
eşhasın elinde bulundurmaktan menfeat bekliyen cahil ve gafil insanlar 
vardır.  
 
Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne 
olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel, Türkiyenin istikbaline, kendi 
benliğine, milli an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele 
etmek lüzumu öğretilmelidir.  
 
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye 
Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mâna ve eşkaliyle medeni bir 
topluluk haline getirmektir. İnkılaplarımızın esas gayesi budur. 
 



Yeni Türkiye’nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılaplar, 
sizin muhterem muallimler, sizin içtimai ve fikri inkılaptaki 
muvaffakiyetlerinizle teyid olunacaktır. Hiçbir zaman hatırınızdan 
çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller 
ister.  
 
Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık 
korkuya, tehdide müstenid olduğu için korkak, zelil, sefil, rezil insanlar 
yetiştirir.  
 
Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan 
yegâne millet Türklerdir.  
 
Milletimiz demokratik bir hükümet tesis etmek sayesinde düşman 
orduların imha etti, vatanı kurtardı.  
 
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi 
bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak 
hak ve hürriyetlerine sahiptir.  
 
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye 
olunmalıdır. Bu çok mühimdir. Bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit 
esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka, itimada da lâyık 
değildir.  
 
Medeni hayat ancak bilim ve fen ile olur. Bilim ve fen nerede ise oradan 
alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖNSÖZ  
 
 
 
 
 
 
 
Bilindiği gibi, her öğretmen daha iyi yaşama ve daha iyi çalışma şartları 
ister. Eğitim programlarının içeriğinin ve uygulanışının daha demokratik 
olmasını ister. Yurtta ve dünyada, barış bolluk bereket ve demokrasi 
ister.  
 
Elbette sadece istemekle hiçbir istek gerçekleşmez.  
 
Daha iyi yaşamak isteyen, her şeyden önce yaptığı işi doğru yapar. 
Demokrasi isteyen, sadece istemez, öğretir. Geçmişten ibret almayanlar, 
gelecekte ibret konusu olur.  
 
Bu çalışmanın amacı, boş laf üretmek değildir. Öğretmene yeni yük 
getirmek veya öğretmeni azcık yönlendirmek de değildir. Hele hele 
öğretmeni suçlamak, hiç değildir.  
 
Amacımız, İlkokul Programı ve Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği ile 
amaçları ve kapsamı çok berrak bir şekilde ifade edilmiş olan Eğitici Kol 
Çalışmaları’nın nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Bu çalışmaların nasıl 
yapılması konusunda kafa yoran öğretmenlere ve öğretmene rehberlik 
edeceklere, hiç değilse seviyeli bir tartışma zemini olabilmektir.  
 
1985 “mevzuatı inceleme ödevi” olarak bu konu verildiğinde, önümüzde 
iki yol vardı. Ya, Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği’ni baştan sona bir iki 
defa okuyup “önemli” görülen yerlerini işaretledikten sonra bunları 
“inceleme” diye tekrar edecektik. Ya da; İlkokul Programı’nı, İlkokul 
Yönetmeliği’ni ve Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği’ni bir daha, bir de 
“eğitici çalışmaların ne olduğuna ve nasıl yapılması gerektiğine” dikkat 
ederek gözden geçirirken önceki bilgi ve deneylerimizle birlikte 
düşünecektik. Biz ikinci yolu seçtik.  
 
Gördük ki, “demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı 
için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilinci”nin 
okullarımızda öğrencilere kazandırılması (Milli Eğitim Temel Kanunu, 
m.11) yasa gereğidir. “Demokratik bir hayat için öğrencilerin 
demokrasinin ne olduğunu anlaması” ve “demokrasi eğitiminin yaparak 



ve yaşayarak öğrenme yolu ile sağlanması”, İlkokul Programı’nın 
istediğidir. “Demokrasinin sadece bir idare şekli olmayıp; herkesin 
karşılıklı hak ve sorumluluk taşıdığı, birbirlerinin görüş ve inanışlarını 
saygı ve hoşgörü ile karşıladığı bir yaşama şekli olduğu görüşünün 
benimsetilmesi” ise, İlköğretimin Amaçları’ndan biridir (İA/Ç-2.f). 
Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği de “öğrencilerin demokrasi ilkelerini 
benimsemiş kişiler olarak yetiştirilmesini” istiyor (EÇY-m.5). Öte 
yandan, öğretmen de “demokrasiden yanayım” diyor.  
 
Ama buna rağmen “bazı okullarımızda” istenilen ölçüde başarılı bir 
“demokrasi eğitimi” yapılamıyor.  
 
İşte bu başarısızlık yüzünden, eğitici kol çalışmaları yaparken demokrasi 
bilinci kazandırmayı öne çıkardık.  
 
Konuyu kısa kesin açık ve öz bir anlatımla açıklamaya çalıştık. Bu 
nedenle, bu çalışmanın üslup ve kelime tartışması dışında tutulması 
gerekir. Böylesi tartışmalar, konunun kendisi ile ilgilenmek yerine, ifade 
ediliş biçimi ile ilgilenip tartışmayı sulandırmak veya başka zeminlere 
çekmek amacı taşıyabileceği için, tamamen gereksizdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eğitici Çalışmalar Üzerine Notlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Program ne diyor?  
– Öğretmen ne yapıyor?  
 
“Öğrenciler, demokratik bir hayat için, demokrasinin ne olduğunu 
anlamalıdır. Demokrasi eğitimi, yaparak va yaşayarak öğrenme yolu ile 
sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için, okulun bütün çalışmaları 
demokratik yaşayış kurallarına göre düzenlenmeli, sosyal kol 
çalışmalarına önem verilmelidir.” (İlkokul Programı, İlkokulun Eğitim ve 
Öğretim İlkeleri, 2).  
 
Ama uygulamada görülen ise, Program'ın dediğinin tam tersidir. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de “bazı öğretmenler” bu en önemli 
görevlerini, yani “demokrasi bilinci kazardırma çalışmalarını”, gereği 
gibi yapmıyorlar. Demokrasi tanımlarını ezberletmekle, demokrasi bilinci 
kazandırdıklarını sanıyorlar. Eğitsel Çalışma derslerini, bitmez tükenmez 
iyi ahlâk konuşmaları yaparak, öbür derslere ilave ders olarak, daha 
kötüsü “sınıfta sersest çalışma” adı altında öğrencileri başıboş bırakarak, 
geçiştiriyorlar. Kimi öğretmenler de, kendi sınıflarında bazı eğitici kollar 
için hevesli bir iki öğrencinin seçilip Eğitici Kollar Levhası’na isminin 
yazılması ve resminin yapıştırılması “çalışmalarını” (Aman ne çalışma!..) 
eğitici kol çalışması sanıyorlar.  
 
Öğretmene rehberlik edecekler ise “Niye bu böyle oluyor?..” bile 
demiyorlar.  
 
Oysa, bu çalışmaların ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bilmek, daha 
önemlisi bu çalışmaları gereği gibi yapmak, sadece öğretmenin 
öğrencilerini eğitmesi için değil, aynı zamanda kendini de eğitip her türlü 
haklarına sapip çıkması için de zorunludur.  
 
 



– Eğitici çalışmaların amaçları nelerdir?  
 
 
 
Konu dikkatle incelenecek olursa, eğitici çalışmaların esas amacının 
“demokrasi bilinci kazandırmak” olduğu görülür.  
 
Eğitici çalışmaların öbür amaçları, ( Atatürk inkılâp ve ilkelerine 
bağlanmış olmak, Türk olmanın gururunu duymak, vatanı ve milleti 
sevmek, milli ahlâki ve insani değerlere sahip olmak, sorumluluk 
duygusu ve doğru düşünebilme gücü kazanmak / EÇY-m.5), seviyeye 
uygun özendirici anlatım ve örnek doğru davranışlarla gerçekleştirilebilir.  
 
Ama “demokrasi eğitimi” böyle değildir. “Demokrasi eğitimi, yaparak ve 
yaşayarak öğrenme yolu ile sağlanmalıdır.” (Program). Çünkü “milli ve 
sosyal hayata etkin bir şekilde katılabilme”nin (EÇY-m.5), “yaparak ve 
yaşayarak öğrenme”den başka bir yolu yoktur.  
 
“Eğitici çalışmalarda güdülen bu amaçlara erişebilmek için, Öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar geniş ölçüde okul hayatına katılmaları ve kendi 
kendilerini yönetmeye çalışmaları esastır.” (EÇY-m.6).  
 
 
– Eğitici çalışmalara kimler katılır?  
– Eğitsel Çalışma derslerinde neler yapılır?  
 
 
İlkokul Yönetmeliği, m.78’e göre, “Eğitsel çalışmalar, okuldaki bütün 
öğrencilerin katılmasıyla yapılması zorunlu faaliyetlerdir”. 
 
Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, m.18'e göre, “Her öğrencinin en az bir 
eğitici kola katılması esastır”. 
 
Ama kimi öğretmenlere göre bu böyle değildir. Eğitici çalışmalara 
“okuldaki bütün öğrencilerin katılması” zorunlu değildir. Zorunlu olan, 
bu çalışmaların yapılmasıdır. Okul Öğretmenler Kurulu, ders yılı başında 
okulda o yıl hangi eğitici kolların kurulacağını ve bu kollara kimlerin 
rehberlik yapacağını tesbit eder. Yapılan bu tesbite göre, okulda 
kurulması kararlaştırılan kollar için, her sınıftan o alanda sivrilmiş 
yetenekli bir iki öğrenci seçilir. Seçilen bu öğrenciler, lüzum görüldükçe 
ders saatleri dışında uygun bir yerde ve sorumlu rehber öğretmenin 



başkanlığında toplanıp kol çalışmalarını yürütür. Öbür öğrenciler kol 
çalışmalarına katılmaz.  
 
Eğitsel Çalışma derslerini öğretmen istediği gibi değerlendirir. İster iyi 
ahlâk konuşmaları yapar, ister öbür derslere ilave ders olarak 
değerlendirir, isterse “sınıfta serbest çalışma” yapılması için ayırır. Zaten 
mevcut uygulama da budur. Ve bu uygulamaya sizden başka itiraz eden 
de yoktur!  
 
Mevcut uygulamaya bizden başka itiraz eden olup olmadığı, bizi hiç ama 
hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, mevcut uygulamanın Program ve 
Yönetmelik hükümlerine uyup uymadığıdır, doğru olup olmadığıdır.  
 
Bilindiği gibi, EÇY-m.9, “Eğitici çalışmaların planlanıp düzenlenmesi ve 
yürütülmesi için” haftalık ders dağıtım çizelgesinde “belli bir süre ayrılır” 
diyor. EÇY-m.10, “Haftalık Ders Programı’nda eğitici kollar için ayrılan 
süre, bütün öğrenciler için aynı saate rastlatılır” diyor. EÇY-m.18 ise, “... 
haftalık programda kol çalışmalarına tahsis edilen ders saati” diye bir 
şeyden söz ediyor.  
 
Demek oluyor ki, eğitici kol çalışmaları ders saatleri dışında değil, ders 
saatleri içinde yapılacaktır.  
 
EÇY-m.9, 10 ve 18’deki anlayışa göre, ilkokulun bütün sınıflarında 
“eğitici çalışmaların planlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için” haftalık 
ders dağıtım çizelgesinde çakışan iki ders saati ayrılmıştır. Sözkonu 
edilen bu sürenin adı, Eğitsel Çalışma’dır.  
 
Elbette “eğitici çalışmaların planlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için” 
haftalık ders dağıtım çizelgesinde ayrılan bu sürenin (2 ders saati) 
sınırlanması gerekmez. Bu çalışmalar öğrencilerin boş zamanlarını da 
kapsayacak ve değermendirecek şekilde düzenlenir. (EÇY-m.9 ve 18).  
 
Açıkça söylemek gerekirse, eğitici çalışmalar, kimilerinin sandığı gibi, 
çeşitli alanlarda sivrilmiş yetenekli bazı öğrencilerin ders dışı saatlerde 
yaptığı plansız programsız ve bölük pörçük bir çalışma değildir. Hevesli 
birkaç öğrencinin seçilip Eğitici Kollar Levhası’na isminin yazılması ve 
hatta resminin yapıştırılması değildir. Dahası, Eğitsel Çalışma dersi öbür 
derslerden, sözgelimi Matematik’ten veya Türkçe’den, “daha az önemli” 
değildir. Öbür derslerden hiçbiri için “feda edilemez”dir.  
 
Özetlersek: “Okuldaki bütün öğrencilerin”, “en az bir eğitici kola 
katılarak” yapmak zorunda olduğu “sosyal, kültürel, sportif, vb. eğitici 



çalışmalar” (EÇY-m.2), Eğitsel Çalışma derslerinde “okul içinde ve 
dışında her türlü imkândan yararlanılarak eğitici kollar vasıtasıyla 
yürütülür” (EÇY-m.12). Eğitsel Çalışma derslerinde “eğitici kol 
çalışmaları” yapılır.  
 
 
Eğitici kol çalışmaları nasıl yapılmalıdır? 
 
 
1] Doğaldır ki, her şeyden önce okulda hangi eğitici kolların kurulacağını 
ve bu kollara kimlerin rehberlik edeceğini doğru tesbit etmek gerekir. 
Adının müzikalitesine aldanıp işlerliği olmayan kollar kurmak, doğrusu 
işi baştan boşlamaktır.  
 
Sözgelimi: Her okulda kurulması öncelikle düşünülen Temizlik Kolu, 
ders yılı boyunca Eğitsel Çalışma derslerinde hangi çalışmaları yapar? 
İlkyardım ve dayanışma bilinci kazandırmak için Kızılay Kolu kurmak 
şart mı? Uygulama Bahçesi olmayan okullarda “Bahçe İşleri Kolu”, 
öğreticisi yoksa “Halk Oyunları Kolu” kurmak ne anlama gelir?  
 
Okulda hangi kolların kurulacağı ve bu kollara kimlerin rehberlik 
yapacağı, ders yılı başında Okul Öğretmenler Kurulu’nda görüşülüp 
kararlaştırılır. Okulda kurulacak “Eğitici kolların tür ve sayıları, 
öğrencilerin istekleri de göz önünde tutularak, okulların çevrenin şart ve 
imkânlarına göre öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca tesbit edilir. 
Gerekirse, yıl içinde yeni kollar kurulabilir” (EÇY-m.13). “Rehber 
öğretmenler ders yılı başında öğretmenler kurulunca görevlendirilir. 
Gerektiğinde bir eğitici kola birden fazla öğretmen görevlendirilir” 
(EÇY-m.14).  
 
2] Okulda hangi eğitici kolların kurulacağını ve bu kollara kimlerin 
rehberlik yapacağını doğru tesbit etmek yetmez. Bu çaışmaların nasıl 
yapılacağını da doğru tesbit etmek gerekir.  
 
Eğitici kol çalışmalarını “her sınıf kendi başına” mı yapacaktır? Yoksa bu 
çalışmalar, “okuldaki bütün sınıfların katılmasıyla, okulca” mı 
yapılacaktır? Ya da “hiç olmazsa, birleştirilmesi mümkün bazı sınıfları 
bir araya getirerek ara yol” mu aranacaktır?  
 
İşte cevaplandırılacak asıl soru budur!  
 
 



Eğitici kol çalışmalarını “her sınıf kendi başına yapsın” diye karar alan 
okullarda:  
 
Bütün eğitici kolların birer bölümü sınıfta bir arada olduğundan, Eğitsel 
Çalışma derslerinde öğretmen bütün kolların sınıftaki üyelerine tek tek 
rehberlik yapmak zorunda kalacağı için; hiçbir öğretmen Öğretmenler 
Kurulu’nda seçildiği eğitici kola,  haftalık ders dağıtım çizelgesinde “kol 
çalışmalarına tahsis edilen” Eğitsel Çalışma derslerinde rehberlik 
yapamayacağı için; kol çalışmaları ister istemez ders dışı saatlere 
kayacağı için; ders dışı saatlerde hiçbir kol kendi başına çalışma olanağı 
bulamayacağı için; öbür öğrencilerle olan ilişkiler donuklaşıp en alt 
seviyede kalacağı için; öğretmen de boş yere okula bağlanıp kalacağı 
için; başarışızlık ve moral çöküntüsü kaçınılmazdır.  
 
Eğitici çalışmaların “okulca yapılması” halinde:  
 
Haftada iki ders saati de olsa, başka öğrencileri tanımak ve onlarla 
birlikte çalışmak, herhalde her öğretmeni önemli ölçüde etkiler. 
Öğretmen daha yumuşak, daha insancıl ve daha demokratik olur. 
Okuldaki öğretmenleri daha yakından tanır. Öğretmenler arasında her 
türlü bilgi alış-verişi artar. Öğrencilerin öbür öğretmenleri de tanıyıp 
kendi öğretmenleri ile kıyaslaması, her öğretmeni “daha iyi öğretmen” 
olmaya zorlar. Daha iyi öğretmen, öğrencileri azarlayıp korkutmaz, 
öğrencilere sopa çekip onların canını yakmaz, hele hele öğrencileri 
aşağılayıp onları kişiliklerini bozmaz. Kendine yapılmasını istemediği 
hiçbir şeyi öğrencilerine de yapmaz. Bu nedenle daha çok sevilir ve 
sayılır. Okuda sevilip sayılan öğretmen, okul dışında da sevilip sayılır. 
Öğretmen moral bakımından fevkalâde güçlenir ve yaptığı işi severek 
yapar. İnsan yaptığı işe sevgisini katarsa, elbette başarılı olur. Böylece, 
öğretmenler ve öğrenciler daha başarılı olur.  
 
Öte yandan, “sosyal, kültürel, sportif, vb. eğitici çalışmalar” (EÇY-m.2), 
“haftalık programda kol çalışmalarına tahsis edilen derrs saatleri” içinde 
yapılacağı ve her öğretmen sadece seçildiği kola rehberlik yapacağı için; 
ders saatleri içinde her kol kendine çalışma olanağı bulacağı için; 
öğrenciler arası ilişkiler artarak devam edeceği için; en önemlisi 
“demokrasi eğitimi” esas olarak “yaparak ve yaşayarak öğrenme yolu ile” 
sağlanabileceği için; başarısızlık ve moral çöküntüsü sözkonusu bile 
olmaz.  
 
Demek ki, öğretmenin seçeceği veya seçmiyeceği “seçenek” daha baştan 
bellidir. Eğitici çalışmalar okulca yapılır. Okulca yapılma olanağı yoksa, 
“birleştirilmesi mümkün bazı sınıflar birleştirilerek, okulun tamamı bu 



sınıfların öğrencilerinde ibaretmiş gibi düşünülerek” yapılır. Ama asla 
“her sınıf kendi başına” yapamaz!  
 
Eğitici Çalışma’ları “her sınıf kendi başına yapsın” demek, bu çalışmalar 
yapılmasın demektir!  
 
3] Devam edelim. Okulda hangi eğitici kolların kurulacağını, bu kollara 
kimlerin rehberlik yapacağını ve kol çalışmalarının okulca yapılması 
gerektiğini görüşüp kararlaştırdıktan hemen sonra, her öğretmen rehberlik 
yapacağı eğitici kol ile ilgili bir “Yıllık Çalışma Programı” taslağı 
hazırlar.  
 
4] Ortak çalışmalar bir takvime bağlanır.  
 
5] Bu takvime göre ders yılı başında ilk fırsatta her sınıfta, okulda 
kurulması kararlaştırılmış kollar için eşit veya eşite yakın sayıda öğrenci 
seçimi dağıtımı yapılır. Hiçbir öğrenci eğitici kol çalışmalarının dışında 
bırakılmaz. “Her öğrencinin en az bir eğitici kola katılması esastır. Her 
öğrenci bir kolun üyesi olmakla beraber, isterse ..... haftalık programda 
kol çalışmalarına tahsis edilen ders saati dışında diğer kolların 
faaliyetlerine de katılıbilir” (EÇY-m.18).  
 
“Sınıf öğretmenleri, öğretmenler kurulunca belirlenen eğitici kolların 
adlarını, amaçlarını, görevlerini öğrencilere açıklar; her öğrenci ilgi 
duyarak çalışabileceği bir eğitici kolu seçer. Ancak, folklör müzik ve spor 
kolları gibi özel yetenek isteyen eğitici kollara öğrenci seçimi yapılırken 
rehber öğretmenler ile sınıf öğretmenleri işbirliği yapar” (EÇY-m.20).  
 
“Sınıf öğretmenleri, eğitici kollar için sınıflarında oluşturulan öğrenci 
listelerini rehber öğretmene ve bir örneğini de okul yönetimine verir” 
(EÇY-m21).  
 
Eğitici kollar için öğrenci seçimi dağıtımı yapıldıktan hemen sonra, 
Eğitsel Çalışma derslerinde öğrenciler kendilerine rehberlik yapacak 
öğretmenin bulunduğu yere (dersaneye, kitaplığa, laboratuvara, salona, 
işlik-atölye ..... veya bahçeye) gider. Kol çalışmaları burada yoğunluk 
kazanır.  
 
Elbette, her çalışma en uygun yerde yapılır. Her kolda, her sınıftan 
öğrenci olur. Eğitici kollar, sınıf seviyesine bakılmaksızın, ortak ilgi istek 
ve yetenekler dikkate alınarak kurulur.  
 



Öğrenci seçimi dağıtımı yapılıp öğrenciler kendilerine rehberlik yapacak 
öğretmenin bulunduğu yere gittikten sonra, yapılacak ilk iş eğitici kolun 
örgüt hiyerarşisini oluşturmaktır.  
 
Başlangıçta, her kol için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve her sınıftan 
bir sınıf temsilcisi seçilmesi yeterlidir. Seçimler, ilgili rehber öğretmenin 
daha önceden hazırladığı “İç Yönetmelik” taslağı görüşülüp kabul 
edildikten sonra, kabul edilen İç Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.  
 
Örgüt hiyerarşisini oluşturan her eğitici kol kendine bir “Yıllık Çalışma 
Programı” hazırlar. Çalışmalar bu programa göre ve ders yılı boyunca 
devam eder.  
 
Eğitici kol çalışmalarının bu şekilde “okulca” yapılması, öğretmene yeni 
ilave yük getirmez mi? Kesinlikle getirmez!  
 
“Eğitici kol çalışmalarının planlanması ve düzenlenmesi, rehber 
öğretmenin gözetim ve denetiminde kol üyesi öğrenciler tarfından 
yapılır” (EÇY-m.11). “Eğitici kol çalışmalarını yöneten öğretmenlerin 
görevi, genel bir gözetim ve denetimden ileri gitmez. İşlerin planlanması 
ve yürütülmesi öğrencilere bırakılır” (EÇY-m.15).  
 
Sadece “eğitici kol çalışmaları”nda değil, bütün çalışmalarda 
“öğretmenin esas görevinin rehberlik olduğu asla unutulmamalıdır” 
(İlkokul Programı / İlkokulun Eğitim ve Öğretim İlkeleri, 19).  
 
Belirtmek gerekir ki, hiçbir kol kendi çalışma alanı dışına çıkamaz. Kendi 
çalışmalarını yaparken, başkalarının çalışmasına zarar veremez. Kollar 
arasında amaçta ve çalışmada uygunluk olması gerekir.  
 
Ders yılı boyunca, Okul Duvar Gazetesi’nde istekli her kol için uygun bir 
yer ayrılır. Her kol kendine ayrılan yerde okuyucuya kendi çalışmalarını 
yansıtır. Böylece, Okul Duvar Gazetesi de hem kollektif olarak 
hazırlanmış olur ve hem de daha ilgi çekici olur.  
 
Belirli gün ve haftalarda bütün eğitici kollar çalışmalarını aynı konu 
üzerinde yoğunlaştırır. Belirli gün ve haftalar için ortak çalışma programı 
yapılır ve uygulanır. Koordinasyonu rehber öğretmenler ve eğitici kol 
başkanları sağlar.  
 
Eğitici kollar arasında dayanışma ve işbirliği, Sene Sonu Okul Sergisi ve 
Sene Sonu Okul Gecesi ile doruk noktasına ulaşır.  
 



Eğitici kol ile ilgili defter dosya ve kararların düzenli olarak 
tutulmasından ve saklanmasından o kolun rehber öğretmeni sorumludur. 
Kol ile ilgili yazılar ve belgeler, ders yılı sonunda ilgili dosyaya 
konulmak üzere okul yönetimine teslim edilir.  
 
 
– Okul Öğretmenler Kurulu ders yılı başında eğitici kol 
çalışmaları ile ilgili olarak ne yapar? 
 
 
1] Okulda hangi eğitici kolların kurulacağını ve bu kollara kimlerin 
rehberlik yapacağını tesbit eder. 
 
2] Eğitici kol çalışmalarının nasıl yapılacağını (Okulca yapılması 
gerektiğini, veya hiç olmazsa birleştirilmesi mümkün bazı sınıfları 
birleştirerek yapmak gerektiğini, bu çalışmaları hiçbir sınıfın “kendi 
başına yapmasının mümkün olmadığını”) görüşüp bir sonuca varır. 
 
Eğitici çalışmaları “her sınıf kendi başına yapsın” diye karar alan okullar 
veya “kendi başına yapmakta” direten sınıflar, bu çalışmaların dışında 
kalır. 
 
Demek ki, atılacak ikinci adım, alınacak ikinci karar, “en önemli” 
olanıdır. 
 
3] Okulda kurulması kararlaştırılan eğitici kolların ders yılı boyunca 
yapacağı çalışmaları ve gerçekleştirmek istediği amaçları (program 
taslaklarını) ilgili rehber öğretmenler hemen oracıkta hazırlar. Bu iş için 
çeyrek saat yeter. 
 
4] Öğretmenler Kurulu hemen oracıkta hazırlanan bu program taslaklarını 
tek tek görüşerek gerekli değişikliği düzeltmeyi yapar ve onaylar. 
Böylece, her eğitici kolun yapacağı çalışmaları ve gerçekleştirmek 
istediği amaçları okuldaki bütün öğretmenler daha işin başında öğrenmiş 
olur. 
 
Öğrencilerin “ilgi duyarak çalışabileceği bir eğitici kolu seçebilmeleri 
için” o yıl okulda kurulması kararlaştırılan “eğitici kolların adlarını, 
amaçlarını ve yapacağı çalışmaları” öğrencilere açıklamak gerekir. 
 
Öğretmen, sadece kendi rehberlik yapacağı eğitici kolun değil, okuldaki 
bütün eğitici kolların o ders yılında neler yapacağını bilmelidir. Bilmezse, 
eğitici kollar için öğrenci seçimi dağıtımı çalışmalarını bile gereği gibi 



yapamaz veya elyordamıyla yapar. Elyordamıyla eğitim öğretim yapmak, 
öğretmene yakışmaz. 
 
5] Bütün eğitici kollar için, bir “İç Yönetmelik” taslağı hazırlar. 
 
6] Eğitici kollar için öğrenci seçimi dağıtımı çalışmalarının bütün 
sınıflarda en geç hangi tarihte bitirilmiş olacağını (sözgelimi, 1985-1986 
ders yılı için 15.Ekim.1985!) ve her öğrencinin kendilerine rehberlik 
yapacak öğretmenin bulunduğu yere ilk defa ne zaman (15.Ekim.1985 
salı günü Eğitsel Çalışma dersinde!) gideceğini tesbit eder. 
 
7] Sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarında her kol için seçilen 
öğrencilerin bir listesini, hangi tarihten önce ilgili rehber öğretmenlere ve 
bir örneğini de okul yönetimine vermesi gerektiğini (EÇY-m.21) 
“karar”laştırır. 
 
8] Eğitici Kol Başkanları Kurulu’nun da ilk defa ne zaman ve nerede ( 
sözgelimi, Ekim.1985’in son Perşembe günü, 5-A sınıfında veya 
Öğretmenler Odası’nda!) toplanacağını tesbit eder. 
 
“Eğitici Kol Başkanlar Kurulu, müdürün veya müdür yardımcısının 
başkanlığında ders yılı başında ortasında ve sonunda olmak üzere yılda 
üç defa, okulun eğitici çalışmalarında koordinasyonu sağlamak üzere 
toplanır ve okulun eğitici kolları arasında işbirliğini sağlar” (EÇY-m.34). 
 
9] EÇY-m.59’a göre, okulda yapılması “uygun görülen” Kahramanlık 
Günleri’nin ve Türk Büyüklerini Anma Günleri’nin hangi tarihlerde 
yapılacağını tesbit eder ve eğitici kol programlarına alır. 
 
Bundan sonrası uygulama ile ilgilidir. 
 
Görüldüğü gibi, eğitici çalışmaların bu şekilde planlanıp düzenlenmesi ve 
yürütülmesi hiç de zor değildir. Zor olmadığı gibi, kendi amaçlarını 
gerçekleştirecek en güvenilir yoldur. Uzun sözün özü özeti, öğrenci 
çalışacak ve öğretmen rehberlik yapacaktır. Yani, öğretmen çalışacak ve 
öğrenci yan gelip yatacak değildir! 
 
Özetleme gerekirse: Öğrencilerin istekeri  ve yetenekleri, okulun ve 
çevrenin imkânları iyice tartılmadan hiçbir kol kurulmaz. İlkokulun bütün 
sınıflarında haftalık ders dağıtım programında çakışan iki ders saati 
ayrılmış olan “Eğitsel Çalışma” derslerinde “eğitici kol çalışması” yapılır. 
Eğitsel Çalışma derslerinde okuldaki bütün öğrenciler seçildiği eğitici 
kolda kendilerine rehberlik yapacak öğretmenin bulunduğu yere (dersane, 



kitaplık, laboratuvar, işlik-atölye veya bahçe’ye) gider. Kol çalışmaları 
burada yoğunluk kazanır. Eğitici çalışmaları “her sınıf kendi başına” 
yapamaz. Bu çalışmalar okulca yapılır. Okulca yapılma olanağı 
bulunmazsa, “birleştirilmesi mümkün bazı sınıflar birleştirilerek” yapılır. 
İkili öğretim yapan okullarda, istekli öğrenciler sabahçı ise öğlencilerin 
ve öğlenciler de sabahçıların yaptığı çalışmalara katılabilir. İstekli 
öğrenciler, öbür kolların ders dışı saatlerde yapacağı çalışmalara da 
katılabilir. Eğitici kollar sınıf seviyesine bakılmaksızın, ortak ilgi istek ve 
yeteneklere göre kurulur. Bu nedenle, Eğitsel Çalışma derslerinde okulda 
şu veya bu sınıf yoktur, şu veya bu kol vardır. Her öğretmen sadece bir 
kola rehberlik yapar. 
 
Öğretmen “rehberlik yapacak” demek, öğrenciler her şeye sıfırdan 
başlayacak anlamına gelmez. Her öğretmen rehberlik yapacağı eğitici kol 
için önceden bir “İç Yönetmelik” taslağı ve bir de “Yıllık Çalışma 
Programı” taslağı hazırlamalıdır. Öğrenciler işte bu taslakları görüşüp 
geliştirerek veya olduğu gibi kabul ederek, kendi kolu ile ilgili İç 
Yönetmelik’i ve Yıllık Çalışma Programı’nı hazırlar. Hem öğrenciler ve 
hem de öğretmenler, önceki yılların bilgi birikiminden ve deneylerinden 
yararlanmalıdır. 
 
İşte bu yüzden, biz de hem öğretmenlere ve hem de öğrencilere kolaylık 
sağlamak amacıyla bir İç Yönetmelik taslağı ve her okulda öncelikle 
kurulmasını düşündüğümüz bazı eğitici kollar için birer Yıllık Çalışma 
Programı taslağı hazırlayıp buraya aldık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İç Yönetmelik 
………...  Kolu  
 
 
1] “Milli ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılabilmek için” öğrenciler;  
 
    A) “- Anlayışlı saygılı ve ölçülü olur, 
         - Farklı görüş ve anlayışları hoşgörü ile karşılar, 
         - Kendi görüşlerini etkili biçimde anlatır, 
         - Yeni durum ve ortamlara uyum sağlar, 
         - Kendine ve başkalarına güvenir, 
         - Ferdi girişimde bulunur, 
         - Grubuna karşı sorumluluk duyar, 
         - Çevresindeki sorunlarla ilgilenir, 
         - Boş zamanlarını doğru değerlendirir” (EÇY-m.5). 
 
    B) “- Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlanır, 
         - Türk olmanın gururunu duyar, 
         - Vatanını ve milletini sever, 
         - Milli ahlâki ve insani değerlere sahip olur, 
         - Sorumluluk duygusu kazanır, 
         - Doğru düşünebilme gücü kazanır, 
         - Demokrasi bilinci kazanır” (EÇY-m.5). 
 
2] ………… Kolu; Kol Başkanı, Başkan Yardımcısı, her sınıftan birer 
Sınıf Temsilcisi ve kendi sınıflarında bu kol için seçilmiş üyelerden 
oluşur. Öbür öğrenciler kolun doğal üyesi sayılır. 
 
3] Kol için seçilenler yapılacak ilk toplantıda, bu "İç Yönetmelik"i 
görüşüp kabul eder. İkinci toplantıda, her sınıftan gelenler kendi 
aralarından birini kendilerine Sınıf Temsilcisi seçer. Daha sonra, Sınıf 
Temsilcisi seçilenler kendi aralarından birini Kol Başkanı ve birini de 
Başkan Yardımcısı seçer. Bunların yerine yeniden seçim yapılır. 
 
4] Seçimler “gizli oylama / açık sayım” esasına göre yapılır. 
 
5] Çalışmalarının devamını ve düzenini Kol Başkanı sağlar. Başkan'ın 
olmadığı hallerde veya gerektiğinde çalışmaları Başkan Yardımcısı 
yönetir. 
 
6] Sınıf Temsilcisi seçilenler kol çalışmalarında geldikleri sınıfı ve sınıfta 
ise kolu temsil eder. 
 



7] Eğitici Kol Başkanları Kurulu toplantılarına Kol Başkanı katılır. Kol 
Başkanı'nın olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı kendi yerine birini 
görevlendirerek toplantılara katılır. 
 
8] Kol ile ilgili defter dosya ve kararların düzenli olarak tutulmasından ve 
saklanmasından kolun rehber öğretmeni sorumludur. Ama Eğitici kol 
çalışmalarını yöneten öğretmenlerin görevi genel bir gözetimden ileri 
gitmez. İşlerin planlanması ve yürütülmesi öğrencilere bırakılır. Her 
eğitici kolun Yıllık Çalışma Proogramı ve İç Yönetmelik’i o koldaki 
öğrenciler tarafından yapılır ve Okul Müdürü’ne onaylatılır. 
 
9] Kol ile ilgili yazılar ve belgeler, ders yılı sonunda ilgili dosyaya 
konulmak üzere İdare'ye teslim edilir. 
 
10] İç Yönetmelik hükümleri, kol üyelerinden en az beş kişinin yazılı 
teklifi ve toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile değiştirilir. 
Değiştirilen her madde için Okul Müdürü’nün onayı şarttır. 
 
Eğitici Kolun Rehber Öğretmeni  
(Ad+Soyad / İmza) 
 
 
 
Satranç Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) İlgili görüş ve hikâyeleri öğrenir. 
2) Satranç oyununun nasıl oynanacağını (karelerin duruşu, elemanların 
adı ve oyun için dizilmesi, her elemenın yapabileceği hareketler, karelerin 
adı ve hamlelerin yazılışı, basit mat şekilleri, oyun kurma, finale hazırlık, 
final, vs.) öğrenir. 
3) Satranç kitapları edinir ve bu kitapları dikkatle inceler. 
4) Bir “satranç takımı” edinir. 
5) Eğitsel Çalışma derslerinde satranç oyunu oynar. 
6) Okulda satranç yarışmaları düzenler. 
7) Okullararası satranç yarışmalarına katılır. 
8) “Tecrübeye ve araştırmaya önem verir, muhakeme kabiliyeti gelişir, 
müsbet düşünce ve şahsiyet sahibi olur” (MEA-2.1). 
9) “Başarılı olduğu zaman öğünmelerden sakınmayı ve başarısız olduğu 
zaman ümitsizliğe düşmemeyi öğrenir” (İA-A.11). 



10) “Doğru düşünmeye engel olan peşin hükümlere, delilsiz inançlara, 
propagandaya, duygu ve heyecanlara kendini kaptırmadan araştırma ve 
inceleme yollarına başvurmayı” (İA-A.6.b) öğrenir. 
 
 
Resim Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Resim malzemelerini tanır ve bunları kullanmayı öğrenir. 
2) Temel resim bilgilerini (resimde kompozisyon, perspektif, desen, ana 
ve ara renkler, sıcak ve soğuk renkler, zıt renkler, renk uyumu, ...) 
öğrenir. 
3) Resim bilgilerini ve el becerilerini, yaparak ve yaşayarak öğrenme 
yolu ile geliştirir. 
4) Yapılmış bitmiş resimleri inceleyerek resim bilgilerini pekiştirir. 
5) Okulda ve her sınıfta bir Güzel Resimler Köşesi hazırlar. 
6) Resim sergileri açar. 
7) Ders yılı boyunca yapılan resimlerden beğenilenleri biriktirir ve Sene 
Sonu Okul Sergisi’nde sergiler. 
8) Okulda ve çevre okullar arasında resim yarışması düzenler. 
9) Yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarına katılır. 
10) Yerli ve yabancı ressamların yaptığı resimleri inceler. 
11) Bayramlarda okulu planlı programlı şekilde süsler. 
12) Sene Sonu Okul Gecesi için sahne dekoru hazırlar. 
13) “Bilginlere ve sanatçılara takdir ve hayranlık duyguları besler” (İA-
A.5.c). 
14) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
 
 
Müzik Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Ses ve kulak eğitimi çalışmaları yapar. 
2) Müzik ve nota bilgisi kazanır. 
3) Tek başına ve başkalarıyla birlikte şarkı türkü söyler. 
4) Şarkı türkü dağarcığını zenginleştirir. 
5) Okul Korusu çalışmalarına katılır. 
6) Türk Halk Müziği’nin iyi icra edilmiş örneklerini (Nezahat Bayram, 
Aşık Daimi, Hüseyin Çırakman, Ruhi Su) dinler. 



7) Türk Sanat Müziği’nin iyi icra edilmiş örneklerini (Hafız Burhan, Zeki 
Müren, Radife Erten, Hilal Çalıkoğlu) dinler. 
8) Klasik müzikle tanışır (Mozart - 40. Senfoni, Bizet – L’Arlésienne 
Suite, Vivaldi - Mandolin Concerto, Khachaturian - Violin Concertos, 
Ferit Alnar - Kanun Konçertosu). 
9) “Bilginlere ve sanatçılara takdir ve hayranlık duyguları besler” (İA-
A.5.c). 
10) “Başarılı olduğu zaman aşırı öğünmelerden sakınmayı ve başarısız 
olduğu zamanlarda ümitsizliğe düşmemeyi öğrenir” (İA-A.11). 
 
 
Gazete Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Okul Duvar Gazetesi'ni çıkarır. 
2) “Orijinal hikâyeler, şiirler, bilmeceler, okul hayatı ile ilgili haber, yazı 
ve resimler üretir” (İlkokul Programı, s.23). 
3) Temiz ve düzenli olmaya özen gösteren sınıfları, beslenme eğitimini 
hangi sınıfların nasıl yaptığını, çeşitli alanlarda en başarılı olan 
öğrencileri, okulde en sevilen öğretmenleri tesbit eder, olumlu her 
davranışı yazı çizi ile değerlendirir. 
4) Öbür kolların çalışmalarına Okul Duvar Gazetesi’nde yer verir. 
5) Atatürk İnkılâp ve ilkelerini öğrenir. 
6) Günlük gazete okuma alışkanlığı kazanır. 
7) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
8) “Demokrasinin sadece bir idare şekli olmayıp; -aynı zamanda- 
herkesin karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdığı, birbirlerinin görüş ve 
inanışlarını saygı ve hoşgörü ile karşıladığı, bir yaşama şekli olduğu 
düşüncesini benimser” (İA-Ç.2.f). 
 
 
Ders Araçları ve Deney Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Okulda mevcut ders araçlarını teslim alır. 
2) Ders Araçları Odası'nı yeniden düzenler. 
3) Mevcut araçları tanır ve bunları kullanmasını öğrenir. 
4) Fen Bilgisi Dolabı Kılavuz Kitabı’nda belirtilen deneyleri yapar. 
5) Yeni ders araçları temin eder. 
6) Eskimiş kırılmış veya bozulmuş ders araçlarını onarır. 



7) Ders araçlarını verirken ve alırken deftere yazar. 
8) Sağlam olarak verilen ders araçlarının, kırık yırtık bozuk veya eksik 
olarak getirilmesi durumunda mevcut durumu ayrı bir deftere yazar. 
Olanı biteni rehber öğretmene bildirir. Gerekirse, araç veya hasar 
ödettirilir. 
9) Sınıfta yapılacak çalışmalarla ilgili ders araçlarını zamanında alır ve 
geri getirir. 
10) “Tecrübe ve araştırmaya önem verir; muhakeme kabiliyeti gelişir, 
müsbet düşünce ve şahsiyet sahibi olur” (MEA-2.ı). 
11) “Doğru düşünmeye engel olan peşin hükümlere, delilsiz inançlara, 
propagandaya, duygu ve heyecanlara kendini kaptırmadan araştırma ve 
inceleme yollarına başvurmayı” öğrenir (İA-A.6.b). 
12) “Bilginlere ve sanatçılara takdir ve hayranlık duyguları besler” (İA-
A.5.c). 
 
 
Kitaplık Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Okul Kitaplığı’nda mevcut kitapları teslim alır. 
2) Kitaplık Odası’nı ve Okul Kitaplığı’nı yeniden düzenler. 
3) Eğitsel Çalışma derslerinde kitap dergi ve gazete okur. 
4) Kitap okuma alışkanlığı kazanır. 
5) Okul Duvar Gazetesi için kitap tanıtım yazıları yazar. 
6) Kişisel kitaplık sahibi olmak için birikim yapar. 
7) Sınıf Kitaplığı kurulması için çalışır. 
8) Okul Kitaplığı için bağış kitap toplar. 
9) “Bilginlere ve sanatçılara takdir ve hayranlık duyguları besler” (İA-
A.5.c). 
10) “Doğru düşünmeye engel olan peşin hükümlere, delilsiz inançlara, 
propagandaya, duygu ve heyecanlara kendini kaptırmadan araştırma ve 
inceleme yollarına başvurmayı” öğrenir (İA-6.b).  
 
 
 
Oyun ve Spor Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Fiziksel ve zihinsel bakımdan kuvvet kazanır. 
2) Sağlıklı yaşama ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 
3) Okulda her sabah istekli öğrencilere spor yaptırır. 



4) Beden Eğitimi derslerinde öğretmene yardımcı olur. 
5) Eğitsel Çalışma derslerinde yeni oyunlar öğrenir. 
6) Teneffüslerde öbür öğrencilerle oyun oynar. 
7) Okulda oyun ve spor yarışmaları düzenler. 
8) Okullar arası spor yarışmalarına katılır. 
9) Kır gezintileri ve piknik gezileri düzenler. 
10) 23 Nisan için küçük yarışmalı oyunlar hazırlar. 
11) Sene Sonu Okul Gecesi için eğitici oyunlar hazırlar. 
12) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
 
 
Halk Oyunları Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Çeşitli yörelerin halk oyunlarından örnekler öğrenir. 
2) Halk oyunlarının oluşum öykülerini öğrenir. 
3) Okulda çeşitli halk oyunları ekipleri oluşturur. 
4) Halk oyunları prova çalışmaları yapar. 
5) Öğrendikleri okul şarkıları için basit oyunlar üretir. 
6) Tekerleme ve sayışma alıştırmaları yapar. 
7) Teneffüslerde ve gezilerde oyunlar oynar. 
8) Halk oyunu yarışmalarına katılır. 
9) Ders yılı boyunca yaptığı çalışmalardan seçtiği bir bölümü, 
23.Nisan’da ve Sene Sonu Okul Gecesi’nde sergiler. 
10) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
 
 
Tiyatro Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Tiyatronun oluşum ve gelişim sürecini öğrenir. 
2) Tekerleme ve sayışma alıştırmaları yapar. 
3) 23.Nisan için, monolog ve diyalog yazar. 
4) Sene Sonu Okul Gecesi için, tiyatro oyunu seçer. 
5) Prova çalışmalarından önce dudak alıştırmaları yapar. Tekerlemeleri 
sürekli hızlı ve yanlışsız söyler.  
6) Prova yapılmayan günlerde kitap dergi ve gazete okur. 
7) Sene Sonu Okul Gecesi için sahne dekoru hazırlar. 



8) Uygun görülecek tiyatro oyunlarına topluca gitme yollarını arar. İmkân 
bulursa topluca gider. Bulamazsa, ailesiyle birlikte gider. Gördüklerini 
gelir arkadaşlarına anlatır. 
9) “Başarılı olduğu zaman aşırı öğünmelerden sakınmayı ve başarısız 
olduğu zamanlarda ümitsizliğe düşmemeyi öğrenir” (İA-A.11). 
10) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
 
 
Okulu Güzelleştirme Kolu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Sınıfta temizliği ve düzeni sağlar. 
2) Okulda ve sınıfta çiçek üretir. 
3) Okul Bahçesi’ni temiz ve düzenli tutar. 
4) Okul Bahçesi’ndeki bitkilerin bakımını yapar. 
5) Ağaçlandırma çalışmalarına devam eder. 
6) Okul Atatürk Köşesi’ni yeniden düzenler. 
7) Okul’un iç duvarlarını güzel sözlerle, Türk büyüklerinin resimleriyle, 
kilim motifleriyle ve resimlerle süsler. 
8) Okul Bahçesi’nin iç duvarlarını yazı ve resimlerle donatır. 
9) Okul Duvar Gazetesi’ne yazılar yazar. 
10) “Doğal güzelliklere ve güzel sanat eserlerine ilgi ve hayranlık duyar” 
(İA-A.9). 
 
 
Kooperatif Kolu - Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Okul Kooperatifi’ne üye olur. Kooperatif çalışmalarına katılır. Okul 
Kooperatifi’nin ürün alım ve satım işlerini yapar.  
2) Kooperatifçiliğin önemini ve gereğini açıklayan yazılar yazar. 
3) Okul Kooperatifi’nde kaliteli beslenme maddeleri (kuru üzüm, fındık, 
ceviz, elma, portakal, mandalina, havuç, peynir, süt, yumurta, vs.) 
satılmasını sağlar. 
4) Okul Kooperatifi’nden alış veriş yapma alışkanlığı kazanır. 
5) Açıkta satılan yiyeceklerin taşıdığı tehlikeleri öğrenir. 
6) Eğitici kol çalışmaları ile ilgili harcama isteklerini görüşüp 
kararlaştırır. 
7) Okula yeni bir su deposu alınması için çalışır. 



8) Bazı öğrencilere beslenme ve giyim kuşam yardımı yapılmasını 
onaylar. 
9) Okul adına olabilecek öbür harcamaları görüşüp onaylar. 
10) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2). 
 
 
Eğitici Kol Başkanları Kurulu / Yıllık Çalışma Programı 
 
Bu koldaki öğrenciler; 
 
1) Yapılacak ilk toplantıda, kendi aralarından kendilerine bir Başkan ve 
bir Başkan Yardımcısı seçer. 
2) Seçildikten hemen sonra, çalışmaları Eğitici Kol Başkanları Kurulu 
Başkanı veya Başkan’ın olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı yönetir. 
3) Yapılacak her toplantıda, daha önceki çalışmalar gözden geçirilir ve 
bir sonraki toplantıdan önce yapılacak çalışmalar tesbit eder. 
4) Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak her kolun yapacağı çalışmaları 
gözden geçirir ve yapılacak ortak çalışmaları kararlaştırır. 
5) Her kolun Başkan’ı, belirli gün ve haftalarla ilgili ortak çalışma 
programını onaylar. Bu programa göre kendi kolunun yapacağı 
çalışmalardan sorumlu olur. 
6) Eğitici Kol Başkanı her bakımdan öbür öğrencilere örnek olur. 
7) “Demokrasinin sadece bir idare şekli olmayıp; -aynı zamanda- 
herkesin karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdığı, birbirlerinin görüş ve 
inanışlarını saygı ve hoşgörü ile karşıladığı bir yaşama şekli olduğu 
düşüncesini benimser” (İA-Ç.2.f).  
8) “Başkaları ile birlikte yaşamayı ve beraber çalışmayı öğrenir” (İA-
B.2).  
 
 
-- Orta Dereceli Okullarda Eğitici Kol Çalışmaları Nasıl 
Yapılmalıdır? 
 
2140 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği, “ilkokul, ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullada 
yapılacak sosyal, kültürel, sportif, vb. eğitsel çalışmalarla .... ilgili 
esasları” (EÇY-m.2) açıklamayı ve “bu okulların eğitici çalışmalarını 
düzenlemeyi” (EÇY-m.1) amaçladığına göre, Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği ilk ve orta dereceli bütün okullar için geçerli olduğuna göre, 
bu konuda okulların herhangi biri için söylenecek her söz diğerleri için de 
aynen geçerlidir. 
 



Eğitici Çalışmalar ilkokullarda nasıl yapılıyorsa, öbür okullarda da aynı 
şekilde yapılır. Şu farkla ki, ortaokulların liselerin ve dengi okulların 
öğrencileri “fiziksel ve zihinsel bakımdan” daha gelişmiş oldukları için, 
yapacakları eğitici çalışmalar da bu seviyeye uygun olmalıdır. 
 
Resmi ve özel bütün ilkokullarda eğitici çalışmalar, üç aşağı beş yukarı 
aynı seviyededir ve öbür okullara göre daha basittir. Daha basit olmasına 
rağmen, atılacak her adım “ilk defa” olmanın sıkıntısını çeker. 
Öğrencilerin bir bölümü mini minnacık olduğu için bu sıkıntı daha da 
artar. Bu nedenle, atılacak her adım ve yapılacak her anlatım elden 
geldiğince açık ve basit olmalıdır. 
 
Ama ortaokullarda ve liselerde, ortaokul ve lise dengi okullarda, 
öğrenciler hem “fiziksel ve zihinsel bakımdan” epeyce gelişmiş oldukları 
için ve hem de bu konuda “ilk defa” olmanın sıkıntısını çekmeyecekleri 
için, yapılacak çalışmalar da yeteri kadar gelişmiş ve seviyeye uygun 
olmalıdır. 
 
Yani, “amaçlar” ve “esaslar” aynıdır, fakat “seviye farkı” olmalıdır. 
 
Bu farklılığı daha iyi kavrayabilmek için, EÇY-m.22-23-24-25 ve 26 bir 
daha gözden geçirilmelidir. 
 
EÇY-m.22: “Eğitici kolun ilk genel kurul gündemini rehber öğretmen 
hazırlar”.  
 
EÇY-m.23: “Eğitici kolun ilk genel kurulu rehber öğretmen tarafından 
açılır. Rehber öğretmen, genel kurulu yönetmek üzere; öğrencilerden bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreteri açık oyla seçtirerek genel 
kurul başkanlık divanı’nı oluşturur”.  
 
EÇY-m.24: “Genel kurul başkanlık divanı, eğitici kol yönetim kurulu ile 
denetleme kurulu'nun seçimini yapar”. 
 
EÇY-m.25: “Genel kurulca aday gösterilen öğrenciler arasından, kolun 
özelliğine göre 5-7 asıl ve 3 yedek üye yönetim kuruluna; 2 asıl ve 2 
yedek üye de denetleme kuruluna seçilir”.  
 
EÇY-m.26: “Yönetim Kurulu'na seçilen asıl üyeler ilgili rehber 
öğretmenin başkanlğında toplanarakaralarından bir başkan, bir başkan 
yardımcası, bir sekreter ve bir sayman seçer”.  
 



İlkokullarda genel kurul çalışmalarını yönetmek üzere 4 kişilik Başkanlık 
Divanı’na, kol çalışmalarının sağlıkı bir şekilde devamını ve düzenini 
sağlamak üzere 8-10 kişilik Yönetim Kurulu’na ve 4 kişilik Denetleme 
Kurulu’na hiç gerek yoktur. Başkanlık Divanı’nın görevlerini rehber 
öğretmen ve Denetleme Kurulu'nun görevlerini Sınıf Temsilcileri yapar. 
Kol Yönetim Kurulu ise, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve her 
sınıftan seçilmiş birer Sınıf Temsilcisi’nden oluşur. Böylesi bir yapı daha 
yararlı olur. 
 
 
– Bir Eleştiriye Cevap 
 
 
Bu kitapçık, daha yazılırken “önemli bir eleştiri” ile karşılaştı. Denildi ki, 
demokrasinin olmadığı bir ülkede “yaparak ve yaşayarak öğrenme yolu 
ile demokrasi eğitimi yapmak” mümkün değildir. İçinde yaşadığımız bu 
ortamda, değil “demokrasi eğitiminin yaparak ve yaşayarak öğrenme yolu 
ile sağlanması”, sadece laf ile yapılması bile mümkün değildir. İşte o 
yüzden bu çalışma, amacı belirsiz boş bir çabadır! 
 
İlk bakışta doğru gibi görünen bu görüş, aslında sapı samana ve bahçeyi 
bostana karıştıran bir görüştür. “Demokrasinin sadece bir idare şekli 
olmayıp, -aynı zamanda- bir yaşama şekli olduğu” esprisini hiç hesaba 
katmadığı için, yanlış bir görüştür. Daha kötüsü, “demokrasi eğitimi”nin 
sadece lafla yapılabileceğini de kabul eden bir görüş olduğu için, en 
yanlış görüştür. 
 
Bu nedenle, bu “görüşe” cevap vermek gerekir. 
 
Her şeyden önce kabul edilmelidir ki, sadece lafla demokrasi olmaz ise, 
sadece lafla demokrasi eğitimi de olmaz. Bu bir. 
 
İkincisi, yurtta demokrasi olup olmadığı ile okulda demokrasi eğitimi 
yapılıp yapılmadığı çok farklı iki olaydır. 
 
Üçüncüsü, yurtta demokrasi olup olmadığı öğretmeni öğretmen olarak hiç 
ama hiç ilgilendirmez. Yurtta demokrasi olup olmadığı öğretmeni, 
öğretmen olarak değil, yurttaş olarak ilgilendirir. 
 
Dördüncü olarak, öğretmeni öğretmen olarak ilgilendiren, mevcut eğitim 
öğretim çalışmalarının Program ve Yönetmelik hükümlerine uyup 
uymadığıdır, doğru olup olmadığıdır. 



 
Son olarak, Bakanlığın belirlediği Program ve Yönetmelik hükümleri 
öğretmenin kafasına yatmıyor diye, öğretmen kendini her şeyin 
“fevkinde” göremez. Daha açık söyleyelim; Program ve Yönetmelik ne 
diyorsa öğretmen onu, nasıl diyorsa öyle, hangi amaçla diyorsa o amaçla 
yapacaktır!..  
 
 
 
Sonsöz  
 
 
Her ailenin en değerli varlığı, toplumun geleceği, çiçeklerin en güzeli, 
ellerindedir öğretmenim. Dikeni var diye, bakımı zor diye, bu kadar 
paraya bu kadar olur diye, ya da başka düşüncelerle, sana emanet edilen o 
en güzel çiçeği çirkinleştirme öğretmenim.  Sana yapılmasını istemediğin 
hiçbir şeyi sen de öğrencilerine yapma. Çocuğu azarlama, çocuğu 
aşağılama, çocuğu korkutma, çocuğun canını yakma öğretmenim. Mini 
minnacık da olsa çocuk, her şeyi merak eder, dünyayı ve olayları 
öğrenmek ister, çocuğun işini zorlaştırma, kolaylaştır öğretmenim. Biz 
demokrasinin tadına varamadık, bari bu çocuklar varsın, onlara 
demokrasiyi öğret öğretmenim.  
 
Bu kitapçık 1985 yaz aylarında yazıldı. “Sevimli bir kitapçık halinde” 
ortaya çıkabilmek için, 1986 Şubat’ında gözden geçirildi. Öğretmenler 
mevcut bilgilerini tazelesinler diye, öğrenciler eğitici kol çalışmalarının 
amaçlarını ve nasıl yapılacağını öğrensinler diye, öğretmene rehberlik 
edecekler görevlerini en iyi bir şekilde yapabilsinler diye, baştan sona 
yeniden yazıldı.  
 
Aklımın erdiği, gözümün gördüğü, dilimin döndüğü, bu kadardı, bu kadar 
yazdım. Ötesini sen anla öğretmenim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
İnternet ortamına konulurken  
 
 
Bu kitapçık, 1985 yaz aylarında yazıldı. Sevimli bir kitapçık halinde 
ortaya çıkabilmek için, Şubat 1986’da gözden geçirildi. Öğretmenler 
mevcut bilgilerini tazelesinler diye, öğrenciler eğitici çalışmaların nasıl 
yapılacağını öğrensinler diye, öğretmene rehberlik edecekler görevlerini 
en iyi biçimde yapabilsinler diye, baştan sona yeniden yazıldı. 
Basıldıktan 24 yıl sonra internet ortamına aktarılırken ekleme çıkarma 
değiştirme düzeltme yapılmadı.  
 
14 yıllık öğretmenken yazdığım bu 28 sayfalık kitapçık basılır basılmaz, 
Eğitsel Çalışmalar dersi İlköğretim Programı’ndan çıkarıldı. Öğretmenler 
ve öğretmen örgütleri sessiz kaldı. İlerici devrimci demokrat milliyetçi 
eğitimci adını kendine yakıştıran öğretmenler böyle bir çalışma yapmadı. 
Öğretmen örgütleri çağdaş eğitim programı üretmedi.  TÖS ve TÖB-DER 
dönemi dahil!..  
 
Resim dersinin İlköğretim Programı’ndan çıkarıldığını öğrenir öğrenmez, 
on yıllık emekli olduğum halde, öğretmenlik damarlarım kabardı. Bir 
dizi  Resim Yapmayı Öğreten Boyama Kitabı  hazırladım. 24 yıl önce, 
Eğitsel Çalışma dersi programdan çıkarıldığında sevinenleri azarlayıp 
ayıpladım. Resim dersi pazar yerindeki kokmuş balıkçı gibi aşağılanırken 
dışlanırken sesini çıkarmayan öğretmenleri ve öğretmen örgütlerini de 
ayıplarım!.. 
 
 
CAHİT ÇELİK 
 


