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BAŞBAKANIMIZ
SAYIN TURGUT ÖZAL’IN
XII. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI’NDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

Millî Eğitim Şûrası nın sayın üyeleri, muhterem misafirler, sayın
basın mensupları; sözlerime, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk
başöğretmen Atatürk olmak üzere, bütün Millî Eğitimde emeği geçmiş
Millî Eğitim Bakanlarımızı ve çok değerli öğretmenlerimizi; hayatta
olmayanları rahmetle, hayatta olanları minnet, sevgi ve saygıyla ana
rak başlıyorum.
Takriben bundan 7 ay önce kurulan Hükümetimizin, 25 Aralık
1987 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğum programında
aynen şu satırlara yer verilmiştir: "Önümüzdeki dönemde, eğitim ve
öğretim, en fazla önem verdiğimiz konulann başında gelecektir." Böylece, yeni Hükümetimizin esas ağırlık noktasını eğitim olarak tespit
etmiştik.
Cumhuriyetimizin başlangıcından beri kurulan 46 hükümet içinde,
ilk defa bizim Hükümetimiz eğitimi en başta gelen konu olarak ele al
mış bulunmaktadır. Nitekim, aradan geçen 7 aylık dönem zarfında eği
time verdiğimiz ağırlığı hissettirecek ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu
nun en açık delili, geçtiğimiz yasama yılında hazırlayarak yürürlüğe
koyduğumuz ve uygulamasına başladığımız eğitim, gençlik, spor ve
sağlık hizmetlerine yeni kaynak imkânları sağlayan kanundur. Son yüz
yıllık tarihimiz çerçevesinde ilk olarak eğitim finansmanını sağlayacak
bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun sayesinde, eğitime ayrılan kaynak
larda - cari ödenekler haricinde - belki bir misli, belki daha fazla bir
artış sağlanmıştır.
Diğer taraftan, eğitim, gençlik ve spor konularında çok önemli
projeler, geçtiğimiz 4 - 5 sene içerisinde geliştirilmiştir.
1988 yılı bir tasarruf yılı ilan edilmesine karşılık, bu alanlarda bü
yük yatırım projelerine de başlanmıştır ve devam edilmektedir.
Ayrıca, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde, meselâ çok önemli olarak gör
düğüm "Meslekî Teknik Öğretim, Çıraklık Eğitimi” konularında re
form mahiyetinde kanun çıkarılmış ve bunun tatbikatına başlanmış ;
rakamlar yanlış hatırımda değilse şu anda 140 bin kadar çırak eğitim
de ve 180 binden fazla - zannediyorum 200 binin üzerinde - dual eğitim-
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de, meslekî teknik eğitimde öğrencimiz vardır. Bu rakamları, önü
müzdeki bir iki sene içerisinde 700 bin seviyesine çıkarmayı düşünü
yoruz.
Değerli Şûra üyeleri, Türkiye, geçtiğimiz yıllarda büyük bir geliş
me ve kalkınma hamlesi içindedir. Bu gelişme ve kalkınma hamlesinin
temelinde, daha evvelki yıllarda başlattığımız, bizden evvelki hükü
metlerin önem verdiği eğitim meselesi yatar. Bakınız birçok misal söy
leyebilirim. Meselâ, 1973 'te tamamladığımız Keban Baraj ve Hidro
elektrik Santralı, bir yabancı müteahhitlik grubu tarafından yapılmış
tır. Bugün, ondan çok daha büyük Atatürk projesini - Atatürk Barajı
nı - bir yerli müteahhitlik, mühendislik firması yapmaktadır. Bu, Tür
kiye’de eğitim sahasında eskidenberi gelen birikimin bir neticesidir.
Tabiî bunlar olmasaydı, bu imkânları bizim elde etmemiz mümkün
olamazdı.
Aynı şekilde, eğer bugün Türkiye, ihracatını süratle geliştirebili
yorsa; genç insanlar ellerinde çantaları, dünyanın her tarafına mal
satıyorlarsa ; bu konuda makro meselelerin çözümüne getirdiğimiz ye
ni bakış tarzının rolü olmakla beraber, bu insan gücüne sahip olma
mız da bu meselenin çözümünde büyük rol oynamıştır.
Türkiye, Cumhuriyeti nin kuruluşundan bu tarafa, en önemli hedef
olarak Batıya yetişmeyi esas almıştır. Atatürk’ün ideali, budur. Bizim
millî eğitimimizden başlayarak birçok sahalarda yapmak istediğimiz
gelişmenin de hedefi budur.
Tabiî son yıllarda çok önemli hamleler yapıyoruz, doğrudur. Bun
lardan - benim gördüğüm - en önemlisi memleketimizin gelişmesini,
kalkınmasını, bir nevi zincirle bağlayan ve her 10 senede bir başımıza
gelen dış ödemeler dengesi dediğimiz çıkmazın ortadan kaldırılmasıdır.
Türkiye, gelişme ve kalkınma yolunda şu geçtiğimiz 38 seneye
- 1950 'den itibaren - baktığımız zaman, devamlı olarak bir sıkıntıyla
karşı karşıya kalm ıştır; gelişme hızlanmış, fakat döviz dengesi bu ge
lişme hızlanmasını takip edememiştir. Yaptığımız incelemelere göre,
bunun temelinde yatan hadise, esas itibariyle Türk ihracatının bünye
sinden gelmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa, 1980'e ge
linceye kadar Türk ihracatının esas bünyesi ziraî karakter olarak gö
rülmektedir.
Tabiî bütün dünya şunu çok iyi biliyor ki, dünya üzerinde bugün
hâkim olan ülkeler, esas itibariyle ileri sanayi ülkeleridir. Dünya tica-
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retini, dünyanın politikasını esas itibariyle bunlar yönetmektedirler.
Türkiye, Batıya yetişme meselesini güdecekse, o takdirde bu bünyesi
ni, yani şu ihracat yapısını değiştirmek zorundadır. Aksi takdirde,
ziraî karakteri ağır olan bir ülkenin, hiçbir zaman kalkınmamışlık
zincirini kırması mümkün olamamıştır.
Dünyada üç çeşit ülke var. Birincisi, ziraî karakteri ağır olan ül
keler. İkinci grup ülkeler, hammadde üretenler -petrol üreticileri de
dahildir- .Üçüncü grup ülkeler de ileri sanayi ülkeleridir.
Türkiye, zannediyorum geçtiğimiz 8 -10 sene içerisinde bunda çok
büyük bir hamle yapmış ; bugün ihracatının bünyesini yüzde 65 tarım
ürünlerinden, yüzde 80 sanayi ürünlerine - son rakamlara göre - getir
miştir. Tabiatiyle şunu çok rahatlıkla görebiliyorum ki, artık bu dar
boğaz bizim ayağımızı bağlamayacaktır. Türkiye, ihracatını süratle ge
liştirecek ve kalkınmasını da devamlı bir surette götürebilecektir.
Peki, darboğaz ne olacaktır ; bizim Batıya yetişmemize engel ola
bilecek olan darboğaz, eğitimdir. îşte, onun için eğitim meselesine ver
diğimiz önem buradan gelmektedir.
Eğitimimizi, eğer 21 inci asra göre, yani o tarihteki hedeflere göre
- kanatim şu : 1995 - 2005 yılları arasındaki 10 senede - yetişecek bir
nesil düşünürsek, bu nesli o devreye göre hazırlayabilmek, en önemli
hedeflerden biri olmalıdır. Çünkü, asrımız ilim, teknoloji asrıdır. Ar
tık ileri sanayi ülkesi olmak da kâfi gelmiyor. İleri enformasyon top
luluğu olmak gerekiyor. Bu da, çok daha ileri seviyede bir eğitimi
icabettiriyor. Gerek geniş kitlelerin eğitimi, gerekse çok kaliteli eği
timi de içine alacak bir eğitim sistemine şiddetle ihtiyacımız var. Bunu
da şimdiden çözmeye gayret etmeliyiz ki, asrın sonunda ileri ülkeler
arasına girme hedefimizi hiç aksatmayalım. İşte bütün söylemek iste
diğim budur.
Değerli üyeler, tabiatiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın
ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine ; Atatürk ilke ve inkı
lâplarına ; millî, manevî ve ahlakî değerleri benimsemiş ; bilgili, İlmî
düşünceye sahip ; herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen
medenî birer insan olarak yetişmelerini ; Millî Eğitimimizin esası ola
rak kabul ediyoruz.
Eğitimde ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. Geliş
menin ve modernleşmenin temelindeki başlıca unsurlar, insan ve sis
temdir. İnsanın değeri, emeği ve çalışması her şeyin üzerindedir. Kal-
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kınma, insan oğlunun işidir. İleri toplumlarda yetişmiş insanın, insan
gücü kalitesinin, dünyanın en zengin tabiî kaynaklarından daha önemli
olduğu gözlerimizin önündedir. Bunun iki tipik misali var : Japonya
ve Almanya. Japonya'nın özellikle doğrudürüst hiçbir tabiî kaynağı
yoktur. Arazisi yok ; Türkiye'nin üçtebir mertebesinde bir sahası var;
120 milyon insan yaşıyor, ama çok iyi yetiştirilmiş, sağlam, aynı za
manda millî değerlerine sahip, çalışkan bir topluluğu v a r; eğitime
fevkalade çok büyük önem vermişler, Japon mucizesinin temelinde de
eğitim yatıyor.
Türkiye’nin bugünü ve yarını için nasıl bir eğitim sistemi istediği
mizi bilmemiz ; bunun politika ve uygulama plânlarını ortaya koyma
mız ; Şûranın en başta dikkate alması gereken bir husus olacaktır.
Muhterem Şûra üyeleri, insanlık tariminde dönem noktalan teşkil
edecek buluşlar vardır ki, bunlardan yazının bulunuşu, matbaanın ica
dı, transistörün keşfi, fikir ve ilim adamları tarafından, başlıca üç bu
luş olarak kabul edilmektedir. İşte, bilgisayar ; yazı, matbaa ve transistörden sonra en büyük dönem noktası teşkil edecek bir buluş ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Ben, Başbakan olarak bu bilgisayar mese
lesine çok önem veriyorum.
Yıllar evvel, ilk müsteşarlık yıllarımda, yani 1980 yılı başında,
Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız bazı seyahatlerde, oradaki her
şeyin satıldığı mağazalarda, küçük çocukların bilgisayarlarla elektronik
oyunlar oynadığını gördüm. Tabiî çok da alakadar oldum, yakından
takip ettim ; müşahadem şu : Bunların çocukları, bizim çocuklarımız
dan 10-15 sene ileri olurlar; eğer biz bu arayı kapatmazsak. Geldik
döndük ; bu sistemin serbestleşmesini arzu ettik. Ben Türkiye'ye bu
iş çok rahat girsin, herkes, yeni yetişenler çocukluktan itibaren bun
larla oynamaya başlasınlar. Tabiî Türkiye’de her zaman bir döviz he
sabı yapılıyor. Biz, bu hesabın bu konuda dışına çıktık, serbestleştire
lim, korkmayalım bundan dedik. Ama, maalesef başlangıçta başarılı
olamadık.
Daha sonra iktidar olarak işe başladığımızda, ilk yaptığımız icra
atlardan bir tanesi de budur. Bilgisayar ve elektronik meselesini ser
best bıraktık. Bugün Türkiye'de gördüğünüz çok süratli gelişme, hep
si topu topu 4 senede olan gelişmedir; ama çok daha ileriye gidil
mesi lâzımdır.
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Öğrendiğim bir şey daha var. Daha küçük yaştan, üç veya dört
yaşındaki çocuklar, bunlarla oynayabiliyor. Çocukların öğrenme kabili
yeti, tahminlerimizin üzerindedir.
Eğer, ileri ülkelerle asrın sonunda yarışmak istiyorsak, eğitimde
bu meseleye çok önem vermemiz lâzımdır.
Bakınız şundan da çekinmemek lâzım ; modern teknoloji, aslında
dalıa ucuzdur. Dikkat ederseniz, Türkiye'de, telekomünikasyonda, tele
fon sisteminde çok büyük atılım yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin her
köyü, dışarıyla otomatik telefonla konuşuyor. Neden böyle oldu ; biz
en modern teknolojiyi getirdik ; yani dijital sistemleri getirdik. Hal
buki, daha evvel elektromekanik sistemler vardı ve ileri ülkelerin çoğu
bu eski sistemlerle donatılmıştı. Türkiye'de bunlar yoktu veya pek az
vardı. Biz, doğrudan doğruya kademeyi atlayarak dijital sistemleri
getirdik; hem daha ucuz oldu, hem de daha emniyetli oldu. Bugün
Türkiye'deki telefon sisteminin, birçok Avrupa ülkesinden daha iyi hale
gelmesinin ana sebebi budur. Onun için, bilgisayar meselesinde de
düşüncem bu merkezdedir.
Biligisayarlı, göze ve kulağa hitap eden modem eğitim araçları,
okullarımızda kullanılır hale getirilecektir. Hükümet programımızda
eğitim ve öğretimde önümüzdeki 1 milyon bilgisayar kullanılması he
def alınmıştır.
Sayın üyeler, X II. Millî Eğitim Şûrası'mn gündeminde fevkalade
önemli konular bulunmaktadır. Eğitim sistemi, yüksek öğretim, öğret
men yetiştirilmesi, eğitimde yeni teknolojiler, Türkçe ve yabancı dil
öğretimi, eğitim finansmanı, müfredat programlan, son derece isabetle
seçilmiş eğitimin temel konulandır. Bu konulann, Türkiye'nin önde
gelen ilim adamları ve eğitimcileri tarafından 5 gün müddetle tartışıl
ması, Türk Millî Eğitimine büyük katkılar sağlayacaktır.
Sözlerimin sonunda bir kere daha ifade etmek istiyorum. X II.
Millî Eğitim Şûrası, çok önemli bir dönüm şûrasıdır. Bu Şûrada alı
nacak kararlar, Türk Millî Eğitimine yeni.bir veçhe verecek ve Millî
Eğitim, eğitim yoluyla asrın sonunda ileri ülkelere yetişme hedefimiz
de çok önemli bir rol oynayacaktır.
Ümit ediyorum ki, 2000'li yıllann Türk nesli, inşallah bizden çok
daha ileride, pınl pınl, sevgi dolu, bilgili ve kabiliyetli bir nesil ola
caktır. Bu duygu ve düşüncelerle, XII. Millî Eğitim Şûrası'mn Türk
Millî Eğitimine ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor,
hepinize en derin saygılar sunuyorum.

SAYIN BAKANIMIZ ŞÛRA AÇIŞ KONUŞMASI SIRASINDA

BAKANIMIZ
SAYIN HAŞAN CELÂL GÜZEL’İN
X II. MİLLİ EĞİTİM ŞÜRASI’NDA
AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Devlet Bakanlarım Kâzım Oksay ve Kâmuran İnan, sayın
valim, sayın milletvekilleri, Türk Maarifine, Millî Eğitimine yıllarca
hizmet etmiş değerli dil âlimi muhterem Profesör Tahsin Banguoğlu,
eski Millî Eğitim Bakanlarımızdan Sayın Nahît Menteşe, halen Türk Millî
Eğitimine rektör olarak şerefle hizmet eden eski Millî Eğitim Bakanı
mız Profesör Orhan Oğuz, selefim ve Türk Millî Eğitimine unutulmaya
cak hizmetlerde bulunmuş olan eski Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin
Emiroğlu, eski Millî Eğitim müsteşarları, eski Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanları, Türk Millî Eğitimine, Türk yüksek öğretimine yıllar
dır değerli hizmetlerde bulunan YÖK Başkanı Sayın Profesör Doktor
İhsan Doğramacı, sayın rektörler, değerli ilim adamları, Şûramızı teş
rif ederek değerli fikirler verecek olan sayın basın mensupları, yazar
lar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan Şûramıza iştirak eden de
ğerli üyeler, Türk Millî Eğitimine hizmet veren muhterem eğitim uz
manları, değerli öğretmenler, X II. Millî Eğitim Şûrası'nın değerli üye
leri; konuşmamın başlangıcında hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Değerli Şûra üyeleri, millî eğitim şûraları, Türk eğitim tarihinde
gerçekten son derece değerli bir yere ve mevkîye sahiptir. İstiklâl Sa
vaşımızın o çetin günlerinde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük ön
derimiz ve Millî Eğitim camiasında bilinen sıfatıyla Başöğretmen Ata
türk, 16 Temmuz 1921’de ilk Maarif Kongresini, top sesleri duyulur
ken Ankara'da toplamıştır. Gerçekten, bundan 67 yıl önce Türkiye'de
Millî Eğitim Şûralarının ilki mahiyetinde olan Maarif Kongresi topla
nıyor ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Millî Eğitim poli
tikasının bir bakıma esaslarına yön verecek temel ilkeler tespit edili
yordu.
Yine, daha Cumhuriyet kurulmadan birkaç ay önce, 15 Temmuz
1923'te, Atatürk'ün talimatıyla ilk Heyet-i İlmiye - İlmî Kurul- toplan
tısı Ankara'da yapıldı. Daha sonra 1924’te ve 1925’te bu Heyet-i İlmiye
toplantıları tekrarlandı. Bu toplantıların gündeminde, başta Tevhid i
Tedrisat Kanunu olmak üzere Türk Millî Eğitimine istikamet veren
bütün temel hususlar yeralmıştır.
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1933 yılında, 2287 sayılı Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıka
rıldı, Talim ve Terbiye Kurulu teşkil edildi ve bu kanunla 3 yılda bir
Maarif Şûralarının toplanması öngörüldü.
Bu kanunun çıkarılmasından 6 yıl sonra, 1939 yılında 1. Maarif
Şûrası toplandı. O günden bugüne geçen günlerde onbir Millî Eğitim
Şûrası toplantısı yapıldı.
Şûra tabiri, daha sonra bizim Bakanlığımızdan misal verirsek,
Gençlik ve Spor Şûraları da dahil olmak üzere birçok toplantının ismi ola
rak kullanıldı ; ancak, "şûra” denince, Cumhuriyet tarihinde Millî Eği
tim Şûrası akla geliyor. Gerçekten, Türk devlet geleneği içinde şûranın
ayrı bir yeri ve önemi vardır.
XI. Millî Eğitim Şûrası, Haziran 1982'de toplandı ve burada,bugün de Şûramızın önemli bir gündem maddesini teşkil eden öğretmen
ve eğitim uzmanı konusu ele alındı. Ancak, o günden bugüne geçen 6 yıl
zarfında, 1973'de çıkarılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun ön
görmesine rağmen, her yıl toplanması gereken Millî Eğitim Şûrası, 6
yıldır toplanamadı.
X II. Millî Eğitim Şûrasını çok çeşitli ihtiyaçlarla, zaruretlerle ve
sebeplerle toplamış bulunuyoruz. Bir defa, Türkiye’de, 1982’den 1988'e
kadar geçen 6 yıllık dönem içinde gerçekten büyük bir ekonomik ve
sosyal yapı değişikliği meydana gelmiştir. Özellikle Birinci ve İkinci
Özal Hükümetleri döneminde, son 5 yıldır, şurası inkâr edilmez bir
gerçektir ki, birçok problemlere ve sıkıntılara rağmen, ekonomik ve
sosyal bakımdan çok önemli adımlar atılmış, atılımlar yapılmış ve
ciddi uzun vadeli tedbirler alınmıştır. Gerçekten, o zamandan bu yana
bazı ekonomik ve sosyal göstergeler değerlendirildiğinde, Türk İkti
sadî hayatının ve toplum yapısının gittikçe hızla değiştiğini görmekte
yiz.
Eğitim de, toplum sistemlerinin en önemlilerinden birisini, belki
de en önemlisini teşkil etmektedir. îşte, aradan geçen bu 6 yıl, Tür
kiye'de eğitim sisteminin birçok meseleleriyle birlikte tekrar gözden
geçirilmesini gerektirmiştir.
Diğer taraftan, yıllardır Türk Millî Eğitiminde yapılan önemli hiz
metlere rağmen, şurası da açık bir gerçektir ki, Türk Millî Eğitiminde
sistemden başlamak üzere ciddi bir reform ihtiyacı vardır. Gerçi, bu
reform kelimesi, birçok sosyal kurumlarda, müsseselerde yıllardan beri
söylenegelmiştir ; ama, 21 inci yüzyılın eşiğinde Tıiı k eğitim sistemini
mutlaka değiştirme ihtiyacı içerisindeyiz.
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Bu ihtiyaç sadece Türkiye’de görülmemektedir. Nitekim, 1983 yı
lında, birçok müesseseleri bakımından hakikaten gelişmiş bir ülke olan
- bir süper devlet olan - Amerika Birleşik Devletlerinde, 'Tehlikede olan
millet" ismi altında - Millî Eğitim Bakanlığına ve Başkana verilen bir
raporun yankıları hâlâ devam etmektedir. Geçtiğimiz mayıs ayı sonun
da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Amerikan Cumhurbaşkanına bu
raporun tekrar gözden geçirilerek verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Mayıs 1988'de Amerika Birleşik Devletlerinde en fazla satan
listesinin başında Ailen Bloom’un "Amerikan Eğitim Sisteminin
liği ve Amerikan Zihniyetinin Kapalılığı" konusunda yazdığı bir
bulunmaktaydı. Amerika'da şu anda bir eğitim reformu arayışı
şekilde belirmiş durumdadır.

kitap
Yeni
kitap
ciddi

1984 yılının 4 Eylülünde Japonya’da bir eğitim reformu ihitiyacmdan bahsedilmiş ve bu konuda kurulan komisyon 2 yıllık bir çalışma
dan sonra, 1986 yılında Japon eğitim sisteminden, gelecek yüzyıla göre
ayarlanmış raporunu ortaya çıkarmıştır. Şu anda Japonya’da köklü bir
eğitim reformu yapma çalışmaları devam etmektedir.
Son Theacher hükümeti, 1,5 yıllık bir mesaiden sonra aylarca par
lâmentoda yaptığı çalışmayla, bir eğitim reform kanunu hazırlamıştır.
Şu anda İngiltere'nin gündemindeki en önemli problem, eğitim refor
mudur.
Bu misalleri uzatmak mümkün. Fransa’da, Portekiz’de, İspanya’da,
Batı Almanya’da, gelecek yüzyılın endişesi içinde gelişmiş ülkeler, şu
anda eğitim sistemlerini yeniden düzenlemek için, eğitim sistemlerin
de köklü reformlar yapmak için çalışmaktadırlar.
ikinci Özal Hükümetinin programında, -25 Aralık 1987’de Mecliste
okunmuştur - aynen şu cümleler yer almaktadır: "Önümüzdeki dönem
de, eğitim ve öğretim en başta gelen konumuz olacaktır."
Gerçekten de bu dönem içinde Hükümet olarak en fazla önem ve
ağırlık verdiğimiz konu eğitimdir.
işte, bu da, XII. Millî Eğitim Şûrasının en kısa zamanda toplan
ması için önemli bir gerekçe teşkil etmiştir.
Muhterem Şûra üyeleri, Şûra hazırlık çalışmaları bundan aylarca
önce başlamıştır. Ancak, özellikle son iki ayda Şûra hazırlık çalışma
ları yoğunlaştırılmıştır. 10 Haziran 1988 tarihli Resmî Gazetede yayın-
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lanan Şûra Yönetmeliğine göre, önce bir Şûra hazırlık dokümanı çı
karılmış, sonra da bugün sizlere dağıtılmış olan ve gündemimizin 7 te
mel konusunda hazırlanmış ön komisyon raporları meydana getirilmiş
tir.
Biraz önce Sayın Talim ve Terbiye Kurulu Başkamnın da ifade
ettiği gibi, bu Şûrada mümkün mertebe Şûra üyelerini yönlendirmek
ten kaçınmaya çalıştık. Bu şûranın yine önemli bir özelliği, şimdiye
kadar toplanan Millî Eğitim Şûralarının içinden en geniş iştirakin, ka
tılımın sağlandığı ve Türk toplumunun çok çeşitli kesimlerinden çeşitli
görüş sahiplerinin, eğitim konusunda düşünen, yazan, eğitim konusun
da bilgisi olan herkesin mümkün mertebe davet edilmeye çalışılması
dır. Tabiî hemen belirtmek isterim ki, Şûraya çağırılmayan, ihmal edi
len, unutulan veya imkân bulunmayan çok değerli bilim adamları ve
eğitim uzmanları da var. Onlara, huzurunuzda şu mesajı iletmek isti
yorum: Kendilerini hiçbir şekilde unutmayacağız. Bundan sonraki ça
lışmalarımızda da mutlaka onları aramızda görmek istiyoruz.
Şunu ilave etmek isterim: Türkiye'de “Millî Eğitim" konusu sade
ce iktidarların meselesi değildir. Millî Eğitim, büyümesi olgunlaşması
ve nebice müddeti çok uzun olan bir sistemdir. Toplumdaki en uzun
sistemdir. Bugün yaptığımız sistem değişiklikleri, ancak bir nesil ve
bir kuşak sonra meyvesini verebilmektedir. Dolayısıyla 1988-1989 öğre
tim yılında, öğretime aldığımız 6-7 yaşlarında bir öğrencimiz, 2000 yılın
da ortaöğretimden mezun olabilecektir. Bu bakımdan, en kısa dönem,
ilköğretimin başladığı ve orta öğretimin bittiği bu 10 yıllık dönemdir ;
ama, çok daha ciddi şekilde neticelerin görülmeye başlayacağı dönem,
20-25 yıllık bir nesil, bir kuşak dönemidir.
İşte, bu kadar uzun bir dönemde, sadece belirli dar bir kadronun
bütün milletin istikbaline istikamet verecek bir çalışmayı inhisarında
bulundurması yanlıştır.
Bu samimi ve demokratik düşüncelerden, hareketle, Türkiye'deki
bütün siyasî partilere, demokratik mekanizmayı oluşturan bütün sis
temlere ve bunları meydana getiren kişilere huzurunuzda sesleniyorum:
Türk aydınını, 2000 yıllarının, 21 inci yüzyılın yeni neslini yetiştirme
bakımından millî, demokratik, sevgi, saygı dolu, çağdaş bilim ve tek
nolojiye sahip bir nesil yetiştirme bakımından düşünmeye ve bize yar
dıma davet ediyorum.
Muhterem Şûra üyeleri, bu itibarla şunu kaydetmek isterim ki,
463 şûra üyesinin iştirak ettiği bu toplantı, son yıllarda Türkiye'de ger
çekleştirilmiş en büyük düşünce forumu mahiyetindedir. Nitekim, bu
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463 kişi, 5 gün müddetle Millî Eğitimin önemli konularını tartışacak
lar ve görüşlerini hazırlayacaklardır. Bütün bunların sonucunda da,
tabiî belirli noktalarda müşahhas, somut şekilde birleşmek belki müm
kün olmayacak, belki zor olacak; ama, çok önemli fikirler ortaya çı
kacak ve katkılar sağlanacaktır; buna candan inanıyoruz.
Bu arada sırası gelmişken bir özür dilemede bulunmak istiyorum.
Temmuzun bu en sıcak günlerinde, biraz sonra Otelcilik Okulunda 11
altkomisyonla
beraber toplantı salonu hazırladık göreceksiniz. Bu
salonlar en başta çok sıcak. Halen çözüm yolları bulmaya gayret edi
yoruz.
İkinci olarak; maalesef çok fakir tefriş edilmiş salonlar. Biz Anka
ra’da daha lüks yerler bulmayı da düşündük; esasen buna lâyıksınız ;
ama, Türk Millî Eğitimin genel durumu da bu. Kendi kendimize de
dik ki, hem organizasyon kolaylığı bakımından ; yemek ve toplantı
salonlarına yakınlığı bakımından; hem de Türk Millî Eğitiminin du
rumunu bundan daha fazla göstermeye lüzum yok; bizim imkânları
mız bu. İnşallah bundan sonra yapacağımız şûra toplantılarında daha
iyi imkânlar olur dedik; ama şimdi gördüğümüz gibi toplantı salonu
çok sıcak ve komisyon salonları da çok sıcak; peşinen özür diliyorum.
Şu noktaya da işaret etmek isterim ki, bundan sonraki eğitim finans
man problemleri çözümlenirse, sizi daha iyi yerlerde ağırlamaya çalı
şacağız.
Sayın Başbakanım, şûra toplantısına teşrif buyurduğunuz için bü
tün şûra üyeleri adına teşekkürlerimizi arz ediyorum. Nasıl bir eğitim
ve nasıl bir toplum düşünüyoruz? 21 inci yüzyılın eşiğinde olduğumuz
bugünlerde, bunu iyice tespit etmek zorundayız.
Biraz önce ifade ettiğim gibi, Türkiye, birçok sıkıntılara ve prob
lemlere rağmen, süratle kalkman ve gelişen bir ülkedir. 21 inci yüzyıl,
bütün ülkelerin eğitim reformlarını hızlandırdıkları şu günde, değişik
özellikleri olan bir yüzyıl olacaktır. Gerçekten 21 inci yüzyılı, özellikle
bilgisayar teknolojisinin çok fazla kullanıldığı, haberleşmenin ve ulaş
tırmanın süratle arttığı ve yeni bir çağın başladığı yüzyıl olarak görü
yoruz. Düşünürler, bu yüzyıla bazen bilgi toplumu, bazen teknoloji ça
ğı, bazen haberleşme toplumu diyorlar. Ne isim verilirse verilsin, bun
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dan birkaç yıl sonra ve 21 inci yüzyılın başında dünyanın yepyeni bir
şekil alacağı muhakkaktır. Türkiyemizi de mutlaka o şekle adapte et
mek mecburiyetindeyiz. Biraz önce bahsettiğim dünyanın gelişmiş ül
kelerindeki eğitim reformu çalışmalarından daha farklı bir özelliğimiz
vardır. Çünkü, biz mevcut sistemdeki akşamları da gidermek mecbu
riyetindeyiz. Önce, mevcut sistemdeki aksamaları, eksiklikleri telafi et
meliyiz. Daha sonra süratle gelecek yüzyılın bilgi, teknoloji, ilim şart
larına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Onun için, Türkiye’nin 10 yıl
sonra, 20 yıl sonra nasıl bir şekle gireceği, ekonomik, siyasal ve kültü
rel bakımından hangi özellikleri taşıyacağı, hangi özellikleri taşıması
gerektiği üzerinde çok iyi düşünmemiz lâzımdır. Şunu da gayet iyi bil
meliyiz ki, bütün bunları meydana getirecek olan eğitimin nasıl bir
şekil alacağıdır.
Gelecek yüzyılın başında yetiştirmeyi hedeflediğimiz 21 inci yüzyıl
gençliğini, insanını, Türk nesillerini belirli özellikler altında toplamak
istiyorum.
Bu nesil, önce, Cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürk ilke ve inkı
lâplarına sahip çıkmalı ve millî, manevî, ahlakî değerler kazanmış ol
malıdır.
Çeşitli beyanlarımda hep arz ettiğim gibi, Türkiye, milletlerarası
bir insanlık idealine, anlayışına her zaman kucağını açmıştır. Her za
man insan sevgisi dolu olarak gelecek asırların bu büyük idealine biz
de uymaya hazırız. Ancak şunu da gözden uzak tutmamak zorundayız:
21 inci yüzyılın başlarında da hiç değilse önemli bir müddet milliyet
gerçeği devam edecektir. Millî özellikler, millî menfaatler, millî kültür
gerçeği devam edecektir. Onun için, bütün insanları sevmeye ve millet
lerarası çağdaş değerleri, kültür değerlerini kazanmaya, onlarla meş
gul olmaya evet; ama, önce kendi millî bünyemizin özelliklerini mut
laka öğrenmek ve eğitimi buna göre yapmak mecburiyetindeyiz. Do
layısıyla, en azından gelecek yüzyılın başındaki neslimiz, kendi ülke
sini sahiplenmiş insanlardan meydana gelmelidir. Kendi ülkesini, men
faatlerini, bayrağını, vatanını, milletini ve milleti millet yapan değer
leri sahiplenmiş olmalıdır.
Bundan sonra yeni yetiştireceğimiz öğrencilerimizi, insanlarımızı,
gençlerimizi mutlaka kavgadan uzak, barışçı, sevgi ve saygı dolu ye
tiştirmek zorundayız.
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Demokratik düşünce alışkanlığını kazanmış olarak, hür düşünceli,
tartışmaya açık, buluşçu, yaratıcılığı olan nesiller yetiştirmeliyiz.
Şunu da ilâve etmek gerekir ki, bu nesil, mutlaka modern ilim ve
teknolojinin gereklerine uygun bir nesil olmalıdır. Bizler bu nesli in
şallah gelecek yüzyılın başlarında teknoloji üreten bir nesil olarak gör
mek istiyoruz. Dolayısıyla, kısaca özetlersek, hükümet programımızda
da yazdığımız gibi, Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip, millî, manevî
ve ahlâkî değerler kazanmış, sevgi ve saygı dolu, karşısındaki fikirlere
müsamaha gösterebilen, İlmî düşünceye sahip, modern bilim ve tek
nolojiyle teçhiz edilmiş, demokratik tartışma alışkanlığı kazanmış bir
nesil yetiştirmek istiyoruz.
Esasen, Türkiye’de Millî Eğitim politikası bir devlet politikası ma
hiyetindedir. Yıllardır bu şekilde bir nesil yetiştirme ideali de mevcut
tur. Ancak, gelecek asrın değişik özelliklerini düşünüp, buna göre mut
laka yetiştireceğimiz insan tipini iyi seçmemiz ve eğitimimizi de sis
temden programa kadar buna göre yönlerdirmemiz gereklidir.
Muhterem Şûra üyeleri, mevcut durum ve eğitimin temel mesele
lerinden çok kısa olarak bahsetmek istiyorum.
Türkiye'de, bildiğiniz gibi eğitim sistemi şu klasik model içindedir:
Okul öncesinde anaokulları ve anasınıfları çok az miktarda da olsa
vardır. Daha sonra ilköğretim başlamaktadır. Bundan 20 yıl önce ilk
öğretim, ilkokullardan meydana geliyordu. Daha sonra ilköğretimi, ilk
okullar ve ortaokullardan meydana gelen bir sistem olarak gördük.
İlkokullardan sonra, temel eğitim, ilköğretime dair üç yıllık orta
okullar vardır. Bildiğiniz gibi, ilkokullar 5 yıllıktır. Daha sonra üç yıl
lık ve bazı teknik okullarda dört yıllık bir ortaöğretim gelmektedir.
Daha önce ortaöğretim, ortaokulun ikinci devresiydi.
Böylece ilk ve orta öğretimin toplam süresi 11 yıl olmaktadır.
Daha sonra da genel olarak 4 yıllık bir yüksek öğretimle beraber 15
yıllık olmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitimler de bulunmaktadır.
Türkiye’de toplam olarak 11 milyona yakın okul öğrencisi vardır.
Ayrıca, 1 milyon 200 bin civarında da yaygın eğitim, halk eğitimi, çe
şitli kurslar öğrencisi olarak 12 milyon 200 bin civarında öğrenci bu
lunmaktadır.
Türkiye'de 380 bin öğretmen vardır. 65 bin okul bulunmaktadır.
Öğretim kademeleri itibariyle, bir tespit yapacak olursak; ilkokullarda
6 milyon 880 bin öğrenci, 50 bin okul ve 220 bin öğretmen vardır.
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İlkokullarda okullaşma oranı, yani çağ nüfusunun okula giden
miktarı - bizim hesaplarımıza göre - yüzde 92'dir. Devlet Plânlama Teş
kilâtının hesaplarına göre ise yüzde 96 civarındadır.
İkokularda derslik başına, yani sınıf başına düşen öğrenci mik
tarı yüzde 44'tür.
Ortaokullarda -bildiğiniz gibi ki genelleştirilmiştir- 2 milyon 100
bin öğrencimiz vardır.
Yine ortaokullarda 42 bin öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca, 7 bin
200 civarında ortaokulumuz vardır.
Ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 60'tır. Ortaokullarda derslik
başına öğrenci miktarı 54'tür; yani, dersanelerde ortalama olarak 54
öğrenci bulunmaktadır.
Liselere gelince; genel ve meslekî teknik olarak ayırırsak; genel
liselerde 675 bin öğrenci vardır; meslekî ve teknik liselerde ise, 425
bin civarında öğrenci vardır. Böylece, ikisinin toplamı 1 milyon 200
bin civarında bir rakamdır.
Genel ve meslekî teknik liselerde, toplam 70 bin civarında öğret
men bulunmaktadır, 3 bin 200 civarında da okul vardır.
Genel ve meslekî teknik liselerde, toplam okullaşma oranı yüzde
32’dir. Bunun yüzde 20'si genel liselere, yüzde 12 kadarı da meslekî
ve teknik liselere, aittir. Daha çok genel liselerde öğrencimiz vardır.
Derslik başına öğrenci miktarı ise, ortaöğretimde daha da yüksel
mekte, 62 civarında bulunmaktadır.
Türkiye'de yaklaşık yarım milyon yükseköğretim öğrencisi bulun
maktadır. Bunun 360 bini okullarda örgün öğretim yapmaktadır. Tak
riben 140 bin civarında da Açık öğretim öğrencisi vardır.
Yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 11,6 dır. Yükseköğre
timde derslik başına öğrenci sayısı çok değişmektedir; ama, ilk ve
ortaöğretimden daha düşük sayıdadır.
Bütün bu göstergelerden ortaya çıkan sonuç şudur : Eğitim siste
mimizde -maalesef- okullaşma oranları ve derslik başına düşen öğrenci
sayıları bakımından kalite göstergeleri, diğer gelişmiş ülkelere göre
daha düşüktür.
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Diğer ülkelerde derslik başına düşen öğrenci sayıları 15 ilâ 30 ara
sında değişmektedir. 30 öğrenciyi geçen ülke çok azdır. Halbuki, biz
de, Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretimde derslik başına düşen öğ
renci sayısı, 55 civarındadır.
Bıı arada, bölgeler arasındaki farklılıklar ve şehir, kasaba okulla
rıyla, köy okulları arasındaki farklılıklar büyüktür. Hele büyük şehir
lerde, ortaöğretimde -lise ve seviyeli okullarda- bu derslik başına düşen
öğrenci sayısı bazen 70-80'e çıkmaktadır. Bir misal olarak verirsek, bu
gün İstanbul’un Bakırköy Lisesinde derslik başına öğrenci sayısı 100 un
üzerindedir. Böyle okullarımız maalesef mevcuttur.
Türkiye'de ilköğretimde ve özellikle ortaöğretimde ikili öğretim
esas kaidedir, tekli öğretim istisna halindedir. Hatta, çok az sayıda da
olsa, üçlü öğretim yapan 19 civarında okulumuz vardır. Böylece, eği
tim süresi olarak, günlük gereken verim elde edilmemektedir. Bunu
süratle tekli öğretim haline getirmek mecburiyetindeyiz. Yeni eğitim
sistemini uygulayabilmek, eğitimdeki modern teknolojileri kullanabil
mek için buna mecburuz.
Türk eğitiminde başarı oranlan da değerlendirildiğinde, diğer ül
kelere oranla bu oranların da bir hayli düşük olduğunu ve verim kay
bına sebep bulunduğunu görmekteyiz.
Eğitimin temel meselelerini de sadece sayarak geçmek istiyorum.
Biraz evvel arz ettiğim gibi, sayı bakımından önemli eksiklerimiz bu
lunmaktadır; müfredat programlarında büyük problemlerimiz vardır;
öğretmenin çeşitli ekonomik ve yaşama şartları bakımından meselele
ri vardır; öğretmen yetiştirilmesinde de yine büyük meseleler bulun
maktadır; istihdam ve insan gücü ihtiyaçları ve ekonomiye uygunluk
bakımından eğitimde problemlerimiz vardır; eğitimin finansmanı, eği
tim yapıları, araç, gereç ve teşhizat; Türkçe ve yabancı dil öğretimi;
yüseköğretim ve yükseköğretimde yığılma; meslekî ve teknik öğreti
me yönelme; eğitim ve öğretim metodları ve Millî Eğitimin temel he
deflerine uygunluk bakımından da önemli problemler vardır.
Muhterem Şûra üyeleri, gündemimizdeki konular bakımından da
bazı hususlara kısaca işaret etmek istiyorum.
Biraz evvelce de ifade ettiğim gibi, biz değerli şûra üyelerini her
hangi bir tesir altında bırakmamak için, hem Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığını hem de X II. Millî Eğitim Şûrasını bağlamamak şar
tıyla gündem konularında ön komisyon raporları hazırlamış bulunu
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yoruz. Bunlar aslında nihaî hale getirilmiş görüşler değildir. Ancak bi
raz sonra ifade edeceğim ve tartışmaya açacağım gündemdeki konu
larla ilgili gayet tabiî bizim hazırlanmış projelerimiz ve görüşlerimiz
var; ama istiyoruz ki, bunları en serbest bir şekilde en iyi bir biçimde
tartışalım ve en uygun neticelere ulaşalım.
Gündem konularını evvela bir sıralarsak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eğitim sistemi,
Yükseköğretim konusu,
Öğretmen yetiştirilmesi,
Eğitimde yeni teknolojiler,
Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretimi,
Eğitim finansmanı,
Öğretim -müfredat- programları.

Eğitim sistemi konusunda çok geniş analizler yapmak mümkün
dür; ancak, bazı temel meseleleri işaret etmekle yetinmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, Birinci Maarif Şûrasında alman en önemli karar
ların başında, o zamana kadar 3 yıl olan köy okullarının 5 yıla çıka
rılması gelir. Önce, öğretmenlerle de değil, eğitmenlerle bu fonksiyon
ifa edilmeye çalışılmıştır. Ama daha sonra, öğretmen okullarından ye
tişen öğretmenler, eğitmenlerin yavaş yavaş yerine geçmeye başladı;
ilkokullar 5 yıl oldu. Ama, hemen onu takip eden eğitim şûralarında,
1950’lere varıldığında bu 5 yıllık ilköğretimin de temel eğitim olarak
yetersizliği gündeme geldi.
Daha sonra ise, bildiğiniz gibi 1970’li yıllarda (bundan 20 yıl önce)
bu konu tam manasıyla kararlaştırıldığı ve temel eğitimin, ilköğreti
min 8 yıla çıkarıldığı söylendi. Eğer bir değerlendirme yaparsak; ara
dan geçen o günden bugüne 18-20 yıllık bir zamana rağmen, maalesef
Türkiye’de temel eğitimin 8 yıla çıkartması fiilen gerçekleştirilememiştir.
İlkokullar ve ortaokullar ayrımı halen devam etmektedir. Eskisinden
farklı olarak, eskiden ortaokullar ortaöğretimin birinci kademesiyken,
şimdi ilköğretimin ikinci kademesi olmuştur.
İlkokullarla ortaokulları bir arada mütalâa etmek için kurulan ilk
öğretim okulları ise, maalesef yüzde 10'luk bir uygulama bulabilmiş
tir. Dolayısıyla, sayın Şûra üyelerinin eğitim sisteminin meselelerini
tartışırken, mutlaka bu temel eğitim konusunu tekrar gözden geçir
melerini diliyoruz. Gerçekten de, dünyanın çeşitli ülkelerine baktığı
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mızda, ilköğretimi 5 yıl olarak bulunan ülke, hemen hemen kalmamış
gibidir. Ancak, gelişmekte olan ülkeler içinde bir hayli geri sırada olan
bazı ülkeler bu durumdadır. Ancak, aradan geçen 20 yıllık uygulama
değerlendirildiğinde, bunun bazı sebeplerini hemen şu şekilde sırala
mak mümkün.
Önce, bu 8 yıllık uygulamayı meydana getirecek finansman sağla
namamıştır. Bunun için trilyonluk yatırım miktarlarına halen ihtiyaç
bulunmaktadır.
ikinci olarak, bunu okutacak öğretmen temin edilememiştir.
Üçüncü olarak 8 yıllık ilköğretim mezunlarının hayata ve ekono
miye intibakları konusunda elle tutulabilir bir görüş getirilememiştir.
Gerçi, ilköğretimin ikinci devresini meydana getiren ortaokulların bazı
iş atelyeleriyle desteklenmesiyle ilköğretim okullarında öğrencilerin ha
yata hazırlanması konusunda uygulamalar olmuştur ; ama, bunlar da
son derece yetersiz seviyede kalmıştır.
Onun için, Şûra gündeminde mutlaka bir ilkokul* ortaokul, temel
eğitim sisteminin tekrar ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
İlkokulların gerçekçi bir anlayışla 5 sene mecburî eğitim olarak
kabul edilip, ortaokulların eski sistemde olduğu gibi liselere birleşti
rilmiş olarak kullanılması mı gerçekçidir? Nitekim, bugün fiilen bu
durum şu anda uygulanmaktadır. 20 yıllık değerlendirmeye rağmen,
alman bu gerçekten modern kararın uygulanması sağlanamamıştır.
Yoksa, ilköğretimi ilkokulda 6 yıla çıkarıp, ortaokulları liselere ilave
ederek, ikili değerlendirme mi yapmak gerekmektedir?
Yine, diğer bir alternatif de, bu 8 yıllık öğretim, ne pahasına olur
sa olsun, en ücra köşelere kadar yaygınlaştırıp, muhakkak uygulamalı
mıyız? Bunda bir karar vermenin zamanı gelmişte geçmektedir.
Şunu da hemen ifade edeyim ki, Türkiye'de okullaşma oranı ilk
okullarda yüzde 96, bazılarına göre yüzde 92 dememize rağmen, Türki
ye'de ilköğretim seferberliğinde büyük bir başan elde edilmiştir. Ancak
1000 civarındaki muhtarlıkta okul bulunmamaktadır. Bu 1000 civarın
daki muhtarlığın büyük bir kısmı, terk edilmiş, göçe uğramış köy muh
tarlıklarıdır. Şu anda nüfusu 150 olanlara okul götürebiliyoruz. Bu,
150 nüfusun çok altındadır. Daha önceden okul yapılan köylerin bir
çoğunun nüfusu şimdi 150'nin çok altındadır.
Hemen şunu da belirtmek isterim: Türkiye, çok süratli bir şehir
leşme içindedir. Asrın sonunda şehirlerde yaşayanların Türkiye'nin
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belki dörtte üçünü meydana getirebileceği hesaplanmaktadır. Bu du
lumda, köylerden göç şeklinde büyük bir erozyon ortaya çıkıyor. Bu
da, finansmanını çok güçlükle temin ettiğimiz ilkokul yatırımlarının boşa
gitmesi demektir. Nitekim, sadece bu yıl yüzlerce ilkokul bu şekilde
terk edilmiş, halk eğitim merkezi ve benzeri binalar gibi maksat
larla kullanılır hale gelmiştir.
O zaman, eğer ilköğretimde 8 yıllık bir temel eğitim hedefi tespit
edilecek ve bu muhakkak uygulanacaksa, bunun köy-şehir ayırımı çer
çevesinde iyi değerlendirilmesi; yatılı bölge okullarına ve merkezdeki
okullara, ulaşım vasıtalarından faydalanılarak yeni modeller kazandı
rılması sağlanmalıdır.
Muhterem Şûra üyeleri, meslekî ve teknik öğretimde ise, birçok
meseleler bulunmasına rağmen, özellikle son 4 yıllık dönemde önemli
bir gelişme sağlanmıştır. Özellikle 1986'da çıkarılan Çıraklık ve Meslekî
Teknik Öğretim Kanunu, bu konuda önemli atılımlar sağlamıştır. Çırak
sayısı binlerle ölçülmekte iken, şu anda 140 bine kadar ulaşmıştır.
Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 500 bin çırak yetiştirmeyi ve örgün öğ
retim okullarında Endüstri Meslek Liselerinde ve Teknik Liselerdeki
öğrencilerle birlikte 1 milyonu aşmayı hedef almış bulunuyoruz.
Bu kanunla getirilen dual - ikili - sistem sayesinde, bir taraftan
okuldaki öğrenciler iş hayatına intibak ettirilmiş, bir taraftan da iş
hayatındaki çırakların eğitimi en mükemmel şekilde sağlanmıştır.
Bütün bunların neticesinde, meslekî - teknik öğretim mezunlarının
iş hayatı bakımından değerlendirilmesi neticesinde; bu okullara önemli
ölçüde yönelmenin başladığını müjdelemek ve iftiharla kaydetmek
isteriz. Ancak, şu anda Devlet Plânlama Teşkilâtının hedeflerinin bir
hayli gerisinde bulunmaktayız. Mutlaka meslekî ve teknik öğretime,
genel liselerden daha fazla akışın sağlanması gereklidir. Bunun için
de 657 sayılı Devlet Personel Kanununda yapılacak değişikliklerden
tutunuz da, toplumdaki kıymet hükümlerine kadar birçok önemli
değişiklikleri yapmak mecburiyetindeyiz.
Diğer taraftan, yükseköğretime geçişi de mutlaka bu problemli
halinden kurtarmak zorundayız. Yükseköğretime geçişte önemli bir
yığılma olmakta ve mevcut sistemlerin içinde en tarafsızı ve kolayı
olarak görülen üniversiteye giriş sınavları formülüyle bunun halledil
mesine çalışılmaktadır. Ancak, eğitim konusunda düşünenlerin hem
fikir olduğu bir görüşe göre, üniversiteye giriş sınıvları öğrencilerin
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kabiliyetlerinin teşhisinde, tesbitinde ve üniversitede değerlendirmesin
de ve daha sonra hayata hazırlanmasında son derece mahsurları olan
bir sistemdir. Bu sistemin üzerinde mutlaka çalışmalı ve değişik alter
natifli çözümler bulmalıyız.
Bunların içinde ölçme ve değerlendirmeye, psikolojik rehberliğe ve
danışmanlık hizmetlerine dayanan ve öğrenciyi okul öncesinden itiba
ren değerlendiren ve üniversiteye geçişte akademik öğretimde kabili
yetlere göre yönelten bir yeni sistem akla gelmelidir.
Muhterem Şûra üyeleri, ayrıca şunu ifade etmek isterim : Okul
öncesi öğretimde, Türkiye son derece geri kalmıştır. Birçok gelişmiş
ülkelerde, bu öğretim yüzde 50 okullaşma oranına, bazı ülkelerde yüzde
25 ilâ 50 arasındaki noktalara gelmişken, bizde maalesef sadece 100
bin öğrencimize anaokullannda ve anasınıflannda eğitim ve öğretim
verilebilmektedir. Bu da, okul öncesi öğretimde yüzde 4'lük bir okul
laşmaya tekabül etmektedir. Yüzde 4’lük bir okullaşmadan, yüzde
92'lik bir okullaşmaya doğru uzandığımızı düşünürsek, aslında Türki
ye'de okulöncesi öğretimin mevcudiyetinden de söz etmek pek müm
kün değildir. Dolayısıyla, eğitim sistemine girişteki yaş tartışmaların
dan çok daha önemlisi, okulöncesi öğretimin bir an önce yurt sathında
yaygınlaştınlmasıdır.
Yaş tartışmalarına gelince; şunu hemen ifade edeyim ki, burada
bir kavram karışıklığı meydana gelmiştir. Gerçekten, Türkiye'de şu anda
sanıldığı gibi 7 yaşındakiler eğitilmemektedir, 6 yaşındakiler zaten eği
tilmektedir ; yani 72 ayı bitirenler eğitilmektedir. Dolayısıyla, aslında
tartışılması gereken İlköğretim Kanunu 'nda olduğu gibi, 5 yaşını biti
renlerin eğitime alınıp alınmaması konusudur. Zaten orada da tarih
60 ay konusudur. Dolayısıyla, şu anda Türkiye'de 6 yaşını dolduranlar
eğitime alınabilmektedir. Hatta daha önceki uygulamalara göre, 5 ya
şını bitirip, 6 yaşından gün alanların da, istedikleri takdirde eğitim ve
öğretime sokulması kolaylığı getirilmiştir. Bu konuda Şûranın önemli
ölçüde bizi aydınlatacağını tahmin etmekteyiz.
Muhterem Şûra üyeleri, yükseköğretim konusunda fazla konuşmak
istemiyorum. Ancak, Yükseköğretim kurulunun yapısı, yükseköğreti
min Millî Eğitim sisteminin bir parçası olduğu konusundaki Bakanlık
görüşümüzü bilhassa hatırlatmak isterim. Gerçekten de bir sayın YÖK
Başkanvekilinin ve değerli parlamenterin Bütçe Komisyonunda ifade
ettiği gibi, şu anda Türkiye’de Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,
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bir ilk ve ortaöğretim bakanlığıdır, bir Millî Eğitim Bakanlığı değil
dir. Halbuki, Millî Eğitim bütünlük ister. Millî Eğitim Bakanlığının,
mutlaka yükseköğretim de dahil eğitim konularının tamamının plânlaııması ve değerlendirilmesinden sorumlu olması gerekir. Ancak, Ana
yasadaki hükümler ve mevcut uygulamalar çerçevesinde bu istenildiği
ölçüde mümkün olmamaktadır.
YÖK konusunda en fazla tartışılan hususların başında Yükseköğ
retim Kurulu'nun tek bir organ olarak üniversitelerin üzerinde bulun
duğu iddiası; Türkiye'de İdarî, İlmî ve malî özerklik tartışmaları; öğ
retim elemanlarının sayı ve nitelik olarak yeterlik durumları; yüksek
öğretimde başarı ve öğrenci değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme
konuları; yükseköğretim mezunlarının istihdam ve insan gücüne uy
gun yetiştirilip yetiştirilmediği (kalite ve sayı bakımından); araştırma,
bilim ve teknolojinin yeterli olarak yapılıp yapılmadığı ve öğrenci der
nekleri de dahil olmak üzere birçok konu... Ayrıca, yükseköğretimin
son yıllarda bir hayli ihmal edilmiş finansman konusunu da ilâve et
mek lâzım.
Gündemimizin üçüncü meselesi olan öğretmen yetiştirme mesele
sine gelince; bu konuda, 1982 yılında, 1981 'in Aralık ayında çıkan
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'ndan henüz 7 ay geçtikten sonra
yapılan XI. Millî Eğitim Şûrası, önemli hükümler ve değerlendirmeler
getirmiştir. Bu Şûrada alınan kararların hiç şüphesiz en olumlu tarafı,
bütün öğretmenlerin yükseköğretimden geçirilmesi zaruretidir. Ger
çekten, ilkokul öğretmenleri de dahil, günümüzde bütün öğretmenler
yüksek bir eğitim ve öğretimden geçirilmektedir. Bunu şükranla ve
takdirle karşılıyoruz. Ancak, aradan geçen 6 yıllık uygulamalar, bize
öğretmen yetiştirilmesi konusunda büyük boşluklar ve eksiklikler ol
duğunu göstermiştir. Gerçekten, orta seviyeli öğretmen okullarının,
öğretmen liselerinin kapanmış olması ve öğretmen yetiştiren eğitim
fakülteleri ve eğitim yüksekokullarından alınacak öğrencilerin, daha
çok genel ve meslekî teknik ortaöğretiminden konuyla ilgisiz olarak
yetiştirilen öğrenciler arasından seçilmesi ve en düşük puanla alın
maları; bu öğrencilerin ortaöğretim sırasındaki başarı durumlarının
bir hayli düşük olması; öğretmen yetiştiren yükseköğretim müesseselerine, fakültelerine, yüksekokullarına isteksiz girmeleri; bu okullarda,
eğitimin önemli pedagojik eksiklikler içinde verildiği iddiası ve okul
dan mezun olanların öğretmen olmama konusunda ellerinden geleni
yapmaları ve son çare olarak öğretmen olmayı düşünmeleri, sistemi
tamamen aksatmıştır.
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Netice olarak şunu ifade etmek gerekir ki, öğretmen yetiştirme
konusunu tekrar ele almalıyız. Başta ortaöğretim seviyesinden öğret
men liselerinin ihyası ve tekrar açılması olmak üzere; yükseköğretime
geçişte özel bir sistem uygulanması, Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı'na öğretmen yetiştiren kurumlarm tekrar bağlanması alter
natifinden tutunuz da, yükseköğretim kurumu içinde kalmasına rağ
men, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nm, özellikle öğretmenlik
niteliğini kazandırma bakımından bazı tavsiyelerine uyulmasına kadar
uzanan bir alternatifler zincirini mutlaka değerlendirmek durumunda
yız. Aksi takdirde, şu anda yetiştirilen öğretmenler -şunu açıkça itiraf
edelim ki- eğitimin taleplerine uygun mahiyette değildir; hem sayı
bakımından, hem kalite bakımından önemli ölçüde yetersizlikler mev
cuttur. Ayrıca, Türkiye çapındaki dağılım bakımından da dengesizlik
ler vardır. Batı bölgelerinde yığılmalar ve fazlalıklar bulunmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, Türkiye’nin bazı bölgelerinde
ise öğretmen eksikleri vardır.
Muhterem Şûra üyeleri, gündemimizin dördüncü konusunu, eği
timde yeni teknolojiler teşkil etmektedir. Eğitim ve öğretimde metod
son derce önemlidir. Mevcut araç ve gerecin, teçhizatın noksan oldu
ğunu kabul etmek zorundayız. Gerçekten, bugün Türkiye'de eğitim
alt yapısını meydana getiren başta bina ve yatırımlar olmak üzere, eği
tim araç, gereç ve teçhizatında önemli ölçüde eksiklikler vardır. Klasik
laboratuvar sistemini bile daha tam olarak kurmuş değiliz.
İşte bu sebeple, eğitimde bilgisayardan, televizyon ile eğitimden,
bilgisayar eğitiminden bahsederken, bazı çevreler tarafından tenkit edi
liyoruz. Sırası bulunmayan, laboratuvarı bulunmayan okullarda bilgi
sayar nasıl kullanılır diye bazı tenkitlere muhatap oluyoruz.
Hemen şunu ifade etmek isterim ki, bir taraftan eğitimdeki klasik
altyapıyı mutlaka tamamlamak mecburiyetindeyiz. Bunu tamamlama
zorunluluğu, bizim eğitimde yeni teknolojileri kullanmamıza hiçbir
zaman mani teşkil etmemektedir. Gerçekten de, biraz önce tavsiye
ettiğim 21 inci yüzyılın şartlarına eğer intibak etmek istiyorsak ve bu
şartlara en iyi şekilde Türkiye'yi götürmek istiyorsak, mutlaka hiç va
kit kaybetmeden, başta bilgisayar destekli eğitim projesi olmak üzere,
eğitimde televizyonu en iyi şekilde kullanmayı, video da dahil, modern
eğitim araç ve gereçlerinin mutlaka eğitim sistemine sokulmasını hedef
almak mecburiyetindeyiz. Nitekim, Şûradaki tartışmaların ışığında da,
1988- 1989 öğretim yılında, yani önümüzdeki öğretim yılında bir pilot
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proje uygulaması olarak, bilgisayar destekli eğitim projesini, Türk
eğitim sisteminde başlatıyoruz. Ayrıca, önümüzdeki yıllar, 1989'da öyle
ümit ediyorum ki, yaz aylarından itibaren televizyonda bir üçüncü ka
nalı tamamen eğitim kanalı olarak eğitim hizmetlerine tahsis etme hedefindeyiz. Nihayet, eğitimde video kullanımına daha fazla yer ver
meyi hedef almış bulunuyoruz.
Şunu da ifade etmek isterim ki, lisan eğitiminde, öğretiminde video
nun ve görmeye dayanan, işitmeye dayanan metodların çok önemli öl
çüde yeri vardır. Ancak, lisan laboratuvarlannın demode olduğu konu
sunda da iddialar vardır, bunu da Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu'nun çalışmalarına arzediyorum.
Eğitimdeki gündem maddelerinden bir tanesi de, Türkçe ve ya
bancı dil eğitim ve öğretimidir. Şunu en açık bir şekilde itiraf etmek
mecburiyetindeyiz: Türkiye'de, eğitim sistemindeki bazı kalite sorun
ları sebebiyle; maalesef Türkçe eğitimi öğretimi, büyük ölçüde aksa
mıştır. Türkçe konusu toplumumuzda tartışılırken, maalesef eski keli
melerle yeni kelimeler arasına sıkışmış dar bir aydın zihniyeti ile kar
şı karşıya kaldık.
Maalesef, sadece Arapça ve Farsça kelimelerin dilimizden arındı
rılması veyahut sadece yeni türetilmiş bazı kelimelere karşı çıkılması
açısından aydınlar iki gruba ayrıldılar. Biz, Eğitim Şûrası vesilesiyle
bütün Türk aydınlarına şu çağrıda bulunmak istiyoruz: Bu kelime
taasubunu bir tarafa bırakalım. Türk diline eğer gerçekten önem veri
yorsak, bu sıkışmanın ötesine geçelim. Dünya ve Türkiye süratle de
ğişmektedir. Gelecek asrın başındaki Türkiyenin milyonlarca kişilik
nüfusuyla, Avrupa Topluluğuna dahil olmuş haliyle ve yepyeni bir sos
yal ve kültürel sistemiyle düşünülmesi gerekmektedir. Türk diline
gerçekten değer veriyorsak, bütün bunlann Ötesine geçelim ve süratle
değişen teknolojiye uygun olarak Türk Dili'nin gerçekten değerini, millî
benliğini, eski ve yeni kelimeleriyle birlikte taşıması için elimizden
gelen gayreti hep beraber gösterelim.
Şunu bilhassa belirtmek isterim: yıllarca ben de öğretim görev
liliği yaptım. Maalesef şunu gördüm; bugün üniversite son sınıf öğ
rencisi bile Türkçeyi gerekli şekilde bilmemektedir, meramını en iyi
şekilde ifade etmekten acizdirler. Hele ilköğretimde, temel eğitimde,
orta öğretimde, bunu daha açıkça görüyoruz. Onun için, mutlaka kendi
öz dilimizi, millî bir devlet olmanın icabı olarak en iyi şekilde öğret
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mek mecburiyetindeyiz. Gelecek öğretim yılından itibaren Türkçe öğ
retimini, özellikle ilköğretim müfredat programında bir misli artırmak
istiyoruz ; bunu da Şûranın tartışmasına ve görüşlerine arzetmek isti
yorum.
Hemen şunu ifade edeyim: Yabancı dil öğretimine büyük önem
veriyoruz. Türkiye gittikçe dışa açılmaktadır, yeni ekonomik sistemler
uygulamaktadır. Turizmi süratle gelişmektedir. Dünya küçülmektedir
ve dünyadaki kültür alışverişleri artmaktadır.
Bütün bu çerçeve içinde, Türkiye'de mutlaka en azından bir yabancı
dilin öğretilmesi, gerçekten zaruret haline gelmiştir; ancak, 65 yıldır
uyguladığımız sisteme dönüp baktığımızda, 6 yıl ortaöğretimde, orta
okullar dahil ve 4 yıl yükseköğretimde, 10 yıl yabancı dil öğretimi uy
gulamaya çalışmamıza rağmen, ortaya maalesef çıkan netice son derece
olumsuzdur. Gerçekten, özel imkânları olanlar haricinde tek bir kişi
bile yabancı dil öğrenememiştir. O zaman bu sistem yanlıştır. Bu sis
temi değiştirmek istiyoruz. Yeni bir proje hazırladık, “Basamaklı Kur
Sistemi" diyoruz. Bunu da yüksek Şûramızın görüşlerine arzetmek
istiyorum. Eğer, kabul edildiği takdirde, 1988 - 1989 öğretim yılından
itibaren bütün ortaokul ve liselerde bu kur sistemini uygulamaya baş
lamak istiyoruz. Bazı okullarda çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle bir yıl
gecikebilir; ama, büyük ihtimalle tamamına yakın kısmında uygula
maya başlatmak istiyoruz. Bu kur sisteminden sonra, 6 yıllık bir dö
nemden geçip, Ortak Pazarın "Persing" seviyesi diye kabul ettiği bir
seviyede, başta İngilizce olmak üzere yabancı dili anlayacak, pratik bir
şekilde konuşabilecek bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bunun için, işe
yabancı dili bir angarya olmaktan çıkarmakla başladık ve yabancı dil
zorunluluğunu kaldırdık. Gelecek ytldan itibaren bu işin zevkli
yanını da gösterebilmek için, bütün öğretim sisteminde öğrencilere
bunu mecbur kılıyoruz; ancak, yabancı dil derslerinden sınıfta kalma
olmayacak. Bir alt kurdan mezun olanlar sertifika alacaklar, bir üst
kura geçecekler. Bu şekilde yabancı dili 25 kişiyi geçmeyen dershane
lerde zevkli bir eğitim haline getirmeyi amaçlamış bulunuyoruz. Bunu
bütün Türk halkının istifadesine de arzetmek istiyoruz. Ancak, şunu
hemen ifade etmek isterim ki, eğitim dili Türkçedir. Yabancı dil öğ
retimine çok önem veriyoruz. Türkiye'de -şöyle bir yanlış gelişme ol
muştur- yabancı dili iyi öğretebilmek için, bütün eğitimi yabancı dilde
veren bazı okullar meydana gelmiştir. Biz de Millî Eğitim okulları
arasında Anadolu Liselerini bu kategoride tutmuşuzdur. Bunun esas
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sebebi, o dili iyi öğrenmek ve mezuniyete kadar besleyebilmektir.
Ama, eğer önümüzdeki yıldan itibaren uygulayacağımız sistem başarılı
olursa, önemli olan yabancı dili öğrenmek olduğuna göre, bu şekilde
bir zaruret ortadan kalkmaktadır. Hem bu, Anayasanın 5 inci mad
desindeki Türk eğitim dilinin Türkçesi olması keyfiyetine aykırı bir
husustur, hem de şunu hemen ifade edeyim ki, Türkçeyi teknik öğre
timde de kullanmak, teknoloji üretimi için kaçınılmaz bir önşarttır.
Onun için uzun vadede mutlaka Türk dilini, eğitimin temel ve tek dili
olarak almayı ve devam ettirmeyi hedef almış bulunuyoruz.
Muhterem Şûra üyeleri, eğitim finansmanı konusundan da kısaca
bahsetmek istiyorum. Şunu hemen ifade edelim ki, OECD ülkelerinde
ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde, eğitime konsolide bütçenin, genel ve
katma bütçenin yüzde 15 ilâ 25'i arasında bir pay ayrılmaktadır. Maale
sef son yıllarda Türkiye’de eğitimin bütçedeki payı azalmıştır. Bunda,
bütçeye giren bazı kalemlerin de büyük rolü vardır; ama, genel olarak
1987 yılında yüzde 8,4'e kadar düştüğünü maalesef ifade etmek zorun
dayız. Ancak, 1988 yılının olumsuz ekonomik şartlarına ve bu yılın bir
tasarruf yılı olarak kabul edilmesine ve bütün yatırımlarda sabit
leşme ve daha az yapma gerçeğine rağmen, 1988 yılında eğitim yatırım
larında az da olsa bir artış öngörülmüştür. Yine 1988 yılında eğitime
ayrılan pay, yüzde 8,4’ten, yüzde 8,8’e çıkarılmıştır.
Bundan çok daha önemlisi, 1887'den bu yana ilk defa, 101 yıldır
Türkiye'de eğitim için bir finansman, bir vergi kanunu çıkarılmıştır.
Eğitim Gençlik Spor ve Sağlık Hizmetlerini finanse etmek üzere hükü
met programındaki ağırlığa paralel olarak eğitimde yeni kaynaklar
meydana getirilmiştir. Bu konuda, bilhassa eğitim meselelerine önem
veren ve eğitime yeni kaynaklar sağlayan Sayın Başbakanımıza, huzur
larınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Nitekim, 1988 yılında çıkarılan
bu kanunla, özellikle gelecek yıldan itibaren eğitim hizmetlerinde, yatı
rımlar bakımından iki misli civarında bir artış .sağlanmış olacaktır. Bu
da eğitimin finansmanı bakımından son derece önemli bir kaynaktır.
Ancak, şunu da hemen ifade etmek gerekir ki, Türk Millî Eğitiminde
yapmayı düşündüğümüz reform ve getirmeyi düşündüğümüz modern
teknolojik sistemler, çok daha büyük finansman ihtiyacı göstermekte
dir. Devletimizin gerek bütçesinden, gerek yeni imkânlarından sağla
yabildiği budur; bunu daha da fazla artırmaya elbette çalışacağız.
Ancak, mutlaka eğitimde mecburî halk katkısının da tekrar gözden
geçirilmesi lâzımdır.
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Her zaman ifade ettim, bir kere daha söylüyorum. Bu, paralı eği
tim manasına gelmemektedir. Paralı eğitim, parasız okuyanın eğitildiği
eğitim demektir. Halbuki, biz, parası olanın daha fazla eğitime kat
kıda bulunarak, Türkiye'de bir hayli zedelenmiş olan eğitimdeki fırsat
eşitliğinin tekrar kurulabilmesi için çalışıyoruz. Bu şekildeki bir mec
burî katkı, sosyal adalete daha fazla uygun olacaktır. Esasen, gelişmiş
ülkelerin eğitim sistemlerinde, eğitimdeki halk katkısı, bizden çok daha
fazladır. Bunun da hangi şekillerde olacağını yüksek Şûranm değerli
üyelerinin tartışmasına arzetmek istiyoruz.
Nihayet son madde olarak, öğretim programlarından kısaca bah
setmek istiyorum. Burada temel prensip, korku yerine sevgiyi getir
mektir. Okulu, öğretmeni, ders kitabını bile öğrenci mutlaka sevme
lidir. Ezbercilik yerine mutlaka buluşçuluk, yaratıcılık kaim olmalıdır.
Teori yerine uygulamayı muhakkak getirmeliyiz. Kabiliyetleri en ya
kın şekilde gözlemleyerek değerlendirmek zorundayız. En önemlisi de,
detay yerine ihtisaslaşmaya girmek zorundayız.
Şunu şükranla kaydetmek gerekir ki, özellikle son 4 yılda yapılan
çalışmalarda birçok detaylardan sıyrılma konusunda başarı gösterilmiş
ve ihtisaslaşmaya doğru bir yönelme olmuştur.
Daha henüz yapacağımız işler vardır; ama, şuna da dikkatinizi
çekerim: Bunu yaparken, genel kültürün bazı temel değerlerini ihmal
etmemek gerekir. Çünkü, Amerika Birleşik Devletlerinde tam tersine
bir eğilim belirmiş, şu» anda çok fazla ihtisaslaşma bulunduğu iddia
sıyla, genel kültüre daha fazla ağırlık veren bir eğitim sistemi tartışılır
duruma gelmiştir.
Netice olarak, eğitimde bir reform ihtiyacı olduğu, izah ettiğim çe
şitli sebeplerle açıktır. Bu, sistemde olacaktır, programda olacaktır,
öğretmende olacaktır, tenolojide olacaktır ve finansmanda olacaktır.
Bu reformu, Türkçe, yabancı dil, öğretmen yetiştirme ve bilgisayar
pilot projesinin uygulanması bakımından, hemen sonbaharda, önümüz
deki yıl başlatmak istiyoruz.
Ayrıca, temel eğitim, tekli öğretimi sağlama, sınıflardaki öğrenci
sayısını azaltma, yükseköğretim sistemini kurma, yeniden değerlen
dirme; yükseköğretime geçiş modelini değiştirme; televizyon üçüncü
kanalına başlama; mecburî katkı sistemini getirme ve ders kitaplarını
yeniden değerlendirme açısından konuya baktığımızda, 1989 - 1990 öğ

36
retim yılından, yani bundan sonraki öğretim yılından itibaren, bu re
formları tek tek uygulamak ve en geç 5 yıl içerisinde de neticelendir
mek istiyoruz.
Gelecek yıl Türkiye'de adeta bir milletlerarası eğitim şûrası top
luyoruz. Bizim teklifimizle, benden önceki değerli bakanımın gayret
leriyle gerçekleştirilen Avrupa Ülkeleri Millî Eğitim Bakanlan Konfe
ransı İstanbul'da yapılacaktır. Şu anda, Avrupa, Amerika, Japonya
gibi ülkelerle millî eğitim sisteminde yapılacak reform konusunda çok
yakın münasebetlerimiz ve işbirliğimiz mevcuttur. Aynca, Dünya Ban
kasından 240 milyon dolara yakın bir eğitim finansman kredi anlaş
ması imzalamış bulunuyoruz. Hedefimiz, bunu da 1 milyar dolarlık
bir meblağa ulaştırabilmek ve eğitimde dış finansman kaynaklannı
harekete geçirmektir.
Sayın Başbakanım, değerli Şûra üyeleri; şunu bir kere daha huzu
runuzda ifade etmek istiyorum : Türkiye'de, ekonomik ve sosyal bir
çok konuda gerçekten, özellikle son 5 yılda önemli adımlar atılmıştır.
Eğitim konuları da buna dahildir ; ama, sadece ekonomik bakımdan
altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek, sanayileşmeyi sağlamak, ihracatı
artırmak, ekonomik başarılar göstermek; bir milletin kalkınmasını
gerçekleştirmede yeterli değildir. Bütün bu eserleri ellerine teslim ede
ceğimiz gençliğimizi, en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. 21 inci yüz
yılın başında dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında iddialı olmak istiyor
sak, önemli bir role sahip olmak istiyorsak, mutlaka Millî Eğitimimize
daha fazla önem vermek zorundayız.
XII. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyelerinin, Türkiye'de yapıla
cak Millî Eğitim çalışmalarına, reformuna, sistem değişikliklerine ger
çekten değerli ve önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Hepini
ze başarılar diliyorum, hayırlı ve uğurlu olsun temennisiyle saygılarımı
arzediyorum.

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SAYIN ALTAN ATEŞ ŞÛRA KONUŞMASI SIRASINDA

TALİM VE T ER BİY E KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
SAYIN ALTAN ATEŞ’İN
KONUŞMASI

T.

Sayın Bakanım, X II. Millî Eğitim Şûrası'nın değerli üyeleri, sayın
basın ve TRT mensupları ; kıymetli misafirler ; sizleri saygıyla selâm
lıyorum.
X II. Millî Eğitim Şûrası, bilim ve teknoloji alanında, dünyadaki
çok büyük ve önemli, hatta beklenmedik gelişmelerin ülkemizde bir
ihtiyaç haline geldiği dönemde başlıyor.
Bugün, bilim ve teknolojideki değişmeler, aylar, haftalar, gün ve
hatta saatlerle ölçülmektedir. Bu yoğun ve hızlı bilgi patlaması ve bilgi
akımı, isteklerine bağlı olmaksızın toplumlarda birçok değişmelere yol
açmaktadır. Toplumlarm siyasî, İktisadî ve özellikle kültür hayatları,
bilginin ve bilgi akımlarının kesif etkisi altında bulunuyor. Milletler
arası ilişkilerde, hâkimiyet ve güç kavramları, bilgiyi ve teknolojiyi elin
de tutanlara kayıyor; bilgi ve teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip
olan ve bu yeteneklerini geliştirenler, dünya hâkimiyetine yöneliyorlar.
En katı sistemler ve rejimler, hiç değişmeyecek sanılan modeller, bil
ginin ve teknolojinin kesif etkisi altında yeni durum tespitleri ve de
ğerlendirmeleri yapmak zorunda kalmakta, yeni sistem ve model ara*
yışları gündeme gelmektedir.
İşte, ana çizgileriyle böyle hızla değişen dünyanın bir parçası olan
Türkiyemizde, maarif meseleleri, meselelerin bulunabilen çözümleri ve
bu çözümlerin geliştirilme mecburiyeti, günlük hayatımızın gündemini
her zamandan daha yaygın ve daha çok işgal etmektedir; çünkü, bu
bilgi ve teknoloji dünyasında yaşayabilmek ve hakkımız olan yeri ko
ruyabilmek, ancak eğitim ve öğretimin meydana getireceği bir ortamı
gerekli kılmaktadır. Bilgi ve teknoloji üretebilmek için, eğitim ve öğ
retim, tek vasıta niteliğini her zamankinden daha fazla hissettirmek
tedir.
X II. Millî Eğitim Şûrası, açıklanan bu yaklaşımlarla bir dönüm
noktası imkânı ve fırsatını taşımaktadır. Maarif meselelerini tespit
ederken ve meselelerin bulunmuş çözümlerini görüşüp, tartışırken, tek
lifler ortaya koyarken ; içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji dünya
sının ihtiyaçlarını, milletimizin arzu ve ihtiyaçlarıyla bağdaştırmak;
belki de cumhuriyet tarihimizin en mühim ve sorumluluğu da o kadar
büyük, şerefli bir görevi olmaktadır.
Sayın Bakanım, saygı değer üyeler ; yaşadığımız çağ, toplumlarm
bütün kesimlerinin eğitim ve öğretime büyük önem verip, etkileri al
tına almak istedikleri ve genel olarak toplumdan en büyük payın bu
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sahaya ayrıldığı bir dönem olarak görülmektedir. İktisadî açıdan "İn
sana yapılan yatırımın en etkili ve verimli yatırım olduğu" görüşünde;
bütün yöneticiler, işverenler, işçiler ve ilim adamları birleşmektedirler.
Her toplum, her millet ve her devlet için eğitim ve öğretimin ortak
bir amacı vardır. Bu amaç, içinde doğan veya kendisine katliam ken
disinden yapma, kendi hayat tarzına uygun ve kendi görüşlerini pay
laşan kişiler haline getirme düşüncesidir. Bu amaca ulaşmak bir za
rurettir. Aksi halde, içinde doğanı veya kendisine katliam kendisin
den yapmayan, yahut yapamayan bir toplumun dağılmaya veya başka
toplumlann etkisinde kalarak, özünü ve varlığını yitirmeye mahkûm
olduğu çok iyi bilinmektedir. îşte, bu amacı gerçekleştiren tek araç,
millî eğitim ve öğretimdir. Bu aracı, en uygun ve etkili şekilde, en ve
rimli ölçülerde kullanan toplumlar, varlıklarını sürdürüp geliştirmek
tedir.
Geçmiş çağlarda ve hatta çağımızın ortalarında, bu amacı gerçek
leştirebilmek, nisbî bir kolaylığa sahipken, biraz evvel işaret ettiğimiz
bilgi ve teknoloji çağında ve bunların süratle değişmesi ve transformas
yonu karşısında, amacı gerçekleştirmek artan nisbette zorlaşmaktadır.
Gelecek dünyanın belki de en önemli meselelerinden biri, eğitim ve
öğretimin, ihtiyaç duyulan insanı yetiştirme konusudur.
Binlerce yıllık tarihine, kültür ve medeniyet mirasına büyük bir
hassasiyetle koruyup özenle geliştirmeye çalıştığı millî hüviyetine, hür
riyet ve bağımsızlık duygusuna sahip olan milletimiz, eğitim ve öğre
tim aracını da en doğru ve en etkili biçimde kullanmada başarılı ol
muştur.
Kendi içinde doğanı ve kendisine katliam kendisinden yapma özel
liği, Türk Milletinin değişmez niteliklerinin başında gelir; ancak, za
man zaman akşamlarına şahit olunan ve doğru kullanma yollarından
saptırılmak istenen eğitim ve öğretim denilen vasıtaya, günümüzde
daha büyük dikkat gösterilmesi gerekir. Bu dikkat, başarının ön şar
tıdır. Bu ise, ancak milletimizin istek ve ihtiyaçlarına, beklentilerine
uygun, geçerli, İlmî ve gerçekçi millî eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
istikrar içinde, sürekli geliştirilerek yerine getirilmesiyle mümkündür
ve o zaman bir mana taşır.
Bir millet için eğitim ve öğretim hizmetlerine öncelik vermeyi
mecburileştiren bir diğer hedef de, millî varlığın her alanda korunması
ve geliştirilmesi şartıyla; toplumun gerçekçi, İlmî ve geçerli bilgi ve
teknolojilerle donatılarak gelecek yüzyıllara hazırlanmasıdır.
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X II. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; sizler, İlmî kariyer
lerinizle, meslekî tecrübeleriniz ve bilgilerinizle, millî eğitim hizmet
ve faaliyetlerine kendinizi adayan kişiler olarak, eğitim ve öğretim
hizmetlerimizin önümüzdeki hedeflere ulaşmada nasıl daha etkili ve
verimli gerçekleştirilebileceği, maarif aracının nasıl daha doğru ve
milletimizin istekleri yönünde kullanabileceği konusunda bizleri aydın
latacaksınız. Dünü çok iyi bilen, bugünü doğru şekilde değerlendirme
gücüne sahip olan ve yarın için bize uzak ve yaygın huzmeli ışıklar tu
tacak durumda bulunan sizler, önümüzdeki hedeflere daha az zamanda
daha az emekle nasıl ulaşabileceğimizi bizlere göstereceksiniz. Bu
inançla, bir önemli konuya da temas etmek istiyorum :
Tarihimizin en eski dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar
eğitim ve öğretim hizmetleri; insanımız ve toplumumuz için çok de
ğerli, çok önemli ve hatta, kutsal bir mana ve yere sahip olmuştur.
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin Türk Tarihinde binlerce yıl önce teş
kilâtlanmış ve kurumlaşmış olduğunu da belgeler bize göstermektedir.
Çok uzak olmayan Gazneliler, Selçuklular döneminde, çağın en geliş
miş, en ileri bilgileriyle ve teknikleriyle donatılmış eğitim ve öğretim
hizmetleri veren kurum ve kuruluşların varlığına ve bunların bütün
Batı dünyasına örnek olduğuna tarihi belgeler şahittir.
Dikkatlerimizi çeken ve bugün de bizlere ve bütün dünyaya örnek
teşkil eden bir husus da, bütün eğitim ve öğretim hizmet ve faaliyet
lerine ait meseleleri ilim sahipleriyle danışmaya ve tartışmaya verilen
önem ve durumun teşkilâtlandırılmış bulunmasıdır. Her eğitim ve öğ
retim hizmetinde, eğitimin ve öğretimin düzenlenmesiyle, plânlanmasıyla, programlarının yapılmasıyla ilgili hizmetlerin icra hizmetlerinden
ayrılması modeli ve sistemi, tarihimizin bir geleneğini teşkil etmekte
dir, çok eskiden beri de vardır. Bunun sayısız örneklerinin Selçuklu dö
neminin Vakıf Okullarında, hatta hastahanelerde görüyoruz. Aynı du
rum, Osmanlı İmparatorluğunda da devam ediyor.
Özetle diyebiliriz k i : Türk gelenekleri, eğitim ve öğretim hizmet
lerini daha başlangıç noktasında bir toplum hizmet ve faaliyeti olarak
görüyor, teşkilâtlandırıyor ve düzenleme - icra - denetim organlarını ayı
rıyor. Bu konudaki örneklerden biri, Meclis-i Maarifin 1885 yılında
yeniden teşkilâtlanmasını öngören iradedir. Millî Mücadele dönemi
mizde, kanlı boğuşmaların cereyan ettiği ve ortada hemen hemen hiç
bir şeyin olmadığının sanıldığı günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
icra vekilleri heyeti arasında Maarif Vekili yer alıyor; 1920 progra-
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mmdaki esasların birçoğu bugün bile geçerliliğini koruyor. Daha sonra
Maarif Kongresi, ilim heyetleri "Heyet-i İlmiye" toplantıları ve niha
yet "Millî Talim ve Terbiye Dairesinin" kuruluşu ve "Maarif Şûrası
nın" bir devamlı organ olarak Maarif Vekaleti üst teşkilâtında yer
alması; bütün bunlar biraz evvel açıkladığım geleneğin bir devamı
niteliğindedir.
Bilindiği gibi 1939 yılından bugüne kadar eğitim meselelerimizi
incelemek ve çözüm yollan aramak üzere onbir ayn Millî Eğitim Şûrası
toplanmıştır. Bu şûralarda, Türk eğitim sistemi ile ilgili önemli ka
rarlar alınmıştır. Şûra kararlarından bir kısmı hemen, bir diğer bö
lümü ise imkânlann yetersizliği veya araştırma ihtiyacı gibi sebeplerle
belli süreler sonunda uygulamaya sokulmuştur. (Misaller: 1939 yılın
da yapılan Birinci Şûrada, üç sınıflık köy okullarının beş sınıfa çıkanlması, 1939- 1940 yılından itibaren uygulamaya sokulmuş. Üçüncü
Şûrada, elektrikçilik ve tesviyecilik özel sınıflarının öğrenim süreleri
nin ortaokullardan sonra iki yıl olarak tespit edilmesi; bu karar Ye
dinci Şûradan sonra uygulanabilmiştir).
Millî Eğitim Şûraları ile ilgili mevzuat incelendiğinde, Birinci
Şûradan Onbirinci Şûraya kadar önemli bir değişiklik olmadığı görü
lecektir. Bugün toplanmış bulunan X II. Millî Eğitim Şûrası ise, Ba
kanlığımızın teşkilât ve görevlerini düzenleyen 179 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelikle düzenlenmiştir.
Şunu belirtmek gerekir ki, eğitim ve öğretim yalnızca Bakanlığı
mızı değil, toplumun bütün fertlerini ve bütün kesimlerini çok yakın
dan ilgilendiren bir konudur. Bu sebeple, X II. Millî Eğitim Şûrası
Yönetmeliği ile Şûraya iştiraki daha geniş tabanlı tutmaya çalıştık.
Önceki sayın bakanlarımızın, müsteşarlarımızın ve Talim ve Terbiye
Kurulu başkanlarımızm, Şûranın tabiî üyesi olmalarıyla, geçmişle ba
ğımızın daha sıkı bir şekilde kurulacağına ve Millî Eğitim işlerinde
sürekliliğin daha iyi sağlanacağına inanıyoruz. Gerek üniversitelerimiz,
gerek Bakanlığımız zemininde daha geniş bir katılımı öngörüyoruz.
İl ve ülke çapındaki yılın öğretmenini, en tabiî şartlarda seçilmiş Şûra
üyeleri olarak mütalâa ediyoruz. Basın ve yayın organlarımızın, diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların daha yo
ğun bir şekilde katılmalarına imkân sağlıyoruz. Böylece, eğitimimizle
ilgili meseleler, toplumumuzda daha canlı olarak tartışılsın ve toplumumuz eğitim faaliyetlerini daha çok sahiplensin istiyoruz. Zaten
Eğitim Şûralarında beklenenlerin ve şûraların temel felsefesinin bunlar
olduğu kanaatini taşıyoruz.
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Her ne olursa olsun, eğitim meseleleri topluma mal edilmelidir.
Eğitime ait kararlar, bürokrasi çerçevesi içinde kalmamalıdır. Toplumumuz, eğitime ne kadar sahip çıkarsa, eğitim ile ilgili meselelerin
o kadar sağlıklı çözümleneceğine inanmaktayız.
Bu Şûranın öncekilerden bir farkı da, Bakanlığımızca oluşturul
muş, sizlerin eleştirilerine sunulmuş bir görüş; bir Bakanlık görüşü
getirmeyişimizdir; ancak, konulan açıkça, hatta bazen özeleştiri yapa
rak olduğu gibi ortaya koyduk. Her konuda neler yapmakta olduğu
muzu ve neler yapmayı düşündüğümüzü, hangi darboğazları geçmeye,
hangi problemleri çözmeye çalıştığımızı özlü olarak "Hazırlık Dokü
manında’’ açıkladık.
Değerli üyelerimiz, işte bütün bu açıklamalar çerçevesinde; sizlerden herhangi bir görüş üzerinde çalışmanızı değil, fakat gündemle il
gili konularda serbestçe düşüncelerinizi belirtmenizi, tekliflerinizi açık
lamanızı ve neticede kararlara varmanızı istiyoruz. Bu anlayışla da
isabetli ve hayırlı kararlar alınabileceğine inanıyoruz.
Anlaşılacağı üzere, Şûra kararına dönüşecek teklifleri biz getirme
dik. Bunları sizlerden bekliyoruz. Bu husus, bu Şûranın bir özelliği
olarak mütalâa edilmelidir.
Bir diğer açıdan, bu Şûrada alınacak kararlar, 2000 yılının insa
nını yetiştirmek bakımından Bakanlığımızda yapılacak çalışmalara ışık
tutacaktır. Sizlerden bu istikamette tedbirler ve kararlar bekliyoruz.
Şüphesiz, bu Şûrada alınacak kararlar ve getirilecek teklifler, Ta
lim ve Terbiye Kurulumuzda incelenecek ve değerlendirilecektir. Hatta,
gerektiğinde bir kısım kararlarımız projelere dönüştürülecektir.
Değerlendirme ve proje çalışmaları, kamuoyu huzurunda yapıla
cak; basın ve yayın organlarına toplumumuzun alakası daima uyanık
ve canlı tutulacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulumuz, Şûrada alman kararlan geliştirmek
ve uygulamaya konulmasını sağlamakla görevlidir. Mademki Şûra en
üst danışma organımızdır. O halde, Talim ve Terbiye Kurulumuz bu
üst organla bütünleşme durumundadır.
Şûra hazırlık çalışmalan, uzun bir zamana ihtivaç göstermektedir.
Başkanlığımızın bu konularda geniş bir bilgi ve tecrübe birikimi mev
cuttur. Bu bakımdan, X II. Millî Eğitim Şûra hazırlıklannın 6 -7 ay
lık bir sürede tamamlanması mümkün olabilmiştir.
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Hepimizin bir tek gayesi vardır. O da, geleceğimizin teminatı,
milletimizin ümit kaynağı olan ve Türkiye'nin geleceğini kendilerine
teslim edeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştir
mektir.
Hepinize saygılar sunarım.

I.
BÖLÜM

ŞÛRA
TEŞKİLÂTI

T. C.
MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SfO R BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı :
Tarihi:

Konu:

^

12 nci Millî Eğitim Şûrası.

JO * (y-

Önceki Kararın Sayısı

önceki Kararın Tarihi

10 .0 6. 19 88 gün ve 19838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"nin 11 inci ve
17 nci ma dd el er in e göre, "12 nci Millî Eğitim Şûrası"nın 18, 19, 20,
21 ve 22 Temmuz 1988 tarihlerinde Ankara'da toplanması, Şûra'da ekli
gündemde bulunan konuların görüşülmesi ve bu çalışmalar için gerek
li İdarî ve malî tedbirlerin ilgili birimlerce alınması hususları
nın Makama arzı kararlaştırıldı.
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Haşan Celâl GÜZEL
M illî E ğ itim G en çlik ve S p o r B a k a n ı

BAŞKANLIK DİVANI VE RAPORTÖRLER

A — X II. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI NIN GÜNDEMİ
B — FAALİYET PROĞRAMI
C — BAŞKANLIK DİVANININ TEŞKİLİ
D — ŞÛRA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ

— XII . MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI GÜNDEMİ
( 1 8 - 2 2 Temmuz 1988- Ankara)

1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

a)
b)
c)
d)

İlköğretim (Temel Eğitim)
Genel ve Meslekî - Teknik Orta Öğretim
Yüksek Öğretime Geçiş
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi (Ölçme ve Değerlendir
me)

2. YÜKSEK ÖĞRETİM
3. ÖĞRETMEN YETİŞTİRM E
4. EĞİTİMDE YEN İ TEKNOLOJİLER
5. TÜRKÇE VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

a) Türkçe Eğitim ve Öğretimi
b) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi
6. EĞİTİM FİNANSMANI

a) Türk Eğitiminin Finansman Kaynakları
b) Eğitim Yatırımları
7. ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Müfredat Programları)
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ŞÛRA ÇALIŞMA PROGRAMI
(ÖN AÇIKLAMA)
Ömer OKUTAN
— Şûra Genel Sekreteri —
Sayın Bakanım, X I. Şûradan bu yana geçen yıllar içinde Bakanlı
ğımızda meydana gelen bilgi ve tecrübe birikimiyle emir ve direktif
leriniz çerçevesinde X II. Şûra'nm aylardır devam eden hazırlık çalışma
larını tamamlamış bulunuyoruz.
Şûra Genel Kurulu ve komisyon çalışmaları süresince Şûra Genel
Sekreterliğimiz görev ve hizmetlerini mevcut yönetmelik hükümleri ve
sizin emir ve direktifleriniz istikametinde yürütecektir.
Genel sekreterliğimiz, bu Şûranın bitiminden sonra da çalışmala
rına devam edecektir. Şûra sonunda meydana çıkacak kararlar, görüş
ler ve temenniler, gereğince derlenip Talim ve Terbiye Kurulumuzun
görüşüne sunulacaktır. Bu görüşlerle birlikte Şûra kararlan Makam
larının tensip ve tasviplerine arzolunacaktır.
Bu işlemlerden sonra söz konusu Şûra kararlan Tebliğler Dergi
sinde yayınlanacaktır. Aynca, Şûranın bitimini müteakip 3 ay için
de burada yapılan görüşmeler, alman kararlar ve ileri sürülen tavsiye
ve temenniler önceki şûralarda olduğu gibi, bir kitap halinde yayın
lanacak ve bu kitap bütün üyelerimize gönderilecektir.
Böylece Genel Sekreterliğimizin X II. Şûra ile ilgili görevleri ta
mamlanmış olacaktır. Bundan sonra bu Şûrada alman ve makamla
rınca uygun görülen kararların uygulama plânlan yapılacak ve Ba
kanlığımız birimlerince bu plânlar gerçekleştirilecektir.
Bugün (18 Temmuz) saat 14.00’ten itibaren X II. Millî Eğitim Şûrası
Komisyon çalışmalan başlayacaktır.
Gündem konularına göre, Türk Eğitim Sistemi Komisyonu 4 alt
komisyon halinde çalışmalarını sürdürecek, Çarşamba günü 4 alt ko
misyonun kendi içlerinden seçecekleri üçer temsilci, ait olduklan ko
misyonlarca düzenlenen raporlan tevhid ederek Genel Kurula sunula
cak şekilde bir eğitim sistemi komisyonu raporu meydana getirecektir.
Beşinci komisyon da aynı çalışmayı yapacak, 2 alt komisyon raporunu
iki ayn konudaki bir rapor haline getirerek Genel Kurula sunulacak
şekilde düzenleyecektir.
Diğer komisyonlar da raporlarını 20.7.1988 Çarşamba günü saat
12.30'a kadar bitirmiş olacaktır. Genel Kurul Çalışmaları Cuma günü
11.10'a kadar devam edecektir.
Şûra'nm milletimize hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla.

B — FAALİYET PROGRAMI
18 TEMMUZ 1988
Saat 09.00 — 09.15

PAZARTESİ
Başöğretmen Atatürk Anıtını ziyaret ve saygı du
ruşu

09.30— 10.00

Anıtkabri ziyaret ve saygı duruşu

10.00— 10.30

Üyelerin toplantı salonunda yerlerini almaları

10.30—

12.00AÇILIŞ
— Saygı duruşu
— İstiklâl Marşı
— Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Altan
ATEŞ'in konuşması
— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Sayın Haşan Celâl GÜZEL'in konuşması
— Sayın Başbakanımız Turgut ÖZAL’ın konuşma
ları

12.00— 12.15
12.15— 13.00

ARA
GENEL KURUL TOPLANTISI / 1. OTURUM
— Başkanlık Divanı seçimi (2 Başkan Vekili ile
3 raportörün seçimi ve yerlerini almaları)
Şûra komisyonlarında görev alacak üyelerin,
Genel Kurulun bilgilerine sunulması
— Şûra çalışmaları hakkında genel bilgi

13.00—
14.30—

14.30ÖĞLE YEMEĞÎ
18.30KOMİSYON ÇALIŞMALARI
(Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi)

19 TEMMUZ 1988

SALI

Saat 09.00— 12.30

KOMİSYON ÇALIŞMALARI (AOTML)

12.30— 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ
KOMİSYON ÇALIŞMALARI (AOTML)

14.00— 18.00
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20 TEMMUZ 1988
Saat 09.00 — 10.30

ÇARŞAMBA
KOMİSYON ÇALIŞMALARI (AOTML)
(Bir ve beş numaralı komisyonların her birinin
alt komisyonları tarafından seçilen üçer temsilci
üyenin iştiraki ile komisyon raporlarının düzen
lenmesi ; diğer komisyon çalışmalarının sürdürül
mesi)

10.30 — 12.30

KOMİSYON RAPORLARININ HAZIRLANMASI ve
YAZDIRILMASI

12.30 — 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 — 14.30

GENEL KURUL TOPLANTISI / 2. OTURUM

14.30 — 14.50

"Türk Eğitim Sistemi Komisyonu" raporunun su
nulması

14.50 — 16.00

Genel görüşme

16.00 — 16.20

ARA

16.20 — 18.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

21 TEMMUZ 1988
Saat 09.00 — 18.30

PERŞEMBE
GENEL KURUL TOPLANTISI / 3. OTURUM

0900.— 09.15

"Yükseköğretim
ması

Komisyonu"

raporunun sunul

09.15 — 10.15

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

10.15 — 10.30

ARA

10.30 — 10.50

"Öğretmen Yetiştirme Komisyonu" raporunun su
nulması

10.50 — 12.30
12.30 — 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ / 4. OTURUM

14.00 — 14.15

"Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu" raporu
nun sunulması

14.15 — 15.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

15.30 — 15.50

ARA
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15.50— 16.10

"Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Ko
misyonu" raporunun sunulması

16.10— 18.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

22 TEMMUZ 1988
Saat 09.00— 10.20

CUMA
GENEL KURUL TOPLANTISI / 5. OTURUM

09.00 — 09.20

"Eğitimin Finansmanı Komisyonu" raporunun su
nulması

09.20— 10.00

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

10.00— 10.20

"Öğretim Programları Komisyonu" raporunun su
nulması

10.20— 11.10

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

11.10— 11.20

ARA

11.20 — 12.00

KAPANIŞ
— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Sayın Haşan Celâl GÜZEL'in konuşması

AÇIKLAMA :
18 Temmuz 1988 günü Başöğretm en Atatürk Anıtında ve Anıtka
birde yapılacak törenlere Şûra Üyesi olan B akanlık personelinin tamamı iştirak edeceklerd ir.
Bu törenlere, Şûra Üyesi diğer davetlilerin katılmaları kendi arzu
larına bırakılm ıştır.

(BİRİNCİ OTURUM)

C
XII . MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI
BAŞKANLIK DİVANININ TEŞKİLİ

Başkan
Haşan Celâl GÜZEL
Başkan Vekilleri
Prof. Dr. Orhan OĞUZ
Doç. Dr. İhsan SEZAL
Raportörler
Doç. Dr. Sadık Kemal TURAL
Doç. Dr. Alemdar YALÇIN
Attila ERBİL* — Faruk ÇAM

<*> saym Attila ERBİL, 21 Temmuz 1988 tarihinde mazeretinden dolayı bu görevinden
aynlmış, yerine Sayın Faruk ÇAM seçilmiştir.

.

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam
HASAN CELÂL GÜZEL —
— Sayın Şûra üyeleri ;
10 Haziran 1988 gününde 19838 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren "Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin" Şûranın toplan
masıyla ilgili 11°, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine göre X II. Millî Eğitim
Şûrası Başkanı olarak göreve başlamış bulunuyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sayın Şûra üyeleri, Şûrada üyelerimizin ekseriyeti bulunmaktadır,
Şûranın çalışma esası, çalışma esas ve usullerini düzenleyen Yönetmeli
ğimizin 13 üncü maddesinde, ilk oturumda, toplantıları idare etmek
maksadıyla 1 'i Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, 2
Başkanvekili ve 3 Raportör seçilir denmektedir.
Şûra Yönetmeliği gereğince, 2 Başkanvekilinin ve 3 raportörün
aramızdan seçilmesi gerekiyor. Şimdi intikal eden bir önergeyi bilgi
lerinize sunuyorum.
(ÖNERGE)
"X II. Millî Eğitim Şûrası Başkanlığına
Şûra Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince Başkanlık Diva
nının teşkili için aşağıda ad ve görevleri yazılı üyelerimizi arz ve teklif
ederiz."
Prof. Dr. Himmet Umunç, Prof. Dr. Rıfat Özsoy,
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
Başkanvekillikleri için Bakanlık dışından, Prof. Dr. Orhan Oğuz
(Marmara Üniversitesi Rektörü)
Bakanlık içinden, Doç. Dr. İhsan Sezai (Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı Müsteşar Vekili).
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Raportör olarak; Doç. Dr. Sadık Kemal Tural (H. Ü. Öğretim Üye
si), Doç. Dr. Alemdar Yalçın (G. Ü. Öğretim Üyesi), Attila Erbil (Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdür Yardımcısı)
teklif edilmiştir.
Başka teklif var mı?

Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
(Oybirliğiyle kabul edilmiştir).
Seçilen Başkanvekillerini ve raportörleri Divana davet ediyorum,
buyursunlar efendim.

D — ŞÛRA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ
(H. C. GÜZEL)
Sayın Şûra üyeleri, 13 üncü maddenin (b) fıkrasında "Şûra çalışma
ları sırasında gündemdeki konularla ilgili komisyonlar kurulur. Komis
yon üyleri Şûra Başkanı tarafından belirlenir." denilmektedir.
Sizlere dağıtılan dokümanlarımızda, X II. Millî Eğitim Şûrasına
katılacak üye ve müşahitler listesiyle birlikte komisyonların listesi ve
çalışma esasları bulunmaktadır. Herhalde bütün sayın üyeler bunları
gözden geçirmişler ve hangi komisyonda olduklarını tespit etmişlerdir.
Yalnız Sayın eski millî eğitim bakanlan, müşteşarlan ve Talim ve Ter
biye Kurulu başkanlan bu komisyonlara dağıtılmamıştır. Aynı şekilde,
basından katılan sayın üyelerimiz de komisyonlara dağıtılmamıştır.
Bunların kendi tercihleri esas alınacaktır. Öncelikle bunlardan başla
yarak komisyonlara yapılan taksimat konusunda değiştirme teklifi olanlar varsa o teklifleri almak istiyorum.
Bir hususu belirtmek isterim. Bizim uzman arkadaşlarımız başkan
yetkisini kullanarak yaptığımız bu komisyon dağıtımında oldukça dik
katli seçim yapmaya çalışmışlar, bazı tereddütlü hallerde de sayın üye
lerin kendilerine danışmışlardır. Ancak, çok büyük bir terslik yoksa
bunun yaptığımız organizasyona uyum sağlamak açısından aynen bıra
kılmasını özellikle rica ediyorum, ama, eğer kendisinin başka komis
yonda daha faydalı olacağına kesinlikle inanan üyelerimiz varsa onlar
değişiklikleri yapsınlar ; yoksa 463 üyenin dağılımını tekrar düzenle
mek gibi bizi akşama kadar meşgul edecek çok zor bir işe girişmiş
oluruz efendim.
Ben, müsaade buyurursanız önce dağıtımını yapmadığımız üyeler
den başlayarak bu komisyonlara dağıtımı yapmak istiyorum.
Önce sayın eski bakanlarımızdan başlayalım. Sayın Emiroğlu...
Eğitim Sistemi; Sayın Oğuz, Öğretmen Yetiştirme; Tahsin Hocamız herü^üde Türkçe Öğretimi ile ilgili bölüme katılacaktır tahmin ediyorum,
şu anda aramızda yok.
Sayın eski müsteşarlar lütfen tercihlerini bildirsinler.
Mehmet Önder, öğretmen Yetiştirme; Sayın Kıvanç, Eğitim Sis
temi ; Sayın Nusret Karcıoğlu Eğitim de Yeni Teknolojiler , Sayın Ni
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şancı, Eğitim Sistemi. Sayın Demirtaş biraz önce aramızdaydı, rapor
törlerden rica edelim, kendilerinden tercihini alsınlar. Sayın Cezmi
Biren, Eğitim Sistemi; Sayın Sorguç, Öğretmen Yetiştirme; Sayın Gürkan Tekin, Öğretmen Yetiştirme ; Sayın Doğramacı, Öğretmen Yetiş
tirme; Sayın Haluk Şahin, Hürriyet gazetesinden. Sayın Uluç Gürkan
lütfen kendilerini bularak tercihini öğreniniz, Sabah Gazetesinden, ay
nı şekilde Sayın Necati Zincirkıran, lütfen onu da bulalım. Sayın Se
lim İleri, Milliyet gazetesinden Türkçe Öğretimi ve Eğitimi, Sayın Ah
met Arvasi, Öğretim Programları, Sayın Mehmet Altan, Yüksek Öğre
tim ; Ahmet Kabaklı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi ; Sayın Şahin
Alpan. Yüksek Öğretim ; Sayın Tayyar Şafak, Yüksek Öğretim ; Sayın
Rauf İnan, Öğretmen Yetiştirme ; Sayın Kâmuran Özbir, Yüksek Öğ
retim ; Sayın Ayla Selışık Tamar Yeni Asır gazetesinden Öğretim Prog
ramları ; Sayın Orhan Duru, ikinci gün katılacaklar, onu bularak öğ
renelim lütfen...
Bu okuduklarım dışında acaba komisyonlarda gösterilmeyen var
mı efendim?
Prof. Fuat Turgut, Yüksek Öğretim ; Turhan Onur, Türkçe ve Ya
bancı Dil Komisyonunda, ama diğerlerinde de görüşlerini açıklayabile
ceklerdir.
Bu görüş açıklama konusunda bizim tavsiyemiz; eğer yazılı olarak
bu komisyonlara görüşlerinizi gönderebilirseniz daha pratik ve kolay
olacaktır.
Prof. Orhan Türkdoğan, Eğitim Sistem i; Sayın Hüsnü Ciritli, Ge
nel Eğitim Sistemi ;
Şimdi değişiklik isteyenler ; Sayın Pektaş, Eğitim Sistemi Emekli
Öğretmen Rasim Pehlivanoğlu, Öğretmen Yetiştirme ; Prof. Aydın Öztürk. Eğitimde Yeni Teknolojiler ; Yalçın Büyükkaya, Öğretmen Yetiş
tirme ; Sayın Kâmil Baykara, Öğretmen Yetiştirme ; Sayın Ömer Saatçıoğlu, Eğitim Finansmanı ; Sayın Galip Karagözoğlu, Öğretmen Yetiş
tirme ; Sayın Saadet Berna, Müfredat Programları; Sayın Doç. Dr.
Haluk Yavuzer, Yüksek Öğretim ; Sayın İlhan Dülger, Eğitim Sistemi;
Sayın Nilüfer Göle, Yüksek Öğretim ; Sayın Suat Sinanoğlu Müfredat
Programı; Sayın Cevat Köseoğlu Eğitim Teknolojisi ve Öğretmen Ye
tiştirme ; Sayın Yıldız, Öğretmen Yetiştirme ; Sayın Eyüp Özcan, Öğ
retmen Yetiştirme ; Sayın Ferhan îzat, Orta Öğretim ; Sayın Sağlam ;
Temel Eğitim ; Sayın Cahit Tutum, komisyonlara katılmayacak, Genel
Kurula katılacaklar efendim.
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Sayın Gürüz, Yüksek Öğretim ; Sayın Osman Özbek, Genel ve Mes
leki Eğitim Alt Komisyonu; Sayın Soytürk, Eğitim Sistem i; Sayın
Necmettin Karakuş, Genel Mesleki Teknik;
(S. Ahmet Arvasi'nin bir açıklamada bulunması)
Sayın Arvasi, gerçekten çok önemli bir konuya işaret buyurdunuz,
yalnız Millî Eğitim Şûralarının diğer normal sempozyum, genel kurul
ve toplantılardan önemli bir farkı var. Aylarca öncesinden hem orga
nizasyon, hem İlmî doküman hazırlama bakımından çalışmak icabediyor. Dolayısıyla, Millî Eğitim Şûrasının gündeminde şûra çalışmaları
sırasında değişiklik yapmak çok büyük problemler doğuruyor efendim.
Aslında millî eğitimin bu 7 ana konusu ve 11 alt komisyondan mey
dana gelen üst komisyonlarla beraber, konusunun ve meselesinin öte
sinde yüzlerce konusu ve meselesi var. Gayet tabiiki yurt dışındaki ço
cukların eğitimi bunlardan birisi olacak mesafesinde küçük bir prob
lemdir, ama müsaade buyurursanız bu güzel teklifinizi şûradan sonra
yurt dışındaki işçi çocuklarıyla ilgili özel olarak düzenlenmiş bir top
lantıda değerlendirelim. Çünkü, şu anda tekrar komisyonun kurulması,
ona göre tespit ve çalışmaların yapılması, teklifler getirilmesi ve bel
ki size çok önemli gelmeyecek, ama bütün bu işin organizasyona bağlı
olarak yapılması güçlük arz ediyor. Bir de biz, şûra üyelerinin yarısına
yakınını komisyonları düşünerek çağırdık, dolayısıyla şûranın bir kıs
mı eğitimin her konusunda uzman, ama önemli bir kısmı da sadece
komisyonlarla ilgili konularda uzman. En azından bu komisyonu te
şekkül ettirmek için bu konuda ihtisas sahibi elemanları tekrar çağır
mak zorundayız. Onun için müsaade buyurursanız bu değişikliği yapma
yalım.
Sayın Suna Karakaya, Öğretim Programları ; Sayın İlhan Kaya,
Eğitimde Yeni Teknolojiler; Sayın İlhan Kutluer, Yüksek Öğretim;
Sayın Ahmet Davutoğlu, Yüksek Öğretim ; Sayın Tahsin Erdinç, Türk
Eğitim Sistemi ; Sayın Serap Hanım. Eğitim Sistemi ; Sayın Cevat Alkan, Yeni Teknolojiler; Sayın Hüsnü Kaya, Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi ; Sayın Ahmet Kot, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi , Sayın
Adil Çağlar, Öğretmen Yetiştirme ; Sayın Niyazi Karasar, Eğitim Sis
temi ;
Raportörlerden rica edelim, bu son duruma göre süratle organi
zasyonu Genel Sekreterlikle birlikte düzenlesinler ve toplantı salonları
dahil çalışmaları tamamlasınlar.
Şimdi, Şûra Komisyonlarının çalışmaları konusunda Sayın Genel
Sekreter Okutan bilgi verdiği için bu bahsi gcçiyoıum.
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Şûra kararları yayınlanacak ve mümkün mertebe uygulanmasına
çalışılacaktır.
Son olarak bazı hususlardan bahsedeyim. Biraz evvel konuşmam
da da temas ettiğim gibi maalesef sayın üyeler, sizlerin çalışmalarınıza
lâyık yerler bulamadık. Millî Eğitim Bakanlığının imkânları çerçevesin
de kalmaya özellikle gayret ettik. Bunun tamamen millî eğitimle ilgili
şûra salonundan toplantı salonuna ve öğle yemeklerine kadar Millî
Eğitim Bakanlığına has bir organizasyon olmasını istedik. Onun için
toplantı salonlarını biraz sonra göreceksiniz, her türlü ihtiyaç karşı
lanmıştır, temizdir, ama lüks salonlar değildir. Eminimki bundan fazla
etkilenmeyeceksiniz, ama bir şeyden etkileneceksiniz, sıcak olacak;
burada da Finansman Komisyonunun dikkat nazarına arz etmek iste
diğim husus şu ; Biz aslında iki aydır buraya yeni klima cihazları alıp
koymak istiyoruz, ama 2886 sayılı ihale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve diğer bürokrasinin temel geçilmez zırhlan
bize mani oldu efendim, ama bugüne yetiştirmeyi ümit ettiğimiz cihaz
ları inşaallah bu akşam takmaya uğraşıyoruz, yarın belki biraz daha
rahatlarsınız, şimdiden özür dilerim.
Hem bu salona yakınlık bakımından, hem bir arada olmak ve ko
misyonların birbiriyle münasebetini sağlamak bakımından, hem öğle
yemeklerini en iyi şekilde karşılamak bakımından Otelcilik Okulunda
bütün şûra komisyonlarını topluyoruz. Fotokopi, sekreter, daktilo ve
telefon gibi hizmetler en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmıştır, vasıta da
bu şekildedir ve gene bir kısım arkadaşlarımız orada ikâmet edecek
ler, Ankara dışından gelen misafirlerimizin büyük bir çoğunluğu Dedeman Otelinde kalacaklar, bir kısmı da, (bizim millî eğitim mensupları
mız da kusura bakmasınlar), ama daha az lüks şartlan içinde kendi
imkânlarımızla öğretmen evlerinde misafir edileceklerdir. Akşamlan
mümkün mertebe sizi meşgul edecek yemekler, kokteyller, programlar,
konserler, defileler düzenlemeye çalıştık. Böyle Temmuz ayında Anka
ra'nın çok fazla sempatik olmadığını bilenlerdenim, ama her şey bir
tarafa, Sayın Başbakanın biraz evvel beyan buyurduklan gibi, Türki
ye’de şu misyonun şuuru, bilinci içinde olduğunuzdan eminim: şu an
da ilk oturumunu gerçekleştirdiğimiz X II. Millî Eğitim Şûrası inşal
lah 21. asrın başındaki gençliğimize, dolayısıyla Türkiye’mize şekil ve
recek. Onun için, bu misyonun, bu vazifenin şuuru içinde bu tip geçici
eksiklikleri ve zorlukları herhalde hoş görürsünüz ümit ediyorum.
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Oturumu kaparken hepinize saygılarımı arzediyorum.
Her ne kadar saat 14.00 denildi ise de, yemek yeyip tekrar dön
mek, tekrar komisyon çalışmalarına başlamak 14.30 u bulacaktır.
Şimdi şu anda Otelcilik Okuluna hareket edeceğiz, oradan yemek
servisine geçilecek, tahmin ederim arkadaşlarımız hangi yemek salonu
na gideceklerini öğrenmişlerdir. 14.30’dan 15.00 e kadar uzanan bir süre
içinde komisyonlar çalışmalarına başlayacaktır Başkanlık Divanlarım
seçerek, akşam 19.00'da da benim Bakan olarak vereceğim kokteyli de,
müteakiben yemeğe davetimizi tekrar hatırlatıyorum.
Hepinize tekrar saygılar sunarım efendim.
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Fuat TURGUT, Kaya ÖZDEMİR, Sinan ÇELİK, Doç. Dr İnci SAN,
Necdet DOĞANATA, Güher KUMBASAR, Kifayet ÖZAYDIN, İhsan
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A — TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ KOMİSYONUMUN
A) İLKÖĞRETİM (TEMEL EĞİTİM)
Sıra
No

Adı Soyadı

1. Prof. Dr. Yahya Akyüz

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

Davetli Üye

Fırat Üniversitesi Rektörü - Elazığ

2.

Doç. Dr. İnci San

Müşahit

Ank. Üni. Eğitim Bilimleri Fak. öğre
tim Üyesi - ANKARA

3.

Doç. Dr. Sadık Tural

Seçimle
Gelen Üye

Hacettepe Üni. Fen - Edebiyat Fak. öğ
retim Üyesi - ANKARA

4.

Dr. Nihat Bilgen

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. B. Bâşmüfettiş Teftiş
Merkezi - ANKARA

5.

Cemil Çetin

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. S. B. İlköğretim Genel Müdür
V. - ANKARA

6.

Mehmet Başhan

Müşahit

P. K. 353 Kızılay - ANKARA

7.

H. Hüsnü Tekışıl

Davetli Üye

Rehber Yayınlan Kâzım Karabekir
Caddesi öğün İş Hanı, Ukıs - ANK.

8.

Rasicn Altıntaş

Seçimle
Gelen Üye

İlköğretim Müfettişi - ANKARA

9.

Mustafa Uçkan

Seçimle
Gelen Üye

İlköğretim Müfettişi - İZMİR

10.

Şemsettin Gedikli

Seçimle
Gelen Üye

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Genç
BİNGÖL

11.

Necdet Ünal

Seçimle
Gelen Üye

İlköğretim Okulu Öğretmeni, Anamur
İÇEL

12.

Remziye Köse

Seçimle
Gelen Üye

Ahmet Ferda İlkokulu öğretmeni - AN
TALYA

13.

Lamiye Tokgöz

Seçimle
Gelen Üye

Akyazı Ortaokulu Öğretmeni
ERZİNCAN

14.

Selâhattin özdemiroğlu

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
ORDU

15.

M. Selim Uran

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Midyat - MARDİN

16.

Ahmet Şahin

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Bünyan - KAYSERİ
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

17.

Selma Aktan

Seçimle
Gelen Üye

Kâzım Karabekir İlkokulu Öğretmeni
ADANA

18.

Mehmet Ali Bingül

Seçimle
Gelen Üye

Plevne İlkokulu Müdürü, Lapseki
ÇANAKKALE

19.

Sadettin Tanga

Seçimle
Gelen Üye

İnkilâp İlkokulu Öğretmeni, Gerze
SİNOP

20.

Hüseyin Coşkun

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı - ANKARA

21.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

Seçimle
Gelen Üye

Etiler Profesörler Sit. A /2 Blok, No: 2
İSTANBUL

22.

Prof. Dr. Amiran Kurtkan

Seçimle
Gelen Üye

İstanbul Üni. İktisat Fak. öğretim Üyesi
İSTANBUL

23.

Sabri Salman

Seçimle
Gelen Üye

Namık Kemal İlkokulu Müdürü
DENİZLİ

24.

H. İbrahim Hayati Pektaş

Seçimle
Gelen Üye

Çirit İlkokulu Müdürü, Bolvadin
AFYON

25.

İsa Soytürk

Gelen Üye
Seçimle

Öğretilebilir Çoçuklar Okulu Müdürü
İZMİR

26.

İlhan Dülger

Davetli Üye

D. P. T. Müsteşarlığı - ANKARA

27.

Tahsin Erdinç

Müşahit

Yusuf Paşa Otobüs Durağı Yanı önal
İş Hanı Kat: 5 Aksaray - İSTANBUL

28.

Özgür Demiral

Müşahit

M. E. G. ve S. B. Müşaviri - ANKARA

29.

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Seçimle
Gelen Üye

G. Ü. İkt. ve Tic. Bil. Fak. - BOLU

30.

Fevzi Çelebci

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. Müdürü, Ereğli
ZONGULDAK

31.

Lütfi Özhan

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
I. Hukuk Müşaviri - ANKARA
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B) GENEL M ESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM
Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

1.

Prof. Dr. Nihat Nirun

Seçimle
Gelen Üye

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Karanfil
Sok. No: 14/12 Kızılay - ANKARA

2.

Doç. Dr. S. ilhan Sezgin

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı - ANKARA

3.

Prof. Dr. Kemal Güçlüol

Seçimle
Gelen Üye

Fırat Üni. Teknik Eğitim
Dekanı - ELAZIĞ

4.

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

Davetli Üye

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
ANKARA

5.

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Davetli Üye

9 Eylül Üni. ilahiyat Fakültesi öğretim
Üyesi - İZMİR

6.

Ezdihar Karabulut

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
ANKARA

7.

Doç. Dr. İsmail Bircan

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı - ANKARA

8.

Abdülkadir Türkmen

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürü - ANKARA

9.

Mehmet îyigün

Davetli Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü
ANKARA

10.

Doç. Peyman Eren

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü
ANKARA

11.

Halil Hayıt

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürü
ANKARA

12.

Kaya Özdemir

Davetli Üye

Türkiye işçi Konfederasyonu Başkan
lığı Müşaviri - ANKARA

13.

R. Nurhan Yavuz

Seçimle
Gelen Üye

İlköğretim Müfettişi - GAZİANTEP

14.

Hikmet Özdemir

Seçimle
Gelen Üye

Adalet Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
Keçiören - ANKARA

15.

Erdoğan Erkuş

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Mü
dür Yardımcısı Kalaba - ANKARA

Fakültesi
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Doramu

Unvanı - Görevi - Adresi

16.

Adil Atasever

Seçimle
Gelen Üye

Ağaçköyü İlkokulu öğretmeni
KÜTAHYA

17.

Kadir Altuncu

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Lisesi Müdürü - TRABZON

18.

Zinnur Tiryaki

Seçimle
Gelen Üye

Akşam Lisesi Müdürü - ERZURUM

19.

Melahat Bilezikçi

Seçimle
Gelen Üye

Mimar Kemal Lisesi Öğretmeni Kocatepe - ANKARA

20.

Orhan Savaşeri

Seçimle
Gelen Üye

Tophane Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
BURSA

21.

Nuri Kiziroğlu

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Beşik
taş - İSTANBUL

22.

Naim Durmaz

Seçimle
Gelen Üye

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
BALIKESİR

23.

Asım Özdemir

Seçimle
Gelen Üye

Aktaş Pratik Sanat Okulu Müdürü
Mamak - ANKARA

24.

Sami Özfidan

Seçimle
Gelen Üye

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi ö ğ 
retmeni - KONYA

25.

Güher Kumbasar

Seçimle
Gelen Üye

Kadıköy Anadolu Kız Meslek Lisesi
Müdürü - İSTANBUL

26.

Nursev Çiftçi

Seçimle
Gelen Üye

Pamukova Kız Sanat Ortaokulu Müdürü
SAKARYA

27.

Uğur Teke

Seçimle
Gelen Üye

Spor Meslek Lisesi Müdürü - İZMİR

28.

Hüseyin Taşlı

Seçimle
Gelen Üye

Sekreterlik Meslek Lisesi Müdürü
İZMİR

29.

Süleyman Uyar

Seçimle
Gelen Üye

Sağırlar Okulu Müdürü - ESKİŞEHİR

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
BURDUR

30.

îlhami Gebeşoğlu

31.

Salih Akbaş

Seçimle
Gelen Üye

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü
Çelikhan - ADIYAMAN

32.

Atillâ Erbil

Müşahit

M. E. G. veS. B. Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel Müdür Yardımcısı
ANKARA
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

33.

Ferhan lzat

Seçimle
Gelen Üye

Basın Yayın Enformasyon Genel Mü
dürü Atatürk Bul. No: 203 - ANKARA

34.

Osman Özbek

E>avetli Üye

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
İzmir Cad. No: 24 Kızılay - ANKARA

35.

Necmettin Karakuş

Müşahit

Teknik öğretim Vakfı Menekşe Sok.
Menekşe Apt. Kızılay - ANKARA

36.

Serap Çokbilen

Seçimle
Gelen Üye

Kadıköy Anadolu Kız Meslek Lisesi
İSTANBUL

37.

E>oç. Eh. Sebahattin Balcı

Davetli Üye

Meslek Yüksek Okulu Müdürü
ÇANKIRI

38.

Hüsnü Cırıtlı

Davetli Üye

Atatürk Bulvarı İlbank Koop. Blokları
243-A Blok No: 52
Kavaklıdere - ANKARA

39.

Cezmi Biren

Davetli Üye

Denizcilik Bankası Deniz Mah. T. A. Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No: 93/7
Fındıklı - İSTANBUL

40.

Abdullah Şeref Canpolat

Seçimle
Gelen Üye

Kabataş Ticaret Lisesi Müdürü, Beyoğlu
İSTANBUL

41.

Vehbi Kılıç

Müşahit

Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyo
nu-ANKARA

42.

Turhan Onur

Müşahit

İşveren Sendikaları
ANKARA

43.

Abdullah Nişancı

Davetli Üye

Tunalı Hilmi Cad. 59/17 Ktiçükesat
ANKARA

44.

Aysel Özen

Seçimle
Gelen Üye

Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni
Balgat - ANKARA

45.

Haşan Çelik

Seçimle
Gelen Üye

İbn-i Sina İlkokulu Müdür Yardımcısı
Ovacık - TUNCELİ

46.

Erol Özçelik

Müşahit

K. K. T. C.

47.

İsmail Akmaz

Seçimle
Gelen Üye

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Bozüyük - BİLECİK

48.

Prof. Eh-. Oktay Sinanoğlu

E>avetli Üye

Depertraen Of Chemistry Yale Üniversity New Haven Cunnectıcute U. S. A.

Konfederasyonu
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C) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
Sıra
No

Üyelik
,

Adı Soyadı

Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

1.

Prof. Dr. Mustafa Kuru

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı - ERZURUM

2.

Doç. Dr. K. Y. Kopraman

Seçimle
Gelen Üye

Ankara Üni. D. T. C. F. öğretim Üyesi
ANKARA

3. X )oç. Dr. Suat Anar

Müşahit

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi - BALIKESİR

4.

Doç. Dr. Mehmet Ünal

Davetli Üye

T. T. S. O. Ticaret Odaları Birliği ve
Ticaret Borsalan Birliği Başkanlığı özel
Müşaviri Atatürk Bulvarı 149
Bakanlıklar - ANKARA

5.

Doç. Dr. Beşir Atalay

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Sosyal Plânlama Daire Başkanı - Ankara

6.

Necdet Özkaya

•Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. S. B. Özel Öğretim Kurumlan
Daire Başkanı - ANKARA

7.

İbrahim Arıkan

Müşahit

S.

İhsan Kurt

Seçimle
Gelen Üye

Fen Lisesi Müdürü - İZMİR

Saliha Çelebioğlu

Seçimle
Gelen Üye

Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi Müdürü
İSTANBUL

Mustafa Kütahyalıoğlu

Seçimle
Gelen Üye

İmam - Hatip Lisesi Müdürü - BURSA

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Ticaret Lisesi Müdürü - BOLU

9.

10.

11.

Ahmet Türkmen

Özdebir Başkanı Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı No: 105/2 Maltepe - ANKARA

12.

Muammer Şanlı

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
'İZMİR

13.

Fevzi Celepçioğlu

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Ereğli - ZONGULDAK

14.

Mustafa Naci Kaysı

Seçimle
Gelen Üye

Şehit Nusret
ŞANLIURFA

15.

Mehmet Özmen

Seçimle
Gelen Üye

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdü
rü - ANKARA

İlkokulu

Müdürü
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Sini
No

Adı Soyadı

16.

Prof. Dr. Y. Kemal Kaya

Davetli Üye

Gazi Üni. İkt. ve Tic. Bil. Fak. Dekanı
BOLU

17.

Prof. Dr. Niyazi Karasar

Müşahit

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
KONYA

18.

Nezihe Timur

Seçimle
Gelen Üye

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. Eğt. Gen. Mü
dürlüğü - ANKARA

19.

Prof. Dr. Baykal Sezer

Müşahit

îst. Üni. Öğretim Üyesi - İSTANBUL

20.

Dr. Fethi Toker

Müşahit

ÖSYM Başkanı - ANKARA

21.

Mehmet Altan

Davetli Üye

Sabah Gazetesi - İSTANBUL

22.

Prof. Dr. Kemal Gürbüz

Seçimle
Gelen Üye

Karadeniz Üniversitesi Rektörü
TRABZON

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi
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D) ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)
Sıra
No

1.

Adı Soyadı
Prof. Dr. Ergiin Toğrol

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

Seçimle
Gelen Üye

Boğaziçi

Üniversitesi

Rektörü - İST.

2.

Turgut Akan

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
ANKARA

3.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ural

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Öğretim
Üyesi - ANKARA

4.

Ali Özbayır

Seçimle
Gelen Üye

Karadurmuşlu Köyü İlkokulu Öğretme
ni Kırıkhan - HATAY

5.

Yusuf Güçlü

Seçimle
Gelen Üye

Cumhuriyet Lisesi

6.

Adalet Türkoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Pamukova Kız Sanat Ortaokulu Öğret
meni - SAKARYA

7.

Ihsan Çiftçi

Seçimle
Gelen Üye

İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni, Felahiye
KAYSERİ

8.

Basri Özdurmuş

Seçimle
Gelen Üye

(Emekli Öğretmen) Haydar Mursal İlkokulu Müdürü Eliyle - HATAY

9.

Tevfik Güler

Seçimle
Gelen Üye

Ortopedik Özürlüler Okulu Müdür Yar
dımcısı - ANKARA

10.

Mülayim Dağ

Seçimle
Gelen Üye

Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrt. - BURSA

Müd. ESKİŞEHİR

11.

Emin Sağlam

Seçimle
Gelen Üye

Çakıllı İlkokulu Müdürü
Vize - KIRKLARELİ

12.

Ayhan İnanç

Seçimle
Gelen Üye

Bayrak İlkokulu Müdürü - K. MARAŞ

13.

Doç. Dr. Haydar Taymaz

Müşahit

Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Öğ
retim Üyesi - ANKARA

14.

Cemil Ergene

Seçimle
Gelen Üye

D. İ. E. Sosyal İstatistikler Dairesi Baş
kam - ANKARA

15.

Alptekin Erdoğan

Seçimle
Gelen Üye

D. P. T. - S. P. B. Ücretler ve Gelirler
Dairesi Başkam - ANKARA

(İKİNCİ OTURUM)
B — TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN KOMİSYON
RAPORLARI
BAŞKAN V. Prof. Dr. Orhan Oğuz-XII. Millî Eğitim Şûrasının çok
muhterem üyeleri, aziz konuklar; Şûramızın İkinci Oturumunu açıyo
rum.
Şûramızda komisyonlar tarafından oluşturulan raporlar bu oturum
da takdim edilecektir. İlk rapor Sistem Konusuna ilişkin olan rapor
dur. Raporu takdim etmek üzere, bu komisyonun Başkan veya Raportö
rünü rica ediyorum.
—

★

—

İlhan DÜLGER
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İlhan Dülger-Sayın Başkan, sayın Şûra
üyeleri;
Eğitim Sistemi Komisyonu, 4 alt komisyon olarak çalışmış ve 1
üst komisyon değerlendirmesi yaptıktan sonra çalışmalarını bugün hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır.
Sistem yaklaşımı ele alınırken, komisyonumuzda genel olarak sis
temin iki uç noktası olabilecek herhangi bir norm ve gayeden yoksun
anarşik sistemler ile her türlü değişmeye kapalı olan kapalı sistemler
haricinde ikisinin ortasında gaye ve norm birliği sağlanabilmiş, değiş
meye ve gelişmeye açık sistemler üzerinde çalışmayı tercih ettik. Bun
dan maksadımız da, Millî Eğitim Bakanlığının halen elinde mevcut
olan sistemin günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ve Millî Eğitim
ve Gençlik Spor Bakanlığına kullanabileceği, uygulanabilir, pratik çö
zümler getirebilmek olmuştur.
4
Alt komisyon bu sabah yapmış olduğu üst komisyon çalışmasın
da, ve görüşmelerinde genel kurulun tercihine sunulmasını kararlaştırdı
ğı bazı konular üzerinde fikir birliğine ulaşmıştır.
Genel Kurulun tercihine sunacağımız konulan 5 başlık altında top
lamış bulunuyoruz. Bunlan şu anda sizin dikkatinize arz edeceğim.
Bundan sonra bilahare, her alt komisyon sözcüsünün yapacağı alt ko
misyon raporu özetini dinlerken görüşlerinizi ve reylerinizi belirleye
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cek şekilde düzenledik. Dikkat ederseniz, çok hızlı bir tempoyla ilerleye
bileceğimizi düşünerek bu yola başvurduk.
Üst komisyonun, Genel Kurulun dikkatine sunmaya karar yermiş
olduğu konuların birinci konusu :
İlköğretimden orta öğretime geçişte öğrencinin yönlendirilmesi na
sıl yapılmalıdır; Bunu iki alternatif ile karşınıza getirmiş bulunuyoruz.
Birisi; imtihan sistemi kaldırılsın, bunun yerine öğrenci değerlen
dirme dosyalan, rehberlik ve yönlendirme metotları kullanılsın.
İkincisi ise, imtihan sistemi kalkmasın, kalsın.
İkinci konu; Ortaöğretim, yani lise seviyesi kademesinde okul yaşı
ne olsun; 14-16 yaşlar arasında olmak üzere 3 yıl mı olsun; 14-17 yaş
lar arasında olmak üzere 4 yıl mı olsun; 14 yaşından başlamak üzere
asgari 3 yıl olmak üzere okullann ihtiyaçlanna veya mesleklerin ihtiyaçlanna göre çeşitli sürelerle olabilsin mi; dördüncü alternatif ola
rak; 15-17 yaşlar arasında olmak üzere 3 yıl olarak mı kalsın; Değer
lendirmesi mümkün olamayan 14 üncü yaşı nasıl değerlendirelim.
Üçüncü konumuz; 8 yıllık temel eğitime geçişte sistem ve program
bütünlüğü sağlanmak şartıyla ve sağlandıktan sonra orta okullann du
rumu ne olsun (Bugünkü mevcut ortaokullann) ?
Bu ortaokullar bağlı bulundukları liselerin bünyesinde mi kalsın
lar, yoksa bugünkü ortaokullar tamamen ilköğretim bünyesine alınıp
liselerin bünyesinden koparılsınlar mı?
Dördüncü konumuz; Yükseköğretime geçişte nasıl bir sistem uy
gulansın. Burada da iki alternatifli bir çözüm öneriyoruz. Uzun vadede
öğrenci değerlendirmesi ve rehberlik ile üniversiteye giriş esas olmalı
dır. Ancak, geçiş dönemi için halen öğretime devam eden grubu da
dikkate alarak ÖSYM kanalıyla kademeli bir sınav sistemiyle seçme
yapılmalıdır, belli bir geçiş süreci içinde bu ancak, uzun vade dediği
miz 5 yıldan sonraki, 5 yıl veya 10 yıl arasındaki bir süre içinde de
tamamen yönlendirme ve öğrenci kabiliyetlerine dayalı bir üniversite
giriş sistemi.
Bu konuda ikinci görüş ise şöyle; ÖSYM şekli altında halen uy
gulamakta olduğumuz ve geliştirmiş olduğumuz sistemin bazı yetersiz
likleri vardır. Bu sistemin yeterli olmadığını ilan edelim ve hemen bu
yıldan itibaren karne, diploma, değerlendirme ve rehberlik yollarıyla
öğrenciyi yükseköğretime kaabiliyetlerine ve başarısına göre yönlendi
relim görüşü.
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Son olarak da; öğrenci değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır? Ders
geçme yoluyla mı olsun, sınıf geçme yoluyla mı olsun?
Bu konuların üst komisyon olarak yüksek kurulunuzun takdirine
arzediyorum.
Şimdi ben, müsaade ederseniz Sayın Başkan, alt komisyonumuz
olan İlköğretim Komisyonunun raporunu arz etmeye çalışacağım.
A. YAŞ TANIMI
İlköğretim Komisyonunda öncelikle çocukların okula alınabilmeleri için gerekli olan yaş tanımı üzerinde çalışılmıştır.
İnsan hayatında ilk 0-12 ay yaş sayılmayıp 0 yaş grubu olarak
değerlendirildiğinden, 72 nci ayını dolduran çocuğun 6 yaşma başla
dığı kabul edilmektedir. Buna göre 72-84 aylar arasını yaşayan çocuk
6 yaşını sürmekte, 78 inci ayda 6,5 yaşında olmaktadır.
Türkiye’de ilkokul birinci sınıflar için yapılan uygulama halen bu
na uygun olarak okul yaşma 72 nci ayda başlamakta olduğundan, tat
bikatta bir değişiklik söz konusu değildir. Milletlerarası tanımlara uy
gun olarak karşılaştırma yapabilmek için yaşların adlarıyla ilgili yak
laşım netleştirilmiştir, net hale getirilmiştir.
Yine aynı şekilde halk arasında 6 yaş uygulaması olarak bilinen
tatbikat ise, esasen 60-72 aylar arasını kapsayan 5 yaş uygulaması olup,
66 nci ayda çocuk 5,5 yaşındadır. Buna göre mecburi öğretim yaşı ço
cuğun doğumundan itibaren 72 nci ayın bitiminde başlamaktadır.
Ancak, Eylül ayı sonuna kadar 66. ayını dolduran ve “okul olgun
luğu çağma eriştiği" okulca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edi
len çocukların, o öğretim yılında 1. sınıfa kaydı yapılabilmelidir.
Öğretim kademelerinin sürelendirilmesine gelince; şu silsile içinde
devam ediyoruz. Ana okulu; 48-72 nci ay arasında, yani 4-5 yaşlar ara
sında çocukların eğitimini kapsar, isteğe bağlıdır.
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında okulöncesi ve ilköğ
retim kavramı konusundaki çelişki ve belirsizlikler Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile bu kuruluşların yapacakları görüşmelerle gi
derilmeli ve gerekli norm birliği sağlanarak resmi belgeler bu şekilde
düzenlenmelidir.
Ana sınıfı 60-72 nci aylar arasını kapsar. 60-72 nci ay arası eğiti
miyle ilgili uygulama yeterli imkân sağlanan yerlerde ilköğretim ku
rumlan bünvesinde ana sınıfı olarak devam ettirilmelidir. Bu eğitim,
isteğe bağlı olmakla birlikte, ileride mecburi eğitim haline gelebilmesi
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için hızla yaygınlaştırılmak suretiyle ortam hazırlanmaya başlanmalı
dır. Dolayısıyla, 5 yaş grubu çocukların hazırlık sınıfı, ana sınıfı diye
bileceğimiz bir sistemde ilkokul bünyesine alıştırılmaları programı baş
latılması teklif edilmektedir.
İlköğretim; Mecburi öğretim 6-13 yaş öğrencilerin öğretim ve eği
timini kapsar. 72 nci ay sonunda başlar ve 8 yıl sürelidir. 8 yıllık mec
buri öğretime geçişte halen mevcut olan güçlükler, bu uygulamadan
vazgeçilmesi için bir sebep olarak kabul edilmeli; uygulama, bir prog
ram ve sistem bütünlüğü içinde 6 ncı plân dönemi sonuna kadar ted
ricen yaygmlaştırılmalıdır.
Burada tedricilikten ne kastediliyor;
1. Hayata atılacak geniş kitleler ile eğitimini en son noktaya ka
dar sürdürecek olanları birlikte eğiten bu kademenin amacı, 8 yıllık
ders programlarını geliştirirken, son yılları için çeşitli sosyal ve eko
nomik grupların isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli programlar
veya seçmeli programlar hazırlayabilmişidir.
2. Kırlık alanda uygulamanın yaygınlaştırılması için bir kademelendirme yapılmasıdır.
Böylece halen ve fiilen yüzde 60'ı aşmış olan ortaokullarda okul
laşma oranına dayanmak suretiyle Türkiye'de 8 yıllık mecburi eğitime
geçiş için ortamın hazır olduğu ve buna derhal başlanması kabul edil
miştir. Bunun için merkez yerlerde bir yıl ana sınıfı, artı 8 vıl mec
buri ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıllık bir eğitim bazı üzerinde
çalışma yapılmalıdır. İlkokul 5. sınıftan sonra verilen diploma kaldı
rılmalıdır.
Kırlık alanlarda ise, 1 yıllık ana sınıfı, kalkınmada öncelikli yö
relere tercihan öncelikle götürülmek suretiyle şimdilik isteğe bağlı, an
cak ileride mecburi, 5 yıl ilkokul mecburi ve 3 yıl ortaokul veya genç
lik okulu, önce isteğe bağlı, sonra mecburi olmak üzere burada da top
lam 9 yıllık bir eğitim süresi için programlama yapılmalıdır.
Kırsal alana götürülecek olan hizmetlerde etkinliği sağlayabilmek
için dağınık yerleşmelerin merkezini teşkil edebilecek yerlerde ikinci
kademenin toplu olarak götürülebilmesi ve çeşitli programları uygu
layabilecek nitelikte olabilmesi öngörülmektedir.
Tabiî bir gelişme olarak ilköğretimini bitiren çocuğun ortaöğre
time, yani lise seviyesine geçmesi ile ilgili bir teklifimiz de var, bu ko
nuda da yüksek kurulun tercihini sormuş bulunuyoruz.
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Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerine ortaokul açılması veya
buralardaki ilkokulların ilköğretim okullarına dönüştürülmesi müm
kün olmadığı için, binalardaki çocuklara ikinci kademe öğretimi götü
rülmek üzere VI. Beşyıllık Kalkınma Plânı dönemi sonuna kadar, mer
kezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı
ikinci kademe için yeterli sayıda ve kapasitede pansiyon kurulıfıalıdır.
Mevcut ortaokulların ilköğretimle bütünleştirilmesi;
a. Lise bünyesinde bulunan ortaokullar için öncelikle yeni bina
sağlanarak bunlar 8 yıllık müfredat programı ile birleştirilmeli; bu li
seler ise tam gün tedrisata geçmelidir.
b. Zaman olduğu takdirde, mevcut müstakil ilkokullar ile mev
cut müstakil ortaokullar, öğrenci kayıt kabul sayılarını ayarlamak su
retiyle ilköğretim okuluna dönüştürülmelidir.
c. Zaman olmayan yerlerde, uygun ilkokul binaları aynı müdüre
bağlanarak hızla 8 yılda diploma vermeye geçilebilir.
d. Yapılacak müfredat düzenlemeleri dikkate alınarak, Anadolu
liselerinin orta kısımları tedricî olarak kaldırılmalıdır.
e. Meslek v. b. liselerin bünyesinde bulunan ortaokullarda, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek 8 yıllık eği
tim programı uygulanmalıdır.
(Bu durumda, bu okullar öğrencilerini mevcut iköğretim okulla
rından nakil yoluyla elde edebileceklerdir.) Bünyelerine uygun seçmeli
programları tercih edebilirler.
Mevcut ortaokul kademesinin kaldırılması ve yeni bir fonksiyon
kazanılması sonucu, ortaöğretimin ağırlığı ve yüklenmesi gerekli gö
revler artacaktır. Hem mesleğe iyi hazırlama, hem de yüksek öğretim
kademesine geçiş fonksiyonları olacak, teknoloji ilerledikçe ve nitelik
talepleri arttıkça yükü de artacaktır.
Bu bakımdan, ortaöğretim (lise) kademesinin 14-17 yaş arası 4 yıl
olması teklifi değerlendirilmelidir.
Bu kademede, liseye başlama yaşı ve normal okuyan çocuklar için
8 yıllık ilköğretimi bitirme yaşı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Yönet
melikleri bünyesinde yeniden düzenlenmelidir.
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Sistem dendiği zaman, sistemi sadece içi boş kutular olarak, bir
birine eklenen kutular olarak görmek mümkün olmadığına göre, sis
tem; canlı, uyum sağlayan, yaşayan bir organizma olduğuna göre, bu
nun hayatiyetini meydana getiren unsurlar da incelenmiştir. Bunları
üç grupta ele aldık; öğrenci, öğretmen ve ders programlan.
B. MÜFREDAT PROGRAMLARI
Millî eğitimin genel hedeflerinden ilki, çocuğu ana dilini kullanma
başansmı, duyma, düşünme, hayal etme ve ilişki kurma başansıyla
bütünleştirmek, doğru telaffuz ile dilin doğru kullanılmasını ve çocu
ğun sosyalleşmesini sağlamaktır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasıy
la,ilkokuldan davranış farklılıklan azaltılacaktır. Bu arada ailenin ro
lü de önemle üzerinde durulması gerekli bir konudur. Aileye temel
çocuk terbiyesi, sosyalleşme ile ilgili görevlerini hatırlatacak tedbirler
mutlaka geliştirilmelidir. Ana okulu programlan yapılırken tercüme
yerine, Türkiye'nin şartlanna, sosyal ve kültürel yapışma, değer sis
temlerine uygun programlar hazırlanmalıdır.
Bakanlık, bu konuda çok etkili iki müessesenin aile ve TRT'nin
görevleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamalıdır. TRT'de ailenin
bilgilendirilmeleri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
hazırlanacak programlarla yapılmalıdır. Günlük gazetelerin spor sayfalanna ilâve olarak haftada bir öğretim sayfalan yayınlanmalıdır. Bu
sayfalar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı denetiminde hazırlanmalıdır.
Bugüne kadar yapılan beş yıllık 60-72 ay uygulaması başanlı so
nuçlar vermemiş olmakla birlikte, 60-72 ay grubuna .uygulanmış olan
eğitimle ilgili ilmi araştırmalar yapılmalı, gelişmeler bu konuda sürekli
ilmi bilgi desteği sağlanmalıdır.
60-72 ay grubu için "oyunla eğitim" yöntemi daha geliştirilerek ayn bir müfredat programı hazırlanıp uygulamaya konmalı ancak mev
cut 1. sınıf programlan bu yaş grubuna kesinlikle uygulanmamalıdır öğ
retmenler ve eğitmenler buna uygun bir hizmetçi eğitiminden geçiril
meli; öğretmenin ve okulun aile ile ilişkisi şıklaştırılmalı; okul-aile
uyumunun sağlanmasına itina gösterilmelidir.
8 yıllık öğretimin, ortak ve aynı müfredat programına kavuşturulmasının mevcut ilkokul - Ortaokul farklılığının ortadan kaldırılması
için asıl kalıcı tedbir olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
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ilköğretimde esas, ilkokulun 8 yıla çıkarılması olmayıp, mecburi eği
timin 8 yıla çıkarılmasıdır. Dolayısıyla, birbiriyle tutarlı 5 ve 3 yıllık
programlarda çocuğun yaşı ile ilgili düzenlemelere imkân verilmelidir.
Sınıf öğretmenliği ve ders öğretmenliği sistemleri her yaş grubunun
ihtiyaçlar ve geliştirilen eğitim teknolojisine göre ayrı ayrı değerlendirilebilmelidir.
İlköğretimin temel amacı: öğrencilerin temel seviyede hayat, va
tandaşlık ve fen bilgilerini almaları, ahlâk temelinin yerleştirilmesi, top
lumun kültürünü tanımaları, tarih fikrini geliştirebilmeleri, demokra
tik davranışı yerleştirebilmeleri, çeşitli yeteneklerini deneme fırsatını
bularak meslek ve üst eğitim kademelerine yönlendirmeleri için imkân
sağlanması, şahsiyet gelişmesi ve temel sağlam şahsiyet özelliklerinin
yerleşmesi, çevreye ve topluma uyumun sağlanması, çevre ve sosyo-ekonomik grupların ihtiyaçlarının dikkate alınmasıdır.
Bu ilkelerle,
Mevcut ortaokul ders programlan ile mevcut ilköğretim okulu
programlar kaldınlmalı; son yılı değerlendirmeye ve yönlendirmeye da
yalı 8 yıllık ve temel dersler dışında program çeşitliliği sağlayan ortak
bir müfredat programı hazırlanmalıdır.
Bütün dünyada, mecburi okulda bulunma süreleri 9-13 yıl arasın
da değişken, teknolojinin gerektirdiği eğitim dolayısıyla, öğrencinin
mesleğe yöneltilmesi daha erken yaşlara çekilmekte ve işbaşı tecrübe
lerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Türkiye ise son yirmi yılda, or
taokul seviyesinden meslek eğitimini kaldırmakla Türkiye'nin sosyoeko
nomik şartlarına uygun davrandığını görmüş; ortaokul seviyesinde okul
laşmanın arttırılmasında güçlükle karşılaşılmıştır. Bu sebeple, 8 yıllık
öğretimin son yılları çeşitli sosyal grupların ihtiyaç ve isteklerine göre
seçmeli çeşitli programlar desteklenmelidir.
Bu ilke ile, 8 yıllık mecburi öğretimin son yıllarında, bütün öğ
rencilerin haftada ortalama belli gün sayısı kadar ortak ders göreceği,
ayrıca altı çeşit de seçmeli programın (ihtiyacına göre arttırılabilir) kul
lanacağı müfredat uygulamalarına imkân verilmelidir. Seçmeli prog
ramlar: Genel kültür, yaygın eğitimle çıraklık, kırlık alan için yaygın
eğitimle çiftçilik, örgün eğitimle zanaat dalları, din öğretimi ile ilgili
dersler, ağırlıklı yabancı dil.
Bu uygulama ile:
a. Okullar, yöreye ve talebe göre seçmeli program bulundurul
malıdır.
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b. Okullar yaygın eğitimle örgün eğitimi bağdaştıracak, çevredeki
çeşitli eğitim kurumlarmm imkânlarını kullanabilecek esnekliğe
ve yetkilere sahip kılınmalıdır.
c. Bütün bağımsız veya toplu ilk, orta veya ilköğretim okulların
da aynı 8 yıllık ilköğretim müfredatının uygulanması mecbu
riyeti getirilmelidir.
d. Merkezi yerlerden başlanarak, diplomalar 8. yılın sonunda ve
rilmeye başlanmalıdır. 5. yılın sonunda verilen diplomalar kal
dırılmalıdır. Kırlık alanda 5-3 uygulaması tedricen kaldırılma
lıdır.
Talim-Terbiye Kurulunun yeniden teşkilâtlandırılması;
1. Müfredat çalışmaları ilgili öğretim dairesinin hazırlayacağı önçalışmayı değerlendirmek ve geliştirmek üzere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Okul öncesi eğitimini ve programını geliştirmek,
Türkçe eğitimini ve programını geliştirmek,
Fen Bilgisi öğretimini geliştirmek,
Sosyal Bilgileri geliştirmek,
Matematik öğretimini geliştirmek,
Yabancı Dil eğitimini geliştirmek,
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisini geliştirmek,
Sanat eğitimini geliştirmek üzere,

2. Talim ve Terbiye Kurulunun teşkilâtlanması ve çalışma model
leri geliştirilmesi sağlanmalıdır. Talim ve Terbiye Kuruluna bağlı veya
irtibatlı destek mekanizmaları kurulmalıdır. Bunların başında TÜBİ
TAK ile ve Meslekî Eğitim Enstitüsü ile irtibatı sağlayacak mekaniz
malar gelmektedir.
3. Ayrıca, ilgili öğretim dairelerinde, program uzmanı, saha uz
manı, Türkçe uzmanı, psikolog istihdam edilmelidir.
4. Müfredat programı hazırlığı ve eğitim teknolojisi seçiminde kul
lanılmak üzere her kademe ve yöre için "öğrenme güçlükleri araştır
maları" yapılmalıdır.
Diğer yandan öğrencilere çevrelerini koruma, geliştirme, insan ve
çevre sağlığı şuuru yeterince verilmek üzere; önemli çevre meseleleri,
programlar içinde gerçekten uygulamaya dönük bilinç ve köklü dav
ranış kazandıracak şekilde işlenmelidir.
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Öğretmen yetiştiren kurumların programları da bu doğrultuda dü
zenlenmelidir. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için Belediyelerle
okulların işbirliğini amaçlayan bir hafta tesis edilmelidir. (Belediyelerle
Bütünleşme Haftası).
Yaygın eğitim yoluyla (TV, Radyo, çizgi filmler vs.) okulun bu
alandaki çalışmaları desteklenmelidir.
Okullarımızda gözlem ve deneye dayalı çalışmalar, yeterli seviye
ye getirmek üzere;
a) Okullar yeterli ders araç-gereçleriyle donatılmalıdır.
b) Okullarda mevcut lâboratuvarlara işlerlik kazandırılmalıdır.
c) Okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar, hay
van yetiştirme yerleri kurulmalı, öğrencilerin gözlem, araştırma, uygu
lama yapmaları teşvik edilmeli, çevrede mevcut müzeler vs. gezdirilmelidir.
d) Öğretmenler gözlem, deney, araştırma yapabilecek yeterlikte ve
yapmaya istekli biçimde yetiştirilmelidir.
C. ÖĞRETMEN
Öğretmenlik mesleği kendine has özelliği olan kutsal bir meslek
tir. Sadece Kişinin Kazanç kapısı olarak değil, kişinin gönülgücü ile
tercih edeceği bir meslek olarak düşünülmektedir. Bu amaca ulaşmak
için kabiliyetli öğrencileri öğretmenliğe çekecek bir sistem oluşturul
malıdır.
Bu cümleden olarak a) Öğretmen Liseleri ihyâ edilmeli, b) Öğret
men yetiştiren kurumlara öğretmen Lisesi çıkışlılar tercihen alınmalı,
c) Öğretmen yetiştiren kurumlardaki ders ve uygulamalarda Bakanlı
ğın görüş ve istekleri esas alınmalı, d) Öğretmenlerin statülerini yük
seltici, maddi ve kültürel durumlarını iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
Ayrıca;
İlköğretim okulları ve pansiyonlu ortaokullarda görev yapan yö
netici, öğretmen, memur ve diğer personelin bu kurumlarda çalışma
larını teşvik edici olmak üzere bu kurumlarda ve köy ilkokullarında
çalışanlardan lojman kirası alınmamalı, bunların özlük haklarına ay
rıcalıklı bir uygulama getirilmelidir.
Köylerden başlamak kaydıyla öğretmenlere lojman yapılmalıdır.
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Okul öncesi eğitimde görevli mevcut öğretmenlerin hizmet-içi eği
timleri ve yeni öğretmenlerin yetiştirilmesi, fakültelerin işbirliğiyle hız
la arttırılmalıdır.
Her ana okulunda, “rehber, programcı, koordinatör" olarak kulla
nılmak üzere bu öğretmenlerden mutlaka bulundurulması şartı geti
rilmelidir.
Ana okulu ve ana sınıfı okullaşmasında yapılması teklif edilen
hamle ana okulları için 50.000 ilâve öğretmen gerektiğinden, yüksek
öğretimin bu kapasiteye ulaşmasına kadar, mevcut öğretmenlerin ya
nma öğretmen yardımcısı veya eğitici verilmesi formülü üzerinde çalı
şılmalıdır.
Lise mezunu, kız enstitüsü mezunu, açılacak öğretmen liseleri me
zunu genç kızlar, MEGSB tarafından pedagoji formasyonundan geçiri
lerek bu amaçla istihdam edilmelidirler.
Bunun için Millî Eğitim Temel Kanunu ve Yüksek Öğretim Kanunu'nun ilgili maddelerinde çözüm getirerek, ana okulu ve ana sınıfla
rında “öğretmen yardımcısı," “eğitici" istihdamı mümkün hale geti
rilmelidir.
d

— ö ğ r e n c il e r l e î l g I l î k o n u l a r

1. Gezici tanm işçileri ve göçer ailelerin mecburi öğrenim çağın
daki çocukların eğitim problemini çözmek üzere, gezici okullar kurul
malı, bu konunun önem kazandığı bölgelerde bir an önce pilot uygula
maya geçilmelidir.
2. Ortaokullar ile İlköğretim okullarının son iki yılında her öğrenci
için ayrı bir değerlendirme dosyası tutulmalıdır.
a- Okul ile aile işbirliğinin geliştirilerek öğrencinin ilgi ve ye
teneklerini belirleme konusunda daha fazla durulmalı, veliler çocukla
rının durumu ve yönelmesi yararlı olacak meslekler ve bilgi alanları
konusunda aydınlatılmalıdır.
b- Yönlendirmenin gereğini ve yararını velilere anlatmak, yön
lendirmenin hem çocuklarının başarısı mutluluğu hem de ülkemizin
gelişmesinde kaçınılmaz bir durum olduğuna onları inandırmak için
TV ve radyo programlarında bu konu sürekli olarak ve önemle ele
alınmalıdır.

i
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3. öğrencilerin okula devamı ile köy, kent ve bölgeler arasındaki
dengesizlikleri gidermek üzere;
Köy, kent ve bölgeler arasında gözlenen eğitim imkânlarındaki
eşitsizlik giderilmelidir. (Öğretmen, bina, araç gereç.)
Ayrıca, yatılı İlköğretim bölge okullarından mezun olan kız öğren
cilerin meslek kazandırıcı okullara imtihansız alınmaları sağlanarak,
kız öğrencilerin okula devamları özendirilmelidir.
4. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmelidir.
Bu cümleden olarak, zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıf
lar açılmalıdır. Ayrıca, zihin ve beden bakımmdan özürlü çocukların
eğitimi yaygmlaştınlmalıdır. Bunların eğitimi için gerekli kaynak ki
tap, araç ve gereç sağlanmalıdır.
5. Korunmaya muhtaç kimsesiz çocukların yatılı İlköğretim bölge
okulları ile, parasız yatılı okullara smavsız olarak alınmaları sağlan
malıdır.
6. Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının eğitim ve öğretimi ciddi
bir şekilde ele alınmalıdır. Bunların eğitim ve öğretimini sağlayacak
öğretmenler, mutlaka Türkiye'den seçilerek gönderilmelidir. Seçim işi,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili öğretim dairesinde
yapılmalıdır.
7. Ökul kitaplarında bilginin ifadelendirilmesi, resim, plân, kroki,
harita ve şemaları ile, kağıt, baskı, renk kaliteleri ve ciltleri bakımın
dan eğitim sevdirici, okumaya ve korumaya özendirici, savurganlıktan
alıkoyucu değildir.
Ayrıca, yardımcı ders kitabı, dergi ve serbest ders kitaplarının
resmi ve özel okulların öğretmen veya okul müdürlerinin seçimine bı
rakılması problemi devam etmektedir.
Kitapların mevcut aksak ve eksik yönleri açılarından değerlendi
rilmesi için öğretmen, okul müdürü, İl millî eğitim müdürü zinciri
içerisinde standarda esas olacak anket formu geliştirilip, buna verile
cek cevaplar belirlenecek ders kitapları standardına esas olmalıdır.
Talim ve Terbiye Kurulunda bu amaçla eserlerin belirlenen esas
lara uygunluğunu incelemek için ayrı bir komisyon oluşturulmalıdır.
Bu komisyonda ilgili öğretim dairesinin bir temsilcisi bulundurulma
lıdır.
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Dergi ve diğer kaynakların, standartlara uygun olmak şartı ile
müfettişlerin gözetiminde, okul müdür ve öğretmenlerince seçilmesi
ilkesi benimsenmelidir.
Arzederim.
—

★

—

Abdulkadir TÜRKMEN

Şimdi Meslekî Teknik ve Genel Ortaöğretim Komisyonu sözcüsünü
rica ediyoruz.
MESLEKİ TEKNİK VE GENEL ORTAÖĞRETİM KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ Abdülkadir Türkmen (Orta Öğr. Gen. Md.) — Sayın Başka
mın, değerli üyeler; Genel Meslekî ve Teknik Ortaöğretim sistemiyle
ilgili raporu arzediyorum.
I. TANIM:
1. Ortaöğretim; 8 yıllık ilköğretime (temeleğitime) dayalı, en az
3 yıllık eğitim ve öğretim veren genel, meslekî ve teknik öğretim ku
rumlandır. Ortaöğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlanna ve temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir.
2. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak bir genel kül
tür verilir. Bu öğretim kademesinde; öğrencilerin kişilik bütünlüğünü
geliştirmek, onlara millî kimlik şuuru kazandırmak ve millî tarihini,
sosyal ve kültürel varlığını öğretmek, problem çözme yeteneklerini ge
liştirmek amaçlanır.
3. Ortaöğretim, bütün öğrencileri ilgi ve istidatları doğrultusunda,
günün ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen çeşitli programlarla yüksek
öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlar.
II. SİST E M :
4. Ortaöğretim kurumlan, görevlerini yerine getirirken, öğrencile
rin istek ve kabiliyetleri ile ülkenin kalkınma ve büyüme ihtiyaçlan ara
sında denge sağlar.
Ortaöğretim kurumlannnı, bu temel görevleri yerine getirebilmesi
için;
a) Yükseköğretime hazırlayan programlar,
b) Hem mesleğe ve iş hayatına, hem de yükseköğretime hazır
layan programlar, düzenlenir. (Ek : 1)
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5. Ortaöğretim kurumlarında millî eğitimin genel amaçlan çer
çevesinde ortak bir genel kültür vermek maksadıyla 9. sınıflarda or
tak genel kültür dersleri okutulur. Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında bu programlara ilave olarak meslek derslerine de yer verilir.
Genel Ortaöğretim Kurum lan (Liseler)

6. 9. sınıfta; kendisine kaynaklık eden ilköğretim kurumlanndan
gelen öğrenciler arasındaki seviye farklılıklannı gidermek, öğrencilere
ilgi ve istidatlanna göre daha iyi bir yönelme imkân ve fırsatı vermek
maksadıyla, ortak temel dersleri ihtiva eden programlar uygulanır.
7. Ortak program uygulayan bu sınıf sonrasında, öğrenciler;
a) 10. sınıfta: Fen ve Sosyal Bilimler kollarına,
b) 11. sınıfta; Matematik ve Tabi Bilimler ile Sosyal Bilimler
ve Edebiyat kollanna aynlır. (Ek : 2)
8. Lise 9. sınıfta; her öğrenci için ortak dersler ile seçmeli ders
ler; Lise 10 ve 11. sınıflarda; ortak derslere ilaveten ilgili kol dersleri
ve seçmeli dersler okutulur.
9. Ortak dersler ile kol dersleri arasındaki oran, sınıf yükseldikçe
kol dersleri lehine artırılır. (Ek : 3)
10. Seçmeli dersler, çevre özellikleri ile okulun imkân ve şartlan
da dikkate alınarak tespit edilir ve öğrenci bunlar arasından seçim
yapar.
11. Anadolu Liselerinde de, Liselerdeki kol ayınmı aynen uygu
lanır.
12. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde ta
nımlanan öğretmenlik mesleğini ifa edecek öğretmenlerin yetiştirilmesi
için ortaöğretim seviyesinde kaynaklık yapan kuruluşlar olan öğretmen
liselerinde, genel Liselerde olduğu gibi, 9. sınıfta ortak temel dersleri
ile seçmeli dersler okutulur. 10. ve 11. sınıflarda ise; ortak dersler
yanında, öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı ve yetiştirici kol dersleri ve
seçmeli dersler okutulur.
13. Öğretmen Liselerinde; 10. sınıftan itibaren mesleğe hazırlayıcı
ve özendirici alan dersleri, çeşitlendirilerek artırılır.
14. Fen Liselerinde; kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ya
nında, özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine imkân sağ
lamak üzere, özel programlar uygulanır, öğretmen, donatım ve alt
yapı imkânları tamamlanmadan yeni fen liselerinin açılmaması esastır.
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15. Örgün öğretim dışında kalmış veya çalışma hayatına atılmış
kişilere, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması
amacıyla, okul dışından ortaöğretim görme imkânı vermek üzere, her
çeşit ortaöğretim seviyesindeki programlarını eğitim yolu ile TV ve
diğer kitle iletişim araçlarından da yararlanmak suretiyle gerçekleşti
ren merkezler kurulur.
16. İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde, öğrenci akışının mes
lekî ve teknik eğitime yönlendirilmesini kolaylaştırmak, atıl kapasiteyi
en verimli şekilde kullanmak, fizikî mekân ve eğitim araç - gereçlerin
den ortaklaşa yararlanmak ve personel tasarrufu sağlamak gibi amaç
larla ortaöğretimin genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir
yönetim altında uygulayan "Çok Programlı Liseler" kurulabilir.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurum lan
Liseler).

(Meslekî ve Teknik

17. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlan; hem mesleğe ve iş
hayatına eleman hem de yüksek öğretime öğrenci hazırlayan, endüstri
yel eğitim, sanat eğitimi ve meslek eğitimi programlarını uygular. (Ek: 5)
18. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlannda; sekiz yıllık ilk
öğretime dayalı olarak, öğretim süresi üç veya dört yıl olan öğretim
programlan; bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu kurumlarda
ise aynca, bir yıllık hazırlık sınıfı programları uygulanır.
19. Endüstriyel teknik öğretim programlan uygulayan okullar 9.
sınıftan itibaren branşlara ayrılır (Ek: 6), (Ek: 7)
20. 9. sınıfları endüstri meslek liseleri programlan ile ortak olan
teknik liselerde branşlama 10. sınıftan itibaren başlar. (Ek: 6)
21. Anadolu Teknik Liselerinin mevcut statüleri korunmakla bir
likte orta dönemde yabancı dille okutulan derslerin Türkçe olarak
okutulması bu okullarda kuruluş amaçlanna uygun olarak öğrencilere
etkili bir yabancı dil öğretilmesini sağlayıcı tedbirler alınır. Teknik Li
selerin, Anadolu Teknik Liseleri ile bütünleşmesine imkân veren dü
zenlemeler yapılır.
22. Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu okullar da dahil
olmak üzere, endüstriyel teknik öğretim programları ile sanat eğitimi
ve meslek eğitimi programlan uygulayan okullarda yönlendirme; en
düstriyel alanlarda 9. sınıftan, diğer alanlarda ise 10. sınıftan itibaren
başlar.
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23. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlanmn müfredat prog
ramlan; çevrenin ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak, sürekli
gözden geçirilerek geliştirilir. Bu kurumlann eğitim - insangücü - istih
dam ilişkileri çerçevesinde tarım, endüstri ve hizmet sektörleri ile ge
rekli işbirliği sağlanır.
24. İmam - Hatip Liseleri; imamlık, hatiplik ve Kur an Kursu öğ
reticiliği gibi dinî hizmetleri yerine getirilmesi ile ilgili elemanlan ye
tiştirmek üzere, ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem de yük
sek öğretime hazırlayıcı programlan uygulayan kurumlardır.
Özel Öğretim Kurum lan :

25. Askerî, dinî ve emniyet teşkilatına bağlı okullar dışında, mes
leki ve teknik okullar da dahil olmak üzere, mevzuat hükümlerine göreözel ve tüzel kişilerin ortaöğretim seviyesinde özel öğretim kurumlan
açmalarını özendirici tedbirler alınır. Bu okullann bağlı olduğu esas
lar Devlet Okullan ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak düzen
lenir.
Özel Eğitim Kurum lan :

26. Ortaöğretim seviyesinde özel eğitim verilmesi gereken çocuklann eğitimi için, özel olarak yetiştirilmiş personel kullanan, özel ihti
sas merkezleri, bağımsız özel kurumlan ve diğer ortaöğretim kurum
lan bünyesinde "Özel Eğitim" programlan açılır.
27. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da dikkate alınarak diğer bakan
lıklar ve kurum ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki
ve teknik öğretim kurumlanmn Millî Savunma Bakanlığı ile Emniyet
Genel Müdürlüğüne bağlı olanlar hariç Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı bünyesinde toplanır.
IV. TEKLİFLER :
Kısa Vadede Gerçekleştirilecek Teklif ve Tedbirler:

1.
Genel Ortaöğretimde; ikili öğretimin ve 60-70 kişilik sınıflann
bulunduğu ve şehirleşme hızının yüksek olduğu yerleşim birimlerinde,
eğitim alt yapısının öncelikle tamamlanması ve iyileştirmesi amacı\la,
yatınmlarda bu yörelere öncelik verilmeli ve inşaatlann kısa sürede
bitirilmesini sağlayıcı sistemler geliştirilmelidir.1
(1) Bu teklif Eğitim Finansmanı bölümüne alınmıştır.
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2. Bütün ortaöğretim kurumlannda eğitimde yeni teknolojiler de
dahil olmak üzere, araç-gereç ve donatım imkânlarının iyileştirilmesi
ve geliştirilmesinin, belli bir proğram dahilinde gerçekleştirilebilmesi
için finans kaynaklan sağlanmalıdır.
3. Bütün ortaöğretim kurumlannda, toplumun ekonomik ve sos
yal ihtiyaçlan ile iş hayatının gerekleri doğrultusunda proğram geliş
tirme faaliyetleri Bakanlık bünyesinde kurulacak "Proğram Geliştirme
ve Araştırma Merkezi" tarafından sürekli olarak yapılmalı ve öğrenci
lerin ilgi, istidat ve başanlarına göre çeşitli programlar arasındaki ge
çişlerine esneklik kazandınlmalıdır.2
4. Genel, mesleki ve teknik ortaöğretimde, eğitim niteliğinin yük
seltilmesi ve etkinliğinin artınlması için, eğitim ve öğretim faaliyetle
rinin vazgeçilmez temel unsuru olan öğretmenlerin yetiştirilmesi ve
istihdam yeniden gözden geçirilerek belli esaslara bağlanmalıdır. Bu
çerçevede, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi amacıyla, öğ
retmenlerin statüsünü ve ücretlerini iyileştirici tedbirler acilen alınma
lıdır. özellikle, sıkıntısı çekilen endüstriyel teknik öğretimdeki öğret
menlerin diğer kurum ve kuruluşlara geçmemeleri için özendirici ted
birler alınmalıdır.3
5. İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yeterli öğrenci bulun
maması sebebiyle atıl kapasite yaratılabilecek ve öğretmen bulma sı
kıntısı çekilebilecek, ayrı ayrı ortaöğretim kurumlan açmak yerine
(Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi) bu tür ge
nel mesleki ve teknik programlan bünyesinde uygulayabilecek birlikte
veya ayn mekânlarda da eğitim yapılabilecek ve tek yönetime bağlı
liseler açılmasına kısa dönemde geçilmelidir.
6. Ortaöğretimde, öğrencilerin mesleki ve teknik alanlara daha
fazla yönelmelerini sağlamak, rasyonel kaynak kullanılmasını temin
etmek, istihdamlannı kolaylaştırmak ve istihdam şartlannı iyileştir
mek amaçlanna da dönük olarak, mesleki ve teknik liselerden mezun
olanlann, ünvan, yetki ve sorumluluklanna ilişkin hukuki mevzuat kısa
sürede hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
7. Bütün ortaöğretim kurumlannda; öğrencilerin ilgi, istidat ve
kabiliyetlerine göre yönlendirilmelerini ve karşılaştığı problemlerin çö
zümünde yardımcı olacak ve böylece öğrencinin daha başanlı olmasını
(2)
(3)

Bu teklif, öğretim Program lan bölümüne alınmıştır.
Bu teklif, öğretmen Yetiştirme bölümüne alınmıştır.
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kolaylaştıracak bir ortamın sağlanması için rehberlik faaliyetleri etkin
leştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Bu çerçevede öğrencilerin beden ve
ruh sağlıkları ile eğitim durumlarını takip edecek bir sistem getiril
melidir.
8. Herhangi bir eğitim hizmeti verilmeden, belli okullarda yapı
lan, dışarıdan okul bitirme uygulamasının yerine geçecek Merkezlerin,
kısa sürede finansmanının sağlanması ve bu programların etkin olarak
uygulanabilmesi amacıyla, program kayıtlı öğrencilerin, maliyetin önemli
bir bölümüne katılmaları sağlanmalıdır.
9. Genel Lise mezunu olup, ancak herhangi bir yükseköğretim
kurumuna girememiş öğrencilerin, ihtiyaç olan alanlarda (Endüstri
Meslek ve Sağlık Meslek Liseleri vb. gibi) okullarda bir yıllık mesleki
ve teknik eğitim programları ile yetiştirilerek, iş hayatına atılmaları
nın sağlanması yaygınlaştırılmalıdır.
Orta ve Uzun Vadede Gerçekleştirilecek Teklif ve Tedbirler:

10. Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim birimlerinde yeni lise
açılması yerine ilçe merkezlerinde ortak kullanılacak pansiyonlar açı
larak o bölgedeki öğrencilerin bu merkezlerdeki okullara devamları
sağlanmalı, böylece atıl kapasite yaratılmadan, eğitimde nitelik ve ve
rimlilik artırılmalıdır.
11. Anadolu Liselerinin başlangıçta mevcut statüleri korunmalı,
ancak orta ve uzun dönemde yabancı dille okutulan fen ve matematik
derslerinin Türkçe okutulması sağlanmalıdır.' Bununla beraber, bu okul
ların kuruluş amaçlarına uygun olarak öğrencilere etkili bir yabancı
dilin öğretilmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.
Arzederim.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
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Ek: 2

GENEL ORTAÖĞRETİMDE YÖNELTME ve
ÖZEL KOLLAR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
rr

Ek: 3

9e

GENEL ORTAÖĞRETİMDE
ORTAK, ÖZEL KOL ve
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MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL, PROGRAM TÜRLERİ VE GEÇİŞLERİ
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EK: 6
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
OKULLARDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TEKNİK LİSE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Alt Yapı
Bilgisayar
Eğitim Araçları
Elektrik
Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Kalıpçılık
Kimya
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Ağaçişleri
Ayakkabıcılık
Besin Endüstrisi
Boya Apre
Cilt ve Serigrafi
Çinicilik ve Seramik
Dizgi
Dokuma
Döküm
Elektrik
Elektronik
Endüstriyel Boya ve Deko
rasyon
Gemi Elektroniği ve Haber
leşme
Gemi Makinaları
Güverte
Güverte Avlama
Harita Kadastro
İplikçilik
İş Makinaları
İzabe

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Makine
Makine Ressamlığı
Mikroteknik
Motor
Tıp Elektroniği
Uçak Motorları Bakım Onanmı
Üst Yapı
Yapı Ressamlığı

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Kalıpçılık
Kimya
Kütüphanecilik
Makine Ressamlığı
Maden
Matbaa
Metalişleri
Metalürji
Mobilya ve Dekorasyon
Model
Motor
Ofset
Reprodüksiyon ve Klişe
Restorasyon
Sıhhi Tesisat
Su Ürünleri
Süsleme Taşçılığı
Telekominikasyon
Tesviye
Tipo Baskı
Yapı
Yapı Ressamlığı

:

MÜFREDAT PROGRAMLARI HAZIRLANAN MESLEK ALANLARI
1. Optik
6. Elektrooptik Sistemler
2. Otomativ
7. Kâğıt
3. Tıbbi Cihazların Bakım ve
8. Dericilik
Onanmı
9. Lastik
4. Radar
10. Pnömatik - Hidrolik
5. Savunma Elektroniği
11. NC-CNC Makinalan
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EK:

7

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
OKULLARDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
KIZ TEKNİK L İSE Sİ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hazır Giyim
Grafik
Resim-Moda Resmi
Resim - Dekoratif Resim
Besin Tek - Kurum Beslenmesi
Besin Tek. - Gıda Kont, ve Ana
ANADOLU MESLEK LİSE Sİ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hazır Giyim
Deri Hazır Giyim
Ev ve Giyim Aksesuarları
Elektronik
Bilgisayar
Tekstil - İplikçilik
Tekstil Dokuma
Tekstil-Örme
Tekstil - Boya - Baskı - Desen
Tekstil - Kalite - Kontrol
KIZ MESLEK LİSE Sİ :

13. Kuaförlük - Cilt Bak. ve Epi.
Çocuk gelişimi
14. Kuaför. Saç Bak. ve Epi.
Ev Yönetimi - Beslenme
15. Seramik
Giyim
16. Seramik Sanatı
Dekoratif El Sanatları
17. Çini Desinatörlüğü
El ve Makine Nakışları
18. Grafik
Resim
19. Terzilik (Kadın Terziliği)
Konfeksiyon
20. Terzilik (Erkek Terziliği)
Tekstil - İplikçilik
21. Elektronik Bölümü
Tekstil - Boya - Desen
22. Makine Ressamlığı
Besin Teknolojisi - Pastacılık
Besin Tek. Kurum Beslen 23. Yapı Ressamlığı
24. Kimya
mesi
12. Besin Tek. Gıda Kont, ve Ana. 25. Otelcilik ve Turizm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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EK: 8

TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI
OKULLARDA UYGULANAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Muhasebe
Bankacılık
Bilgi İşlem
Yönetim ve Ticaret Sekreterliği
Hukuk Sekreterliği
Tıp Sekreterliği
Resepsiyon
Servis
Mutfak
Sıcak Mutfak
Soğuk Mutfak
Pasta

MÜFREDAT PROGRAMLARI HAZIRLANAN MESLEK ALANLARI
1.
2.
3.
4.
5.

Kooperatifçilik
Büro Hizmetleri Sekreterlik
Sigortacılık
Dış Ticaret
Turizm İşletmeciliği
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BAŞKAN : Şimdi üçüncü alt komisyon, Yüksek Öğretime Geçiş
Komisyonunun raporunu okumak üzere sayın Başkan veya raportörü
rica ediyoruz.
★
—

—

Doç. Dr. Yaşar KOPRAMAN
YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Doç. Dr.
Yaşar Kopraman — Muhterem Başkanlık Divanı, değerli şûra üyeleri;
Yüksek Öğretime Geçiş Komiyonunun hazırladığı raporu taktim edi
yorum.
Raporu okumaya geçmeden önce, bu raporun hazırlanmasında kat
kısı bulunan ve oybirliğiyle bu raporu kabul eden komisyonumuz men
subu şûra üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum.
Yüksek öğretime geçişte bugünkü problemlerimizi komisyonumuz
şu şekilde tespit etmiş bulunmaktadır.
PROBLEAİLER :
1. Eğitim ve öğretimin her seviye ve kademesinde rehberlik ve
yönlendirme hizmetleri amacına uygun olarak yapılmadığından ve nü
fusumuza oranla yüksek öğretimde gerekli kapasite yaratılamadığmdan yükseköğretim kurumlan önündeki yığılmalar her geçen gün ar
tarak devam etmektedir.
2. Orta öğretim ile yükseköğretime geçişte kullanılan ölçme ve
değerlendirme teknikleri arasında farklar vardır. Öğrenciler seçme im
tihanında karşılaştıkları testleri cevaplamada test tekniklerine alışık
olmadıklarından zorlukla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca, seçme imtihanı
nın yalnız son sınıfta yapılması ve bir oturumda bitirilmesi öğrenciler
de imtihan kaygısını arttırmaktadır. Bütün bunlar, sonucu olumsuz
yönde etkilemektedir.
Bunlar için komisyonumuzca düşünülen çözüm teklifini arzediyorum.
ÇÖZÜM TEKLİFLERİ :
1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumunun bir bütünlük içinde çalışmasını engelleyici durumları ortadan
kaldırmak amacıyla gerekli hukukî düzenlemeler yapılarak Türk millî
eğitim sisteminde tam bir bütünlük sağlanmalıdır.
2. Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak eğitim
ve öğretimdeki millî hedeflere bir an önce ulaşmak amacıyla yapılacak
çok yönlü planlamalara göre öğrencilerimize okulöncesinden itibaren
iyi bir rehberlik hizmeti verilmelidir.
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3. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulamaları
nın yükseköğretim önündeki yığılmaları azaltıcı yöndeki müsbet tesiri
ni devamlı kılabilmek ve arttırmak için ekonomik ve sosyal ilave ted
birler alınmalıdır.
4. Orta dereceli mesleki ve teknik öğretimde, işletmelere beceri
eğitimine giden öğrencilerden boşalan okul kapasiteleri ile bilhassa
küçük yerleşim birimlerinde mevcut olup kullanılmayan okul kapasi
telerinin doldurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
5. Genel lise mezunlarına, kültür derslerinden muaf tutularak,
kısa sürede mesleki ve teknik lise diploması veren programlar düzen
lenmelidir.
6. Örgün ve yaygın bütün öğretim kurumlan gece, hafta sonu ve
yaz tatillerinde her türlü imkânları ile eğitim ve öğretim hizmetlerine
açık tutulmalıdır.
7. Kapasiteyi en verimli şekilde kullanmak, fizik mekân ve eği
tim araç ve gereçlerinden ortaklaşa yararlanmak, personel tasarrufu
sağlamak gibi amaçlarla çevre ihtiyaçlarına göre orta öğretimin genel,
mesleki ve teknik programlarını uygulayan ve bir yönetim altında top
layan çok programlı liseler açılmalıdır.
8. Devletin denetim ve gözetimi altında vakıf dışında da özel sek
töre devlet tarafından her türlü özendirici teşvikler sağlanarak yüksek
okul, özellikle meslek kazandıracak yüksekokul açma imkânı tanıyacak
hukukî düzenlemeler yapılmalıdır.
9. Nihaî hedefimiz, ilkokuldan üniversiteye kadar üst öğrenime
geçişte merkezi imtihan sistemini terkederek rehberliğe ve öğrencinin
başarısına dayalı bir sistemi kurmak olmalıdır.
Bunun için bir geçiş devresinin olacağı tabiîdir. Komisyonumuzca
bu geçiş devresi için geliştirilen modelin şeması ekte sunulmuştur.
(Ek : 1) Hassaten muhterem şûra üyelerinden bu açıklamaları model
ile paralel olarak dinlemelerini istirham ediyorum. Çünkü karmaşık ve
biraz külfetli gibi görünebilir.
Bu modele göre;
a) Mevcut durumda öğretmenlere de hizmet-içi eğitim verilerek
karteks sistemine bağlı rehberlik sisteminin kuruluşuna hemen geçil
melidir. Önünmüzdeki öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren
okulların müfredatı da buna göre ayarlanmalıdır.
b) İlköğretim sonunda genel lise, mesleki ve teknik liselere geçe
cek öğrencileri belirlemek amacıyla öğrencinin;
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(1.) İlgi alanlarının
(2.) Yeteneğinin
(3.) Bilgi seviyelerinin
tesbiti için ilk ikisi mahalli ve üçüncüsü merkezi olmak üzere değerlen
dirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda ilköğretim ikinci ka
deme veya bugünkü deyimiyle ortaokul başarı notu da dikkate alına
rak öğrenci, veli, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenler kurulunun gö
rüşleri doğrultusunda gerekli tavsiyeler yapılır.
c) Liselerin birinci sınıfının sonunda yapılacak olan ikinci mer
kezi sistem imtihanı ile hem lise ikinci sınıflardaki bölümlere yerleştir
me yapılacak, hem de öğrencilere genel liseler ile mesleki teknik liseler
arasında son bir defa daha yatay geçiş imkânı verilecektir. Bu imtihan
sonucunun yüzde 20 nisbetinde yükseköğretime geçişi etkileyebileceği
öngörülmektedir.
d) Öğrenciler, liselerin ikinci sınıfının sonunda yapılacak üçüncü
merkezi sistem imtihanı ile hem liselerin üçüncü sınıfındaki bölümle
re, hem de mesleki ve teknik liselerin üçüncü sınıfında açılacak olan
yükseköğretime hazırlayıcı veya iş hayatına hazırlayıcı bölümlere yer
leştirilecektir. Bu imtihan sonucu yüzde 30 oranında yükseköğretime
girişi etkileyecektir.
e) Genel, mesleki ve teknik liselerin bitiminde dördüncü defa ola
rak merkezi sistemle yönlendirme ve yerleştirme imtihanı yapılır. Ya
pılan yönlendirme ve yerleştirme imtihanlarının puanlarını, lise bitirme
diploma notu ve takip edilen program çeşidi birlikte değerlendirilerek
öğrenci yükseköğretim kurumlarmdan birine yerleştirilir. Bu imtihan
.sonucu yüzde 50 oranında yükseköğretime girişi etkiler.
f) Yükseköğretime geçişte imam-hatip liseleri, programlarına gö
re değerlendirilir.
g) Mesleki ve teknik lise mezunlarının okullarında takip ettikleri
programlara uygun yükseköğretim kurumlarma girişleri sağlanır.
h) Meslek yüksek okulları ile müstakil ön lisans okullarının biti
minde fakülteler özelliklerine göre yapacakları imtihanlarda başarılı
olan öğrencileri uygun bölüm ve sınıflara yerleştirirler. Ve nihayet lise
lerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarının sonundaki merkezi imtihan
lar ÖSYM tarafından yapılır, bu imtihanlarda ÖSYM, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapar.
Arzolunur, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
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YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ

Bu modelin tatbiki için, aşağıda gösterilen şema
ya göre bir öğrenci dağılımı düşünülebilir.

Ortaokul Mezunu
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BAŞKAN : Şimdi de dördüncü alt komisyon; Ölçme ve Değerlen‘dirme Komisyonu raporunu okumak üzere sayın başkan veya raportörü
•davet ediyoruz.
★
Ergün TOĞROL
—

—

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Ergun Toğrol — Sayın Başkan, Ölçme ve Değerlendirme Alt Komis
yonu raporunu okuyorum;
1. Mevcut müfredat programlarının hedeflerinin öğretmenin ölçme-değerlendirme yapmasına yetip yetmeyeceği konusu ele alınmıştır.
Başarıyı dğerlendirmede kullanılan metodlarm sık sık değiştirilmesin
den şikâyetler bulunmaktadır. Başarı sadece ders başarısı olarak görül
memeli, öğrencinin ilkokulda kazandığı diğer davranışlar da dikkate
alınmalıdır.
Eğitim-öğretim, öğrencinin öğrenme noktasından başlamakta, bu
bakımdan, özellikle, ilkokullarda standart ölçme ve değerlendirme uy
gulanamamaktadır.
Bununla birlikte, esas problem müfredat programlarının hedefle
rinin yeteri kadar açık seçik ve belirgin olmamasından kaynaklanmak
tadır.
2. Ölçme araç ve gereçlerinin hazırlanması özel uzmanlık gerek
tirmektedir. Meseleye, öğrencinin, öğretmenin, programın başarısını
ölçmek olarak bakılması gerekmektedir. Bunun için, merkezler kurul
malıdır.
3. Temel konularda, ülke genelini ilgilendiren ölçme ve değerlen
dirme araç ve gereçlerinin tek merkezden üretilerek mahallî ihtiyaçlara
cevap verecek uyarlamalarının yöredeki öğretmenlerin de katılmasıyla
alt merkezlerde üretilmesi gerekmektedir.
4. Eğitimin gerçekleştirildiği ortam çok karmaşıktır.
Eğitimin
öğeleri olan öğretmen, öğrenci, okul, aile gibi müesseseler arasında
uyum sağlanması gereklidir. Ölçme ve değerlendirmenin etkili olabil
mesi için öğretmenin bu sistemi iyi tanıması icap etmektedir.
Okul akran grubunun eğitilmesi öğretimde seviyeyi olumlu yönde
•etkileyecektir.
Öğretmenin rehberlik konusunda bilgili kılınması, okullarda reh
berlik çalışmalarının takviye edilmesi gerekmektedir. Bakanlığın reh
berliğin önemine tarih, fizik, matematik derslerinin önemine inandığı
itadar inanmadım kanaati vardır.
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Ölçme ve değerlendirmenin etkili olabilmesi için velilerin aydınla
tılması, öğretmenin velilerin durumunu, beklentilerini tanıması gerek
mektedir. Öğretmenlerin bu konuda etkili olabilmesi için hizmet-içi eği
tim yapılmalıdır.
Velilerin okul aile birliğine katılması konusunda idari makamlarım
teşvikinin sağlanması yararlı olacaktır.
Okul aile birliği ile birlikte sınıf aile birliğinin de kurulması lüzum
ludur.
Okul aile birliklerinin bugünkü durumunun araştırılması için kap
samlı bir bilimsel araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
5. Ortaöğretimde sınıf geçme sistemi kaldırılmalıdır. Ders tekrarı
yapılmadan ve yıl sonu sınavının dört defaya kadar tekrarlanabilmesi
şartıyla ders geçme sistemine geçilmelidir.
Öğrencilerin yıl içi değerlendirmelerinin katı kurallara bağlanma
ması uygun olacaktır.
Öğretmen kurullarının görevleri yeniden gözden geçirilmelidir.
6. Başarının ölçülmesinden bilgi ile ilgili hedeflerden genelliklebilgi ve kavrama seviyesinde hedef davranışlar ölçülmektedir.
Öğrencinin uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmelerde kullan
maya ihtiyaç duymayacağı cinsten cevabı kitapta veya öğrencinin derssırasında not aldığı defterinde bulunan bilgilerle ilgili sorulara fazla.
yer verilmemelidir.
7. Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme konusundaki hizmet-içi
eğitimleri yeterli değildir. Sistemdeki gelişme ve yenilikler öğretmen
lere yeterince ulaştırılmamaktadır.
Öğretmen yetiştiren kurumlarla Bakanlık Hizmetiçi Eğitim Dairesi
ve hatta okullar, işbirliği yapıp okulda öğretilen ölçme tekniği ile hiz
met sırasında karşılaşılan problemler ele alınıp çözüm yolları aranmak
üzere, gerekli seminerler düzenlenmeli, gelişmeler hizmet-içi eğitim
kurslarıyla ilgili öğretmenlere aktarılmalıdır. Diğer yandan öğretmeni
iş başında yetiştirecek sürekli yayınlar öğretmenlere ulaştırılmalıdır.
Bu yayınlar çok hacimli olmayan, çoğu zaman tek formalık öğretmen*
kılavuzları, bültenler şeklinde düşünülmelidir.
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8. Mevcut sistemde, ölçme sonuçlarının değerlendirilmesinde ak
saklıklar görülmektedir.
Başarının değerlendirilmesinde programa veya gruba göre değer
lendirme şekillerinin bileşimini esas alan değerlendirmeler yapılmalı
dır.
9. Öğrencinin ortaöğretimde okuduğu derslerden aldığı not orta
laması yükseköğretime geçişinde esas olmalıdır.
Arzederim.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

C — TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ RAPORLARI ÜZERİNDE
GÖRÜŞMELER
BAŞKAN :
miştir.

Bu suretle alt komisyon raporlarının okunması bit

Efendim, biz daha önce Genel Kurulda çalışma metodunu aramız
da çok tartıştık. Burada yaklaşık 400-500’e yakın üyemiz var, ayrıca
müşahit üyelerin de konuşma hakları var, diğerlerinden farklı olma
yarak, dolayısıyla çok sayıda hatibimiz var, üyemiz var. Bunların eğer
detaya inerek iki gündür müzakere edilen ve tek tek inceleme ve de
ğiştirme durumları meydana gelirse, pratikte bunun haftalarca devam
etmesi gibi bir sonuç ortaya çıkar, sabahlara kadar oturmamız gerekir.
Herhangi bir sınırlama olarak almıyoruz, ama benzeri bütün komis
yonların ve genel kurulların çalışmalarını ilham alarak daha önceki
Millî Eğitim Şûralarının çalışmalarını da gözönünde bulundurarak
biz şöyle demiştik;
Mümkün mertebe getirilen kararları toptan müzakere edelim ve
toptan oylamaya sunalım. Sözcüler de geneli üzerinde söz alıp görüşle
rini belirtsinler. Böyle olunca, 4 alt komisyonun meydana getirdiği or
tak komisyonun teşkil ettiğini biliyorum, meydana getirdikleri rapor
varsa onu da neticeye bağlamak lâzım. Anlaşılan bugüne yetişmedi, o
zaman yarın ikinci komisyon müzakerelerinden önce tekrar o ortak
noktaları getirelim lütfen.
İLHAN DÜLGER — Savın Bakanım, sabahleyin üst komisyon toplan
dığı zaman 4 alt komisyonun raporlarını inceledi. Buraya sunulmuş ve
dağıtılmış olan raporların genel prensipler itibariyle olumlu olduğun
da mutabık kalındı ve Genel Kurula bu raporların sunulmasına karar
verildi. Tezatlar tespit edildi ve tezatlar 5 madde halinde burada arz
edildi, bunları tekrarlayayım müsaade buyurursanız.
Yüksek kurulun bu konudaki görüşleri doğrultusunda, alt komis
yon raporlarının bu ihtilaflı maddeleri bu şekilde değerlendirilecek.
Birinci konu; ilköğretimden ortaöğretime geçişte öğrencinin yönlendiri/mesi konusudur. Bir grup raporlarda imtihan sistemi kaldırıl
malıdır, öğrenci değerlendirme dosyalan, rehberlik ve yönlendirme yo
luyla bir üst kademeye geçirilmelidir, görüşü var.
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Bazı raporlarda ise imtihan sistemi tutulmalıdır deniliyor. 8 yıl so
nunda liseye geçerken, bu konu Genel Kurulun tercihine bırakılıyor.
İkinci konu, ortaöğretim yani lise seviyesinde öğretim yaşının sı
nırıdır. 14 -16 yaşlar olmak üzere 3 yıl mı, 14 -17 yaşlar olmak üzere 4
yıl mı olsun? 14 yaşından başlamak ve asgari 3 yıllık olmak üzere, ihti
yaca ve okulun türüne göre mi düzenlensin? Yoksa, 15-17 yaşlar ara
sında, bugünkü gibi mi kalsın? Arada bulunan 14. yıl için bir hazırlık
yılı gibi yeni bir değerlendirmeye veya düzenlemeye mi gidilsin?
Üçüncü ihtilaflı konu demeyelim ama, Genel Kurulun tercihinebırakılan konu; 8 yıllık temel eğitime geçişte, sistem ve program bü
tünlüğü sağlanmak şartıyla ve bu sağlandıktan sonra bugün mevcut
olan ortaokullar ne yapılsın? Teklif şöyle; bugünkü ortaokullar, bağlı
bulundukları liselerin bünyesinde kalsınlar, ancak ilköğretim progra
mına uysunlar.
İkincisi, bugünkü ortaokullar tamamen ilköğretim okulu bünyesi
ne alınıp liselerin bünyelerinden koparılsınlar. Yani ilkokul bünyesi
içerisinde olsunlar.
Dördüncü konumuz; yükseköğretime geçişle ilgilidir.
Uzun vadede, öğrencinin üniversiteye yönlendirilmesinde rehber
lik ve değerlendirme esas olmalıdır. Bir görüş bu. Ancak, mevcut siste
min işleyişi ve sisteme girmiş olanlar dikkate alınarak bir geçiş süreci
uygulanmalıdır. Bunda da ÖSYM kanalı ile kademeli bir imtihan veseçme sınavı ile öğrenciler, yüksek öğrenime yönlendirilmelidir.
İkincisi ise; ÖSYM, bu günkü gelişmiş olan şekli ile, bu sistem ba
zı yetersizlikler taşımaktadır. Bunun böyle olduğu ilan edilir ve hemen^
öğrencinin karne, diploma, değerlendirme ve rehberlik yoluyla yüksek
öğretime geçişini teklif edelim, görüşüdür.
Beşinci konumuz ise; öğrencinin değelendirilmesi nasıl yapılacak;:
ders geçme metodu mu uygulansın, yoksa sınıf geçme metodu mu uy
gulansın?
Bu konuları, komisyonumuz, Yüksek Kurulun tercihine arz etmek
tedir.
BAŞKAN — Yani siz tartışmanıza rağmen nihaî bir karara vara
madınız ve Genel Kurula getirmeyi uygun gördünüz.
Çok teşekkür ederim.
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Efendim, o taktirde bu işi yarma bırakmayalım, sistem meselesini
halledelim. Aslında eğitim problemleri içinde, konular içinde en önem
lisi sistemdir. Sistem belli olduktan sonra diğer konular buna göre şe
killenir.
Savın üyeler, bu durumda hem sayın ortak komisyon sözcüsünün
belirttiği alternatifleri, hem de bu 4 alt komisyonun kararlarını, tet
kiklerini, tespitlerini tartışmak üzere görüşme açalım ve müsaade eder
seniz konuşmalara bir sınırlama getirelim, sizin tensibinizle.
Konuşma süresinin 5 dakika olması ve Başkanlık Divanına vere
ceğiniz yetkiyle bunun en fazla 10 dakika olması konusunu oylarınıza,
arzediyorum.
Bu hususu hep beraber kabul ettiğinize göre, ben de buna sayım
sözcülerin riayet etmelerini rica edeceğim; çünkü, eğitim konuları,,
senelerin birikimiyle geldiği için üzerinde çok fazla konuşmaya müsait
konulardır. İnsan farkına varmadan müddeti geçirebiliyor. Bilhassa
rica ediyorum, eğer ikaz etmek durumunda kalırsak lütfen peşinen beni
bağışlamanızı rica ediyorum.
Şimdi söz almak isteyenleri sırasıyla, daha sonra ilave etmeksizin
not almak istiyoruz. Çok gerekli olduğunda, cevap vermek icabederse,.
bu, Divanın taktirinde olsun. Ama onun dışında fazladan konuş
ma çıkarırsak çok uzar, şimdiden hepsini tespit edelim.
Rasim Pehlivanoğlu, Nuri Kırcı, Hüseyin Hüsnü Tekışık, Abdulkadir Karahan, Ferihan Gürsoy, Rauf İnan, Haluk Yavuzer, Turgut;
Baba, Yahya Kemal Kaya, Ali Bozkurt, Merci Koral, Kâmil Mutluer,
Fuat Turgut, Kaya Özdemir, Sinan Çelik, İnci San, Necdet Doğanata,
Turhan Onur, Güher Kumbasar, Kifayet Özaydm, İhsan Kurt, Ahmet
Şahin, Necmettin Karakuş, Cahit Tutum, Bahir Gürer.
Bu duruma göre 5 dakika süreyi uygulayacağız efendim fazlası.
yok.
Buyurun Sayın Pehlivanoğlu.
RASİM PEHLİVANOĞLU - Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri;*
konu ilkokula başlama yaşı. Bu konuda 60 yılından beri ilgiliyim. Çok_
araştırmalarım oldu. 1960 yılına kadar mecburi öğrenme }aşı, 7 yaşı
bitirince başlardı, 1960 yılında İlköğretim Kanunu ile 6 }aşı bitirince
ilköğretim yılı başlatılmış oldu. Ben bütün çocuklara teşmil edilme—
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sini, zekâ yaşı fark edilmeden bütün çocuklara teşmil edilmesini ya
dırgadım ve 1963 yılında 32 sayfalık geniş bir araştırma yapmıştım ve
o zamanların Talim ve Terbiye kuruluna sunmuştum.
Tekrar yıllar geçtikten sonra 1983 yılında bu sefer 5 yaşını bitiren
çocukların mecburi öğretim çağma alınmasıyle daha da çok şaşırdım,
tekrar gene rapor hazırlayıp sundum, cevap da aldım. Yani ilgimi be
lirtmek için bunları söyledim.
Burada, 72 nci avın bitiminde başlatılacak olan mecburi öğretim
çağı değil de öğretim yaşı olmalıdır. Öğretim yaşıyla mecburi eğitim
yaşı değişti. Zira çocuklardaki ferdi farklılıklar yani çocuğun zekâsı,
erken gelişmesi, geç gelişmesi çocuktan çocuğa değiştiğinden dolayı
biz mecburi öğrenim yaşını herkese bir tutarsak ferdi farklılıkları gör
memezliğe gelmiş oluruz.
Mecburi öğrenim çağını okul olgunluğuna bağlamalıyız,
için bir formül düşünmeliyiz.

bunun

Bir de zekâ yaşı - takvim yaşı meselesi avırdedilmelidir. 66 ncı
ayın bitiminde de okul olgunluğuna gelen çocukların okula alınabile
ceği bir tercih olarak raporda geçiyor. Olabilir de, fakat bu istismar
da edilebilir. Okul olgunluğuna gelmenin ölçümü pek kolay olmaya
cağından, okul olgunluğuna geldi zannedilerek bu olgunluğa gelmeyen
çocuklar da alınabilir. O bakımdan, ne kadar çocuk okula geç alınırsa
o kadar faydalı olacağı dikkate alınarak, okul müdürlerinin bu konuda
hazır olmaları bir tavsiye olarak rapora geçsin isterim.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Burada bir hususu arz edeyim.
Aslında kamuoyu son yıllarda bizce bir kavram kargaşasıyla meş
gul edilmiştir. Gerçekten 5, 6 ve 7 yaşlar iyi tarif edilmemiştir. İstatis
tik! olarak 6 yaş demek 72 ayı bitirmek demek, 73 üncü avın birinci
günü başladığında kişi 6 yaşını bitirmiş demektir, 6 yaşındadır demek
tir, daha küçüğüde 5 yaşında demektir.
Türkiye’de özellikle son 3-4 yılda tartışılan konu 6 yaş mı 7 yaş mı
değil, 5 yaş mı 6 yaş mı konusudur. Halbuki maalesef gerek kamuovunda, gerek basm-yaym organlarında, hatta Bakanlığın bazı kademe
lerinde dahi bu 6 mı, 7 mi diye tartışılmıştır. Türkiye’de halen 6 yaş
uygulaması vardır.
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Türkiye de yeniden olması istenen 5 yaş grubu yani 60 ay uygula
masıdır. 5 yaş uygulamasının olduğu yegane ülke İngiltere'dir.
İlköğretim Kanununda da 60 ay meselesi olduğu için tekrar İlköğ
retim Kanununu gündeme getirmek lazım.
Esnek eğitim konusunda Sayın Pehlivanoğlu’nun değerlendirilmesi
konusundaki fikirlerini biz tavsiye mahiyetinde rapora yazacağız. Bu
konuda zaten kendisinden bilgi alırken, çeşitli şûra üyelerinin ve eği
timcilerin görüşleri bulunmaktadır.
Buyurun, Sayın Nuri Kırcı.
NURİ KIRCI - Muhterem Divan, değerli meslektaşlarım Biraz önce
okunan rapora iki yönde itirazda bulunacağım. Birincisi, eğitim bizde
ailede başlar. Aileden tam, sağlam ve sağlıklı bir eğitimle okula gel
meyen öğrencinin, sağlam ve sağlıklı bir okul eğitimi yapması imkân
dahilinde değildir.
Bir doktora muayene olmak için gittiğimde, masanın üzerinde gö
züme ilişen bir dergi vardı. TÜBİTAK’ın yapmış olduğu bir araştırmayı:
oradan okudum.
Türkiye’de TÜBİTAK’ın yaptığı bir araştırmaya göre, mevcut ço
cukların, kızlarda yüzde 56,4 erkeklerde yüzde 58,9 oranında boy ar
tışında gerileme olduğu; kızlarda yüzde 60, erkeklerde yüzde 65 ora
nında kilo artışında gerileme olduğu görüldüğü ileri sürülüyor.
Ayrıca C vitamini noksanlığından da, yüzde 70'in üzerinde bir ek
siklik sebebiyle çocukların bedenen ve zihnen gelişimlerinin geri du
rumda olduğu tespit edilmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur lafını hepiniz bilirsiniz; “Halk
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi - Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi."
Her şeyden önce hizmetimiz, yarının istikbalini emanet edeceği
miz çocuklara olduğuna göre; bu çocukların, ailelerinden itibaren
sağlam ve sağlıklı bir yapıya sahip kılınması gerekir. O halde, bu ko
misyonun raporunda, eğitimin aileden başlaması, aileden sağlıklı ve
sağlam bir yapıya sahip olarak öğrencilerin gelmesi için gerekli ted
birlerin alınmasının da zikredilmesi gereklidir.
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Acizane kanaatimi arz edeyim. Bugün en kırsal kesimlerimizde,
hatta en ücra kesimlerimizde televizyon denilen bir mürşit vardır.
Öğretmenin yapamadığı, sınıfta muvaffak olamadığı noktalar, bu te
levizyonda fevkalade işlenmektedir. Kendi örf, âdet ve geleneklerimize
sadık programlar tespit ve tanzim ederek, bunları eğitim uzmanlarının
kontrolundan geçirip yabancı yapımlar yerine, bu yerli programlarla
ailelerimizi eğitmeye çalışırsak, eğitimi temelden halletmiş oluruz. O
halde eğitim aileden başlar. Bu eğitim sistemi de, öncelikle ve özellikle
X II. Millî Eğitim Şûrası, ilgililere televizyon programlarında okul ön
cesi çocukların eğitimi için geniş imkân tanımaları kanusunda tavsiye
lerde bulunmalıdır.
İkinci husus; Son yıllarda ilkokul ikinci sınıfından başlayarak öğ
rencilerimizi adeta bir yarışma haline soktuk. Bu yarışmada bilhassa
fen dallarında zihinlerinin kavrayamayacağı şekilde problemler çözdür
me yollarına giderek bunları, özel okul ve dersanelere, özel öğretmen
lerin eline teslim etme cihetine gittik.
Bir taraftan öğretmenin toplum içerisinde saygınlığının azalmış ol
duğu kanaatmdayım. Sebep şu; malî durumu yerinde olan aileler ço
cukları için hiçbir şeyi esirgemeden bu okullara gönderirken, malî sı
kıntı içinde bulunan aileler gönderemediler ve biz eğitimde fırsat eşit
liğinden bahsediyoruz. Öncelikle ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin
tanınması lazım. O halde bir noktaya gelince, ne kadar kabiliyetli olur
sa olsun, kırsal kesimde, küçük yerleşim birimlerinde oturan çocuklar
bu imkanlardan mahrum olduğuna göre bunları nasıl bu imkânlara
kavuşturacağız.
Bir noktaya gelince, eğitimi mali gücü yerinde olanların tekeli altına
mı bırakacağız.
Çok istirham ediyorum, bu raporda da bazı özel kurum ve kuru
luşlara yeni orta derecede teknik eğitime yönelik okullar açma hak
kını tanımak istiyorlar. Bir noktaya gelince bu yasallaşmış oluyor.
Acizane kanaatimi arz etmek işiyorum. Bunun yasallaşmaması için
mevcut bu rapordan bu hususun çıkarılmasını arzu ediyorum. Vakit
az olduğu için aslında çok büyük konular konuşacağım, Divan müsaade
«ederse fikirlerimi açıklayayım,. . .
BAŞKAN - Maalesef efendim, vaktiniz doldu.
NURİ KIRCI - Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
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BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Savın Kırcı, burada ailenin rolü konusunda, temel eğitim raporunda, "aileye temel çocuk terbiyesi, sosyalleşmeyle ilgili görevlerini ha
tırlatacak tedbirler mutlaka geliştirilmelidir", denilmektedir. Yani sizin
teklifinizi rapor ihtiva etmektedir.
Televizyon konusunu, hem Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu
ele almaktadır, hem de müfredat programlarıyla ilgili komisyon ele
almaktadır. Gayet tabii sizin temenninize katılıyoruz.
Özel öğretim konusunda Türkiye’de mevcut kanunlar, özel öğreti
min sınırlarını ve hangi şekilde mümkün olacağını göstermiştir.
Dolayısıyla, raporda özel öğretim konusunda yeni bir hukukî hak
getirmemektedir.
Ayrıca, ölçme - değerlendirme konusunda da sınıf ve ailenin birliği
hususunda bazı tedbirler öngörülmüş bulunmaktadır.
Sayın Hüsnü Tekışık buyurun efendim.
HÜSEYİN HÜSNÜ TEK IŞIK - Sayın Bakanım, Başkanlık Divanının
muhterem üyeleri, X II. Millî Eğitim Şûrasının sayın üyeleri;
Türk eğitim sisteminin X II. Şûrada ele alınmış olması çok isabetli
bir harekettir. Yalnız bu şûrada karara bağlanacak sistemin amaca
ulaşması, eğitimimizin bugünkü durumu karşısında şu temel unsurların
sağlanmasına bağlıdır.
1. Türk millî eğitim sisteminin uygulanmasında merkez ve taşra
teşkilâtına yol gösterecek Talim ve Terbiye Kurulunun bilimsel esas
lara göre yeniden teşkilâtlandırılması,
2. Bu sistemi başarıyla uygulayacak yönetim kadrosunun oluştu
rulması,
3. Uygulanan sistemi teftiş ve kontrol edecek teftiş sisteminin ve
müfettiş kadrosunun oluşturulması,
4. Türk eğitim sistemini uygulayacak öğretmenlerin hizmet içinde
ve hizmet öncesinde yetiştirilmesi.
Talim ve Terbiye Kurulu, Türk millî eğitimini bilimsel ve bağım
sız bir merkezden yönetmek için 1926 yılında Ulu Önder Atatürk tara
fından kurulmuştur. Bu kurulun eğitim biliminde ve eğitim yönetimin-
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deki çağdaş gelişmelere göre yeniden teşkilatlanarak millî eğitimin
beyni olması hüviyetine kavuşturulması ve Talim ve Terbiye Kurulunun
eskiden olduğu gibi Bakanlık Makamına bağlanması.
Millî eğitimde teşkilatın amacı, az emekle çok iş yapmak, millî eği
timin amaçlarını gerçekleştirmektir. Yönetimin amacı ise bir eğitim
kurumunda idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin eğitiminin
amaçlarını gerçekleştirecek şekilde çalışmalarını kurumun bina, eşya,
araç, bütçe gibi maddi yapı ve kaynaklarını iyi şekilde kullanılmasını
sağlamaktır.
Millî eğitimde teftişin amacı, eğitim ve öğretim hizmetinin kanun,
tüzük, yönetmelik ve programa uygun biçimde yürütülmesini sağlamak
■ve verimi artırmaktır.
Millî eğitim teşkilatı ve teftiş sistemi, Türk millî eğitim sisteminin
amaçlarını gerçekleştirecek şekilde çağın eğitim ve öğretim ilkelerine
göre yeniden düzenlenmeli, bu düzenlemede yapılacak atamalar da özel
likle adama iş bulma değil, işe adam bulma prensibi dikkatle uygulan
malıdır.
Eğitim yöneticiliği, öğretmenlik formasyonu alan herkesin yapacağı
bir iş değildir. Yönetim ve eğitim yönetimi başka ülkelerde bir bilim
dalı haline gelmiştir. Eğitim yöneticiliği yapacak kimseler bu alanda özel
olarak yetiştirilmektedir.
Millî savunmada orduyu yöneten kurmaylar harp akademilerinden
yetişmektedir. Orduda olduğu gibi millî eğitimde de bir millî eğitim
akademisi kurulmalıdır artık.
Millî eğitimde yönetici, müfettiş ve eğitim fakültelerinde meslek
dersi öğretmeni olacak kimseler tecrübeli, başarılı ve yöneticileğe ye
tenekli öğretmenler arasından sınavla seçilmeli, sınavı kazanan adaylar
eğitim fakültelerinde maaş ve bütün özlük haklarını alarak yönetim ve
teftiş alanında özel olarak yetiştirilmelidir. Buna bir başlangıç olmak
üzere kadrosu uygun olan eğitim fakültelerinde eğitim yönetimi ve teftiş
bölümleri kurulmalı, eğitim akademisi kuruluncaya kadar millî eğitim
yönetici ve müfettişleri bu bölüme meslekten özel olarak seçilmiş tec
rübeli öğretmenlerin alınması suretiyle yetiştirilmelidir .
Bugün geçmişten bir şeyi hatırlatmak isterim. Geçmişte idarecilikte
yükselme merdiven basamağı kademeleri gibi olurdu. Köy öğretmen
liğinde başarı gösterenler okul müdürlüğüne, okul müdürlüğünde ba-
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şan gösterenler ilköğretim müdürü, orada başarılı olanlar ilköğretim
müfettişi, millî eğitim müdür yardımcılığı, millî eğitim müdürü ve Ba
kanlıkta şube müdürü, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, müs
teşar yardımcılığı ve sonunda müsteşarlık gibi bir kademe kadame,
tecrübe gelişmesi vardı. Bugün de bu hususların dikkate alınmasını
arzederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz.
Savın Tekışık’m bahsettiği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığında reorganizasyon ihtiyacı gerçekten vardır, biz bunu Şûramızın
gündemine almadık, ama 6 aydır üzerinde kesif şekilde, yoğun bir
şekilde çalışıyoruz. Bu yapacağımız çalışmalarda Sayın Tekışık’m bah
settiği konuları da dikkate alacağız, özellikle millî eğitim idarecisi ye
tiştirme bakımından millî eğitim akademisi teklifi son derece orijinal
dir, bunları biz Bakanlık olarak gözönüne alacağız, ama şu anda gün
demle ilgili değildir efendim, kendisine teşekkür ederim.
Sayın Prof. Abdulkadir Karahan, buyurunuz.
PROF. Dr. ABDÜLKADİR KARAHAN - Şûramızın aziz, muhterem
Başkan ve Başkanvekilleri, bilgili ve faziletli şûracılar; 5 dakikanın
vereceği imkân içinde teferruata girmeden görüşlerimi söyleyeceğim.
Evvela böyle bir şûrayı düşünenler, plânlayanları ve uygulayan
ları samimiyetle tebrik ederim.
Ama hakikaten 3-4 gündür bulunduğum seksiyonlarla konuştuğum
arkadaşlarla, hatta daha evvel, şimdi en önde oturan aziz bir dostu
muzla, kopuk olan bağların tartışma sonucunda bazı faydalı sonuçlara
vardığını gördüm. Böylece, insanların belli meseleler dolayısıyla bir
arada bulunmaları, görüşmeleri, dinlemeleri ve sonra da odasında haklı
veya haksız olduğuna karar vermeleri çok güzel bir şeydir.
Temel eğitimin 8 sene olmasını kesinlikle istiyorum. Bugün 80’e
vakm dünya ülkesini görmüş bir adam olarak, bir insanın 5 senelik bir
ilkokul öğretimiyle 20. >iizyılın sonunda dünya meselelerini kavraması,
kendisini iyi hazırlaması çok güçtür.
Bu itibarla, ortaokulların kaldırılmasını, ilkokulların temel eğitim
ya da başka bir ad altında 8 yıla çıkarılmasını samimiyetle destekli
yorum.
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İkinci olarak, biz bazı teknik okulların tıpkı öteki liseler gibi üni
versiteye girişte aynı şartlara tabi olmalarının zararlı olduğu kanaatin
deyiz. Bir kız teknik öğretmen lisesi mezunuyla, bir otelcilik okulu
mezunu ile herhangi bir genel liseden mezunun aynı şartlar altında
imtihana girip, mesela bir kere bir dikiş bilmemiş, elini bir yemeğe
dokundurmamış bir insanın da bir meslek yüksek fakültesinde ders
görmesinin, onun için de zararlı olduğunu, memleket için de faydalı ol
madığını zannediyorum.
YÖK, ilgili üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığının işbirliğinde
çok büyük bir fayda vardır. Bugün maalesef bu üç büyük kuruluşun
istenen arzuda biribiriyle yakından temas ettiğini, işbirliği yaptığını,
aynı millî, İslâmî ve İnsanî hedefe yöneldiklerini söylemek de (biraz da
yazı yazan bir adam olarak) güçlük çekiyorum.
Bu itibarla, intikal dönemi olsun, nihaî dönem olsun, memleketin
millî ve maşeri vicdanına hitabedecek bir eğitim sisteminin Türk gen
cini 21. yüzyılın eşiğinde yeni, güçlü imanlı, vatansever, medeni, cesa
retli, kendine güvenli ve hakiki hayatı ilim ufaklarında yenilikler ya
pacak bir seviyeye varılması için memleketin bütün kudretlerinin ya
nında bu dediğim üç büyük kuruluşun da elbirliği ile çalışacağına
inanıyorum.
Bir de arzu edilirki planlamalarda da birlik olsun. Bulunduğum
komisyonlarda da, burada okunan raporlarda da, en çok konuşan ha
nımefendinin görüşünde de çok faydalı şeyler görülmekle beraber, on
ların hepsini bir araya toplayıp da bunlardan istediğim bir neticeyi çı
karmakta ben güçlük çektim, inşallah sizler bu güçlüğü çekmezsiniz.
Son olarak, bu paralı kurslara ben tamamen karşıyım, hatta özel
okulların da bu kadar hevesli, bu kadar zenginlere hizmet eden, bu ka
dar çocuklarımızı at koşusuna giriyor gibi perişan halde bırakan ve bu
kadar saatine 20 bin lira verebilen veyahut da kurslara birçok para
harcayarak illâ da şu üniversiteye gireceğim, şu okulu kazanacağım diye
sarfedilen emeklerin yerine Millî Eğitim Bakanlığı parasız kurslar aç
malıdır, bunu bir millî mesele yapmalıdır. Liselerde yeterince yetiş
mediğine inandığı adamlar için yepyeni imkânlar hazırlayarak bu şahsî
menfaatlere, milyonlar kazanmaya vesile olan bu konuda bir dizgin
leme getirmelidir.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
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BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ederiz.
Mesleki - teknik okul mezunlarının üniversiteye girmemesi konusu
Türk eğitim sisteminde uzun yıllar yaşandı, bu yüzden sanat enstitüsülerine, kız enstitülerine ve benzeri okullara uzun müddet öğrenci celbedilmedi, ancak dikey geçişlerin ve eğitimdeki fırsat eşitliğinin bu ba
kımdan sağlanmasından sonra ki, üniversiteye geçiş imkânı verilmesin
den sonradır ki, bu okulların cazibesi arttı. Herhangi bir şekilde teş
vik unsurunu kaldırmak çok zordur. Gayet tabiiki mesleki müfredatı
arttırarak buna bir bakıma mani olunmuş durumda olmak daha uygun.
Diğer taraftan, paralı kurslara karşı olduğunuzu söylediniz ve sa
yın şûra üyeleri tarafından da alkışlandınız. Bunu o zaman şöyle bir
metin haline getirelim.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî eğitim ve okul
sistemi, örgün ve yaygın eğitim sistemi diyelim; o şekilde yeni yapıla
cak düzenlemelerle, reformlarla düzgün hale getirilsinki, bu şekilde
özel ve ilâve kurslara lüzum kalmasın. Uygun mu?
Savın Ferihan Gürsoy, buyurun efendim.
FERİHAN GÜRSOY — Sayın Bakanım, Sayın Divan Üyeleri, Sayın
Şûra üyeleri;
Benim önerilerim komisyon çalışmalarından sonra sunulan rapor
lardaki bilimsel önerilerden çok, uygulamadan gelen bir kişi olarak,
daha çok güncel sorunlar ve temenniler ve öneriler üzerinde olacak.
Fakat yine de mümkün olduğunca bugünkü gündeme sadık kalmaya
çalışacağım.
Türk eğitim sisteminde düşündüğüm noktalardan bir tanesi: ger
çekten 8 yıllık ilköğretim düzenini yürekten kabulediyorum. Ama,
memleketimiz bakımından acaba tam araştırma yapılıp ve imkân
ları sağladıktan sonra uygulamamızda daha çok fayda olur mu?
Diye düşünüyorum. Zira bundan evvelki şûraya da üye olarak
katıldığımda aynı konu, aynı problem ortaya gelmişti, aynı önlemler
düşünülmüştü, aynı endişeler gene yaşanmıştı. Ben de şahsen, kişi
olarak bazı endişeleri yaşıyorum.
Köylü, çocuğunu 5 yıl zor okutuyor, 5 yıldan sonra çocuğunu tar
laya çekmek istiyor, kendisine yardımcı olsun istiyor.
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Kız çocuğunu ayrıca 5 yıl güç okutuyor. Acaba 8 yılı zorunlu hale
getirirsek köylü vatandaş buna ne kadar itibar edecektir, o zaman ço
cuğu ilköğretimden saklayacak mıdır? Birinci endişem bu.
İkinci endişeme gelince, okulların bina bakımından fizikî yetersiz
liğidir. Bunları peşinen hallettikten sonra 8 yıllık ilköğretim gerçekten
idealdir. Bütün dünya ülkelerince kabul edilmiştir, memleketimiz için
de çok olumlu olmasını temenni ederim.
Yine bu temel eğitimle ilgili olan bir hususu söylemek istiyorum.
İlkokullardan biliyorsunuz merkezi sistemle, yabancı dille öğretim ya
pan okullara geçiş sınavlarına ilkokullardan o yıl mezun olan çocuk
lar ancak katılabiliyorlar. Herhangi bir nedenle; hastalık, kaza veya
ailenin o anda orada bulunamayışı gibi bir nedenle, eğer o yıl o fırsatı
kaçırmışsa, ertesi yıl o çocuk ikinci bir kez şansını deneyemiyor. Acaba
karşılaşmış olduğu bu güçlükle biz bu çocuğu böyle bir haktan mah
rum edebilir miyiz? Bu bakımdan, kendisine bir yıl evvel mezun ol
duğu için acaba bir başka hak ne şekilde tanınır? Tabii çözümü sayın
Bakanlığımıza aittir.
Yükseköğrenime geçiş döneminde, ortaöğretimle üniversite arasın
daki sürekli işbirliği ve diyalog kurulmadıkça ve ortaöğretim kaliteli
öğretmenin niteliklerine, Türkçe, Yabancı dil ve diğer konuların öğre
timindeki aksaklıkları öğretmen yetiştiren kurumlara bildirmedikçe, ne
ortaöğretim bugünkü keşmekeşten kurtulur, ne de dolaylı olarak üni
versite özlenen düzeye ulaşır, kanaatindeyim. Bu konu hem okulun,
hem öğrencinin, hem ana ve babanın, hem öğretmenin, daha önemlisi
ülkemizin büyük sorunudur, önlem alınması zorunludur.
Öğrenci başarısını değerlendirme konusunda, uygulamadan gelen
bir kişi olduğum için, içinde bulunduğumuz bazı sıkıntılar varki, ka
naatime göre sistemde bazı değişiklikleri gerektiriyor.
Öğretmenin değerlendirme sisteminin yeterli olması gereklidir,
bunu komisyonlarda da konuştuk. Halbuki bu durum okullarımızda
tamamen tersinedir. Zaten iyi öğrenemeyen öğrenci, çeşitli yetersizlik
lerinin bedelini yine çeşitli şekilde ödemektedir.
Burslu öğrenci sistemi yeniden düzenlenmelidir. Ara sınıflarda
başarısız olan burslu öğrenci okulu terketmek zorunda kalıyor. Bu
durum ise hem çocuğun manen cezalanmasına sebep oluyor, hem de
daha önceki yıllarda verilen bursların yok olması yüzünden gereksiz
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bir israfa yol açmış oluyor. Ayrıca eğer burs sistemi yürüyecekse,
mutlaka sıkı bir denetimle bu uygulama sürdürülmelidir. Bizim başı
mızdan okul olarak geçti. Bakanlığın vermiş olduğu, Bakanlık konten
janından alman bir burs, yine Bakanlık müfettişleri denetlediklerinde
öğrencinin elinden alındı ve baba çok güç duruma düştü.
İlkokul beşinci sınıf öğretmenlerini, girecekleri sınavlar konusun
da öğrencileri onlar yönelttikleri için, öğrencilerin tercihlerini yaparken
daha faydalı olmaları bakımından bu konuda mutlaka çok bilinçli olma
ları lâzım. Sonra çocuk: öğretmenim bana böyle demişti, aile de: öğret
men bizi böyle yönlendiriyor, diyor.
Lise sınıflarında şube seçme eylülde yapılıyor. Yani matematik
şubesi, edebiyat şubesi... Okul açıldıktan bir ay sonraya kadar çocuk
bu hakkı kullanıyor. Okul bir türlü yerine oturamıyor. Çünkü şube
ler arasında gidip geliyor. Bu bakımdan, mutlaka şube seçmenin ders
bitiminden itibaren yapılması, öğretime sağlıklı başlamak için zorun
ludur.
Tek ders imtihanının mutlaka okul açılmadan evvel yapılması lâ
zımdır. Çünkü okul idarelerinin güç duruma düştüğü aşikârdır.
Bütünleme sınavları ders bitiminden bir ay sonra yapılmalıdır.
Zaman kaybı, başarısızlık, israf ve çocukların kararsızlığı okulların dü
zensiz açılmasına sebep oluyor. Ayrıca, aileler perişan oluyor. Bir yı
ğın ders aldırmalar, heba olan tatiller... Ve çocuk, bir yaz döneminde,
ders yılı içindeki bildiği dersi mutlaka unutuyor.
Dünya ülkeleri ile yaptığımız uluslararası seminerlerde şunu gördükki: dünyanın hiçbir yerinde bütünleme imtihanları diye bir şey
zaten yok. Ders yılının sonuda böyle bir şey tekrarlanmıyor. Fransız
düzeninde, okul kapandıktan 10 gün sonra öğretmenler kurulu topla
nıyor ve bu konuda karar alıyor. Eğer biz bunu mutlaka yapacaksak,
eskiden olduğu gibi çift imtihan değil, okul kapandıktan sonra bir ha
tırlatma kursları hazırlayalım. 10 gün sonra da çocukları bütünlemeye
alalım ve böylece çocuk da taze bilgiyle bu imtihanları versin, her türlü
sakınca ortadan kalksın.
Yaz tatillerinin Türkiye'de yeni baştan düzenlenmesi zorunlu. İs
viçre gibi küçücük bir ülkede bile iklim şartlan her yerde aşağı yukarı
aynı olduğu halde, kantonlara göre bölgelerde okulların açılması ve
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kapanması ayrı ayrı tarihlerdedir. Halbuki ülkemiz çok çeşitli iklimi
aynı anda ayrı ayrı şekilde yaşıyor; Urfa ile İzmir, Adana ile Ankara
aynı değil. Bu bakımdan, eğer çocukları başarılı kılmak istiyorsak,
iklim şartlarını gözünü alarak okulun açılış ve kapanışlarını, tatil za
manlarını ayrı ayrı tarihlerde saptamamız icabedivor.
Liseye ve ortaokula, özellikle liseye mutlaka mezuniyet sınavı ko
nulmalı. Bu, eski dönemlerde olduğu gibi, hem üniversite önündeki
yığılmayı önleyecek, hem çocuk lise öğrenimine daha düzenli, daha
ciddi bir tavır takınarak gelmiş olacak ve lise diploması gibi kutsal
bir belge, ara sınıflarda ellerine verdiğimiz karne gibi çocuğa verilme
miş olacak.
Mutlaka bir ders yılının 3 dönem olması gerekli. Çünkü arada
tatil olmadan öğretmen ve öğrenci bunalıma giriyor. Mutlaka üç kar
ne verilmesi ve üç sömestri olması lâzım.
Diplomat çocukları, yurda döndüklerinde -Sayın Doğramacıya da
aynı zamanda hitabetmek istiyorum kabul ederlerse- o kadar güç du
rumlarla karşılaşıyorlarki....
BAŞKAN — 10 dakikanız doldu efendim, teşekkür ederim.
Aslında Sayın Gürsoy son derece önemli, faydalı konulara temas
etti. Siz Eğitim Sistemi Komisyonunda olmalıymışsınız, çünkü bura
da şu var. Bazı bütünleme sınavları, öğretim süresi ve öğretim dev
releri gibi raporda yer almamış konulara temas ettiler.
Şu anda bunları ayrı ayrı tartışmaya vakit yok, fakat raporun da
benim kanaatime göre acizane eksik olan tarafları bunlar. Bunları
temenni mahiyetinde teklifler olarak alalım, yani oylarınıza açmıyo
rum, ama bunların Bakanlık tarafından incelenmesi ve üzerinde du
rulması gereken teklifler olarak ele alalım.
Sistem konusunda teklif zaten bu komisyonun, belki de şûranın
en önemli dönüm noktasıdır. Yani Türkiye’nin, bilhassa kırsal bölge
lerdeki, köylerdeki ekonomik şartlar ve bina durumları itibariyle 5
yıldan fazlasını götürüp götüremeyeceği? Bu çok önemli. Ancak, ko
misyon teklifinde esnek bir sistem getirilmiş, prensip olarak 8 yıldan
vazgeçilmemiş, bütün dünyadaki gelişmelere göre, ama o 3 yıllık sis
temde de bir esneklik getirilmiş. Fakat endişenize ben de iştirak edi
yorum.
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Görüşmeleri daha kolaylaştırma bakımından, isterseniz komisyon
ların mutabakata varmadığı konulan size tekrar hatırlatayım, o ko
nudaki görüşlerinizi bilhassa sergileyin. Bir de genel görüşler de tabii
muteber, ama eğer burada tartışılmasını ve oylanmasını istediğiniz
konular varsa, lütfen kaleme alın. Net bir şekilde getirirseniz, o za
man bunu genel kurulun tasvibine arz edebilirim, aksi takdirde sanki
genel kurul başkanı olarak kendim değerlendirmiş durumunda gibi
oluyorum ve bu da beni rahatsız ediyor. Ama aksi taktirde bu değerli
bilgileri tek tek tartışmaya açıp oylamaya kalksak bu defa da işin
içinden çıkamayız. Onun için, biraz daha müşahhas şekilde, somut
şekilde teklifleri dile getirelim, hangi teklifler üzerinde ısrarlı oldu
ğunuzu da belirtiniz. Bunu da mümkün mertebe asgari yapmaya
çalışalım.
Şimdi benim tespit edebildiğim kadarıyla;
"1. Öğretmen yetiştirme ve istihdamıyle ilgili konuların, ilgili alt
komisyon raporlarında yer aldığı şekliyle kalması veya bu bölümlerin
öğretmen yetiştirme fonksiyonlarına eklenmek üzere o komisyona
aktarılması."
Buna isterseniz sizin adınıza ben karar vereyim. Gayet tabii esas
karar öğretmen yetiştirme komisyonuna aittir, bu komisyon değil; ora
ya aktarmak icabeder.
Bu görüşü müsaade ederseniz oylarınıza arz edeyim.
Öğretmen yetiştirmeyle ilgili eğitim sistemimizdeki tekliflerin, öğ
retmen Yetiştirme Komisyonuna ilave edilmesi, komisyon raporuna
ve o komisyon raporuyla birlikte gündeme getirilmesi.
Oylarınıza sunuyorum:
Eğitim sistemindeki teklif edilen modelle beraber değerlendirmek
ve oylamak üzere Öğretmen Yetiştirme Komisyonuna ilâve edilmiştir.
"2. İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrencinin yönlendirilmesi,
imtihan sisteminin kaldırılması, bunun yerine öğrenci değerlendirme
dosyaları ve rehberlik sistemine geçilmesi veya imtihan sisteminin kal
ması. Yani 8 yılı, ana sınıfını da katarsak 1 artı 8 yılı bitirdikten sonra
lise ve dengi okullar seviyesine geçilirken;
Birinci teklif; bir imtihan sistemiyle, bunun yapılması,
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İkinci teklif; imtihan sisteminin tamamen kaldırılması, bunun
yerine öğrenci değerlendirme dosyaları ve rehberlik sistemine geçil
mesi."
Birinci teklifte imtihan sisteminin kalması, ama değerlendirmenin
de gene yapılması diye hatırlıyorum ben.
Doğru mu efendim?..

Diğer bir ikinci teklif;
"Ortaöğretimde, yani lise ve dengi okullarda öğretim yaşı 14 -16
yaşları olmak üzere 3 yıl, 14 -17 yaşları olmak üzere 4 yıl, 14 yaşın
dan başlamak üzere 3 yıl, 15-17 yaşları olmak üzere 3 yıl konusunda
anlaşmaya varılamamıştır."
Şimdi burada yaştan başka daha önemlisi, çünkü 6 yaşındaki hal
ledildiğine göre komisyonda, böylece 6 artı 8 sistemiyle 13 yaşın bitimi,
14 yaşın başlaması olacaktır.
Genel yaş hesabını, takvim meselesini tartışmadan lise ve dengi
okullar 3 yıl mı olsun, 4 yıl mı olsun konusudur.
3 yıl bizde uygulanan sistemdir. Meslekteki teknik okullar, teknik
liselerde bu 4 yıl olarak uygulanmaktadır şu anda. Böylece şunu da
gündeme getirmiş oluyorsunuz; ilk ve orta öğrenim sistemi toplam 11
yıl mı olmalıdır, 12 yıl mı olmalıdır?
Şunu söyleyeyim diğer ülkelerle mukayese açısından 11 yıl çok az
dır, genellikle 12 yıl ve daha fazladır.
"3. 8 yıllık temel eğitim, sistem ve program bütünlüğü içinde eği
time geçildikten sonra;
Birinci alternatif; Bugünkü ortaokullar bağlı bulundukları lisele
rin bünyesinde kalsınlar, mevcut durum devam etsin.
İkinci alternatif; İlköğretim okul bünyesine alınıp, liselerin bünyesindekiler kapatılsınlar. Çünkü böyle kalırlarsa ortaokullar liselere
ait oluyor, ilköğretime ait olmuyor" görüşü.
Tabii bütün bunlar parayla, yatırımla, finansmanla, projeyle ilgili
işler.
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^ ükseköğretime geçişte şöyle bir konuda tereddütler var:
1. Uzun vadeli öğrenci değerlendirmesi, değerlendirme dosyası,
okul - aile işbirliği ve rehberlik ile yapılacak seçim, yönlendirme voluyla
üniversiteye geçiş esastır.
2. ÖSYM şekli altında uygulanan bu sistemin yetersizliği ilân edil
sin, yani hemen ilân edilsin; öğretim karnesi, diploma ve diğer değer
lendirme unsurlarıyla rehberlik imkânlarının birleştirilerek yeni bir
yönlendirme ve yükseköğretime giriş sistemi oluşturulsun.
Her iki sistemde de nihaî olarak ölçme, değerlendirme, rehberliğe
ve öğrenci kabiliyetini tespit edip ona göre yükseköğretime geçiş esası
kabul edilmekle beraber, birinci alternatifte bunu uzun vadede belirli
bir geçiş dönemi yaşandıktan sonra teklif etmişler.
İkinci alternatifte, ilân edilsin kelimesinden anladığım kadarıyla,
hemen bunu değiştiririz, mesele gelecek öğretim yılından itibaren ya
parız görüşü var.
Son bir konu da, öğrenci değerlendirilmesinde ortaöğretim için,
a) Ders geçme, b) sınıf geçme alternatifleri, veya (c) Seçimlik ders
leri, ders seçme diğerlerinin sınıf geçme esası olarak üç alternatif geti
rilmiş. Ya ders geçme, ya sınıf geçme olsun şu andaki gibi devam et
sin yahut da seçimlik derslerden ders geçme olsun, diğer esas dersler
den de sınıf geçme olsun.
Şimdi bunlar konusunda da görüşlerinizi beraber alacağız, çünkü
bu konuları oylamaya sunarken belki birer lehte aleyhte görüşleri de
dinleyip oylamaya sunarız. Onun için şimdiden bu konulara önem ve
renler görüşlerini diğerlerinin yanma eklesinler efendim.
Şimdi görüşmelere devam ediyoruz.
Buyurun Sayın Rauf İnan.
RAUF İNAN — Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divanı, sayın
üyeler; Bir devrimi, bir reformu, bir düzeltimi öne alan, amaçlayan bu
şûrada içtenlikle görüşlerimizi ortaya dökmek bizim vicdanî ödevi
mizdir.
Efendim, 5 yıllık ilköğretimi tam yetkinliğiyle yüzdeyüz bütün yurt
ta gerçekleştiremeden acaba 8 yıla geçmiş olmanın zorlukları olmaz mı
ve bu ne sıkıntılar getirir. Şu Orta Avrupa'da halk okulları uzun uzun
yıllar, 8 yıl sürmüştür, 1964-65’te bir yıl eklenmiştir, 9 olmuştur.
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İkinci konum; son yıllarda önemli bir konu olmuştur 6-7 yaş, 12
ay, 60 ay. Aslında bunlar çocuk ruh bilimine dayanmadan ortaya atı
lan düşüncelerdir. Okula gelen bir çocuğun 4 yaşı vardır, 4 çeşit yaşı
vardır. Biz onun zaman yaşı üzerinde duruyoruz, ama bu çocuğun bir
de vücut yaşı vardır. Bir zekâ yaşı vardır, bir de okul olgunluğu yaşı
vardır. Bunların üzerinde ayrıntılarıyla burada durmaya imkân yok
tur. Bunlar için yayınlar yapılmıştır, daha 1950’de Çocuğa göre Okulda
İlk Sınıf kitabımda bu, ayrıntılarıyla anlatılmıştır ve zor da değildir,,
onun için uzmana gerek yoktur. Öğretmenler kendileri çocuğun okula
alınıp alınmayacağını saptayabilirler. Çünkü vücut yaşı veya zekâ yaşı
5 olur da, çocuk okula alınırsa başaramaz. Zeka yaşı eğer tam okul
olgunluğu yaşma gelmemişse başaramaz ve o zaman sınıfta kalır ve çok
defa da ahmak çocuk savılır.
Bizim ilkokullarımızda başarısızlık, ki son yıllarda yüzde 10'dan
aşağı ve 8’den yukarıdır, bundan ileri gelmektedir. Zekâ yaşı, vücut
yaşı yüzde yüz değilse onlar için ayrı okullar açmak gerekir. Diyelimki
zeka yaşı yüzde 70-80 ise ayrı bir okula gitmesi gerekir.
Bir sözcük üzerinde duracağım, Ana okulu bize Fransa’dan gel
miştir, ama Fransa bunu değiştirmiş, çocuk bahçesi demişler, İtalyanlar okullarevi diyor. Çünkü okul değildir, o sıra eğitimdir, okul yapıl
maz. Biz bilgiye çok vurgunuz, bilgi aktarmasıyla çok defa sade ora
larda değil, okullarımızda da çocukları ezeriz. Onun için bu deyim
değiştirilmesi yerinde olur.
Üçüncü konum; orta dereceli okullarda başarısızlık korkunçtur,,
sözcüğün tam anlamıyla. 1970 sonundaki memleketteki yıkım, bugün
bizim eğitim alanında olmaktadır, ama kan dökülmediği için bunun
farkında değiliz, farkında olunmuyor. Buna ilk dikkati çeken 1953'te
memleketimize gelen Amerikan uzmanlarından Prof - Rufai diye birisi
"Türkiye’de Ortaöğretim” Kitabında bunu dikkatimize sunmuştu. Onun
bu raporu 1956’da Millî Eğitim Şûrasına sunulmuş, ama üzerinde du
rulmamış. Şimdi eğer bunun ne derece korkunç olduğunu size buradan
arz edersem sanırımki siz de benim telaşıma düşeceksiniz.
İlkokullarda en az bu sene sınıfta kalacak öğrenci sayısı ise 68&
bin 30 dur. Ortaokularda 564 bin 570, liselerde 376 bin 650 dir. Ben
yıllardan beri İstatistik Genel Müdürlüğünden rakamları getirir ve on
lar üzerinde işlerim.
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Bu konudaki aldığım sonuçlar dolayısıyle 1963 ve 64’te Avrupa’ya
çağrıldım, oralarda bunları inceledim. Orta Avrupa’da en çok, yük
sek sınıfta kalma oranı, ilkokullarda hiç yok, çünkü ayn okullar var.
Çocuklar, zeka yaşlarına ve vücut yaşlarına göre, ayn okullara alınmak
tadır. En çok 7'ye gelmiştir. 964’ten bugüne 24 yıl geçmiştir, herhal
o da düşmüştür. Bu konuda uzun bir rapor hazırlamıştım, Bakanlığa
sundum, okunmayacağını da biliyordum. Fakat vazgeçmedim, kitap
haline koydum. Kitap "Orta Avrupada Gelişmenin ve Demokrasinin
Temel Eğitimi" adı altında basıldı.
Bu sınıfta kalanlan kaç öğretmenlik, kaç derslik, kaç okulluktur;
onu arz edeyim.
İlkokullarda öğretmen ve derslik sayısı sınıfta kalanlar için 17
bin 201, ortaokullarda 14114, liselerde 9416, öğretmenlik ve derslik
çocuk sınıfta kalmaktadır. Hele eğer daha ortlama alırsak, yüzde
27’dir ortaokullarda, kısa olarak şöyle diyebiliriz, 1410 okulluk orta
okullarda, 2172 ilkokullarda, 941 liselerde okul gerekecektir sınıfta
kalanlar için, bu önümüzdeki sene. Herhalde bu konunun üzerinde
Bakanlık gerekli incelemeleri yapmıştır ve üzerinde durmuştur.
Neden böyle oluyor, nedeni şudur; ortaokullarda biz bütün ço
cukları bir sigara kutusunun içindeki sigaralar gibi bir boyda ve bir
ağırlıkta buluyoruz. Halbuki ortaokula gelen çocuk artık bulûğ ça
ğma yaklaşmıştır, çocuk ruh bilimine göre yetenekler ortaya çıkmaya
başlamıştır, çeşitli yetenekler vardır, bu yeteneklere göre çocukların
okullara ayrılması lazımdır. Okuduğuma göre ABD’de yeteneklere göre
derslere ayrılıyor çocuklar, ama gördüğüme, incelediğime göre Orta Av
rupada çocuklar yeteneklerine göre okullara ayrılırlar. Kuramsal ye
tenekte olanlar yükseköğretime gitmek için ayrılırlar, öbür derecedeki
yeteneklerde olanlar halk okullarına ayrılırlar yahut fen okullarına ay
rılırlar ve başarısızlık yoktur. Aslında başarısızlık en büyük felakettir.
Türkiye’de bugün başarısızlık artık normal kabul edilmiştir ve
bunun sonucu da şudur; bizde farkında olmadığımız bir ruh olum
suzluğu var, buna apati denir ve bu apati bizim toplum yaşamımızda
her zaman kendisini göstermektedir, başarısızlıklarımızın temel nedeni
bu apatidir. Ayrıca bu da başka bir şeyi doğurmuştur: toplumsal lö
semi, değerliliklere karşı düşmanlık.
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Türkiye’de her değerli insan muhakkak kötülenir, Atatürk'e varın
caya kadar.
Bizde, bir de bir yabancı dil tutkusu var. Bu yabancı dil tutkusu
Türk dilinin yoksullaşmasını doğurmuştur. Türkler Anadoluya geldik
leri zaman İslâm’ın tesiriyle Arap, İran ve Akdeniz ülkelerinin etkisi
altında bir Osmanlıca çıkarmışlar ortaya. Osmanlıcayı ben ancak 10
senede Arapça ve Farsça çalıştığım halde zor öğrenebildim. Şimdi de
başka bir şey çıkmıştır ortaya, İngilizce ve Fransızcadan aktarmalar.
Yığın halinde geliyor, Türk dili zarar içindedir, o nedenle bu yabancı
dil tutkusundan kurtulmamız lazım. Yabancı dil tutkusu hem dilimizi
fakirleştiriyor hem de çocuklarımızı eziyor. Türk dilinin gelişmesine
imkân yok, tasavvur buyurun, İngilizcede ve Almancada sözcük sayısı
250 bin, Türkçe’de 50 bin bile değil, bu nasıl olacak. Biz 21. yüzyıla
hazırlanıyoruz.
Onun için şunu özellikle Bakanlıktan rica ederim. Türkiye, hem
Bakanlık kendisini, hem de Türk Halkını bu yabancı dil tutkusundan
kurtarsın. Şöyle kurtarır: Yabancı dil öğrenilmelidir, öğrenebilenler
öğrenmelidir. Öğrenemeyenler sınıflarda öğrenenlere de engeldir. Öğ
retmen sınıfta öğrenemeyenleri bırakıp da öğrenenlerle uğraşamazki.
Onun için, Sayın Bakan ilk günlerde haklı olarak yabancı dil üzerinde
durmuşlardı, kendilerini kutlamak istemiştim de olanak bulamamıştım.
Bu bizde bu şekildeki zararları doğurmuştur.
Teşekkür ederim Sayın Başkan, lütfettiniz bana bu birkaç daki
kayı.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın İnan, diğer komisyonların net olarak belirtmedikleri konuya
temas ettiler, değerli görüşlerini ileri sürdüler. Ancak müşahhas bir
teklif getirmediler, o değerli görüşlerini bir temenni mahiyetinde za
bıtlara geçiriyoruz.
Bizim de başarının artırılması konusunda sistemle ilgili Bakanlık
olarak Talim Terbiye Kurulunda bazı çalışmalarımız var.
Buyurun Sayın Haluk Yavuzer.
HALUK YAVUZER — Sayın Bakanım, saygıdeğer üyeler; hepinizi
saygıyla selâmlayarak sözlerime başlıyorum.
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İzninizle ben iki noktaya değineceğim. Birincisi, benden önce iki
sayın üyenin değindiği mecburi öğretim yaşının başlangıcı. Burada
birinci paragraf çok uygun, mecburi öğretim, çocuğun doğumundan
itibaren 72 nci ayında başlatılmalıdır.
İkinci paragraf şöyle diyor; "Ancak, eylül ayı sonuna kadar 66 ncı
ayını dolduran ve okul olgunluk çağma eriştiği okulca yapılacak de
ğerlendirme sonucu tespit edilen çocukların o öğretim yılında birinci
sınıfa kaydı yapılabilmelidir.”
İzin verirseniz burada küçük bir teknik açıklama arz ediyorum.
Okul olgunluğu kavramı çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal
açıdan okula hazırlıklı olması anlamına gelir. Bu olgunlukta, okulda
olgunluğunu saptayan testlerle, zeka bölümünü ölçen testlerle ve psikososyal gelişim testleriyle, ancak bir test bataryasıyle mümkündür.
Okul olgunluğu kavramı bireyden bireye değişen bir kavramdır,
yani 5 yaşında okul olgunluğunda olabilen, ama 8 yaşında okul olgun
luğunda olamayan çocuklarımız vardır. Eğer biz bunu bireye indirgeyebilirsek, okul olgunluğunu bire bir çocukla mükayese ile ölçebilirsek
idealdir. Ancak, geçtiğimiz yıllardaki uygulamalarda 72 aym altında
okula başlayan çocuklarımızda annesinin elini tutan, sınıfta tahtaya
yaklaşamayan çocuklarla karşılaştık gözlemlerimizde. Bu konuda ye
tişmiş öğretmenler var, araç gereçler var, bizde bir panik oldu, nasıl
bir uygulama yapalım, önlerinde baş tutan öğretmenler oldu, bu ço
cuklara nasıl yaklaşalım. Çok hazin bir sonuç; bu dönemle birlikte
sene kaybeden sınıflar olmuştur. îstanbulda. Dolayısıyle, burada bir
zeka testini uygulamak için birim üstünde uygulamak gerekir. Okulun
müdürü ya da öğretmeni bir standardize edilmiş zeka testini uygula
yamaz. Bu yetkiyi ona vermekle çok büyük hata yapmış oluruz. Dolayısiyle benim somut önerim, 72 nci aym bitiminden başlatılmalıdır.
İkinci maruzatımı arz edeyim; İlköğretim kısmında 150 bin dolay
larında ana okulu ve ana sınıfına öğretmen ihtiyacı olduğundan söz
edildi ve bunun içinde meslek lisesi arasından pedagojik formasyon
kazandırılarak ana okuluna öğretmen olarak atamaların yapılabilece
ğinden söz ediliyor raporda.
Bendeniz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilim
leri Bölüm Başkanıyım, benim bölümümde çocuk eğitimi gelişimi, ço
cuk psikolojisi, eğitim psikolojisi ve okul öncesi eğitim gibi temel
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dersler lisans düzeyinde okutulmaktadır yıllardan beri. Ancak, öğren
cilerimiz 17510 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 7 nci
maddesi uyarınca özel okulların yöneticilik ve öğretmenliklerine ata
nacakların ilkokul öğretmenliği yapma yetkisi taşıyanlarla çocuk geli
şimi ve eğitimi dalında yükseköğrenim görmüş olma şartı getirilmek
tedir. Dolayısıyle, kapsam itibariyle benim öğrencilerim lisans düze
yinde 4 yıl bu dersleri görmelerine rağmen, eğitim bilimlerinden me
zun oldukları için, yani diplomalarında eğitim bilimleri bölümü yazdığı
için benim öğrencilerim ana okullarına çok ehil olmalarına rağmen,
dikkat edin lütfen, lise mezunlarını, meslek lisesi mezunlarını bir for
masyon kursuna tabi tutarak 150 bin açığımızı kapatalım diyoruz. Öbür
taraftan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 4 yıl uygulamayı
gören, teorik öğrenimi gören öğrencilerimize bu hakkı vermiyoruz. Bu
yanlışlığın düzeltilmesini arzediyorum.
BAŞKAN — Efendim, yalnız bu konu bir eğitim sistemi bütünlüğü
içinde çok teferruatlı. Onu biz Talim Terbiye Kurulunun bir kararıyla
halledebiliriz, siz üniversite olarak müracaat edin.
HALUK YAVUZER — Çok teşekkür ederim efendim, sağolun.
BAŞKAN — O zaman, sizin müşahhas teklifiniz, bu 72 ay olsun, 66
aya inmesin diyorsunuz.
Şimdi bu durumda, bu rapor bütünlüğü içinde bu teklifi oyları
nıza sunmadan 66 ay konusunda karar veren komisyondan bir kişinin
görüşlerini rica ediyorum.
Sayın Dülger, 66 ay çıksın, 72 ay bizim teklifimiz deniliyor. Bu
konuyu ben oylamak istiyorum, onun için rapor lehinde bir kişiye söz
vermek istiyorum. Bu kişi komisyonun başkanı veya raportörü tara
fından seçilebilir veya onlar olabilir.
Sayın Yalçmtaş, siz bu konuda kimi uygun görürsünüz efendim...
Buyurun Sayın Dülger.
İLHAN DÜLGER — Sayın Bakanım, Sayın Şûra üyeleri; 72 nci ay
sonunda ilköğretimin birinci sınıfına başlanması ittifakla kabul edil
miş bir karardır. Aynı şekilde birinci sınıf olgunluğuna erişmiş olan
çocukların bu tespitinin okul tarafından yapılması kaydıyla kendile
rinin 66 nci ay itibariyle birinci sınıfa kayıtlarının yapılması da alt
komisyonun ittifaklı kararıdır. Erken gelişme gösteren çocuklar için
böyle imkânın bulunmasını komisyon faydalı görmektedir.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şu andaki uygulamayı ben arz edeyim, sayın şûra üyelerinin bü
yük bir kısmı bilmektedir, ama sıhhatli oy kullanma bakımından.
Bundan önceki yıllarda uygulama, İlköğretim Kanununda 66, şim
di prensip olarak 72 ay kabul edildi, daha önce 60 ayını doldurup da
velileri tarafından okula gitmesi uygun görülen öğrenciler de okula alı
nabiliyordu. Böylece 72 ay dersek, bu öğrenciler, yeni 60 - 72 ay arasın
da olanlar okula alınmayacak. Eğer 66 ay dersek, gene 60 - 66 ay ara
sındakiler alınamayacak, yani 6 aylık şu duruma göre bir yaş büyüme
meydana gelecek, ama 72 dersek bir yıl fark olacak.
Şimdi, o zaman aykırı tekliften başlayarak oylarınıza arzedeceğim.
Sadece, 72 ay olsun, komisyondaki 66 ay değişsin Sayın Yavuzer'in önerisidir.
(Bir Komisyon üyesi) — Sayın Bakanım, bir noktayı müsaadenizle
arzetmek istiyorum.
222 sayılı Kanunun ilk yapılışında, değişiklikten önceki durumun
da diyordu k i ; Eylül ayı sonuna kadar 6 yaşını bitirmiş, 7 yaşma bas
mış çocuklar mecburi öğrenim çağı içine girer. Ancak, aralık ayı so
nuna, yerimiz kalırsa, okul müsaitse 6 yaşını doldurmuş olan çocuk
lar da alınabilir. Öncelikle değil, sonra. Şimdi bunu getirirken ondan
esinlendik ve esneklik getiriyoruz.
Başkan — O zaman 72 ay olarak değişsin, 66 ayı bitirenlere imkân
tanınmasın görüşü, yani 72 ay olarak değişsin.
Şimdi ikinci olarak oylamaya sunacağım, 72 ay prensibi var, ama
66 ayı dolduranlara da, 66 ayla 72 ay arasında olanlara da bu hak ve
rilsin görüşü.
Tabii bu meselede 222 sayılı Kanunun 6 yaş tarifini yanlış yapma
sından doğuyor açıkçası.
Sayın Yavuzer'in teklifini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... reddedildi ve komisyon metni muhafaza ediliyor.
Şimdi Meclis Tüzüğüne göre bu aykırı olandı, mevcudu da oyları
nıza arz edeyim, ama bundan sonra tek oylama yapalım.
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Raporun aynen muhafaza edilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Turgut Baba, buyurun.
TURGUT BABA — Sayın Bakanım, Sayın Divan, değerli meslektaş
larım, kıymetli m isafirler; Konuşmalarımı temel eğitim ve değerlen
dirme üzerine hasredeceğim.
Temel eğitim, devletlerin anayasalarına koydukları zorunlu ve
meccani eğitimdir. Gelişmemiş ülkelerde 4 -5 yıl, hatta 3 -4 yıl, geliş
mekte olan ülkelerde 5 yıl, gelişmiş ülkelerde de 7 - 8 yıl olarak uygu
lanmaktadır.
Bizde 5 yıllık öğretim, aynı silsileyi takip ederek özellikle köy ve
kasabalarda 5 yıldan 8 yıla doğru, yani bir ortaokulla birlikte 8 yıllık
öğretime sosyal bir geçiş olarak kendini gösterdi.
Bakanlığın bu konuda aldığı tedbir ilk etapda vatandaşların kendi
istekleriyle olan bu iş yavaş yavaş kasabalara, belediyelere ve daha
sonra diğer yerlere de sirayet etti. Görünen o ki küçük bir kasabada
bir ortaokulla bir ilkokulun ayrı yönetim halinde olmasını o çevrede
bazı öğretmen, bina, personel ve diğer araç gereç yönünden eksiklikler
yarattığı dikkate alınarak bu okulların birleştirilmesi önerildi v*» kar
şınıza ilköğretim okulları çıktı. Ancak, burada meselelere biraz da fa
natik ve suni yaklaşıldı. Bu işe en küçük birimlerden başlamak gerekir
ken, kalkıldı İzmir’in Alsancak Ortaokulu bulvarın öbür tarafındaki
ilkokulla birleştirilerek temel eğitim okulu haline getirildi.
Aslında 1500’er metre uzaklıktaki iki okulun bir araya getirilmesi
ne fizikman, ne de öğrenci mevcudu, yönetimi açısından mümkün ol
madı ve bu yönüyle meselenin gözden geçirilmesini özellikle kırsal kesim
lerden itibaren ilköğretim okullarının kurulmasına öncelik verilmesini
istiyorum.
İkinci konu, ölçme - değerlendirme. Arkadaşlar, ölçme - değerlen
dirme öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrenmenin bir safhası
dır. Öğrenmenin diğer safhalarına fazlasıyla el atmadan, yılda en az iki
üç defa benim yaşadığım şu 25 - 30 yıllık meslek hayatımda varsa da
yoksa da ölçme - değerlendirme mevzuatı üzerinde durmak; metot, tek
nik, prova, araç - gereç, öğretmen yetiştirme konuları biraz daha geri
plânda tutmakla bir yere varamayız.
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Eğer ölçme programında Sayın Bakanım, bizden yeni sistemler
teklif etmemizi istiyorsa, 30 senedir bu sistemlerin hepsi denenmiştir.
Geriye baksınlar, o sistemleri değerlendirsinler. Göreceklerdirki, öğren
menin gelişiminde bu mevzuatla yılda iki üç defa oynamakla öğretime
bir şey katılmamış, zahirî olarak öğretim başarısının arttırılması yol
larına gidilmiştir. Bunu hasseten belirtir, ölçme - değerlendirmenin öğ
renmenin bir unsuru olarak görülmesini, diğer unsurlarının da en az
ölçme - değerlendirme kadar dikkate alınmasını arz ve teklif ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
İlköğretim okulları sistem uygulamasının yanlışlığını ve eksikli
ğini zaten açış konuşmasında Bakanlık adına kaydetmiştim, bunu teyiden görüşlerinizi söylediniz.
Yalnız ölçme - değerlendirme mevzuatı değil konu, mevzuatın sık
değiştirilmesi değil, klasik ölçme - değerlenme anlamı da değil. Burada
söz konusu olan sistemle ilgili ölçme - değerlendirme, başarı değerlen
dirmesi, daha doğrusu öğrencinin kabiliyetine göre yetiştirilmesi ve yö
netilmesi konusudur. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı ve biz sis
tem arayışını geriye dönük değil, ileriye bakıp yapmayı tercih ediyoruz
efendim.
Sayın Prof. Dr. Yahya Kemal Kaya, buyurun.
PROF. DR. YAHYA KEMAL KAYA — Sayın Bakanım, Sayın Divan
üyeleri, sayın üyeler; hepinizin bildiği gibi eğitimin üç temel fonksiyo
nu vardır; sosyal fonksiyonu, yani iyi insan yetiştirmek, siyasal fonk
siyonu; iyi vatandaş yetiştirmek ve ekonomik fonksiyonu; iyi üreticiler
ve iyi tüketiciler yetiştirmek.
Mevcut eğitim sistemin bu üç fonksiyonda başarılı olduğunu iddia
etmek güçtür. Heyet-i İlmiyeden beri yapılan tüm çalışmalar ve X I.
Millî Eğitim Şûrası sonunda 60 yıl içinde bulunduğumuz nokta üçüncü
heyet-i İlmiyenin 1926’da tespit ettiği gibidir. Okul ile hayat arasındaki
Çin Setti kaldırılamamıştır.
Ders konuları çevreden alınamamıştır, soyuttur, ezbere dayanmak
tadır.
İşte X II. Millî Eğitim Şûramızın üzerinde çalıştığı başarısızlığı her
kesçe kabul edilen bu mevcut sistemdir. Anladığım kadarıyla bu şûra
ile genellikle bu sistem üzerinde bazı düzeltmeler yapılmak istenmek
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tedir. En azından komisyon üyelerinin önemli bölümü bu görüştedir.
Daha çok bir geçiş modeli üzerinde durulmaktadır. Oysa, Sayın Baka
nımız bu Şûra ile özellikle 21. yüzyıl insanını yetiştirecek eğitim siste
minin kurulacağını vurgulamışlardır. Bu da kanserli bir hastayı ilaçla
tedavi eder gibi sistemi sağlı sollu düzeltmekle sağlanamaz. Kanserli
hasta ameliyat edilmelidir.
21. Yüzyıl insanını yetiştirecek eğitim sistemini oluşturmak köklü
tedbirlerle, ameliyatla sağlanabilir. Niçin ameliyat gereklidir; çünkü,
mevcut sistemin görünümü ana hatlarıyla ortada. Her yıl, Sayın Ho
cam Rauf İnan’m belirttiği gibi, bir milyonu aşkın yavrumuzu başarı
sızlık damgasıyla damgalayarak sınıfta bırakıyoruz. Maliyeti, bir ço
cuk katliamı ve her yıl yüzlerce yeni okul açmaya yetecek iken, israf
edilen milyarlarca lira.
11 yıl sonra yükseköğretime girebilecek olan ilkokula başlayanla
ra göre her 100 çocuktan sadece 5 kişiye hizmet sunan, yüzde 95'i yok
sayan programlarıyla tanzimattan beri devam eden bir sistem.
Hiçbir dönemde bu israfçı, bu insanı başarısızlığa mahkûm eden,
ellerini kullanmasını bilen yaratıcı insan yetiştirmeyen sistemin özüne,
- tabiri mazur görünüz - kılma bile dokunulmamıştır.
Sayın Bakanımızın önünde bu şans, bu fırsat durmaktadır. Cesa
retimi mazur görünüz Sayın Bakanım, çözüm sistemi özellikle kanserli
hücrelerin yoğunlaştığı ortaöğretimi - tabiri caizse - bir gece lağvettiği
nizi, ertesi sabah sistemi yeniden kurduğunuzu ilân etmekte yatmakta
dır. Lütfen neşteri vurunuz.
Bu sistemi küçük düzeltmelerle ele alıp; kalkınma, çağdaşlaşma,
insan onuru, Atatürk ilkeleri ve çoğulcu demokrasi amacına yönetmeyi
beklemek iyimserlik olur.
Kurulacak yeni sistemde hiçbir düzeyde sınıfta kalma olmamalı
dır. Her ne kadar komisyon raporunda sınıf geçme yerine ders geçme
sistemi getirilmişse de, çocuk bir defa, iki üç defa dersten kalınca so
nuç yine aynı olacaktır. Ders geçmede de iki defa üstüste başarısız olan
çocuğa yeni bir alternatif sunulmalıdır. Başka bir ders kendisine teklif
edilmelidir. Bunu sağlamanın yolu son derece etkili bir rehberlik siste
midir. Öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitimiyle süratle yetişti
rilmesi gerekir. Sanıyorum raporlarda da aynısı ifade edilmiştir.
Yeni sistemden genel ve mesleki ve teknik lise ayrımı mutlaka kal
dırılmalı, ortaöğretimde öğrencilere bir yandan da beceri kazandırıl
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malıdır. Bunun için 16 -17 türlü lise bulunan bir ortaöğretim yerine,
ilçe bazında bütün ortaöğretim kurumlarım tek müdür tek koordinatör
altında toplayan lise sistemine gidilmelidir. Bu yolla tek kuruş harcan
madan, çevredeki bütün genel ve meslekî teknik liselerin bütün imkân
larını tek bir müdürlük altında ortak kullanım için birleştirmek müm
kün olacaktır. Yeni lise bütünlerden, bölümlerden oluşan bir fakülteyi
orgütlemelidir.
Benzer şekilde, Bakanlıktaki çeşitli genel ve meslekî teknik lisele
rin bağlı bulunduğu 9 - 10 genel müdürlük ve daire başkanlığı tek bir
ortaöğretim genel müdürlüğü adı altında toplanmalı, liseler buraya
bağlı olmalıdır. Böylece koordinasyon sağlamak kolaylaşacaktır.
Her ortaöğretim öğrencisi, 4 yıl boyunca ana bilim dalı dışında be
lirli bir teknik alanda beceri sahibi kılınmalıdır. Böylece üniversite dı
şında kalanların bileklerinde altın bilezik bulunacaktır. Bu gibiler kre
dilerle işyeri açmaya veya şirketleşmeye özendirilmelidir.
Meslek lisesi olmaktan çıkmış, ama meslek dersleri de ağırlıkta
olduğu için genel lise de sayılmayan imam - hatip liseleri diğer meslekî
teknik liseler gibi ilçe bazında bir müdürlük altında toplanacak lisele
rin din bölümleri durumuna dönüştürülmelidir. Lise bölümleriyle me
zunlarının girebildikleri üniversite, fakülte ve bölümleri arasındaki
ilişki kurulmalı ve paralellik sağlanmalıdır.
Öğretmen yetiştiren kurumlar üniversiteden koparılmamalıdır.
Önceki yıllarda bu okullarda oynanan politik oyunlar hâlâ hatıralarda
bütün canlılığıyla durmaktadır. Eksikliklerimiz vardır, giderebiliriz,
ama eğitim üzerindeki siyasal etkilerin tahribatı bir kuşak önce giderilememektedir.
Arzederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim.
Efendim, aslında gayet tabii şu anda komisyonlar tarafından oluş
turulan, getirilen ve müşterek bir metodu olan modelin dışında teklif
sizinki. Gayet tabii İlmî bakımdan tetkike, değerlendirmeye ve tartış
maya açıktır, ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi değişiktir.
Bu arada köklü çözüm ve ameliyat konusuna tam manasıyla işti
rak ediyorum. Şunu da belirtmeme fırsat veriniz, çok güzel hazırlan
mış raporlardır. Biz doğrusu Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
olarak bu derece kısa zamanda bu derece gelişmiş, iyi hazırlanmış ra

138

porlar ve teklifler bekliyorduk. Bunu derken katiyen sizlerin ehliyeti
nize güvensizlik şeklinde mütalaa buyurmayınız, ama daha önce çıkan
şûra raporları ortada, buna benzer çalışmaların raporları ortada, bir
defa hepinizi evvela naçizane canı gönülden tebrik etmek isterim.
Saniyen şunu da arz edeyimki, ben bu komisyonları da bulabildi
ğim kadarıyla, bilhassa sistem komisyonlarının hepsini gezdim tek tek
ve sisteme daha fazla önem verilmesini, biraz daha yakından düşünül
mesini naçizane tavsiye ettim.
Benim de şahsen eğitimle ilgili kişi olarak daha fazla radikal olun
ması şeklinde bir görüşüm var, bu tabii şahsımı ilgilendirir, ancak ge
nel mahiyet itibariyle bu raporları gerçekten son derece faydalı bul
duğumu naçizane ifade etmek isterim.
Bu arada Sayın Kayanın daha köklü olması ve ameliyat yapılma
sının ötesinde benim anladığım kadarıyla, müşahhas teklifi daha önce
yazılarından da takip ettiğimiz ve gerçekten iştirak ettiğimiz yatırım
lar bakımından çok faydalı gördüğümüz tek çatılı müşterek okullar
projesidir ki, daha önce Millî Eğitim Bakanlığında da bu tartışılmış
ve görüşülmüştür. Yani bir idare altında çeşitli ortaöğretim okulları
bulunsun.
Buna biz de iştirak ediyoruz ve bu konuda bir proje çalışmamız
vardır. Ona paralel olarak Bakanlıkta reorganizasyonu da gene okul tür
lerine göre değil de, dün komisyonda ifade ettiğim gibi öğretim kade
meleri itibariyle yapmayı düşünüyoruz. Yani sizin söylediğinize para
lel.
Ancak, Sayın Kaya müsaade ederseniz bunlar da yeterli değil efen
dim, belki siz bunları misal olarak gösterdiniz, o zaman mesele yok;
ama misal olarak göstermeyip de ameliyatı sadece bu şekilde yapmış
sanız estetik ameliyat olur efendim.
Diğer taraftan, öğretmen yetiştirilmesi konusunda müsaade ederse
niz Bakanlığa ait olduğu için bir hususu cevaplandırmak istiyorum.
Öğretmen okullarının üniversitede kalması, Bakanlığa bağlanması
konusu, bir başka komisyonun gündeminde zaten, herhalde tartışıla
cak. Ancak, bundan beklenen iyi öğretmen yetiştirilmesidir. Yalnız Ba
kanlığa bağlı olduğu taktirde kötü, siyasetle malul olup üniversiteden
kurtulması tezini maalesef kabul edemeyeceğim, yani hangi idare olur
sa olsun kötü siyasete maruz kalabilir veyahut hiç siyasete bulaştırıla-
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mayabilir. Tersini de iddia etmiyorum gayet tabii, ama Millî Eğitim
Bakanlığı nın çeşitli dönemlerinde yanlış uygulamaları olabilir, üniver
sitenin yanlış uygulamaları olabilir, doğru uygulamaları olabilir.Onun
için bunu Bakanlıktan uzakta tutmanızı bilhassa rica edeceğim.
Sayın Ali Bozkurt, buyurun.
ALİ BOZKURT — Sayın Bakan, sayın üyeler, basınımızın güzide
tem silcileri; zamanın çok kısa olması, benim hazırladığım bu konuş
manın insicamsız olarak süreceğini gösteriyor. Onun için Millî Eğitim
Şûrasının Sayın Bakanın tüm iyi niyetlerine rağmen şûra yönetmeliğin
deki eksiklikten dolayı başarılı şûra olacağı kanısında değilim.
Şûralar; öğretmenler, öğrenciler, veliler için yapılır; o ülkenin eği
timindeki insanları için yapılır. Nerede 400 bin öğretmenin temsilcisi
burada, nerede 15 milyon öğrencinin temsilcisi ve 12 milyona varan
velinin temsilcisi nerede?
Sayın Bakanımız gene başta olmak üzere, o düzeni sürdüren şûra
üyelerinin de yardımcı eğitim düzenini gidermelerinin olanağı var mı
dır?
Kimsenin kişilikleriyle, nitelikleriyle elbetteki alıp vereceğimiz yok
tur, ancak şûraya katılan üyelerin tümüne yakını tayinle gelmişlerdi,
yani devlet memurlarıdır, görevlendirilmişlerdir, seçimle değildir. En
önemli konulardan bir tanesi daha, en güzel kararları şûramız alsa,
hepimizin istediği kararları alsa, ki Sayın Bakanımızın yapmış olduğu
konuşmanın çok büyük bölümüne katılıyorum ; kim uygulayacaktır?
12 eylülden sonra ağzı kapatılan, korkutulan, sindirilen, örgütsüz bıra
kılan, şamar oğlanı yerine konan öğretmenlere mi uygulatacağız bun
ları!
Kendisi özgür olmıyor, hakkını bile aramaktan korkan bir öğret
men tabakasını özgür öğrenci yetiştirmesinin, şûra kararlarını uygula
masının imkânı var mıdır?
Gene bağlı olduğu bakanlığın müsteşarı tarafından "Bu öğretmen
ler cahildir" diye suçlanan, Sayın Devlet Başkanı tarafından "Öğret
menlerde iş yok" diye suçlanan, bunlara yanıt veremeyen, örgütleri ol
madığı için de sus - pus olan bu öğretmenlere alacağınız hangi kararı
uygulatabileceksiniz ?
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O bakımdan, işin özüne gitmeden, bu şûranın önünde çok önemli
bir karar, çok önemli bir görev vardır. Ne pahasına olursa olsun dün
yanın hiçbir yerinde benzeri görülmemiş şekilde örgütsüz bırakılan
400 bin öğretmenin örgütlenme hakkı tanınmalı, hem grevli, toplu söz
leşmeli sendikal hakkı verilmeli.
Komşumuz Yunanistan'da; 1,5-2 aydır öğretmenlerin grevi var,,
öğretmenlerinin aldığı ücret bizim aldığımızın yedi katıdır, Yavru Va
tan dediğimiz Kıbrıs'ta öğretmenlerin grev, toplu sözleşme ve sendika
hakkı vardır, yavrunun o hakkı olacak, ananın o hakkı olmayacak;
olmaz böyle şey. Ortak Pazara gideceğiz, öğretmenlerimize örgütlenme
hakkı tanımayacağız.
Ben son günlerde Sayın Bakanımızla birkaç kez yüzyüze geldim,
bazı toplanıtlarda konuşmalarda söyledim. Sayın Bakanımızın önünde
bir görev var. Sayın Bakanlığımızın uzmanlar ve öğretmenleri tarafın
dan unutulmaz bir iş: Anayasa değişinceyedek, ki değişecek, öğretmen
lerin örgütlenmesi yönündeki engelleri Sayın Bakanımızın kaldırtma
sıdır (ki bu ellerindedir).
Biz emekli öğretmenler, 1402 ile meslekten kovulmuş öğretmenler,
suçsuz olarak, haksız olarak kovulmuş öğretmenler bir örgüt kurduk,
eğitimciler derneği. Eğer öğretmenlerin örgütlenme hakkı olsaydı biz.
bu örgütü kurmayacaktık.
Sayın Bakanımız eğer izin verirlerse, kendilerinin unutulmaz ol
masını istiyoruz. Kim ne derse desin, ben 38 yıllık öğretmenlik haya
tımda gördüğüm tek şey vardır; öğretmenleri sevmeyen, öğretmenini
yanma almayan hiçbir bakan, hiçbir yönetim ne getirirse getirsin eği
timde başarılı olması mümkün değildir.
İlerki komisyon raporlarının görüşülmesinde görüşlerimi ayrı ayrı
söyleyeceğim, ancak şunu tekrar etmeden geçemiyorum. Suskun öğret
men, korkmuş öğretmen ; bu söylediğim abartılmış değildir arkadaş
lar, mesleğin içinden geliyorum, haksızlığını söyleyemeyen, dilekçenin
altına imza atamayan öğretmenlerin sayısı bugün % 90’dan fazladır.
Belki sürülürüm, belki kovulurum diye, kendi yöneticisini kendi seçemeyen, (tayinle gelmiş) kendisinin çocuğu yerindeki insanı başına müdür
diye, yönetici diye gören kimseyi başarılı kılamazsınız. Ayrımcı insan
ların yönetimindeki öğretmene ne verirseniz verin başarılı olamazsınız.
Ülke hepimizindir, bu ülkedeki şimdiye dek olan şeyler, eğer şimdiye
dek olmamışsa bundan sonra olsun diyorum. Bu görüşlerimiz öğret
menlerin katılmış olduğu eski şûralarda da dile getirilmiştir.
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Tam 41 yıldır Türkiye'nin eğitim şûraları öğretmenlerin ağırlığı
olmadan yapılmaktadır. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmadan
yapılmaktadır. Hepimiz yakmıyoruz, nereye geldik diyerek. Şöyle bir
.geniş düşünelim, bari 42. yılda eğitim yapımız olan öğrencileri, velileri
ve öğretmenleri gereğince kaale alalım.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Bozkurt.
Efendim öğretmenini sevmeyen bakan, yönetim başarılı olamaz sö
zünüze gönülden iştirak ediyorum. Bakan, yönetim bir tarafa, öğretme
nini sevmeyen millet de başarılı olamaz. Gerçekten öğretmene çok önem
veriyoruz, ancak bundan sonraki komisyon çalışmalarında komis
yonların gündemine göre konuşmanızı rica edeceğim, tabii diğer arka
daşlar için de geçerlidir.
Diğer taraftan. Öğretmenler cahildir diyen müsteşarın olmaması
lâzım, ben bunu sadece bir söylenti olduğunu zannediyorum.
Ayrıca, öğretmen temsilcisi olarak şu anda 162 kişi aramızda, üçte
bir yaklaşık olarak öğretmen temsilcisi, ama sizin kastettiğiniz dernek
ler şeklinde teşkilâtlanıp onların temsilciler olarak temsil edilmesi, o
başka bir mesele gayet tabii, tartışmaya açıktır.
Çok teşekkürler.
Sayın Merci Karal, buyurun efendim.
MERCİ KARAL — Sayın Bakanım, değerli üyeler ; sözlerime baş
lamadan önce hepinize saygılar sunarım.
Sayın Bakanımın zamanın ne kadar değerli olduğuna önem verdi
ğinin bilinci içinde olarak sözlerime başlar ve genel ve mesleki teknik
konuda öğretim komisyonu raporunun beşinci sayfasında belirtilen ve
27. maddede yer alan bir madde üzerinde söz aldığımı ve bu konuda
görüş beyan etmeyi arz ederim.
Sayın Bakanım, değerli üyeler ; hakikaten komisyon raporları çok
büyük bir emek verilerek hazırlanmış ve çok güzel konulara da deği
nilmiş ve eğitimimizin bu birinci sistem bölümünde de çok faydalı fi
kirler geliştirilip, memleketimize hayırlı olacağı inancı içindeyim.
Mevcut uyguladığımız eğitim sistemi içerisinde raporun biraz önce
belirttiğim sayfasındaki ve 27 inci maddesindeki metni aynen müsaa
denizle okumak istiyorum.
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27 inci maddede, “Tevhidi-i Tedrisat Kanunu da dikkate alınarak
diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren
mesleki ve teknik öğretim kurumlarmm, Millî Savunma Bakanlığı ile
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olanlar hariç, Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanlığı bünyesinde toplanır."
Bu konudaki hazırlamış olduğum görüş şu ; yazılı olarak da Muh
terem Başkanlığa taktim etmiş bulunuyorum. Sizlere de özetle bahse
deceğim.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 3161 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (h) fıkrası "Bakanlığa
her türlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisler ile tarım eğitim sistemini
kurmak görev ve yetkisini vermiştir."
Madde, verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benim
setmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal yayın ve
eğitim sistemi ve programlarıyla projelerini hazırlamak, uygulamak,
örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projelerini uygula
mak, çiftçi kadınlarına ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençle
rine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygula
malar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek, tarım yayımı ve eğitimi içim
her türlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak...
Aynı şekilde gerek Personel Kanununda, gerekse de 1739 sayılı
Kanunda mevzuatları devredilmiş bulunuyor.
Bu mevcut sistem içerisinde meslek okullarının devam etmesinde,eğitim, mesleki ortam içerisinde yapılmakta, yetiştirilecek eleman öğ
reniminden itibaren meslek ortamı içinde yaşamaktadır.
Öğretici kadro kolaylıkları sağlanabilmekte, mesleğe yönlendirilen,
ve mesleği öğreten eğitim programları uygulanmaktadır.
Şimdi bu şekliyle getirdiği kolaylıkları dolayısıyla yukarıda belirt
tiğim sebeplerden dolayı genel mesleki ve teknik artaöğretim komis
yonu raporunun 5 inci sayfasında yer alan 27 inci maddede belirtilen
hususların rapordan çıkarılmasını Genel Kurulun tasviplerine arz ede
rim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bu konuda gayet tabii siz uzman olarak da bulunuyorsunuz, şahsi
üye olarak bunu elbette savunmaya ve getirmeye yetkiniz var. Yalnız:
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şunu hemen arzedeyim, Tarım Bakanlığı Müsteşarıyla ve Sayın Tarım
Bakanıyla bu konuyu defalarca görüştüm, tamamen komisyonda alman
harar istikametinde fikir bildirdiler bize. Şu anda tarım meslek okul
larının tamamının büyük bir kısmı boştur, kullanılmıyor, çok
büyük alanlar vardır. Bu sistem maalesef başarılı olamamıştır ve biz
zat tabii sizin görüşleriniz de muhterem olmakla beraber en yüksek
yetkililer tarafından ifade, itiraf ve kabul edilmektedir.
Kaldıki Tevhid-i Tedrisatı biz mutlaka uygulamak mecburiyetinde
yiz ve kararındayız. Bunu Başkan sıfatıyla değil de, isterseniz yapılan
teklifi oylarınıza suncağım. Teklif için aleyhte bir konuşmaya izin ver
miyorum, buna lüzum görmüyorum.
Şimdi bu yeni teklifin, yani raporun 5 inci sayfasında yer alan 27
inci maddenin, yani diğer bakanlıklarla ilgili okulların, Millî Eğitim
Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Silahlı Kuvvetler haricinde)
bağlanmasıyla ilgili kısmın çıkarılması teklifini reylerinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, aynen muhafaza
'edilmiştir.
Sayın Prof. Kâmil Mutluer, buyurun efendim.
PROF. DR. KÂMİL MUTLUER — Sayın Bakanım, değerli şûra üye
leri; kısa konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Raporlarda cümlelerin bitişine ve birçok şûra üyesi arkadaşları
mızın konuşmaları sırasında cümlelerin tamamlatılmasma baktığımız
zaman hepsi kesin ifadeler taşıyordu. Bu şöyle yapılmalıdır, bu şöyle
olmalıdır şeklinde. Oysa ki, bilimsel raporlarda ve bilimsel nitelikteki
konuşmalarda daha yumuşak ifadelerin kullanılması gerekir. Mutlaka
kantitatif bir araştırmaya dayanmadan, bilimsel bir dayanağı olmadan
kesin ifade kullanmanın pek doğru olamayacağı düşüncesindeyim. Ön
ce bunu parantez içerisinde arzetmek istedim.
Bu konuyla ilgili olarak iki husustaki görüşümü arzetmek istiyo
rum ve bir de kısa bir hususa değinmek düşüncesindeyim. Bunlardan
ilki, ilk ve ortaöğretimi birleştirmek suretiyle hatta bir yılı da eklemek
suretiyle hazırlık sınıfını, 9 yıla çıkarma hususu. Çok kesin ifadelerle
raporda belirtiliyor, acaba bu bir araştırma ürünü müdür, bunu ger
çekleştirmek maddeten mümkünmüdür;
Tabii her yeniliğe kucak açmak gerekir, ama ayağımızı hiçbir za
man yerden kesmemek gerekir.
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Efendim, 1988 yılı Bakanlık bütçesine baktığımız taktirde, 1 tril
yon 700 milyonluk bir bütçe. Bunun aşağı yukarısı yüzde 75 dolayın
daki kısmı personel harcamalarına dönük. Sadece, ve sadece 200 küsur
milyarı yatırım harcamasına dönük, acaba bir hesap yaptık mı bunu
gerçekleştirmek durumunda olduğumuz zaman. Ben kulaktan duydu
ğuma göre 20 trilyon deniyor. Bu projenin maliyeti 20 trilyon deniyor,,
acaba 200 küsur milyarlık yatırımla yılda, bu projeyi nasıl gerçekleştirebiliriz. Bunun üzerinde önemle durmak lazım.
Diğer taraftan, Türkiye genç nüfusa sahip. Nüfus artışı son derece
hızlı. Yaşlı nüfusa sahip, nüfus artışı sıfır dolaylarında olan batılı bir
çok ülke dahi bunu henüz gerçekleştirememiş durumda. Acaba biz na
sıl gerçekleştirebiliriz, kararı taktirlerinize arzediyorum.
İkinci husus; yükseköğretime geçiş. Efendim bir suçlu arandı, bir
suçlu bulundu ÖSYM. Acaba gerçek ne; bu araştırma mahsulü müdür,,
bunu da araştırmak gerekir.
Şimdi raporda deniyor ki, "Yükseköğretimdeki okullaşma oramı
yüzde l l ’den yukarı çıkartılamamıştır.” Çıkartamayız sayın üyeler,,
çünkü ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 34 dolaylarında kaldığı
sürece bunu daha fazla yükseltmek mümkün değildir. Bunu yükseltti
ğimiz zaman marjinal olarak öğrencileri yüksek öğretime alıp yüksek
öğretimi başarısızlığa iteriz.
Bu bakımdan, her şeyden önce ortaöğretimde bir reform gerekli
dir. Bu kadar öğrenciyi kılavuz sistemiyle yükseköğretime getirmenin
de ne derece doğru, ne derece sakıncalı olduğu üzerinde bilimsel bir
çalışma yapmak gerekir, ondan sonra bu konuda karar almak gerekir.
Ben özetle bu iki hususu arzetmek istedim, kısa süre içerisinde.
Bir de bir sayın üyemizin belirtmiş olduğu ortaöğretimdeki iki
sömestrinin son derece sakıncalı olduğu, batılı birçok ülkedeki gibi üç
lü, üç sömestriye dönülmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu
iki sömestr, ortaöğretimde, hatırladığım kadarıyla bir sömestride üç
sınav yapılamamanın zorluğundan doğmuştu, ama özellikle ilköğretim
de iki sömestr benim gördüğüme göre son derece sakınca yaratmakta
dır. Bunun düzeltilmesinde yarar görüyorum.
Kısa süre içerisinde bu kadar konuşabiliyorum, hepinize saygılar
sunarım.
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Mutluer.
Bir defa ilmi değerlendirmelerde kesinlik olmamalıdır konusun
daki görüşünüze ben de acizane gönülden katılıyorum ve sonunda bü
tün şûra kararlarını redakte edecek ve kaleme alacak nihaî şekilde, ga
yet tabii muhtevasını değiştirmeden, çünkü muhtevayı değiştirmek
için sîzlerin reylerinize ihtiyaç vardır.
Sayın redaktörlerden bunu yaparken, bu konudaki dile dikkat et
melerini biz de Başkanlık Divanı olarak uygun görmekteyiz.
Ancak, hemen şunu ifade edeyim ki, buradaki ifadeler benim bü
yük bir mesaimin ve eminimki 5 yıllık ve belki de 50 yıllık birikimlerin
birer neticesidir. Onun için, bu kesinlikleri de bir netice itibariyle tav
siye kararlarındaki kesinlik olarak mütalâa edilmesi daha doğru olur.
Bu arada da sayın basın mensuplarından rica edelim, işte, olmalı
dır şeklindeki, eminimki birkaç yüz hükmü ihtiva eden bu raporlar ko
nusunda, sonradan biz elimizden geldiği kadar, gayet tabii bunları de
ğerlendireceğiz. Ama herhangi bir hükümde değişik uygulama olursa,
şûra kararı olmasına rağmen işte şu uygulama oldu diye bizi fazla eleş
tirmesinler efendim.
Diğer taraftan, 8 yıllık eğitim konusunda araştırma ürünü mü bu
yurdunuz? Çok çeşitli araştırmalar gerçekten yapıldı. Ama en önemli
si şu; 1949’da bu karar alınmış ve aradan 40 sene geçmiş. Somut şekil
de, müşahhas şekilde alman kararlar, Sayın Bakanımızın (Prof. Dr.
Orhan Oğuz’un) yaptığı V III. Millî Eğitim Şûrasında sistem değişikli
ğine gidilmiş. Esasen, bu durumu Sayın basın mensuplarının dikkati
ne arzederim. Biz 8 yıla çıkarma kararı alıyor değiliz. Bu, asgariden 18
yıl önce alınmış bir karardır. 8 yılın devamı ve işletilebilmesi için de
ne gibi tedbirler alınması gerektiği hususu bu sistem raporlarında in
celenmiştir.
Burada iki önemli konu var. Birisi Sayın Mutluer’in çok haklı ola
rak tenkit ettikleri gerçekleştirmenin mümkün olup olmaması noktai
nazarı; özellikle yatırımlar açısından, finansman açısından, gerçekten
eğer bu tempoyla gidersek zaten biz bu gelişmeyi bir asır sonra yapa
rız. 22. asrın başlarına falan yetiştiririz. Onun için ya metodu, modeli
değiştirmemiz lâzım yahut da finansmanı arttırmamız lâzım, haklısınız,
gerçekçi olmalıyız.
Onun için, aradan bu kadar zaman geçti, 20 yıl geçti, ilk konuş
mamda arz ettiğim gibi, burada bir arpa boyu yol alabildik. Bunu na-
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sil hızlandırabiliriz, yoksa vaz mı geçmeliyiz diye gündeme getirmiştim.
Bu tartışıldı, ama şu anda ben arzetmeyeyim kanaatimi müsaade eder
seniz.
Sayın komisyon üyeleri. «Bu çok ileri bir adımdır, bütün dünya ül
kelerinde de asgari seviyededir. Onun için bizim bunun gerisine dön
memiz yanlış olur» şeklinde karar verdikleri için herhalde bu şekilde
haleme alıp yazıldı efendim.
ÖSYM ye kimse suçlu demedi, suçlu diyemeyiz, aksine başta Mer
hum Günalp olmak üzere bütün mensuplarına ve yeni Başkanma te
şekkür borçluyuz, çünkü mevcut sistemlerin şu anda uygulanması ba
kımından, gereken hassasiyeti ve titizliği ve başarıyı göstermişlerdir.
Ancak, ÖSYM ile ilgili tenkitlerin de bilimsel oldukları gayet tabiî
tartışılır; ama sistemin uygulamaya konulduğu yıllardan itibaren ka
muoyuna bu konu, çeşitli şekillerde ilim adamları ve kamuoyuna men
sup kişiler tarafından gündeme getiriliyor.
Bu arada ÖSYM'ni yurt içinde bulunduğunu da nazarı itibara ala
rak, bu bilimsel değerlendirmenin sizin tarafınızdan daha da sağlıklı
Bir şekilde yapılmasının gerektiğini müsaade ederseniz hatırlatmak is
terim.
Bu hatırlatmanın ötesine de müsaadenizle geçelim, bir temenni ka
rarı alalım, YÖK ve ÖSYM bize en kısa zamanda bu değerlendirmeyi
yapsınlar efendim.
Teşekkür ederim.
Sayın Prof. Dr. Fuat Turgut, buyurunuz efendim.
PROF. DR. FUAT TURGUT - Sayın Başkamın, Başkanlık Divanının
sayın üyelerini, şûranın seçkin üyelerini selamlayarak sözüme başlamak
isterim.

5
dakika için benim kendime seçtiğim konu, Yükseköğretime Ge
çiş Komisyonu raporu üzerinde çok kısa bazı görüşleri ifade etmek ola
cak. 5 dakikayı taşarsam, ders geçme üzerinde birşeyler söylemek iste
rim. Yükseköğretimde halen uygulanmakta olan öğrenci seçme ve yer
leştirme sisteminin hemen bırakılmasının ortaya çıkaracağı kaosu ta
savvur etmek bile mümkün değildir. Böyle bir yola gidilebileceğini hiç
zannetmiyorum. Bunun alternatifi olarak şûrada belirlenen model üze
nindeki görüşlerimden bazılarını şöyle ifade edebilirim:
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1. Dokuzuncu ve onuncu sınıfın sonunda uygulanacak olan merkezi
sistemde uzmanlar, öğrencinin hangi programda başarılı olacağını ayırt
edecek nitelikte olmak zorundadır. Özellikle ayırt etme kavramı üzerin
de durmak isterim. Bu tür testlerin yapımında ülkemizde henüz tecrübe
birikimi mevcut değildir.
2. Ayncı geçerliliğe sahip testlerin 2-3 yıl sonra başlayacak olan
yükseköğretimdeki başarıyı da yordayacaklan şüphelidir. Onun için, bu
testlere yüzde 20-30 gibi ağırlık verilmesi kanımca şimdiden peşinen
yanlış olacaktır.
3. Psikometrik model ayrıntılarıyla kurulmadan, bu model içerisin
de kullanılabilecek testler değiştirilip denenmeden uygulamaya hiçbir
surette geçilmemelidir.
4. Son olarak ortaöğretimdeki yönlendirme, ortaöğretim program
larına yerleştirme, yetenek ve istidatlarının değerlendirme düzeni en
ideal şartlarda işletilse bile, ki benim gönlüm 20 yıldır bunun işletil
mesi yönündedir, fakültelere geçişteki sıralama sınavının uzun vadede
de kaldırılabileceği kanısında değilim. Çünkü, biz öğrencileri zorlamı
yoruz, adayların tercihlerine göre sıralıyoruz. Bazı fakültelerin kapıla
rındaki yığılmanın başlıca sebebi, bu fakültelerin veya o fakülteden me
zun olan meslek ve iş sahiplerinin sosyo-ekonomik statüleriyle toplum
daki prestijleridir. Bu prestijler ise öğrencinin tercihinde ön sırayı iş
gal etmektedir. Öğrenci yeteneğine göre değil, heveslerine göre, anne
baba heveslerine göre tercihlerini yapmaktadır. Ortaöğretim yapsa yapsa
bu tercihlerde biraz motivasyon getirebilir.
Bu konuyla ilgili görüşlerim bu noktalarda.
Ders geçme düzeninin;
1. Değerlendirme modeli olarak ortaöğretime getirilmesi, VIII. Şû
raya kadar gider, VIII. Şûra ile IX. Şûra arasında bu konuda bir araş
tırma yapılmıştır, Türkiye’de tektir
Söyleyeyim ki, araştırmanın plânlayıcısı ve yarı yarıya yürütücüsü
benim. Bundan sonra IX. Şûrayı takip eden günlerde, bu sistem yani
"ders geçme düzeni" bir miktar da bazı okullarda denenmeye çalışıl
mıştır. Bunun değerlendirme raporları da kısaca elimizdedir.
Özet olarak şunu belirtmek isterim ki ders geçme düzeninin uygu
lanması geniş ölçüde lisedeki programın yapısına bağlıdır. Bizimki gibi
birçok mecburi dersi olan dersleri üç yıla bölünen, bir ders ötekinin ön
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şartı olan grogram yapısı içinde, ders geçme düzeni maalesef çok zor
uygulanabilmektedir. Ders geçme düzenine evet diyecek bir sistem, herşeyden evvel programda o değişiklikleri yapmak zorundadır. Her iki
halde de yani ders geçme düzeninin kabul edilmesi halinde de, efendim,
ortaöğretimde geniş ön incelemelere, geniş araştırmalara gerek olduğu
nu bir defa daha vurgular, huzurunuzdan saygıyla ayrılırım.
BAŞKAN: Efendim çok teşekkür ederiz.
Sayın Turgut, iki tercihini de bu şekilde belirtmiş oldu.
1. Şu anda tesbit etme durumunda olduğumuz, ÖSYM nin eğer kal
dırılması gerekiyorsa, ki kendisi bazı sınavların muhafaza edilmesi ge
rektiği görüşünde olduğunu da belirtmiştir bu arada. Ama hemen kal
dırılması büyük bir kaosa sebebiyet vereceğini söylediler, o tereddütle
rini belirttiler. Ayrıra bir de geçme sistemi ve sınıf geçme sistemi ko
nusunda bir araştırma yapıldığını, 1970’den beri 18 yıldır bu konuda (an
ladığım kadarıyla) belli bir gelişme olmadığını, bundan sonra da, bilmiyo
rum, bir 18 yıl daha mıdır, ama bir değişik araştırmaların ve çalışmala
rın yapılması gerektiğini söylediler.
Yani kısaca ben şunu anladım. Ders geçme olmasın, sınıf geçme ol
sun dediler bu iki alternatiften birisi için. Yani belli bir araştırmaya bağ
lı olarak ders geçme diyorlar. Tabii bu üniversiteye geçişte sınavları kal
dırmayı düşünürken, mutlaka demokratik bir ülke olduğumuzu ve sos
yal talebin arzularını gerçekleştirmek durumunda olduğumuzu da dü
şünmek zorundayız, o da işin pek raporda yer almamış ayrı bir boyutu
dur.
Efendim, şimdi Sayın Kaya Özdemir, buyurun.
KAYA ÖZDEMİR - Sayın Başkan, Şûranın değerli üyeleri, değerli
bir profesörden sonra tam tersine görüşleri ileri sürmek üzere huzuru
nuza çıktığım için beni bağışlamasını rica ediyorum. Önce Sayın Baka
na teşekkür ediyorum, işçi kesiminin ilk defa böylesine, daha önce ya
pılmış ama Millî Eğitim Şûrasına, davetli de olsa, buraya çağırma lütfunda bulundular.
Şimdi ben bu yükseköğrenime geçiş sınavları dahil bu giriş sınavla
rının tümden kaldırılmasını, çok samimi olarak ve şûra dokümanları
nın da bir tercih belirleme olarak kaldığı için kaldırılmasını, bunun ye
rine her okulun beceri ve çocukları yetiştirme konusundaki sıralaması
re kurs usulünün getirilmesini, bir defa denenmesini teklif ediyorum.
Bu sınav psikolojisinin karamsarlığının sınava hazırlık sırasında aile
lerinin çektiğinin sona erdirilmesi ancak böylesine mümkün olabilir.
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Eğer Sayın Bakan halkın isteğini yerine getirme yolunda ciddi adım
lar atacaksa-ki inanıyorum atacaktır, böylesine bir pilot deneme yapsın,
evvela yatılı okullarda başlasın, sonra yüksek eğitimde geçiş sınavları
nın kaldırılmasını Türk Halkı istiyor mu, istemiyor mu, onu bir refaranduma sunsun da bak nasıl netice çıkıyor.
Ben, işçi kesimi adına sınavların kaldırılmasının gerektiği görüşünü
yıllardır sürdürdüğümü, Genel Eğitim Sekreterliği ve danışmanlık göre
vimin bir gereği olarak açıkça teklif ediyorum. Bu konu fevkalâde
önemlidir ve ciddiyetle ele alınması gereklidir ve ele alınmasından da
artık korkmamak gerekir.
Sayın profesörlerimiz beni bağışlasınlar, yarın da tabii başka ko
nularda başka meselelerde fırsat buldukça ve söz imkânı verildiği tak
tirde huzurunuzda olacağım. Önce bunu söylemek için çıktım, bir.
İkincisi, bu şûranın bana göre sistem bakımından gereksiz yanı,
yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim sorununa çözüm arama konusun
da ciddi bir hazırlık yapılmaması konusudur. Bu dokümanlarda eksik
tir, kanaatimce eksik bırakılmıştır. Eğer başka bir düşünce varsa onu
bilmiyorum, o taktirde ona yönelik birtakım tedbirler alınabilir. Sayın
Bakan ayn bir şûra toplayabilir, onu bilemem, ama yurt dışındaki işçile
rin çocuklarının sorunları şûra dokümanlarında bana eksik geliyor.
Bir başka konu, bu sistemle ilgili olarak huzurlarınızda belirttikten
sonra yarın finansman konusunda tabii bütçeyle ilgili söyleyeceklerim
var, hatta sistemle ilgili olarak seçim, atama konularında da söyleye
ceklerim var, onları da ilgili raporlar gelince söylemek üzere bir nok
tayı belirtmek istiyorum.
Sayın Bakan, sistem geliştirilirken başarılı yoksul çocukların dev
let himayesine alınmasını ve onların behemahal gözetilmesi gerektiğini
çok ciddi olarak uygulamalıyız.
Devletin malî kaynakları eğer bu çocukların üzerinden eksilirse, eğiti
mi sadece paralıların, sadece zenginlerin çocukları vazgeçilmezlik olarak
kabul ederler ve işçilerin çocukları, köylülerin çocukları, dar gelirlilerin
çocukları isteseler de istedikleri okula giremezler, devlet ellerinden tut
madığı, devlet himaye etmediği sürece. Bu konu bize fevkalâde önemli
geliyor. Sizin müsellem olan ciddiyetinizden, vakarınızdan meselelere
eğiliş tarzınızdan konuyu ihmal etmeyeceğinizi biliyor, inanıyor ve şû
ranın bütün sıcağına rağmen, bana göre son derece başarılı geçtiğini,
başarılı geçmekte olduğunu, hele hele yarın daha tatlı geçeceğine inan-
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cimi belirtmek istiyorum. Sizin demokratik anlayışınız bir tarafta, bir de
sıkıntılı günlerden gelip geçiyoruz, hangi şûrada böylesine demokratik
bir tartışma imkânı, fırsatı verildi.
Biz inandığımızı söyledik, tüm demokratik sivil kadroların Türk Or
dusuna yürekten bağlı, Türk Silahlı Kuvvetlerine öylesine bağlı bir insan
sıfatıyla söylüyorum, onun yeri ayrı, ama devleti yönetmede sivil kadro
ların gösterdiği müsamaha ve toleransın doğruları bulmadaki isabetin
bu şûra, bir feyzi ve bir tescili olacaktır. Bu bakımdan da biraz gecikme
sine rağmen şûrayı topladığınız için size Türk-İş adına teşekkür ediyor
ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim, gerek güzel konuşmanız, gerek il
tifatlarınız için.
Yarın şûranın daha tatlı olacağı acaba ne bakımdan diye düşündüm,
2 nci gündem maddesi aklıma geldi, Sayın Doğramacı da karşımda otu
ruyor, herhalde o bakımdan diye...
Efendim zaman zaman sizin her zamanki müsamahamızı ve taham
mül kudretinizi bilerek takılıyorum, kusura bakmıyorsunuz değil mi...
Efendim, birkaç önerge var, Sayın Cezmi Doğaner;
"Sayın Bakanım,
Yurt dışında yaşayan işçi çocuklarının eğitim sorunlarına yer veril
memiş olduğunu görüyorum, konuşmak istiyorum." diyor.
Eğer vakit olsaydı kendisini zevkle dinlerdik, yalnız evvelsi gün de bah
settiğim gibi, Sayın Ahmet Arvasi'nin teklifleri üzerine bu şûrada eğiti
min bütün önemli konularını gündeme alamadık maalesef. İşçi çocukla
rının sorunları dışında gündemde bulunmayan başka en az gündem
maddeleri kadar önemli konularımız var, onun için lütfen önem verme
diğimiz için bu konuyu gündeme almadığımızı düşünmeyiniz. İlk fırsatta
ayrı bir toplantı yapmayı zaten vaadettik, taahhütte bulunduk.
İkinci olarak işçi ve köylü çocuklarına bütün dar gelirli ve orta ge
lirli ailelerin çocuklarına Türkiye'de fırsat eşitliğini eğitimde gerçekleş
tirmek üzere mutlaka önem ve ağırlık veriyoruz, öncelik veriyoruz ve ku
racağımız bütün sistemlerin modellerinde alacağımız tedbirlerin buna
uygun olacağından emin olabilirsiniz.
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Sayın Sinan Çelik, buyurun.
Bu arada şunu söyleyeyim, Sayın Necdet Özkaya şûra üyesi olarak
özel okullarla ilgili bir konuyu gündeme getiriyor, ama o da direkt şûra
gündemiyle ilgili değil. Ayrıntılı, teferruatla ilgili bir konu, onu da Ba
kanlık çerçevesinde halletmek mümkündür, diye düşünüyorum. Bunları
Başkanlık Divanı olarak teslim aldım.
Bir de ÖSYM Başkanınm konuşma talebi var, onu da not ettik, sı
raya aldık.
Buyurun Sayın Çelik.
SİNAN ÇELİK-Sayın Bakan, kıymetli şûra üyeleri; sözlerime başla
madan hepinizi suygıyla selâmlarım.
Ben bir eğitimci olarak okullardan imtihanın kaldırılmasından ya
na değilim. Biz eğitimciler olarak bilenlerle bilmeyenleri bir kefeye ko
yar, sonuçta aynı yere onları kaldırırsak adaletsiz davranmış oluruz.
Adaletin olmadığı yerde memnuniyetsizlik ve anarşi doğar. Bu bakımdan,
çalışkan, dürüst, milletinin değerlerine bağlı, saygılı çocuklarla onun
tersi olanlann muhakkak ve muhakkak milletimizin yararlan açısından
ayırt etmemiz lâzım ve ona göre davranış içerisinde bulunmamız gere
kir. Bunu belirtmekte fayda görüyorum.
Bizim uygulamada görmüş olduğumuz eksikliklerden bir tanesi şu
dur; 19 Mayıs, okullarda yapıldıktan sonra, okullarda büyük bir disip
linsizlik gözükmektedir. Bir de okullar açıldığı zaman imtihanlar dola
yısıyla öğretmenlerin transferi daha söz konusu olmaması sebebiyle okul
ların 10 gün sonra derslere başladıklan bir realitedir. Bunu burada ger
çek olması açısından söylemekte fayda görüyorum.
Bu bakımdan, okullarda kayıtlan muhakkak ve muhakkak eğitim
öğretim yılı sona erdikten sonra yapmalı, böylece kaydolan öğrencinin
sayısı belli olacaktır, müdürler aylar önce program yapacaktır, okullar
açılmadan 20 gün önce de müdürler komisyonu toplandığı için burada
yapılan öğretmen transferi dolayısıyla okullar açılır açılmaz eğitim öğre
tim başlayacak ve böylece disiplin sağlanacaktır.
Bu nedenle, eylül, ekim, kasım, aralık, birinci dönem, ocak ayı tü
müyle tatil olmak üzere şubat, mart, nisan, mayıs aylan ikinci dönem
olarak eğitim öğretime hasredilmesini öngörüyorum. Aynca, haziran ayı
nın 10’undan sonuna kadar bekleme imtihanlannın sürmesini teklif edi
yorum. Böylece öğretmen, 1 Hazirandan 10 una kadar dinlenecektir. Ay-
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rica, temmuz ayı öğretmen dinlenecektir. Ağustos ayının 1-20 arası imti
hanlar, bütünleme imtihanları, 20-23 arası da öğretmenler kurulu topla
nacaktır. Bunun sağlayacağı avantajlar şunlardır:
BAŞKAN — Bu husus anlaşıldı.
SİNAN ÇELİK (Devamla) - Bir başka husus var Sayın Bakanım.
İlköğretimde 8 yıl mecburiyeti demeyeyim de, tedrici olarak 8 yıl
mevzuu edilirken bir husus gözden kaçmıştır, kanaatindeyim. İmam hatip liseleri, meslek liseleri 7 yıldır, 3 yıl ortaokul, 4 yılda liseler.
Eğer biz bu uygulamayı imam - hatip liselerinin orta kısımlarını ilk
öğretime çekmek suretiyle gidersek, o zaman imam - hatip liselerine
ortaokul mezunları çocuklarımız gelecek ve bir meslek okulu olarak
imam - hatip liselerinde kesinlikle başarılı olamayacaktır. Yarım hoca
dinden eder, yarım doktor candan eder felsefesiyle düşünecek olursak,
yarım din adamlarının, hem din adamlarının memleketimize fayda sağ
layacağı konusunda ben şahsen şüpheliyim.
Bu nedenle, imam - hatip liselerinin orta kısmına kesin olarak bir
ayrıcalık tanınmalıdır. Bunun yanısıra, ortaokullarda din bilgisi ders
lerinin beceri dersleriyle aynı kefeye konularak seçmeli ders olarak
nitelendirilmesi de üzücü bir olaydır. Biz eğitimde millî ve manevî değerlerden bahsederken, böyle önemli bir konunun seçmeli ders olarak
değerlendirilmesi bence gözden kaçmış bir husus olarak değerlendiril
melidir
Hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Önce bir husus var, milletine vatanına bağlı, saygılı olan çocuk
larla olmayanları mutlaka farklı değerlendirmemiz lâzım. Bunu da im
tihandan sonra söylediğimiz için yanlış bir anlama ortaya çıkabilir.
Bizim esasen maksadımız, herkesi sizin söylediğiniz vasıfta yetiştir
mektir, dolayısıyle bunun için sınava da zaten lüzum yok, ama kastı
nız eğer bilgi ölçmek ise o bilgi ölçmenin bir yolu tabii.
Okullarda kayıt süresiyle ilgili Sayın Gürsoy gibi sizin de bir pra
tik tavsiyeniz oldu, Sayın Gürsoy’un da bu konuda çok değerli tavsiye
leri oldu.
Bir iki çeşit zapta geçiriyoruz; Burada raporları, tavsiye kararları
olarak, şûra kararlarımız olarak kayda geçiriyoruz.
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Ayrıca, gündem içinde olmayan veya gündeme göre teferruat teş
kil eden veyahut gündemle ilgili olup da tartışılması, karara bağlan
ması mümkün olmayan konuları da temenniler olarak rapora alıyoruz.
Üzerinde iştirak halinde kararlaştırılmış metinler olarak almıyoruz, te
menniler olarak değerlendirilmesi gereken, değerli kabul ettiğimiz, önem
li gördüğümüz fikirler olarak zapta alıyoruz ve bundan dolayı da, bun
lara da değer verip kararlar gibi değerlendireceğiz.
Ancak, Bakanlık bakımından karar mahiyetinde olmayacaktır.
İmam - hatip okulları konusu uzun, çok çeşitli yönlerden tartışıla
cak bir konu, ancak hemen şunu söyleyeyim: Diyanet işleri Başkanlı
ğının bir görüşü var, aynı öğretmenlerde olduğu gibi din görevlilerinin
de yüksek öğretimden geçirilmesi konusu, yetiştirilmesi konusu ; eğer
bu sağlanırsa belki sizin söylediğiniz mahzur ortadan bir dereceye ka
dar kalkacaktır.
Din Bilgisi dersleri konusundaki düşüncenizi de gene bir temenni
mahiyetinde zabıtlarımıza geçiriyoruz.
Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın İnci San.
İNCİ SAN — Sayın Bakan, değerli üyeler ; somut ve kısa bir öne
riyle geliyorum ve bunun bir nedeni, aslında hizmet vermek istediğim
Orta Eğitim Komisyonunda bulunamayışım ve dolayısıyla orada dile
gelmemiş olması, bu önerimin.
Kısaca bilim ve teknikteki gelişmelerin yanısıra, kültür hayatımız
açısından son derce önemli olan sanat alanındaki yetişimi geliştirmek,
başta güzel sanatlar fakülteleri olmak üzere çeşitli sosyal bilimler alan
larına daha kaliteli öğrenci kaynağı oluşturmak, gençlerin estetik ve
sanat ilgisi yeteneklerini geliştirmek, temel eğitime kaliteli sanat eği
timcisi yetiştirmek, iş alanlarında ve endüstri alanında daha iyi tasa
rımcılar yetiştirmek, Atatürk ilkelerine bağlı, ülkeyi ileri götürecek sa
nat ve kültür adamlarını yetiştirmek amacıyla ve 28 Şubat 1988 tarih
ve 19739 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 üncü maddenin bu bö
lümünün 19 uncu fıkrasında yer alan "Sosyal, beşeri ve sanat dalların
da özel yetenek gösteren çocuklar için fen lisesi modeli esas alınarak
bu branşlara ağırlık verilecek liseler açılacaktır" ibaresine dayanarak
bir güzel sanatlar lisesinin açılmasını öneriyorum.
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Bu konuda yeterli araştırma yapılmış mıdır diye sorular gele
cektir biliyorum, fakat bu araştırmaların mutlaka yapılması gerektiği
ne de inanıyorum. Ayrıca, burada çok az temsil edildiğine inandığım
bir sanat eğitimcisi kitlesine ve güzel sanatlar alanlarının temsilcileri
nin de bazı fikirlerini temsil ettiğim kanısındayım. Eğer Yüksek Diva
nınız izin verirse bu konuda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa
kültesinde yapılmış bir çalışma projesini de Yüksek Divana izninizle
sunmak istiyorum.
Teşekkür ederiz efendim.
BAŞKAN — Biz de Sayın Doç. Dr. İnci San'a çok teşekkür ediyo
ruz.
Esasen güzel sanatlar lisesi fikri selefim Sayın Metin Emiroğlu’nun da inandığı ve gerçekleşmesini istediği bir fikirdi, bunu kıymetli
bir temenni olarak zabıtlara geçiyoruz, araştırmanız için de ayrıca te
şekkürlerimizi sunuyorum.
DOÇ. DR. İNCİ SAN (Devamla) — Efendim, bir hususu daha belirt
mek istiyorum.
Demin sözü geçen yurt dışında çalışanların çocuklarının ele alın
mamış olması konusuyla. Kendi verdiğim komisyonda 6 ncı maddede
dir, onu da belirtmek istiyorum.
BAŞKAN — Ben de okuyacaktım, ama sözünüzü kesmek istemedim.
Hüseyin Demir ;
"Sayın Bakanım,
Yurt dışındaki işçi çocuklarının sorunları eğitim programları Ko
misyonunda ele alınıp rapora bağlanmıştır." demiştir.
Burada kastedilen yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim proble
minin aörtbaşı mamur ele alınması olduğu için, ben ondan bahsetme
dim, ama okul açılmasına kadar birçok meseleye de temas edilmiş
tabii.
Teşekkür ederim.
Sayın Necdet Doğanata, buyurun.
NECDET DOĞANATA — Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri;
İlköğretim Komisyon Raporuyla ilgili bir konuya, yine yükseköğ
retime geçişle ilgili bir konuya temas etmek istiyorum.
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İlköğretimin 8 yıla çıkarılması hususunda çok şeyler söylendi ve
aŞağJ yukarı kanaat belirlenir gibi oldu. Teyiden 8 yıllık ilköğretimin
Türkiye nin bugünkü şartları içinde mümkün olamayacağı kanaatim
peşinen arzedilerek sözlerime başlamak istiyorum. 40 yıldan beri tar
tışılan bu konu, bu realite kabul edilerek daha fazla tartışmaya gidil
meden gerçekleşebileceği zamana terkedilmelidir kanaatmdayım.
Ayrıca, raporda 8 yıllık eğitim öğretime geçişle ilgili olmak üzere
teklif edilen bir iki husus var, onları belirtmek istiyorum. Deniliyorki;
Meslek liselerinin orta bölümleri mesleki okullardan alınsın.
Yine raporun bir başka bölümünde ; ''Mesleki öğretimin dünyada
yaş haddi olarak küçük yaşlara çekildiğini, ortaokul seviyesine çekil
diğini, bunun zarureti teknolojik gelişmeler dolayısıyla belirtiliyor.”
Burada bir tezat müşahade ediyorum. Böyle iken, meslekî okullar
da böyle bir uygulamaya gitmemiz mümkün değil. Sanat teknolojik
yönden yetiştirmek istediğimiz kişilere küçük yaşta bu kabiliyetleri,
becerileri vermek zorundayız. Ayrıca, Anadolu liselerinin orta kısımla
rının da kaldırılması teklifini getiriyor, komisyon raporu.
Yabancı dil öğretiminin dünyamızda çok önem kazandığı bir dö
nemde milletimizin her ferdine bir lisan kazandırılması, bir lisan iki
insan eder mütalaası karşısında bundan nasıl sarfı nazar ederiz bile
miyorum. Ancak, hazırlık sınıflarıyla başlayan ortabölümler bir lisan
Öğretimini gerçekleştirme durumundadır. Bunlar kalktığı taktirde bir
çok emekler de lisan öğrenimini teşvik etmemize rağmen bunları orta
dan kaldırmak durumuna girmiş olduğumuzu dikkatlerinize arzetmek
isterim.
Ayrıca, sınıf geçme konusuna temas etmek istiyorum. Bizim ama
cımız 8 yıllık öğretimde, mecburi öğretimi 8 yıla çıkartmaktır. Eğer
ders geçme sistemini oturtabilirsek 8 yıllık öğretime kısmen yanaşmış
oluruz, sadece okumaya teşvik ettiğimiz 8 yıl okulda tutmak istediği
miz öğrenci adedi bakımından, çünkü eleme sistemiyle bu çocuklarıyoruz. Bu ise bu konudaki bir yandan gitmek istediğimiz amaca ters
bir gidiş olur. Ders geçme sisteminin bu konuda faydalı olacağı kanaatmdayım, birçok diğer pedagojik faydaları yanında.
Son olarak, yükseköğretime geçiş raporunda devletin yönetim ve
gözetimi altında, vakıf dışında da özel sektöre devlet tarafından her
türlü özendirici teşvikler sağlanarak yüksekokul, özellikle meslek ka
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zandıracak yüksekokul açma imkânı tanıtacak hukukî düzenlemeler
yapılmalıdır, fikrine tamamen kalbimden iştirak ediyorum. Bir özel
okul temsilcisi olmak sıfatıyla da ortaöğretimde özel öğretim kumru
larının memleketimizin büyük problemleri olan öğretim sahasında nederece büyük hizmetler yaptığı rakamlarla, kantite olarak tespit edilmiş
vaziyettedir. Sadece bu sene özel öğretim kurumlan, Anadolu liseleri
statüsündeki bölümlerine 20 bin öğrenci, resmi Anadolu liselerimize
ancak 8 bin öğrenci alabilmektedir. İmtihana giren öğrenci de 200 bin
civarındadır.
Bu sahada yükseköğretimde de, her sahada olduğu gibi, özel te
şebbüsün dinamizmini, gücünü, bu sahadaki hizmetlere katarsa bu
memleket, içindeki yükseköğretimle ilgili birçok problemleri kökün
den halledeceği kanaatmdayım. Buna kanuni düzenlemeler hangi çapta
ve derecede olursa olsun teşebbüs edilmeli ve memleketin bütün im
kânlardan, memleketin bütün problemlerini çözecek şekilde yararla
nılması gerektiği gibi, bu sahalarda da özel teşebbüsün dinamizmi or
taya konulmalıdır, çok büyük çapta birçok problemlerin çözümü hallo
lacaktır.
Saygılarımla arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Doğanata’nm söylediği 8 yıllık öğretim konusu üzerinde tar
tışıldı daha önce de. Bu temel eğitim sisteminin en önemli tezi mahi
yetinde, buradaki özellikle Mutluer’in belirttiği uygulanabilirliğe ait en
dişeleri muhafaza ediyoruz, ama şu andaki sistemin temelini, organiz
masını bu meydana getiriyor.
Ortaokullardaki meslek eğitimi konusu ile ilgili tezatı belki şu şe
kilde izah etmek mümkün: Raporu kararlaştıran sayın şûra üyeleri bu
tezatı ortadan kaldırmak için, dikkat edildiyse çeşitli pratik beceri ka
zandırıcı bölümler teklif etmişlerdir. Böylece oradaki ikilik ortadan
kalkar gibi oluyor.
En önemlisi de Anadolu liselerinin orta kısmı. Bugün bazı savın
basın organları tarafından da yalnış değerlendirilecek "Anadolu lise
leri kaldırılacak" şeklinde denilmiş.
Anadolu liselerinin kurulmasının bir pratik sebebi var, bir de ha
kiki sebebi var. Pratik sebebi, Anadolu liseleri de, diğer kolejler gibi
lisan öğreten yer olarak görülmektedir. Ancak, gerçek sebep lisan öğ
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retimi değildir, lisan eğitimi değildir. Bu okulların özel olarak kali
teyi meydana getiren bütün unsurları itibariyle kaliteli halde düzenlen
miş ortaöğretim kurumlan olarak geliştirilmesidir.
Şimdi bir defa yabancı dil öğretimi konusunda, herhalde Doğanata
takip etmediler, biz yepyeni bir sisteme başlıyoruz. Memnuniyetle öğrendimki, şûranın ilgili komisyonu da bu konudaki projemizi tasvip
-etmişlerdir. Bazı eksiklerimizi tamamlayarak, bize yol gösterecek gü
zel kararlar almışlardır, bunu yann gözden geçireceğiz.
Aksine, sadece belirli ve maalesef netice itibariyle imtiyazlı okul
öğrencilerinin değil isteyen herkesin, bu konuda kabiliyetli olan her
kesin lisan öğrenebileceği bir sisteme gidilmekte, Sayın İnan'ın da isa
betle tespit, teşhis buyurdukları gibi, lisan konusu çok çeşitli şekillerde
ele alınmaktadır.
Burada önem verilmeyen Anadolu liselerinin lisan konusundaki
durumu değil, Anadolu liselerinin ve diğer bütün okulların ortaokul
kısımları olarak 8. Millî Eğitim Şûrasından beri uygulanmaya çalışılan
ve bu ve benzeri ters uygulamalar sebebiyle bir türlü netice alınmayan
ilköğretimin ikinci safhası olması konusunu sayın şûra üyelerinin teş
his etmeleridir.
Netice olarak burada kaldırılması şeklinde değil, öğretime dahil
edilmesi olarak anladığımız konu; sadece Anadolu liseleri için değil,
mensubu bulunduğunuz. Özel Fatih Koleji için de ve diğer bütün özel
öğretim kurumlan için de geçerlidir. Burada düzenlenmesi öngörülen
sistem, şûra tarafından kabul edildiği, nihaî olarak oylamadan geçtiği
ve Bakanlık tarafından da benimsendiği taktirde ilköğretimin 8 yıla,
bir yıllık ana sınıfını da dahil edersek, ilköğretimin okulöncesiyle be
raber 9 yıla çıkanlması esasıdır ki, buna elbette resmî okullar olduğu
gibi bütün özel öğretim kurumlan da riayet etmeye mecbur olacaktır.
Netice olarak yapılan, lisan mecburiyetinin kaldınlması değil, ya
pılan, Anadolu liselerinin orta kısımlarının şu anda zaten kanunen, hu
kuken olduğu gibi, fiilen olmadığı gibi, ilköğretim içinde mütalaa edil
mesinden ibarettir. Doğru mu efendim?
Sayın Güher Kumbasar, buyurun.
GÜHER KUMBASAR — Sayın Bakan, sayın üyeler; hepinizi say
gıyla selâmlıyorum.
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Efendim, çağdaş bir toplum yaratmanın temelini meslekî eğitim
ve buna bağlı olarak da ülkelerin yetiştirdiği vasıflı insan gücü oluş
turur.
Sayın Bakanımız da şûra çalışmaları sırasında mesleki teknik öğ
retime ağırlık verilmesinin gerektiğini vurgulamış, genel liselere kayılmasmı engelleyici önlemler alınması gerektiğini belirtmişlerdir.
1,5 gün süren Genel Mesleki Teknik Öğretim Komisyonu çalışma
larında sürenin dörtte üçünden fazla genel eğitime ayrılmıştır. Çalış
maların son dakikalarında ele alman ve gerçek anlamda tartışılamayan
mesleki teknik eğitim konularına gereken önem verilememiştir. Bu
nedenle, bu konuşmayı yapmayı sadece bir sorumluluk addediyorum.
Millî eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi amacıyla toplanan
bu şûrada kuşkusuzki her kademenin sorunlarına ayrıntılı biçimde
inilemeyecektir, meselenin geneli ele alınacaktır. Ancak, mesleki tek
nik eğitimde iki yıldır uygulanan yeni bir yasa söz konusudur. Millî
Eğitim şûrasının en az 3-6 yıl aralıklarla toplanabildiği ülkemizde, eği
tim sisteminde köklü bir değişiklik getiren 3308 sayılı Yasanın uygula
masının değerlendirilmesi de en az bir üç yıl daha geciktirilmiştir.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez çeşitli kurum ve kuruluşların tem
silcilerinin bu kadar geniş çapta katılımının sağlandığı bu şûrada 3308
sayılı Yasanın sistem içinde değerlendirilmesinin sağlanmayışı büyük
bir talihsizliktir.
Şûra hazırlık dokümanında ve komisyonların ön çalışmaları rapor
larında ikili (dual) sisteme yer verilmemiştir. Yasanın ruhuna aykırı
olarak meslek liseleri sanat eğitimi programları veren okul olarak gös
terilmiştir. Bina, araç - gereç ve diğer donanımlardan tam kapasiteyle
yararlanılmasını sağlamak amacıyla mesleki teknik ortaöğretim kurumlarmın aynı çatı altında toplanması kuşkusuz finansman açısından bü
yük yararları sağlanacaktır. Ancak ülkemizin toplumsal yapısı özelliklede kırsal kesimdeki aile yapısı gözönüne alındığında, bulûğ çağın
daki genç kızlarımızın karma eğitimi, yani söz konusu çok organlı li
selere katılmayacakları bir gerçektir. Nüfusumuzun varışını oluşturan
kadınlarımızın eğitimini üstlenen ve bu alanda sadece kadınlara yö
nelik teknik eğitimi amaçlayan tek örgün eğitim kurumu olan kız Mes
lek liselerinin bağımsız olarak kalmasını teklif ediyorum. Aksi takdir
de genç kızlarımızın büyük çoğunluğu bu eğitimden yoksun kalacak
lardır.
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Kalkınmakta olan ülkeler öncelikle genç kız ve kadınlarını üretici
kılmak zorundadırlar. Kız meslek liseleri yaygın ve örgün eğitim yo
luyla bugüne kadar bu işlevini tam olarak yerine getirmiştir.
Sayın Bakanım, müsaadelerinize dayanarak bir mesleki teknik eği
tim şûrası toplanmasını, son derece külfetli bir iş olduğunun bilincinde
olduğundan da, bu olmadığı taktirde bir mesleki teknik eğitim semi
nerinin en kısa zamanda toplanmasını saygılarımla arzediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumbasar.
Efendim, değerli konuşmanızda bir husus gözden kaçtı. Bu şûra
nın gündeminde mesleki teknik eğitim öğretim yok. Nitekim siz de
sonradan şûra toplanmasını teklif ederek bunun farkında olduğunuzu
gösterdiniz, yoksa ben size acaba farkında değilmisiniz diye soru yö
neltecektim.
Mesleki teknik ve genel ortaöğretim konusu, sadece Türk eğitim
sisteminin yapısı içinde tartışılmak üzere konulmuştur. Dedim ya, bu
mesleki teknik öğretim ve eğitime az önem verilmesiyle ilgili bir konu
değildir. Nasılki yabancı ülkelerdeki işçi çocuklarına az önem vermi
yorsak, nasılki lisans sonrası eğitime az önem vermiyorsak, nasılki
Millî Eğitim Bakanlığının organizasyonuna, öğretmenin ihtiyaçlanna
yetiştirilmesinin dışında dertlerine, problemlerine az önem vermiyor
sak ve şu anda yüzlercesini sayacağım ve eğitim şûramızın gündemin
deki konular kadar önemli diğer konular...
Onun için, mesleki teknik öğretim problemleri ve gelişmesi ko
nusu bu şûrada az önemli olduğu için değil, gündemde şu anda bulun
madığı için, raporda da, şûrada da bulunmamaktadır.
Hemen şunu ilave edeyim; bir de şu, taktir edilecek bir husus.
3308 sayılı Kanunun uygulaması bazı aksamaları, eksiklikleri olabilir,
ama güzel şekilde işlemektedir, yani şu anda eğitimde başarılı oldu
ğumuzu gördüğümüz bir uygulama içindeyiz. Şu anda birinci derecede
problemimiz orada yoktur, bu bakımdan da getirilmemiştir.
Ancak, şunu hemen söyleyeyimki, mesleki ve teknik öğretime daha
fazla eleman gönderilmesi konusu eğitim sisteminin bir konusu; yani
konuyu ele alırken, sistem konusunu, genelden mesleki tekniğe nasıl
eleman kaydırabiliriz, bu konu gündeme getirilmiştir, yani sistem iti
bariyle ele alınmıştır.
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Ayrıca, tabii meslekî teknik eğitimin konularını çeşitli seminerler
de, sempozyumlarda, ayrı toplantılarda ele alabiliriz. Bundan sonraki
şûrada da ele alabiliriz.
Sayın Kifayet Özaydm, buyurun.
KİFAYET ÖZAYDIN — Sayın Bakan, değerli eğitimci arkadaşla
rım, değerli öğretmenler; sözlerime bir borcumu yerine getirerek baş
lamak istiyorum. Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Ben buraya öğretmen Dünyası Dergisi, 9 yıllık bir meslek dergisi
olan Öğretmen Dünyasının temsilcisi olarak katılıyorum. Bu çağrıyı
Bakanlığın Öğretmen dergiciliğine iyi niyetli bir yaklaşımı olarak de
ğerlendirmek istiyorum, yeniden teşekkür ediyorum.
Toplumumuzun demokratikleşme sürecine girdiği söyleniyor, ama
bu var olduğu söylenen demokratikleşmeye henüz eğitimde rastlayamıyoruz, eğitimde göremiyoruz, hiç eğitime yansımadı. Onun için, bu
şûranın gündeminde eğitimin demokratikleşmesi konusunun işlenme
sini bekliyorduk, yer almasını bekliyorduk. Gündemde böyle bir konu
yoktu, ama başlıbaşma böyle bir konu olmasa da öteki konuların iş
lenmesi sırasında demokratikleşme sağlanabilir, fırsat eşitliği sağlana
bilir. Fırsat eşitliği konusu raporların çoğunda görüyorum, fırsat eşit
liğinden söz ediliyor. Sistem değişikliğinden söz ediliyor, bu bir de
mokratikleşme doğrultusunda, bir sistem değişikliği sağlanabilir.
Bir arkadaşım, burada çok çarpıcı sözlerle sistemin değiştirilme
sini, radikal bir biçimde değiştirilmesini söyledi. Sayın Bakan da buna
katıldığını söyledi. Burada benim gördüğüm sistemin öyle çok radikal
bir biçimde değiştirilmesi öngörülmüyor. Ama olumlu değişmeler de,
gelişmeler de görüyorum. Örneğin, 8 yıllık zorunlu eğitimin getirilmesi,
yükseköğretime geçişte rehberliğe, değerlendirmeye önem verilmesi, yük
seköğretimin kapısındaki yığılmaların önlenmesi gibi.
Raporların birçok yerinde, bu Temel Eğitim Raporunun da bir
çok yerinde fırsat eşitliğinden söz edildiğini gördüm, ama fırsat eşit
liğini, var olan fırsat eşitliğini de zedeleyecek maddeler de bulundu
ğunu gördüm. Örneğin, genel meslekî ve teknik ortaöğretim komis
yon raporunda herhangi bir eğitim hizmeti verilmeden, 8 inci madde;
"Herhangi bir eğitim hizmeti verilmeden belli okullarda yapılan, dışa
rıdan okul bitirme uygulamasının yerine geçecek merkezlerin kısa sü
rede finansmanının sağlanması ve bu programların etkin olarak uygu
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lanabilmesi amacıyla programa kayıtlı öğrencinin maliyetinin önemli
bir bölümüne katılmaları sağlanmalıdır."
Bu bir çeşit, paralı, ücretli eğitim. Bu okul dışından sınava giren
öğrencilerin nitelikleri dikkate alınırsa, bu daha da fırsat eşitliğini
zedeleyici bir nitelik taşıyor. Çünkü bu kimseler zaten çoğunlukla
parasal yetersizlik nedeniyle okullarını bitirememişler, sonradan da
okul dışından sınava girmek gibi bir yola başvurmuşlardır. Bunlardan
eğitimin maliyetine katılmalarını beklemek yanlış olacaktır diye düşü
nüyorum ve fırsat eşitliğini önemli ölçüde zedeleyecek bir husus ola
rak değerlendiriyorum.
Yükseköğretim Geçiş Komisyonu raporunda devletin, 8 inci mad
dede; "Devletin yönetimi ve gözetimi altında vakıf dışında da özel sek
töre devlet tarafından her türlü özendirici teklifler sağlanarak yüksek
okul, özellikle meslek kazandıracak yüksekokul açma imkânı tanıyacak
hukukî düzenlemeler yapılmalıdır" deniliyor.
Bu konuda uzun konuşmayacağım, ama 1970'lerdeki özel okullar
karmaşasına, özel yüksekokullar karmaşasına dikkatinizi çekmekle ye
tineceğim.
Bir de aynı raporun önerilerle ilgili, çözüm teklifleriyle ilgili 9 uncu
maddenin (f) fıkrasında; "Yükseköğretime geçişte imam-hatip liseleri
programlarına göre değerlendirilir." diye bir ifade var. Bu ifadenin
şu biçimde değiştirilmesini öneriyorum.
"Yükseköğretime geçişte imam-hatip liseleri mezunlarının okulla
rında takip ettikleri programlara uygun yükseköğretim kurumlanma
girişleri sağlanır."
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkürler.
Efendim, bir defa demokratikleşmeye eğitimde gerçekten çok
önem veriyoruz. Ben iki gün evvel de ifade ettiğim gibi 21. yüzyılın
insanlarının, neslinin Türk gençliğinin mutlaka demokratik tartışmaya,
hür, özgür düşünceye açık olmasını, ufkunun geniş olmasını önemli he
deflerden birisi olarak ifade etmişimdir.
Biz eğitimde demokratikleşme diye eğitimdeki hedeflerimizi ayrı
bir gündem maddesi yapmadık. Çünkü, Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşundan beri iktidarıyla, muhalefetiyle asgari müştereklerde, hatta
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azamî noktalarda birleştiğimiz ve bir devlet politikası olarak götürdü
ğümüz millî eğitim politikamız var. Bu konuda çok büyük değişiklik
ler zaten hiçbir yetki mercilerince de ileri sürülmemektedir.
Ancak, demokratikleşmenin sağlanması konusunda öğretim Prog
ramları Komisyonunun çalışmalar yaptığını zannediyorum, Raporla
rını ve çalışmalarını bilmiyorum, sırası gelince bakarız ve öğrencileri
tartışmaya açık, geniş ufuklu insanlar olarak yetiştirme konusunda
program tavsiyeleri var mı, o zaman görürüz.
Özel yüksekokullar konusu gerçekten 1971 öncesi çok tartışmalara
sahne olmuş ve açıkça ifade edelim ki, tamamen ticarî maksatlarla is
tismar edilmiş bir konudur. Ancak, şu anda uygulamaları başta Bilkent olmak üzere, ikinci bir vakıf üniversitesi gene kuruluyor, bu şe
kilde bulunmamaktadır. Ciddî şekilde takip edeceğimizden emin ola
bilirsiniz, ancak yolu da tıkamamak gerekir.
Meslek liselerinin yukarıya geçişi konusu Türkiye’de 20 senedir
tartışılıyor, eğer motivasyonu meslek liselerinden alırsanız, hangi mes
lek liseleri olursa olsun o taktirde mesleğe yöneltme konusunu keser
siniz. Bu bizim, kesine yakın, kat'îye yakın tespit ettiğimiz bir gerçektir
ve şimdiye kadar çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır, net şekilde şu
ortaya çıkmıştır: Yükseköğretime geçişi sınırladığınız zaman, o zaman
mesleğe geçişi sınırlamış oluyorsunuz, ama müfredat programlarını o
şekilde düzenlersinizki, bunlar mezun olduktan sonra kendi meslekle
rini seçerler, seçmek mecburiyetinde kalırlar, severek tercih ederler.
Efendim, İhsan Kurt, buyurun.
Sayın İhsan Kurt gelinceye kadar bir hususu arzedeyim.
Tarım meslek liselerine benzer şekilde 27 inci maddenin çıkarıl
masını isteyen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Dr. Cihangir
Özcan üye olarak teklifte bulunmuştur.
Şunu da arzedeyim; bundan önceki eski Sağlık Bakanıyla sağlık
meslek liselerinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması konusunda tam
mutabakat halindeydik, sadece formalitesi ve protokolları kalmıştı.
Yeni Bakana da bunu götüreceğim.
Ben bu teklifi, yani raporun değiştirilip bağlanmaması konusun
daki teklifi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Reddedilmiştir efendim.
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Buyurun Sayın Kurt.
İHSAN KURT — Sayın Bakanım, sayın Divan Üyeleri ve şûranın
sayın üyeleri; Ben, benden önceki arkadaşlarım, değineceğim konulara
değindikleri için zamanınızı almamak üzere çok kısa olarak iki noktaya
değineceğim.
Ders geçme üstüne, sınıf geçme yerine ders geçme sisteminin geti
rilmesi son derece isabetli. Ancak, programlardaki yapılacak olan dü
zenlemeden sonra raporda yer alan asıl derslerden sınıf geçme, seçmeli
derslerden ise ders geçme sisteminin bugünkünden daha büyük prob
lemler yaratacağı düşüncesiyle o ifadelin doğrudan doğruya ister seç
meli derslerde, isterse mecburi derslerin tümünde ders geçme siste
minin programlar düzenlendikten sonra uygulanmasının yerinde ola
cağı inancını taşıyorum.
Diğer bir nokta, ana okulları ve ana sınıfları için 150 bin öğret
menin temini maksadıyla lise mezunlan ve kız meslek liselerinin mezunlanndan faydalanmak suretiyle, onlara bu pedagojik formasyon ve
rilerek bu işte istihdamları öngörülmekte, acaba arkadaşlarım bu mad
deyi buraya alırlarken: ülkemizde daha önce muvakkat öğretmenlik
sistemi diye yine böyle bir sistem getirilmişti, bu eğitimin sırtına bü
yük ölçüde bir kambur teşkil etmişti ve o bir hayli problemler getir
mişti. Sonradan da mesleğe aldığımız bu insanları meslekten çıkar
mamak için bir yasa değişikliği yapmıştık ve onları da öğretmen olarak
kitleye katmıştık.
Bu nokta iyice düşünüldükten sonra başka bir tedbir yok ise bu
yola-gitmenin zorunluluğu karşısında özellikle pedagojik formasyon ve
uygulamaların geniş bir zaman kesimi içinde ele alınıp ondan sonra
uygulamanın uygun olacağı kanısını taşıdığımı hepinize saygılar suna
rak arzediyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Kurt.
Sayın Kurt, ders geçme konusundaki tercih ettiği alternatifi, an
ladığımız kadarıyla seçimlik derslerden ders geçme olsun, diğerlerin
den sınıf geçme olsun, bu yanlıştır diyorsunuz. Hem zorunlu dersler
den, hem de diğer derslerden ders geçme zorunlu olsun diyorsunuz.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, saygıdeğer şûra üyeleri;
Önce Savın Başkanın çok yakından tanıdığım o engin hoşgörüsüne
sığınarak şûranın metodolojisiyle ilgili küçük bU Tirczımı belirterek
başlayacağım sözlerime.
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Aslında Bakanlık ön raporları diye dağıtılan raporlar komisyon
larda bana göre kozmotik değişikliklere sadece tâbi tutuldu ve insanın
akima da gayet tabiiki şu soru takıldı; Acaba bu raporlar serbest tar
tışma taslakları mıdır, yoksa şûrayı yönlendirici belgeler midir; galiba
bu ikinci yön daha ağır bastı.
Bu nedenle, derimki, şûrayı daha etkin bir konuma getirmek için
hazırlık aşamasından başlayarak katılımın son derece sistemli ve sü
rekli kılınması lazım, statik olmaz. 20 gün önce belgelerin en az dağı
tılacağını amir, ama birçoğumuz belki 20 gün önce almadık, birçoğu
muz değil hiçbirimiz almadık, mümkün değil, 5 günde neyi geliştire
ceksiniz, hanki komisyonda tutarlı seçenek geliştirebilirsiniz, mümkün
müdür bu?
Bu nedenle, bu küçük itirazımı yaptıktan sonra esasa ilişkin sanı
yorum Savın Başkanın büyük bir ihtimalle benden beklediği sistem
konusunda da bir cümle söylemek istiyorum.
Şimdi, sistem tek başına değil, diğer sistemlerle ilişkili, eko
nomik sistemle ilişkili, siyasal sistemle ilişkili, idari sistemle iliş
kili. Bu ilişkiler ne ölçüde kurulmuştur, bu öneriler bu sistemin ne
ölçüde isterlerine uygundur, bunu kestiremem. Hele hele işin teknik
yönünden, efendim işin, süre 3 yıl mı olmalıdır, eğitim süresi 4 yıl mı
olmalıdır lise düzeyinde veya yaşlar şu mu olmalıdır gibi teknik so
runlar konusunda benim söz belirtecek derecede yetkin bir kişi oldu
ğumu sanmıyorum ve görüş bildirmekten de o nedenle büyük ölçüde
kaçmıyorum.
Ancak, sistem konusunda şunu söyleyeceğim. Getirilen değişiklik
ler aslında radikal değil bana göre, ama bu sistemlerle ne kadar iyi
olursa olsun, bu sistemleri kiminle uygulayacaksınız, iki faktöre takı
lıp kalıyoruz buna göre. Bence bu şûranın odak noktası, öğretmenlik
mesleğini itibarlı bir noktaya tekrar ihya etmek için elbirliği yaptığı
mızı göstermektir. Öğretmen sorunu çözümlenmemiş, parasal, yani fi
ziki imkânlar yok, nasıl uygulayacaksınız.
En çağdaş, en modern öneriler kimlerin elinde uygulanacak ve ne
sonuç vererek: o zaman sisteme kabahati bulup bir sistem daha de
ğiştireceksiniz. Bu bir açmazdır, toplumumuz bugün bir açmaz için
dedir.
Bence her şeyden evvel toplum olarak bizim bir tercih yapmamız
lâzımdır. Elbetteki bütün hizmetler önemlidir, önemsiz hizmet diye
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bir şey olmaz, zaten kamu hizmetiyse bir hizmetin üzerine kamu eti
keti yapıştırılmışsa önemlidir, ama önemin de bir hiyerarşisi vardır.
Acaba Türk toplumu bugün eğitime öncelik vermeye kararlı mıdır, ka
rarlı ise bunu toplumun her kesimine bizler, hepimiz anlatmalıyız.
Evvela siyasi organa anlatmalıyız ve sanıyorum burada Sayın Ba
kanın dinamik kişiliği önemli bir nokta, önemli bir konumda ve bu
noktada parlamento tecrübesine dayanarak söyleyeyimki, bütçe me
selesi geldiği zaman en son millî eğitimdir, kısılacak mı bir şev,
millî eğitimin çünkü çok fasılları var, öyle şey olmaz. Tercihi sağlam
yapmamız lâzım. Bu tercihi yapmadığımız sürece istediğimiz kadar
sistem önerileri getirelim, sistem önerileri bir yere kadar gelecek, bir
yerde inkıtaa uğrayacak ve sonra dönüp bakacağız, bu sistem iyi de
ğilmiş haydi değiştirelim. Bu nedenle sistem konusunda samyorumki
söyleyeceğim şey, her şeyden evvel Türk toplumunun, siyasi organla
rın bu tercihi vakit geçirmeden yapmalarıdır. Çünkü şu anda bizim
sistemimiz 60 vıldır kamu bürokrasisi üzerine oturmuştur, ona eleman
yetiştirmek üzere geliştirilmiştir, statik bir toplumun isterlerine uygun
olarak gelişmiştir.
Şimdi çağ atlıyoruz, doğrudur, bunun beklentilerine cevap veremez,
sistem çökmüştür ve tıkanmıştır. Mutlaka açmamız lâzımdır. Bugün
sınav veya eğitim szcüğü diyelim, sınav sözcüğü her zaman sevimli
olmayabilir, ama eğitim sözcüğü sıcak, sevecen ve son derece sevimli
kelimedir, her dilde, ama bugün o sözcük söylendiğinde dehşet içinde
kalıyor aileler, aileler şaşkın bugün, bilinçsiz bir para harcamasına
itilmiştir. Bu olmaz, devletin aslî görevi eğitimdir, bunu asla ve asla
savsaklayanlayız. Bunu yaptığımız gün bedelini toplum olarak öderiz.
Bir devlet kaynak bulamaz mı; bulur arkadaşlar öyle şey ola
maz. Kaynaksızlığı kabul etmiyorum, çünkü devlet kendi geleceğini,
kendi varlığının nedeni için eğer bir fedakârlık yapamıyorsa o zaman
toplum ve devlet olarak varlık nedenini açıklayamaz. Bu nedenle, asla
kaynaksızlığı kabul edemiyorum.
Sayın Başkan, raporda, yükseköğrenime Geçiş Komisyonu rapo
runda arkadaşlarım değindi, ama bu ifade acaba nereden geldi diye
merak ediyordum, çok saygıdeğer sözcü buradan büyük bir içtenlikle
bu maddeyi savundukları için anladım nasıl geldiğini. Çünkü, şûranın
doğrudan doğruya üyelerinden gelmediği ortada, ama benimsendiğini
de sanıyorum, korkarım benimsemiş olduğu da dikkati çekiyor, o da
şudur; İkinci sayfada; "Özel sektöre devlet tarafından her türlü özen
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dirici teşvikler sağlanarak yüksekokul, özellikle meslek kazandıracak
yüksekokul açma imkânını tanıyacak bu gibi düzenlemelerin..."
Arkadaşlar, özel kesim-kamu kesimi tartışmasına girmek istemi
yorum, ama 197İlerde yaşanmış olan faciaya lütfen hepinizin belle
ğinde bu yer etmiştir, lütfen tekrar dönmeyiniz. Anayasa Mahkemesi
nin o ünlü kararını, eğer o geri çeviri hâlâ geçersizliğini yitirmişse bi
risi çıksın bu kürsüden ifade etsin. O keşmekeşliği, o kâbusu tekrar
yaşatmayalım topluma. O, kâr amacından başka hiçbir amaca olma
dığı açıkça tescil edilmiş olan yüksekokul furyasına, kâr amacıyla ih
das edilecek bir yüksekokul furyasına tüm toplumu tekrar sürükle
meyelim. Bu bir iktidarın da tercihi olamaz, açıkça şunu söylüyorum:
Eğer bir iktidar derseki, efendim bu çok faydalıdır, eğitim çıkmazını
Türkiye’de bu kurtaracaktır; bu yolu biz destekliyoruz derseniz, bir
başka iktidar da derki; hayır, bizim tercihimiz o değil, hemen ertesi
günü iktidara geldiğinde bunu değiştirmeye kalkarsa yazboz tahtasına
döner eğitim.
Hani biz diyoruzki istikrarlı olacaktır, hani devlet politikasıdır, o
halde üzerinde ciddi bir şekilde görüş farkları bulunan birtakım ibare
leri şûranın onayından geçmiş gibi kamuoyuna sunmayalım Sayın Baş
kamın. Bilhassa bunu sizlerden istirham ediyorum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum.
Önce bir usûl konusunu ben de müsaadenizle kısaca izah etmeye
çalışayım.
Bundan önceki bütün şûra toplantılarında usûl, — Eğer yanlış söy
lüyorsam beni lütfen daha tecrübeli değerli eğitimciler ikaz etsinler —
Bakanlık görüşünü kesin şekilde hazırlar, o kararı tartışmaya getirir.
Mesela ilkokul 3 yıldan 5 yıla mı çıkacak, Sayın Merhum Haşan Âli Yücel’in teklifi, bunu ilkokul kaça çıksın diye değil, 3 yıldan 5 yıla çıksın
diye hazırlayıp sadece tartışmak üzere şûraya getirmiştir. Aynı şekilde,
diğer bütün şûra toplantılarında da böyle olmuştur. Bu yanlıştır da de
mek istemiyorum, fakat biz hazırlık dokümanının dışında önce iç do
küman hazırladık, ancak şöyle tenkit edildik. Bunlar bir şey bilmiyor
lar, çalışma da yapmamışlar, zaten bu da aceleye getirildi, görüşleri de
yok; bunun üzerine sadece bu tenkitleri gözönüne aldığımızdan değil,
ama daha önce komisyonlar teşkil edilmeye başlandığı için, komisyon
larda aktif çalışmak isteyen temas ettiğimiz sayın ilim adamları ve eği

167

timciler bir ön komisyon çalışması yapmayı teklif ettiler ve Bakanlık
tan daha az üyenin katıldığı, daha çok Bakanlık dışından eğitimcilerin
katıldığı o komisyonlar teşkil olundu, onlar Bakanlığın müdahalesi dı
şında kendi uzmanlık bilgileriyle bu komisyonları çalıştırdılar ve rapor
ları hazırladılar. Biz sonuna kadar bu raporları yayınlanmış olarak —
dikkat buyurduysanız hazırlık dokümanının aksine sizlere göndermedik,
ancak teşrifleriniz sırasında tetkikinize arz ettik, basma da son anda
dağıttık, zaten son anda bastırdık. — üzerine de, Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanlığı ve şûra üyelerinden kimseyi bağlamayacağını özellik
le kaydettik. Bunu yapmayabilirdik, sizin söylediğiniz şekilde bir me
totla bütün şûra toplantılarında olduğu gibi uygulayabilirdik.
Bir de, gerçekten size geç gönderildi Savın Hocam, onda özür dile
rim, daha evvel de dinlemiştim, ama genel olarak bir ay öncesinden bu
raporlar intikal ettirildi.
Efendim, tercih eğitim yönünde olmalıdır şeklindeki görüşünüze canıgönülden iştirak ediyorum. Gerçekten de çok çeşitli finansman model
leri aranabilir, ama mutlaka eğitimin öncelikle devletin genel katma büt
çesinden finanse edilmesi gerekir.
Eğitime mutlaka öncelik vermek gerekir. Nitekim, Sayın Başbakan
da bu zaruretten dolayı bizim hükümet programımızda en başta gelen
önemi eğitime verdiklerini belirtmiştir. Ancak, hemen bir görüşünüze
daha iştirak edeyim.
Eğitim, buna mukabil büyük bir bütçe olduğu için her zaman en
fazla tenkise tabi bulunan, en fazla çıkartılan bütçe olmuştur. Sadece önem vermekle bir şey elde edemezsiniz, sadece o öğretmen başımızın
tacı demekle bir neticeye varamazsınız. Bunları, beni fazla maddeci gör
meyin, ama sonuçlandırmak lazımdır. Eğer bir konuya önem veriyorsa
nız, modern devlette o konuya fazla finansman verirsiniz, finansman
tahsisinde bulunursunuz.
Halbuki, maalesef son yıllarda eğitime tahsis edilen miktar bütçe
oranı olarak azalmıştır. Bırakınız daha fazla artırmayı, mevcudu bile
muhafaza edememiştir. Bunu her zaman itiraf etmişizdir. Onun için,
bundan sonra mutlaka bu miktarı artırmak mecburiyetindeyiz. Nitekim,
bunun ilk önemli işareti de, vergi kanununun olup olmaması gene tartı
şılabilir, ama vergi yoluyla da olsa bir ek finansman sağlanması olmuş
tur. Nitekim, bununla da yıllardır azalma yönünde temayül gösteren eği
tim finansmanı ilk defa artma göstermiştir. Ancak, bu da kifayet etme
mektedir.
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Bütün bu söylenenlerin tahakkuk edebilmesi, eğitime, başta bütçe
olmak üzere fazla finansman tahsisiyle mümkündür. Onun için bu veciz
konuşmanızdan dolayı bilhassa teşekkürlerimi sunmak isterim.
Sayın Ahmet Şahin, buyurun.
AHMET ŞAHİN — Sayın Başkan, saygıdeğer şûra üyeleri;
Temel Eğitim Komisyonundaki geçen raporun bazı konularının ne
reden geldiği hakkında kısa bir malumat arzedeceğim.
Temel Eğitim Kanunu çıkıncaya kadar ülkemizde maarif sistemi
mizin iki amacı, maariften istenen iki amacı lise seviyesinde anlamak
tadır. Birisi, üstün zekâyı tespit etmek, özellikle kırsal kesimindeki üs
tün zekâyı yakalamak. İkincisi ise, arkasında ailesi olmayan ve vasıfsız
bir insan kalacak olan kimseleri, gençleri vasıflı insan haline getirmek.
Fakat Temel Eğitim Kanununa kadar bu lise seviyesinde aranmakta, an
cak Temel Eğitim Kanunu bunun ilköğretim seviyesinde aranması sis
temini getirmiştir. Daha genç yaşta, daha erken geirilmek istenmiştir.
Efendim, Türk maarifinin ikinci Temel Eğitim Kanunuyla girdiği
iyi bir yol, köylüsüne kentlisine, Anadolu insanına tepeden bakan aydını
ona yaklaştırmaktır, bu çok mühimdir. Yani, aydın, tepeden bakmadık
ça, onun da 5 yıllık, 8 yıllık hepsine çocuğunu vereceği ve onun için eko
nomik fedakârlıkta bulunacağı inancındayım.
Efendim, 6 yaş hususunda veya 5 yaş hususunda bir yanlış anlamayı
umumiyetle gördüm. Bu tabirler, mecburi eğitim çağı, bir de mecburi
öğretim çağı olmak üzere ikidir. Orada bazı bünyeler çok küçüktür, bu
çocukların fiziki yapıları buna müsait değildir, endişeleri aslında, yani
60 aydan 72 aya kadar olan kısım mecburi eğitim çağı tabiriyle ifade
edildiği zaman, küçük değildir, eğitim için daha erken yaşların bir sa
kıncası olmadığı kanaatmdayım.
Efendim, bu ilköğretim içerisinde Türk maarifinin istediği, aradığı
iki unsuru, ilköğretim okullarıya kurmaya çalışırken, bunda başarısız
kalındığı pek çok ifade edildi. Ben burada dokümanlardan rakam vere
ceğim. Şimdi halihazır ilköğretim okullarında okuyan çocukların 3,6’sı,
ortaokullarda okuyan çocukların da ancak 10,8’i ilköğretimde okuyabil
mektedir. Zaten komisyon da bunu görerek esnek bir ifade kullanmıştır.
Özel öğretim kanununu tasvip ediyorum. Bazı kimselerin bunu 7072 yıllarına benzetmesine ve Anayasa Mahkemesi düşüncesine katılmı
yorum, çünkü yeni bir Anayasa vardır, 61 Anayasası değildir eldeki olan,
yeni Anayasayla yeni Anayasa Mahkemesi konusu, engeli çıkmaz.
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Efendim, bir teklifim, zannediyorum öğretmen kısmına da girer.
Okul ve öğrenci koruma dernekleri de öğretmenler, Dernekler Kanunun
daki yasaklayıcı 4 üncü madde münasebetiyle görev alamamaktadır;
alması gerekir düşüncesindeyim, çünkü en faal üyeleri onlardır, fakat
parayı sarfetmek için başka yetkisiz kimselerden, halktan yetki almaya
çalışmaktadırlar.
Ana okulu öğretmenleri diye bir tabir devamlı söyleniyor. Aslında
burada ana okulu öğretmeni denmiyor, yardımcısı deniyor, yani rehber
öğretmen gibi bu eski eğitim sisteminde de vardır, pek bu kadar yadır
gamıyorum.
Eylül imtihanlarının öne alınmasını destekliyorum. İlkokullarda ve
ortaöğretimde kayıtların öne alınması, öğretmen yerleştirmek açısından
çok faydalıdır. Yani öğretmen geldikten sonra sınıflar teşekkül ediyor,
•ondan sonra ihtiyaç açığa çıkıyor. Onun için öne alınabilir.
Sayın Çelik Bey’in ifade ettiği, din öğretimi seçmeli hale getirilmiş
tir ifadesini, temel eğitim komisyonunda, onu ağırlıklı din öğretimi ola
rak anlıyorum ben, çünkü Anayasa emri, din öğretimi seçmeli değildir.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efendim.
Bu vesileyle bir hatıramı arzedeyim; şimdi Sayın Yalçmtaş Plân
lamada Daire Başkanımız, ben eğitim uzmanıyım, Sayın Orhan Oğuz da
Millî Eğitim Bakanı. Biz o sırada Savın Yalçmtaş’m emriyle bir özel
yükseköğretim araştırması yaptık, netice facia çıktı. Süpürgeliklerde
sınıf açmışlar, laboratuvar diye bir şey yok. Özel gazetecilik, özel ecza
cılık, özel kimya, hâlâ o okulların şu anda mahzurunu taşıyoruz. Eczacı
konusunda Türkiye’de istihdam fazlası var. Kimya konusunda istihdam
fazlası var, gazetecilik konusunda bilmiyorum, ama bunlarda da var.
Şimdi, biz çok menfi bir kanaat serdettik ve Devlet Plânlama Teş
kilatı olarak da bu işe bir hayli mukavemet gösterdik, denetimi, kont
rolü arttırdık, hatta beni gidip, Sayın Orhan Oğuz’a o zaman, orada sol
cu uzmanlar var, onlar bu işi karıştırıyor diye şikâyet etmişler.
Şimdi, şaka bir tarafa, özel öğretim bir ek finansman olup, bütün
dünyada da uygulanıyor. Ama bir tek şartla; resmi okullar hangi deneti
me tabi ise, özel okullarda da aynı denetimi hiç taviz vermeden gerçek
leştiririz. Çünkü, Türk Millî Eğitim sistemi, Türk maarifi adı üzerinde
millîdir ve herkes bu millîliğe uymak zorundadır.
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Onun için, o sıradaki Anayasada olsun, bu zamanki Anayasada ol
masın, o bizi bağlamaz, kim kurarsa kursun, hangi vakıf teşkil ederse
etsin, biz nasıl İstanbul Üniversitesine, Ankara Üniversitesine bakıyor
sak, onlara da öyle bakarız ve bu konuya da son derece dikkatli yakla
şırız, orta öğretimde de daha önemlidir, ama yolu da kapamamak lâzım.
Efendim, Sevim Çameli, Yenimahalle Kız Meslek Lisesi müdürü ve
üyemiz; "Özel eğitime muhtaç olan özürlü çocuklarımızın da Türk eği
tim sisteminde ele alınmasını arzederim." demiş.
Özel eğitim sistemimizin bir parçası, ona da temas edilmiştir. Ay
rıca, şimdiye kadar hiç sistemimizde yer almayan benim de naçizane
beyanatlarımda arz ettiğim ve bütün dünyada olduğu halde bizim sis
temimizde bulunmayan üstün zekâlı, kabiliyetli çocukların eğitimine
de ihtiyaç olduğu konusunu bu komisyonda ele aldıkları için de ilgili
komisyon üyelerine teşekkürü özellikle borç biliriz.
Sayın Bahir Gürer, buyurun.
BAHİR GÜRER — Sayın Bakanım, değerli üyeler ve sayın konuklar;
bugüne kadar akademisyenler birtakım öneriler ortaya atmışlardır ve
bu önerilerden bazıları kabul edilmiş, bazıları kabule şayan görülmemiş
tir. Önerilerin bazıları uygulayıcılara hedefler göstermiştir. Demişlerdirki, gökteki şu yıldızı yakala yere indir. Yönetici, uygulayıcı bu gökteki
yıldızı yakalayacağım diye yıllarca çalışmış, didinmiş durmuştur. So
nunda hiçbir şey elde edememiş, uygula diyen yöneticinin de ayağı yere
basmıştır, ama bu arada olan uygulayıcıya olmuştur, onu uygulatmaya
çalışan yöneticiye olmuştur.
Şimdi yükseköğretime geçiş programında birtakım öneriler yer al
mış. Bunlardan birisi sınavlar konusu. Efendim lise birinci sınıf sonun
da bir merkezi sistem sınavı yapacaksınız, lise ikinci sınıf sonunda bir
daha sınav yapacaksınız, lise üçüncü sınıf sonunda bir daha sınav yapa
caksınız ve böylece öğrenciyi üniversiteye kabul edeceksiniz.
Bugün Anadolu liseleri sınavları yapılırken bile ne kadar yaygara
lar koptuğunu, ne kadar keşmekeş yaratıldığını hepimiz biliyoruz. Be
nim burada söylemek istediğim şu; birtakım öneriler ortaya atılırken
öncelikle şartlarımızı gözönünde bulundurmalıyız, ayağımız yere basma
lı, bu bir.
İkinci konu;...
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BAŞKAN — Efendim, tam olarak daha belirli, elle tutulacak şeyler
söyleseniz, tam olarak anlaşılmıyor.
BAHİR GÜRER (Devamla) — Efendim burada önerilen sınav siste
mi bence geçersizdir ve yapılması, uygulanması zordur, bunu belirtmek
istiyorum. Lise birinci sınıf sonunda sınav yapıyorsunuz, öğrenciyi de
ğerlendiriyorsunuz; lise ikinci sınıf sonunda sınav yapıyorsunuz, değer
lendiriyorsunuz, lise bitirme başarısını da buna katıyorsunuz ve üniver
siteye öğrenciyi bu şekilde kabul ediyorsunuz. Böyle bir öneri var yük
seköğretime ilişkin programda. Ben bunun karşısındayım.
İkincisi, ölçme değerlendirme konusuyla ilgili, bilhassa rehberlik
konusu. Eğitimciler gücenmesinler, bundan yıllarca önce bir rehberlik
uzmanlığı ortaya atıldı ve bu uzmanlar üçer beşer okullara uzman ola
rak gönderildi, eğitim uzmanı olarak, rehber uzmanlar olarak gönderil
di. Düşünce, çok yerinde bir düşünce, ama 80 kişilik sınıflar karşısında
uygulayıcının gökten yıldız indirmesi gibi bir şeydir bu bana göre. Dü
şünün, iki tane rehberlik uzmanı vardır bir okulda, 20 tane sınıf vardır
80 er kişilik, bunları bir rehberlik uzmanının bir yere yöneltmesi yahut
da ruhsal durumunu dengeye sokması bence hayalden başka bir şey de
ğildir. Kaldı ki, bir tarafta diğer öğretmenler 30 saat ders okutarak 15
•saat ders ücreti alır, ya da bir okulda 15 saat maaş karşılığı ders okutur,
hiçbir ders ücreti alamaz. Beri tarafta bir şey yapamamanın ezikliği
İçinde bulunan rehber uzmanı arkadaşlarımız 12 saat ders ücreti alır.
Bunların düşünülmesi ve gerçeklere uygun, sistemimize uygun, okul
larımızın durumuna uygun kararlar alınmasını ben bilhassa rica ediyo
rum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim teşekkür ederiz.
Burada rehberlik konusunda kısaca bir cümleyle şunu söyleyeyim.
Belki, eğer oturtulabilirse, daha önceki şûra toplantılarında da söylen
miş, Türk eğitim sistemine yönlendirmeyi; ölçme değerlendirmenin
içinde bulunan sadece sınavlar ve nota bağlı sistemin dışına çıkarılması
nı getirebilirsek, sizin söylediğiniz gibi şartlar şu anda müsait görünmü
yor, bilhassa kalabalık sınıflar, öğretmenin yetiştirme tarzı, çift tedrisat
buna hakikaten uygun değil, olumsuz ortam var, ancak bir gerçek var, bi
zim bu klasik eski sistemimizde ölçme değerlendirme de artık terkedil
miş bir sistemdir. Maalesef rehberlerimiz, sizin haklı olduğunuz gibi, şu
anda üzerinde rehber öğretmen yazılı odalarını da terketmiş durumda
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dır. Klâsik eğitimcilerimiz ve klâsik eğitim sistemimiz rehberlik şeklinde
yönetmeyi, ölçme ve değerlendirmeyi kabul etmemiştir, reddetmiştir,
îşte zaten şûranın teklif ettiği bizim de Bakanlık olarak, belki erken bir
açıklama arzediyorum ama muhakkak sistemimize modern ve çağdaş
olarak getirmek istediğimiz bu; bunu nasıl yapabiliriz, belki de şartları
geliştirerek, ancak, belli bir vade içinde yapabiliriz. Bu modern rehber
liği, yönetmeyi, kaabiliyete göre değerlendirmeyi ve sadece klâsik, ko
lay, sınav ve not sistemine bağlı kalmamayı muhakkak esas almak mec
buriyetindeyiz.
Sayın Nevzat Yalçmtaş, buyurun efendim.
PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ - Sayın Başkan, Muhterem Divan
çok değerli üyeler; Sayın Bakanım, buyurduğunuz gibi sona kalmanın
dona kalmanın dezavantajı içindeyiz, fakat sessiz el kaldırmak değil,
sesli olmak gerektiğini gördük. Demekki sessiz çoğunlukta olmamak
lâzım. Bu küçük şakadan sonra, benim temas edeceğim üç nokta, üçü de
geçiş, yükseköğretime Geçiş Komisyon raporuna ilişkin.
Birincisi, ana komisyonun mutabakata varamadığı noktalardan
birini ihtiva etmektedir. Hatırlarsanız, Sayın Dülger Hanımefendi 5
nokta söyledi, zatıaliniz de bunları özetlediniz. Bunlardan bir tanesi.
Yükseköğretime geçişte bazılarının mevcut sistemin muhafazası, bazı
larının da değerledirme dosyalarına dayanarak bir yerleştirme gerek
tiği konusundaki fikir ayrılığı. Zannediyorum ikinci noktaya iştirak
etmek fevkalâde zordur.
Bugün ÖSYM sisteminin aksayan yönleri olabilir, fakat sistem
kendi içerisinde gittikçe yerleşiyor. Ama biz yükseköğrenim gençlerini
birtakım dosyalara bakarak yerleştirme prensibini getirir ve birtakım
uygulama yolları ararsak, bu bir karmaşa yaratır, Sayın Hocamın de
diği gibi, bütün eğitim sisteminin dayandığı bazı prensiplere aykırıdır,
demokratik olmak prensibine aykırıdır. Türkiye’yi düşünürsek, gerçek
çilik prensibine aykırıdır. Çünkü, Edirne’deki, İstanbul’daki, Kayseri’deki, Van’daki, Hakkari’deki öğretmenler de, gerçekçi olalım, kendi
öğrencilerinin daha istenilen fakültelere girmesi için çalışırlar.
BAŞKAN — Başarı yükselir efendim.
PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) — Evet efendim, iş
te böyle kontrol ve bir standart bulma güçlüğü ve keşmekeşliği içerisi
ne düşer. Ferdi tercihlere yer verme prensibine aykırıdır.
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Esasen o kadar sene okumuş bir genç, onun ebeveyni ve öğretmen
leri bir meşveret içerisinde günlerini ayırarak o 21-22 tercihle zaten
kendileri uğraşıyorlar, başımızdan geçti, birkaç sene, oğullarımız dola
yısıyla, Yani bunu yalnız takviye edebiliriz. Şöyleki: madem değerlen
dirmede dosya sistemi işleyecektir, daha aktif bir katkısı olmuştur,
hocaların, değerlendirme dosyalarını tutanların, öğretmenler ve mü
dürler gençleri daha iyi yöneltmek için bu işi yapabilirler. Birinci nok
ta bu idi efendim.
İkincisi, yine aynı raporun (f) ve (h) maddeleri, hatta ondan önki (e) maddesi katı bir sisteme doğru götürüyor. Dikkat buvurulursa
burada mesleki teknik lise mezunları, imam hatip okulları, diğer kla
sik lise dediğimiz okullardaki programlara uygun yükseköğretim kurumlarma giriş sağlanır. Rapor kendi içinde tutarlı, yani bugünkü de
mokratik sistemi bir tarafa bırakacağız, sen mademki bir teknik li
seden mezunsun, şu dersleri gördün, peki mezun olma yıllarında terci
hi değiştirmişse, tabii esnek ifadeler de konmuş, ama bu tavsiyeler so
nunda mekanizmalar doğru götürür idarecileri, otururlar düşünürler,
hangi mekanizma diye. Bu doğru değil.
Demokratik bir sistem getirilmiştir. Zatıaliniz fevkalâde iyi hatır
layacaksınız, bu sistem seneler önce getirilirken o gün sizinle de yaptığı
mız istişarede aynı şeylere karşıydık. Korkmayın, bizde de aynı şey oldu,
zannedildiki bu sistemi getirirsek bütün her yer dolacak, taşacak, başka
türlü de zaten canlandırılamıyordu, canlandı, meslek okulunu isteyen,
formasyonuna güvenen gelir hazırlanır; girdi, tercihini değiştirirse, baş
ka bir fakülteye girmek istiyorsa açıkça yazılır. Bu gelişen bir toplumda
demokratik prensipler zedelene zedelene götürülemez. Bilakis aça aça
götürmek lâzım. Mekanizmalar, kuruluşlar bakanlıklar sadece yardım
cı olmalıdır.
Üçüncü ve son nokta Sayın Bakanım, bu raporun 1 inci maddesinde
ki bir husustur, katılmamak elde değil. Belki bu konu tekrar gelecek,
yani Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK’nun bir bütünlük
içinde çalışmasını engelleyici durum.
Eğer böyle bir durum varsaki bu burada yer almıştır, kanunlarda
zaman zaman görüyoruz ve televizyonda da seyrediyoruz, zatıalinizin
başkanlığında toplanıyor ve bir istişari mekanizma var. Bu yetersiz mi,
bu yetersizse çok daha açık ve net tedbirler getirilmelidir. Bir ülkenin
eğitimi bir bütündür, kompartımanlara ayrılır, ve bunlar ayn ayrı geliş
melere, bir ağacın dallarına benzetmek lazım dallar var, gövde bir olma
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lı. Oysa birtakım problemler, sürtüşmeler, kaynak israfları çıkar, birta
kım mezunlar verilir, bunda kullanılamaz. Bu durumdaki temenniye iş
tirak ediyorum, sadece iştirakla kalmamalı bu iş, nerede sistem aksıyor,
nereden kopmuştur, YÖK’te iş nerede çıkmazlara doğru gidiyor belki
öbür komisyonlarda gelecek. Bu kurulmalı.
Teşekkür ederim efendim.
BAKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Prof. Yalçmtaş'a.
Efendim, üniversiteye giriş konusunda demokratiklik ve sosyal ta
lebin karşılanması konusu gerçekten çok önemli. Bunun otoriter rejime
sahip ülkelerle demokratik rejime sahip ülkeler arasındaki en önemli
farklılıklardan biri olduğunu biliyoruz.
Nitekim, demokratik ülkelerde herkes, istedikleri eğitimi yapabili
yor ve meslek seçiminde hür olabiliyor. Otoriter ülkelerde ise belirli
testlerle ve yönlendirmelerle sadece ekonominin insan gücü talebine ve
istihdama uygun olarak bu yapılabiliyor. Elbette buna dikkat etmek lâ
zım ve elbette üniversiteye geçişde biz sadece birtakım dosyalara bakıp
sen iyi doktor olursun, sen ise torna ustası, demeyeceğiz. Eğer öyle anlaşılıyorsa, peşinen bir reaksiyon lütfen kabul edilmesin, ama bendeniz
de naçizane bu fikirde değilim. Ama, bunun çok ötesinde sadece eğitim
de hiçbir fırsat eşitliğine dayanmadığını çok iyi bildiğimiz ve belli ölçü
de nokta şeklinde değerlendirmelerle öğrencileri sınavda iyi netice al
maya göre yönlendirilmiş bir mekanizmanın da kusursuz, adil, iyi işler
bir mekanizma olduğunu müdafaa etmek bence mümkün değil, ama de
diğiniz doğrudur, yolları tıkamadan ve sadece bürokratik şekilde dosya
lara bakıp geçmişi bu şekilde değerlendirmeden işler bir sistem arayışı
da lâzımdır. Zaten, esasen, bunu biraz sonra oylarınıza da sunacağız. Bu
konudaki aydınlatıcı konuşmanız için özellikle teşekkür ediyorum.
Meslek okullarına geçiş konusunu da dikkat buyurduysanız ben arz
ettim, meslek okullarına yükseköğretimde dikey geçişleri bakımından
sınırlandırmak, bu okulların motivasyonunu ortadan kaldırmaktadır.
Yükseköğretim - Millî Eğitim Bakanlığı bütünleşmesi ise, 82 Anaya
sasına göre - uzun uzun bunu yüksek Öğretim Komisyonunda arz etmiş
tim - adeta şu halde bırakılmıştır, şu anda tartışmaya gayet tabii açık
tır, ilk konuşmamda söylediğim gibi, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta
öğretim Bakanlığıdır. Bunu tamamlamak için bir Yükseköğretim Ba
kanlığı en azından icabeder, yani yürütme organı içindeki yerini tamam
lamak için. YÖK eğer Yüksek Öğretim Bakanlığına dönüşecekse, ki Sa-
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y ırı Doğramacının da alternatif tercihlerinden birisi olduğunu biliyorum.

O taktirde bu siyasi sorumluluk, Anayasa, Meclise karşı sorumluluk, do
layısıyla millî iradeye karşı sorumluluk açısından meydana gelir.
Uzun nutuk şeklinde anlamayınız, ama devleti meydana getiren or
ganların yetkileri, sorumlulukları iyi belirlemek durumundadır. İyi iş
leyen bir Anayasa, iyi işleyen bir esas teşkil etmek zaruridir. Zaten ma
lumunuz olduğu üzere, devlet yapısı ancak böyle demokrasilerce tahak
kuk eder.
Şimdi, yasama organını izah etmeye lüzum yok, yargı bağımsızlığı
da elbette millet adına karar vermek şartıyla sağlanır. Fakat, yürütmeye
gelince, yürütme, yasa organından çıkan, seçilen ve millî iradeye temsili
şekilde muhatap olan bir kuvvettir ve ilk muhatabı da millî iradeden çı
kan yasama meclisidir. Dolayısıyla, yürütme organının bu açıdan idareye
taalluk eden hiçbir konuda yetkisinin olmadığı düşünülmemelidir. Eğer
yetkisi yoksa sorumluluğu da olmamalıdır. Burada, yetkisiz bir sorum
luluğumuz vardır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak YÖK ile münasebette.
Bu yanlıştır, bir.
İkincisi de, Yüksek Öğretim Kurumunun, Anayasa statüsünde millî
iradeyle bağlantısı yoktur. Yani, sorumluluğunu Millet Meclisine karşı
savunma durumunda olan yetkilisi yoktur, kendi sorumluluğunu millet
karşısında izah etmek durumu yoktur. Yani iş Anayasa çerçevesinde be
nim naçizane kanaatıma göre, hukuk ve siyaset bilimi görüşüme göre
yanlış vazetmiştir. Bu bir yargı organı değildir ki yargı bağımsızlığı
içinde olsun, yürütme organıdır. Dolayısıyla çözümü şudur;
Ya Hükümet içine alıp Yüksek Öğretim Bakanlığı yaparsınız ya Mil
lî Eğitim Bakanlığı na elbette ilmi özerkliği ve diğer özerklik sistemlerini
sarsmadan Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğuna verirseniz
ve bütün dünya ülkelerinde bu şekildedir veya bazı ülkelerde yüksek öğ
renim bakanlıkları da vardır, onu da kabul ediyorum; yahut da avn
özel bir statü varsa ve idare organı içinde, yürütme organı içinde, hükü
metin dışında bunun bir mesuliyeti olacaksa ve yetkisi olacaksa, bu da
yasama meclisiyle irtibatlandınlmalıdır. Yani nasıl savıştay bütçesi geçi
yorsa, Cumhurbaşkanlığı bütçesi geçiyorsa, aynı YÖK bütçesi de yürüt
me organında, hükümet dışında bir statüye kavuşturulmalıdır. Şimdi
bunların hiçbirisi yok Sayın Hocam, problem burada, bunu koymak
lâzım.
Onun için, temsili ve protokolde, başkanlığım YÖK bakımından hiçE ir mana ifade etmemektedir.
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Buyurun Sayın Fethi TOKER.
FETHİ TOKER — Sayın Bakanım, sayın Bakanlık Divanı üyeleri,
Sayın Şûra üyeleri; Bendeniz şûraya ilk gününden itibaren Yüksek Öğ
retime Geçiş Komisyonuna müşahit üye olarak katıldım ve her çalış
masında da aktif görev aldım.
Bu çalışmalarımızda yüksek öğretime geçişte meydana gelen so
runları tespit ettik ve raporumuzda problemler kısmında belirttik. Bu
problemlere nasıl çözüm bulabileceğimizi de diğer tarafta belirterek
çözüm çareleri aradık ve kurulunuza sunduk.
Bu konuşmalarımız ve tartışmalarımız sırasında ÖSYM nin aley
hinde hiçbir zaman bulunulmamıştır. ÖSYM nin yaptığı görevler tak
tirle anılmıştır. Her sistemin sorunları vardır, bu sorunlar dile getiril
miştir. Ben burada ÖSYM sistemi bırakılsın ve hemen notlarla seçme
işlemine gidilsin, ortaöğretim başarısı kullanılarak seçme işlemine gi
dilsin teklifini Sayın Dülger’den öğrendim. Herhalde bizim komisyonu
muzun dışında oluşmuş bir fikirdir.
Raporda notlar kullanılarak hemen ÖSYM sisteminden vazgeçilerek
notlara seçim yapılsın diye bir not yoktur.
BAŞKAN — Efendim, ortak komisyon kararında, o yok zaten, bu
rada yazılı olarak bulunmuyor.
FETHÎ TOKER (Devamla) — Bende yok o efendim, pardon.
Efendim, bu tarafı söylemekten vazgeçiyorum, çünkü elinizde ra
por vardır, onlar sizin kararlarınızı etkileyecektir.
Ben, asıl notlarla seçim yapıldığı taktirde pek uygun olmayan bir
yolun seçileceğini söylemek istiyorum. Biz ortaöğretimin her sınıfında,
lise ve dengi okulların 1, 2 ve 3 üncü sınıflarındaki notları toplamak
tayız, her yıla ait ve bunları belli oranlarda bizim sınav sistemimizde
alman puanlara katmaktayız, belli oranlarda ve bu sistemde belli oran
da öğretmen notunun etkisi vardır. Bunun yalnız öğretmen notuna
davalı olarak...
BAŞKAN — Yüzde kaç acaba, bir bilgi verebilir misiniz?
FETHİ TOKER (Devamla) — Efendim, biz bir testten almanı 1,
sayısaldan almanı 1, öğretmen notunu da 1/4 ağırlığında katıyoruz,
birinci kademede. İkinci kademede ise ağırlıklar çok farklıdır, katsayı
da 10/7 dir ikinci aşamada, ikinci sınav sisteminde.
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Bu notları aynı zamanda da yıllarca inceledik, bu notlar okuldan
okula büyük farklılıklar göstermektedir. Önemli olan, liselerde alman
not ortalamaları, diğer okul türlerine göre daha düşüktür. Halbuki,
bizdeki başarı, sınavdan aldıkları puanlar yönünden liselerin daha
yüksektir. Her okulun kendine göre bir not verme sistemi vardır. Bi
zim sistemimizde, daha yüksek puan veren liseler içinde de değerlen
dirme yaparsak, bizim yükseköğretim kurumlanna daha fazla öğrenci
veren okullardaki not ortalamaları diğer okullara göre, yalnız lise için
de daha düşüktür. Demekki iyi okulların, iyi öğretim yapan okulların
orta öğretim başarı notları düşük.
Şimdi bu kadar değişiklik gösteren ve her okuldan her okula farklı
olan bu değerlendirme ölçüsünü, eğer biz yükseköğretimde kullanırsak
büyük haksızlık yapmış oluruz. Birinci öneri çok büyük bir kargaşa
meydana getirir.
İkinci teklif, biliyorsunuz kura ile öğrenci seçimi, bu da burada
önerildi. Bu yol da denenmiştir başka bir ülkede ve sınav usullerine
çok sadık bir ülke, bir tepki olarak sınavdan vazgeçmiş ve doğrudan
doğruya herkesin kura ile kim alınabilirse onu almak yoluna gitmiş
tir, fakat 10 yıl içinde bu sistemden tamamen vazgeçilmiştir.
Kura sistemi gecesini gündüzüne katarak çalışan bir kimseyle, ta
mamen çalışmadan yükseköğretime gelen bir kişiyi aynı seviyede tut
maktadır, ki bunu da herhalde taktiredersiniz biz yükseköğretim ku
rumlanna öğrenci seçerken belli öğrenme gücü olan kişileri seçmek is
tiyoruz ki, daha iyi insan yetiştirebilelim.
Bu noktaların kararlannızda gözönünde tutulmasını ve komisyon
raporu eğer tasvibinize mazhar olursa, o raporda bizim merkezimize
düşen görevlere hemen başlanacağını ve yerine getirilmesine çalışılaca
ğını arzederim efendim.
BAŞKAN — Efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler ve
çalışmalar için.
Şimdi birkaç önerge var. Diğer sistemle ilgili konuları oylamaya
sunmadan sıcak ve ihtiyaçlar dolayısıyla dışarıda olan üyelerimizi ça
ğırmak hususunda görevlilerden ricada bulunuyorum.
Birisi Doç. Dr. Kâzım Yaşar'ın "Yüksek Öğretime Geçiş Komisyo
nu Raporu hakkında tenkitleri açıklığa kavuşturmak ve yapılan sataş
maları cevaplandırmak amacıyla..."
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Sataşma yüzünden size söz veremem, çünkü sataşma olmadı, Her
kes burada görüşünü belirtiyor, ama cevaplandırmak için söz veriyo
rum, buyurun.
Siz gelinceye kadar, Sayın Hüsnü Ciritli nin son derece kıymetli
b>ir raporu var, bir hayli uzun.
"Ekte sunduğum millî eğitimde gelişmeyi geciktiren koşullar baş
lıklı tebliğinin genel kurul toplantısında okunmasına ve ona şûra do
kümanları arasında yer verilmesine müsaade buyurulmasmı saygılarım
la dilerim." diyorlar.
Ben süratle baktım, gerçekten değerli bir rapor, yalnız bu tip ra
porları şûra dokümanları metni arasına alma usulünü getirirsek ger
çekten yeni bir yol açmış oluruz.
Ben Sayın Hüsnü Ciritli Hocamıza teşekkürlerimi arzediyorum,
hunu bir şûra dokümanı imişcesine değerlendireceğimize emin olsunlar.
Ayrıca, sistemin 8 yıla çıkarılması konusunda itirazları olan Nurul
lah Özkılıç, Seyit Ahmet Olgun, Mustafa Uzun ve İhsan Çiftçi nin ger
dekten ikna edici, son derece güzel gerekçeleri ihtiva eden bir dilekçe
leri var, sonunda da oylama istiyorlar. Onu da diğer oylamalar arası
na koyacağım.
Buyurun efendim.
DOÇ DR. KÂZIM YAŞAR — Sayın Başkan, şûranın değerli üyeleri;
Sayın Cahit Tutum bize özel okullardan bir telkin geldiği şeklinde de
anlaşılabilecek şekilde ağır bir ifadede bulunduğu için ben bunu sataş
ma olarak...
BAŞKAN — Efendim, siz esasa gelin lütfen, siz konuyu anlatın
kısaca.
DOÇ. DR. KÂZIM YAŞAR (Devamla) — 8 inci maddemizde Devle
tin yönetim ve gözetimi" deniliyor, "denetim" olacak, bu özel yüksek
okulların açılması konusundaki açıklamaları siz defalarca söylediğiniz
için o konuya girmiyorum.
Ancak, yükseköğretime geçiş konusunda alt komisyonların rapor
larının birleştirildiği üst komisyon çalışmasında bizim teklif ettiğimiz
geçiş sisteminin dışında ikinci bir alternatif olduğunu ben burada öğ
rendim.
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BAŞKAN — Gayet normal, çünkü siz müşterek komisyonda değil
diniz anlaşılan.
DOÇ. DR. KÂZIM YAŞAR (Devamla) — Komisyon başkanı olarakda teşkil edilen komisyonun üyesi olarakda orada idim ancak yazıl
mamış idi, burada öğrendim. Bizim teklif ettiğimiz sistem gayet açık.
Burada öncelikle mevcut durumda öğretmenlere hizmetiçi eğitim
verilerek karteks sistemine bağlı rehberlik sistemin kuruluşuna hemen
geçilmesi ve bunun bir an önce başlatılması öngörülmektedir.
İmtihanlar lise 1, 2, 3 üncü sınıflara yayılmıştır, çünkü sadece
lise son sınıfta çok yakın aralıklarla iki imtihan yapılması ve birinci
sinin, İkincisinin neticesine tesir etmemesi, öğrencinin lise 3 üncü sı
nıf derslerini tam lâyıkıyla çalışmamasına sebep olacağı için 1 ve 2
inci sınıftaki bilgi ve müktesebatmm ölçülmesinin de neticeye tesir
etmesinde fayda mülahaza edilmiştir.
ÖSYM hiçbir şekilde itham edilmemiştir, her türlü lise 1, 2 ve 3
üncü sınıflardaki imtihanı yapmaya muktedir ve hazırdır. Nitekim,.
ÖSYM Başkanı bizim komisyonumuzda değerli katkılarda bulunmuş,
ve kendisi de burada açıklamalarda bulunmuştur.
Arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Şimdi efendim, bu 8 yıla çıkmakla ilgili uzun önergede imza sa
hipleri, “Branş öğretmenliği ile sınıf öğretmenliğinin farkını, birbirine
uyum göstermesinin zor olduğunu, böylece belki zorunlu öğretimin,,
mecburi öğretimin 8 yıla çıkarılmasının mümkün olabileceğini, ancak
bunun eskiden olduğu gibi ortaöğretimin birinci kademesi, ortaokul
lar olarak kalmasının yerinde olduğunu ve ilköğretimin 8 yıla çıkarıl
masının yanlış olduğunu söylemişler ve sonunda da “madde 1 ; Orta
öğretim, ilkokula dayalı 3 yıllık ortaokullar ile en az 3 yıl öğretim
veren genel meslekî ve teknik öğretim kurumlarmm tümünü kapsar"
diye 1739 sayılı 1973’te çıkan Temel Eğitim Kanununda, 1970 VIII.
Millî Eğitim Şûrasından daha önceki dönemle ilgili bir tespit yapmış
lardır.
Daha evvel de arz ettiğim gibi lehinde aleyhinde olmak için söyle
miyorum, benim de bu konuda endişelerimin olduğunu yakın dostlarım
bilecektir, ancak şunu arzedeyim:
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Şu anda kabul edilmiş sistem, kanuni sistem zaten 8 yıldır, yani
Tdİz 8 yıla çıkarıyor falan dağiliz. Şu anda sistem 8 yıldır, ancak işle
memektedir, bu işlesin veya değişsin diye getirdik. Sistem buydu, ama
arkadaşlarımız komisyonda oturdular bu işlesin kararını aldılar.
Şimdi getirilen önerge, sadece bunu değiştirilmesiyle ilgili değil,
1969’a dönülmekle ilgili bir önergedir. Aleyhinde olarak arzetmiyorum,
yalnız neyi oyladığımızı bilmeniz bakımından arzediyorum.
Şimdi bu önergeyi oylarınıza arzediyorum:
meyenler... Reddedilmiştir.

Kabul edenler... Et

Türk Eğitim Sistemi Komisyonu 4 alt komisyondan meydana gel
di, bunların raporlarını okudunuz. Burada bu 4 alt komisyonun koor
dinasyonunu meydana getirecek ve arada işbirliğini temin edecek bir
ayrı komisyon kurma zorunluluğu şûranın birinci günü ortaya çıktığı
için bir ortak komisyon teşkil edildi ve her alt komisyonun seçtiği 3
kişiden oluşarak 12 kişilik bir komisyon meydana getirildi. Burada bi
raz çalışma usulümüzü karıştıran bu ortak komisyonun raporunu böyle
daktilolu olarak, size dağıtılacak şekilde hazırlayamamış olmasının da
sebebi... Savın Dülger komisyon sözcüsü olarak el kaldırıyor, herhalde
söyleyecek, çünkü bu komisyon biz toplanmadan biraz önce çalışmala
rını bitirmiştir, zannederim o bakımdan bu imkânı bulamadı.
Şimdi bu komisyonun, biraz evvel okuduğum teklifini size arzediyo
rum, zaten üzerinde yeterli derecede müzakere yapılmıştır.
"1 numaralı komisyon Türk Eğitim Sistemi Komisyonu
a) İlköğretim Alt Komisyonu
b) Genel Mesleki Teknik Ortaöğretim Alt Komisyonu
c) Yüksek öğretime Geçiş Alt Komisyonu
d) Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, Ölçme Değerlendirme Alt
Komisyonu.
Her alt komisyon 3 er üye ile 20 Temmuz 1988 günü saat 9.00 —
11.00 arasın şûra programında ayrılan süreye göre toplanmıştır.
1. Bütün alt komisyon raporları okunmuş, karşılaştırılmış. Temel
de iç tutarlılığın sağlanmış olduğu ve amaca uygun çözümlerin başla
dığı görülmüştür.
Alt komisyon raporlarının Şûra Genel Kuruluna onay için sunul
masına karar verilmiştir.
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2. Alt komisyon raporlarının tam mutabakat sağlayamadıkları 5
konunun alternatif çözüm teklifleriyle birlikte Şûra Genel Kurulu nun
tercihine sunulması kabul edilmiştir/'
Şimdi bu 5 konuyu arzediyorum, ayrıca iki sayın üyenin haber
dar olmadığını gayet normal karşılıyorum, çünkü onlar bu müşterek
komisyonun nihaî kararlarında bulunmamışlar.
"1. İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrencinin yönlendirilmesi,.
a) İmtihan (sınav) sisteminin kaldırılması
b) İmtihan sisteminin kalması
Yani, buradaki terimlerle ifade edersek, 8 yıldan sonra bir de okul
öncesini alırsak, 9 yıldan sonra 14 yaşma gelmiş, 13 yaşını doldurmuş
çocuğumuzu lise ve dengi okullara, ortaöğretime gönderiyoruz. Burada
yönlendirme yapabilmek için, yani şûra raporunda, ilgili komisyon ra
porunda söylendiği gibi 9 uncu sınıfı, ortaöğretimin ilk sınıfını müş
terek okuyarak sonraki sınıflara yönlendirme yapılıyor sistemde. Bunu,
yapabilmek için
a) Bir sınav sistemi var, bu sınav sisteminin kalması veya kal
dırılması.
Bu konuda tereddütü olan veya üzerinde kısaca konuşmak isteyen
var mı?
Buyurun.
Sayın Başkanım gelipte rahatsız etmek istemedim. — Halihazırda
ki duruma göre zaten yönlendirme kararları ortaokul ilköğretim oku
lunun son sınıfında mevcuttur, halihazırda zaten sistemde yönlendirme
mevcut, ancak problem şurada, sınav yapılıyor, sınav da zaten liseye
giriş için yapılmıyor, Anadolu liselerine yahut da meslek liselerine girer
ken yapılıyor, endüstri meslek liseleri için yapılmakta. Dolayısıyla bu
sınav da niçin yapılıyor, yersizlik yahut da maddi imkânsızlıklar nede
niyle. Dolayısıyla, mevcut bir sistem içinde...
BAŞKAN — Kaldırdığımız zaman nasıl bir seçme yapacaksınız?
— Sınavı kaldırdığımız zaman öğrencileri yönlendirdik. Diyelim
ki ortaokul son, ilköğretim son sınıfta çocuklarımızı yönlendirdik, nere
ye yönlendirdik, elektrik bölümüne, yeteri kadar elektrik bölümü olma
dığına göre çocukları nasıl alacağız, mecburen bir sınav yaparak başa
rılı olanları almamız gerekir.
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BAŞKAN — Peki Sayın Dülger, şu andaki komisyon raporlarında
Bununla ilgili bir hüküm var mı? Yani alt komisyon raporlarında..
İLHAN DÜLGER — Hayır efendim...
BAŞKAN — Anladım, teşekkür ederim, yani siz sınavdan yanasınız.
İLHAN DÜLGER — Hayır, ilköğretimden sonra ortaöğretime yön
lendirme.
BAŞKAN — Şimdi efendim, tabii bazı konuların unutulması nor
mal, bütün sistemi her yönüyle incelemek zor.
Bana öyle geliyor ki, bu ilköğretimden ortaöğretime, yani temel
-eğitimden ortaöğretime geçişteki sınav konusu her yönüyle tartışılmış
değil, konu ortak komisyonda farkedilmiş ve diğer konulardan birisi
olarak tartışılmış.
Eğer Şûra Genel Kurulu uygun görürse bunu hiç gündeme alma
yalım, yeterli derecede tarışılmadığı anlaşılıyor, ama ille de bir fikri
miz var derseniz oylarınıza sunayım, ama tatminkâr olmaz.
Buyurun Sayın Dülger.
İLHAN DÜLGER — Sayın Bakanım, İlköğretim Temel Eğitim Alt
Komisyonu, 8 yıllık ilköğretimin sonunda mutlaka bir imtihan olacağı
kabulü ile bunu ayrıca görüşmemiştir, bu imtihanı olağan kabul etmiş
tir. Ancak, Üniversiteye Geçiş Alt Komisyonu raporunda uzun vadede
çocukların tamamen rehberlik, kılavuzluk sistemiyle geçirilmesini tek
lif etmiş olduğu için, Yükseköğretime geçerken uygulanmayan bu sına
vın ilköğretimden ortaöğretime geçerken bırakılıyor olması problem
çıkarmıştır. Bunu da o safhada komisyon üyelerini toplamak mümkün
olmadığı için buraya getirmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Anladım, peki şunu sorayım size:
Bunu belki mesleki okullara gönderirken yönlendirmeyle değerlen
direbilirsiniz, ama mesele Anadolu liselerinde nasıl seçim yapılacaktır
v7eya fen liselerinde nasıl yapılacaktır?
İLHAN DÜLGER — Yani imtihan sistemi, bugünkü imtihan siste
mi mevcut şekliyle aynen devam ediyor, zaten ortaokul diploması, ilk
okul diploması, kaldırıldığı için fen lisesinin ortaokul kısmına geçecek
çocuk, gene imtihanla, fakat nakil usulüyle geçiyor.
BAŞKAN — Anladım efendim. Peki şöyle bir alternatif de aklıma
.geldi.
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Eğer uygun görürseniz, bu Temel Eğitim Komisyonlarının işi bitti
ğine göre, yarın da Genel Kurul devam edecek, akşam yine bir arada
olacaksınız. Biraz daha bu konuyu tartışmak ister misiniz, ben boşluk
görüyorum. Çünkü baştan getirdiğimiz zaman esasında sınav sistemi
nin ilköğretim öncesinden itibaren bulunduğunu ve meşhur, basında
ifade edilen popüler tabiriyle yarışma atı konusunun ortaya çıktığını
görmüştük ve bu yükseköğretime geçişte şimdi çok tartışıldı, ama di
ğer ortaöğretimde hiç tartışılmadı. Özel öğretim kurumlarmm, Ana
dolu liselerinin, fen liselerinin, genel ilkokullara girişteki bazı sınavlar^
Bunları ele alıp değerlendirmek lâzım.
Sizin söylediğiniz gibi ölçme değerlendirmenin ana ilkesi de ve ge
tirdiğimiz yeni sistem sınava değil değerlendirmeye dayalı bir sistem.
İLHAN DÜLGER — Evet, bunun için de sistemin gözden geçiril
mesi gerekti, sınavlı bir değerlendirme üzerinde mi duralım, sınavsız:
bir değerlendirme üzerinde mi duralım; temel prensibini alabilirsek,
üzerinde çalışılır.
BAŞKAN — O zaman, iki alternatif vardır. Birisi, bu saatten son
ra artık arizamik derinliğine tartışılmaz deyip bırakmak; bu da Şûra
mızın nazarlık noktası olsun demektir.
İkincisi de, bu akşam da var, yarın da var, bunu son madde ola
rak bütün diğer maddelerin dışında oylamayı bitirdikten sonra, mesela
Cuma günü tartışalım, karara bağlayalım. Bu arada da komisyon üye
leri bir araya gelip bunu bir tek gündem konusu olarak tartışsın de
mek var.
Şimdi ben o zaman bu ikisini oylarınıza sunuyorum.
İlk teklif anlaşıldı zannederim. İlk teklifime uygun diyenler elle
rini kaldırsın: Yani ilk teklifim şu; efendim, bu artık bu şûra içinde
ele alınamaz, bağlanamaz, derinliğine incelenemez.
İkinci teklifim; İki günümüz var, tek madde için toplanıp bu ko
nuyu da halletsinler.
İlk teklifimi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Şimdi ikinci teklifi uygun görenler...
"Şûra, eksiksiz olsun," görüşü ağırlık kazandı.
Cuma günü son maddeyi alıyoruz ve komisyonlardaki arkadaşla
rın bu akşamdan itibaren konuyu pişirip getirmelerini istiyoruz.
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“2. Ortaöğretim, lise yaşı, ki daha çok burada süre söz konusu
dur, 14-16 yaşlar 3 yıl, 14-17 yaş 4 yıl, 14 artı 3 artı 1 yıl, 3 daha faz
la mı? Herhalde 4 yıl olacak bu da.
İLHAN DÜLGER — Okulun ihtiyacına göre 3, 4 veya 5 yıl olabilir.
BAŞKAN — 15, 17, 3 yıl, şimdi isterseniz bunu 14 u bırakalım,
çünkü altını hallettik. Onu bitirenler yukarıya gideceğine göre, başla
ma yaşıyla uğraşmayalım.
Ortaöğretim. Lise ve seviyeli okulların süresi konusunu gündeme
getirelim. Burada da 3 yıl ve 4 yıl olmak üzere iki teklif var.
Bu konuda görüşünü kısaca belirtmek isteyen var mı?
3 yıl mevcut durumdur, teknik liselerin 4 yıl olması haricinde.
Buyurun Sayın Prof. Nihat NÎRUN.
PROF. DR. NİHAT NİRUN — Ortaöğretim komisyonu olarak mev
cut durumu teklif ettik. Ancak, ilköğretim kısmından gelmiş, gündem
deki mevzuların dışındadır.
BAŞKAN — Müşterek komisyonun bu konuda yetkisi var efendim,
ama siz 3 yıl olsun diyorsunuz, o başka.
Teşekkür ederim.
Bir dört yılcı var mı aramızda?
Buyurun.
(Yerinden bir üye) — Efendim, Cumhuriyet tarihinde lise hep 3
yıl olmuştur, ama şimdi teknolojik gelişmelerle yeni program çıkmak
tadır, öğretilebilecek yeni konular müfredat programına girebilir. Kaldıki, öğrenciler bu sistemle günde 8 saat ders görmektedirler. Eğer
arttırılırsa bazı derslerin daha yoğun ve daha bir rahat şekilde veril
mesi mümkün olacaktır. O bakımdan, 4 yıl olmasını teklif ediyoruz.
BAŞKAN — Bir şeyi mâlumat olarak arzedebilirim, herhangi bir
değer yargısına varmadan. Hocam daha iyi bileceklerdir, yanlışsa lüt
fen düzeltsinler.
Bildiğim kadarıyla, esnek olmak şartıyla, yani üstün kabiliyetli ki
şilere belki 15 yaşında üniversiteye gitme imkânı sağlanmak şartıyla
gelişmiş ülkelerde bu eğitim hem ilköğretimde, hem ortaokul diye bil
diğimiz iki kademeli eğitimde daha fazla bizden, hem de ortaöğretim
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dediğimiz lise ve denge okullarda daha fazla. Yani öğrenci, 16-17 yaşın
da falan pek başlamıyor, daha çok 18-20 arasında üniversiteye başlı
yor diyebiliyorum. Yanlış olabilir, siz ne dersiniz sayın hocam.
Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI — Efendim, benim bildiğim kadar
bazı doğu ülkeleri Hindistan, Pakistan hariç, ilk, orta ve lisenin top
lamı 12-13, arasındadır, ancak bazı düzenlemeler yapılır, meselâ İngil
tere’de 12 yıldan sonra 3 yıl da Üniversite tamamlanıyor, îskoçya’da
4 yılda tamamlanıyor. Bütün bunlar siyasi tercihlerdir.
BAŞKAN — Yani mümkündür ve çeşitli uygulamaları vardır di
yorsunuz.
Teşekkür ederim.
Ama bu konu her iki komisyonda da incelendi diye biliyorum. Di
ğer konu gibi değil.
Buyurun efendim.
(Yerinden konuşma.) — Liseden sonra askerlik yaşında büyük bir
açıklık kalıyor, Bunalım oluyor.
4 yıl kalsın.
BAŞKAN — Sadece askerliğe bağlamayınız. Askerliği buraya ayar
larız Sayın Komisyon üyesi arkadaşımız, konuyu uzun uzun tartıştık,
dolayısıyla bu ele alınmıştır ve bizim yetkili alt komisyon kararımız
3 yıldır dediler.
Buyurun.
BAŞKAN — Yeni bir perspektif, bazı teknisyen liseleri daha uzun,
daha külfetli geliyor, bu da motivasyonu azaltıyor fikri başka.
(Yerinden bir üye) — Efendim, bugün öğrenim süresi uzun olan
öğretim programlarına gençler itibar etmemektedirler. Ben 50 sene
yaşayacağım, bunun 25 senesini okumanın anlamı yok.
BAŞKAN — Evet, gençliğin çok seveceği bir gerekçe.
Efendim daha fazla tartışmayalım. Oylarınıza arzediyorum. Üç yılı
kabul edenler.
İLHAN DÜLGER — Bu durumda üniversiteye giriş yaşı 16'ya düş
müş oluyor.
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BAŞKAN — Biz zeki ve çalışkan bir millet olduğumuz için 15'de
olabilir.
Şimdi 8 yıllık temel eğitim program bütünlüğü içinde her yerde
başlatıldıktan sonra:
a) Ortaokullar ilköğretim programlarını uygulamak şartıyla bağİL
bulundukları lisede kalırlar,
b) Liselerden ayrılıp İlköğretim Genel Müdürlüğüne devredilirler^
Benim bildiğim, sizin şu temel eğitim raporunda tamamen bu konu,
halledilmiş, gene ortaöğretimdeki gibi, yani liseden ayrılıp İlköğretim
Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Bu gene ortak komisyonda gündeme
gelecek.
İLHAN DÜLGER — Efendim, üst komisyon itiraz etti. Uygun gö
rülmedi.
BAŞKAN — Ama şunu söyleyeyim yalnız, bunu ben dikkatle şim
di okudum, eğer diyelimki oylamadan "ortaokullar ilköğretim progra
mını uygulamak şartıyla bağlı bulundukları lisede kalırlar" kararı çı
karsa, sizin bütün temel eğitim sisteminin buna göre değişmesi lâ
zım. Çünkü siz hep varsayımınızı öteki ihtimale göre almışsınız.
İLHAN DÜLGER — Hayır Sayın Bakanım, şu şekilde.
Program bütünlüğü sağlamak esastır, yani 8 yıllık temel eğitimde
program bütünlüğü sağlamak esastır. Okulun yeri çok mühim değil
dir, bizim raporumuzun temel konusu bu.
BAŞKAN — Yani şu andaki sistem, 18 senedir uygulanamayan
sistem.
Buyurun efendim.
(Yerinde bir üye) — Efendim, komisyon uzun süre bu konuyu
tartıştı, her şeyi ortaya koydu. Üst komisyonda itiraz edildi diye o.
komisyonun aldığı karar hiçe sayılabilir mi?
BAŞKAN — Hiçe savılmıyor, oya konuluyor.
Yalnız şu konuda haklısınız. Zaten oylamalarda dikkat buyurduysanız, şimdiye kadar yapılan oylamalarda hep komisyon raporlarına
itibar edildi, tersi karar çıkmadı. Bu bakımdan şûramız bir hayli mu
hafazakâr.
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Şimdi 3 senedir de böyle oldu, yalnız şunu da söyleyeyim ki, bu
söylediğiniz konu çok tartışılan bir konu, yani konunun bir ayrı yeri,
ayrı bir önemi var.
Buyurun.
İLHAN DÜLGER — Efendim, temel eğitim komisyonu bunun İlk
öğretim Genel Müdürlüğüne bağlanmasını kabul etti. Ancak, Mesleki
Teknik Öğretim Komisyonu, mesleki teknik liselerin orta kısımlarının
kendilerine bağlı olarak kalmasını kabul ettiği için her iki komisyon
raporunda çelişki var.
BAŞKAN — Şimdi o zaman konu açık, birkaç defa anlattık, ben
•gene oylamaya sunmadan iki teklifin ne demek olduğunu arzedeyim.
Birinci teklif; Ortaokullar, ilköğretim programlarını uygulamak
şartıyla bağlı bulundukları lisede kalırlar. Yani şu andaki durum. Şu
anda, VIII. Şûrada karar alınmış, denilmiş ki, "ilköğretim okulları ku
rulur, bir; bir de temel eğitim 8 yıllıktır eskiden ortaöğretimdeydi or
taokullar, gelsin ilköğretime denilmiş ve ortaokullar liselerin bünye
sinde kalmış, meslek liselerinin de genel liselerin de devam etmiş, şu
anda da devam ediyor, ama devam ederken o ilköğretimin bir parça
sıdır" demişiz.
İLHAN DÜLGER — Ama program bütünlüğü sağlamamışız.
BAŞKAN — Program bütünlüğü de sağlamamışız.
İlâveten şimdi program bütünlüğü sağlamak şartıyla gene eski yer
lerinde kalsınlar teklifi birincisi.
İkincisi, liselerden ayrılıp, bu böyle olmayacak, liselerin bünyesin
de böyle devam eder. Liselerden ayrılıp İlköğretim Genel Müdürlüğüne
devredilir, ilköğretimin parçası olur. Bu daha radikal olur ve prog
ram bütünlüğü sağlanır. O zaman birinci teklifi düzeltiyorum İlhan
Hanımın ikazı ile şu andaki durumdan farklı. Buda daha geliştirilmiş
bir teklif. Bünyede kalıyor ama program bütünlüğü sağlanıyor. Öyle
mi efendim. Doğru söyledim mi? Yani üç hal var. Bir şu anda program
bütünlüğü de sağlanamamış, bünyede de duruyor, adı ilköğretimin
ikinci kademesi.
Şimdi oylayacağımız birinci teklifte genel liselerin bünyesinde or
taokul ortaokul olarak kalacak, ama program bütünlüğü sağlanacak,
ama onun dışında bütünlük olmayacak.
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İkinci teklifte, liselerden tamamen ayrılacak, İlköğretim Genel Mü
dürlüğüne devredilecek deniyor. Zaten aslında devredilmiş vaziyette.,
ama oradaki bünyedeki okullarda çıkarılacak, çünkü bünyedeki okullar
öteki genel müdürlüklerde devam ettiriliyor.
Kısaca;
a) Lise bünyesinde ortaokul, programları düzeltilerek kalsın mı?
b) Lise bünyesinden ayrılıp 8 yıllık bütünlüğü sağlamak üzere ilk
öğretim bünyesinde’mi olsun?
Birinci teklifi oylarınıza arzediyorum.
İkinci görüşü oylarınıza arzediyorum.
İkincisi kabul.
Teşekkür ederim.
1. Yüksek öğretime geçişte;
a) Öğrenci değerlendirilmesi, yetenek, rehberlik ile üniversitede
branş seçimi ancak kısa dönem için kademeli sınavlarla ÖSYM tara
fından yapılmalı.
b) ÖSYM uygulaması hemen kaldırılıp rehberliğe geçilmeli,
c) ÖSYM devam etmeli.
Bu konuyu çok tartıştık, ayrıca söz vermeyeceğim.
Birincisi şöyle, üniversite giriş sınavı yerine daha değişik değer
lendirmeler olsun, ama bu belirli bir vadede de olsun.
İkincisi üniversite giriş sınav sistemi hemen kalksın.
Üçüncüsü üniversiteye giriş sınav sistemi devam etsin.
Şimdi oylarınıza arzediyorum;
Üniversiteye giriş sınav sistemi yerine başka bir sistem bulunsun,
ama belli bir vadede olsun görüşünü oylarınıza arz ediyorum:
İkinci görüşü oylarınıza sunuyorum: Bu görüşte olan yok, var mı
efendim, lütfen işaret buyurun. Yok.
Üçüncü görüş; Üniversite giriş sınav uygulaması şimdi olduğu gibi
devam etsin; Kabul buyuranlar...
4 reyle kaybettiniz. Savın Doğramacı.
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Efendim demekki bundan çıkan sonuç şudur, müsaadenizle yo
rumlayayım.
Demekki bu konuyu oturup daha ciddi şekilde gözden geçirmek
lâzım.
Yani o kadar basit bir konu değildir, 4 rey fark var, 1 rey fark ol
sa bile, biz demokrasiye her zaman inanıyoruz, ama oturup bunu, za
ten taahhüt buyurdular veya biz öyle rica ettik, ÖSYM nin, sonra Millî
Eğitim Bakanlığının ve ilgili kuruluşların oturup tartışması lâzım Ama
şenel kanaatim, biraz da olsa ibrenin, her ne kadar Sayın Yalçmtaş’m
konuşmaları da birkaç puan farkettirdiyse de, ibrenin, kalkması ko
nusunda şikâyet konusu da olduğu anlaşılıyor, ama o kadar basit bir
iş olmadığı da meydandadır. Bu mülahazaları Başkanlık divanı olarak
özellikle zapta geçirmek istiyoruz. Oylama miktarını, ortaya çıkan so
nucu, itirazları tam bir kanaatin hasıl olmadığını, ancak oylamada bi
rinci sistemin daha fazla tavsiyeye şayan bulunduğunu lütfen zapta
geçirelim.
Son olarak, öğrenci değerlendirmesi sistemi.
Bunlar öyle konularki, aslında bıçak sırtı konular, böyle çok ça
buk da karar verilecek konular değil.
Öğrenci değerlendirme sisteminde;
a) Ders geçme,
b) Sınıf geçme,
c) Zorunlu derslerden sınıf geçme, seçmelilerde ders geçme.
Bunlar da izah edildi sınıf geçme dediğimiz sistem şu anda orta
öğretimde uyguladığımız sistem.
Ders geçme de belirli şekillerde biliyorsunuz yükseköğretimde uy
gulanıyor.
Zorunlu derslerden sınıf geçme, seçmelilerden ders geçme ise, sı
nıf geçme sistemidir aslında, ama seçmelilerde kısmî olarak ders geç
me sisteminin denenmesi demektir.
Bu konuda ilâve edilecek bir şey, oylamaya arzetmeden evvel
ilâve edilecek bir şey var mı?
Sayın Başkan, sayın rektörümüz komisyon görüşünün de ders
geçme şeklinde olduğunu söylüyorlar.

V
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İkinci görüş sınıf geçmedir, şu anda uyguladığımız sistem.
Üçüncü görüş, zorunlu derslerden sınıf geçme, seçmelilerde ders
geçme.
Esasında birinci, ders geçme yeni bir sistemdir, diğerleri mevcut
sistemdir.
Oylarınıza arzediyorum;
İkinci, sınıf geçme;

1. Ders geçme: Kabul edenler...

Kabul edenler...

Zorunlu derslerde sınıf geçme, seçmelilerde ders geçme. Bunda
bir şey yok.
Birincisi kabul edilmiştir.
İLHAN DÜLGER — Sayın Bakanım, zabıtlara geçmesi bakımın
dan bir şeyi arzedebilir miyim?
X II. Millî Eğitim Şûrası çok iyi düzenlenmiş, iyi organize edilmiş
bir şûra ve bu sıcakta çok uzun süreler bütün komisyonlar geç saat
lere kadar çalıştılar.
Birinci komisyon olan Türk Eğitim Sistemi Komisyonu 200 kişiye
yakın bir komisyon, 4 alt komisyonu var ve çok da fazla, konular güç
ve çetrefil olduğu için tartışma ihtiyacı var. 1,5 gün bu komisyonlara
biraz az gelmiştir. Bu sabah yapılması gereken üst komisyon toplan
tısı için ise sadece 1,5 saat vakit ayrıldığı için 4 alt komisyonu rapor
larının okunması ve tartışılması çok dar bir süreye sıkışmıştır. Bu
bakımdan, yeteri kadar incelenmeden gelmiş olan bazı boyutların ol
ması durumunda üst komisyon konuyu tekrardan, öngörülen konuları
tekrardan müzakere edip verilecek bir süre içerisinde getirmeyi ken
disi teklif etmiştir.
Bütün çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi efendim, zaten alman kararlar dikkat ettiyseniz hep ana ko
misyonların istikametinde olmuştur, yani hangi görev verdiysek o ko
misyonların ortaya çıkardığı neticeler istikametinde olmuştur ve şunu
da söyleyeyimki, alman kararların hepsi yenilikçi ve reformist mahi
yette olmuştur, tabi reformist mahiyette olmayanların daha kötü ol
duğunu söylemek istemiyorum. Belki de bazılarının uygulanabilirliliği
konusunda tartışma olacaktır, problemleri olacaktır. Bunu zamnn
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gösterecektir, gene de Cuma gününe kadar vaktimiz var, tartışmalara
devam edelim, özellikle bu alt komisyonda görevli arkadaşlar fırsat
buldukça alt komisyonlarda bir araya gelsinler, çünkü son derece zor,
sıcak, ama verimli mesaîlerdir.
Türk Eğitim sistemi konusundaki tavsiyelerinizi mutlaka gözönüne alacağız, değerlendireceğiz. Tabii bu verilen kararlar hemen uygu
lanacak kararlar değil, ama en azından kamuoyunda tartışılacak, Ba
kanlıkta veya Yüksek Öğretim Kurulunda ele alınacak, gerektiğinde
tekrar şûralar seviyesinde veya başka seviyelerde ilmi toplantılarda
tartışılacak, Hükümetin ve Meclisin gündeminde olacak, kısaca Türk
Halkının ve aydınının gündeminde olacak konulardır.
Hepinize tekrar teşekkür eder saygılar sunarım.

.

D — TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ KARARLAR
A) İlköğretim :
Karar 1. İlköğretimin temel amacının, öğrencilerin; temel seviye
de hayat, vatandaşlık, matematik ve fen bilgilerini almaları, ahlâkî de
ğerleri benimsemeleri ve yaşamaları, içinde yaşadığı toplumun kültü
rünü tanımaları ve tarih fikrini geliştirebilmeleri, demokratik devranış kazanmaları, çeşitli yeteneklerini deneyerek, üst eğitim kademele
rinden birini veya bir mesleği seçebilme olgunluğunu kazanmaları,
şahsiyetli olmaları, çevreye ve topluma uyum sağlamaları için gerekli
eğitim öğretim imkânlarını veren eğitim kurumlan olarak düzenlen
mesi.
Karar 2. Halen liselerin bünyesinde bulunan ortaokullann tama
men ilköğretim bünyesine alınması.
Karar 3. İlköğretime başlama yaşının 72 ay olarak belirlenmesi;
ancak, velisinin isteği ile, "okul olgunluğu'na gelen çocuklann da
okula kaydının yapılması ve bunun yaş bakımından alt sımrlannın 66
ay olarak tespit edilmesi.
Karar 4. Sekiz yıllık mecburî öğretime geçişin, bir program ve
sistem bütünlüğü içinde uygulanması; VI. plân dönemi sonuna kadar
tedricen yaygınlaştırılması.
Karar 5. Mevcut ortaokullann, ilköğretimle bütünleştirilmesi.
Karar 6. Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerin mecburî öğrenim
çağındaki çocuklannın eğitim problemlerini çözmek üzere gezici okullânn kurulması, bu konunun önem kazandığı bölgelerde bir an önce
pilot uygulamaya geçilmesi.
Karar 7. Ortaokullar ile ilköğretim okullannnı son iki yılında her
öğrenci için ayn bir değerlendirme dosyası tutulması.
Karar 8. İlköğretimde (8 yıllık) ortaöğretim kurumlanna geçişin,
ilke olarak imtihansız sağlanması; ancak, talep çocukluğu dolayısıyla,
ilgili ortaöğretim programlanna geçişte sıralama imtihanı yapılabil
mesi; talebin boyutlanna göre bu imtihanlann okullar veya merkezce
uygulanması.
Karar 9. Aileye; temel çocuk terbiyesi ve sosyalleşme ile ilgili
görevlerini hatırlatacak tedbirlerin geliştirilmesi.
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Karar 10. Öğretmenin ve okulun aile ile ilişkisinin sıklaştırılması,
okul-aile uyumunun sağlanmasına itina gösterilmesi.
Karar 11. Sekiz yıllık ilköğretimin ortak ve aynı bir öğretim prog
ramına kavuşturulması; mevcut ilkokul, ortaokul farklılığının ortadan
kaldırılması.
Karar 12. Sınıf öğretmenliği ve ders öğretmenliği sistemlerinin,
her yaş grubunun ihtiyaçlarına ve geliştirilen eğitim teknolojisine göre
ayrı ayrı değerlendirilmesi.
Karar 13. Okullarda, yöreye ve talebe göre seçmeli programların
bulundurulması.
Karar 14. Okulların, yaygın eğitimle örgün eğitimi başdaştıracak,
çevredeki çeşitli eğitim kurumlannın imkânlarını kullanabilecek esnek
liğe ve yetkilere sahip kılınması.
Karar 15. Merkezi yerlerden başlanarak diplomaların sekizinci yı
lın sonunda verilmesi uygulamasına geçilmesi; beşinci yılın sonunda
verilen diplomaların kaldırılması.
Karar 16. öğretim programlan hazırlığı ve eğitim teknolojisi se
çiminde kullanılmak üzere, her kademe ve yöre için "öğrenme güçlük
leri araştırmaları'nm yapılması.
Karar 17. Okullarda tabiat kolleksiyonlan, müzeler, sergiler, se
ralar ve hayvan yetiştirme yerlerinin kurulması; öğrencilerin gözlem,
araştırma ve uygulama yapmalannın teşvik edilmesi; çevrede mevcut
müzelerin ve benzeri yerlerin gezdirilmesi.
Karar 18. öğrenci velilerinin, çocuklannm durumu ve yönelmesi
yararlı olacak meslekler ve bilgi alanlan konusunda aydınlatılması.
Karar 19. Yatılı ilköğretim bölge okullarından mezun olan kız öğ
rencilerin, meslek kazandırıcı okullara imtihansız alınmaları; kız öğ
rencilerin okula devamlarının özendirilmeleri.
Karar 20. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem veril
mesi; zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıfların açılması;
zihin ve beden bakımından özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırıl
ması.
Karar 21. Dergi ve diğer kaynakların, standartlara uygun olmak
şartı ile müfettişlerin gözetiminde, okul müdürü ve öğretmenler tara
fından seçilmesi ilkesinin benimsenmesi.

t

195

B) Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim :
Karar 1. Ortaöğretimin sekiz yıllık ilköğretime (temel eğitime) da
yalı en az üç yıllık eğitim ve öğretim veren genel, mesleki ve teknik
öğretim kurumlan olarak tanımlanması.
Karar 2. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak bir ge
nel kültürün verilmesi; bu öğretim kademesinde öğrencilerin, kişilik
bütünlüğünün geliştirilmesinin, onlara milli kimlik şuurunun kazandınlmasınm ve milli tarihinin, sosyal ve kültürel varlığınnı öğretilmesi
nin, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlanması.
Karar 3. Ortaöğretimin, bütün öğrencileri ilgi ve istidatları doğrul
tusunda, günün ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen çeşitli programlarla
yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlan
ması.
Karar 4. Ortaöğretim kurumlannda; görevler yerine getirilirken,
öğrencilerin istek ve kabiliyetleri ile ülkenin kalkınma ve büyüme ihti
yaçları arasmda denge sağlanması;
Ortaöğretim kurumlannda, bu temel görevlerin yerine getirilebil
mesi için; "yüksek öğretime" "hem mesleğe ve iş hayatına, hem de
yükseköğretime" hazırlayan programlann düzenlenmesi.
Karar 5. Ortaöğretim kurumlannda millî eğitimin genel amaçlan
çerçevesinde ortak bir genel kütlür vermek maksadıyla 9. sınıflarda
ortak genel kültür derslerinin okutulması; meslekî ve teknik öğretim
kurumlannda bu programlara ilâve olarak meslek derslerine de yer
verilmesi.
Karar 6. Ortak program uygulayan 9. sınıf sonrasında, öğrenci
lerin; 10. sınıfta fen ve sosyal bilimler, 11. sınıfta Matematik ve Tabii
Bilimler ile Sosyal Bilimler ve edebiyat kollanna aynlması.
Karar 7. Lise 9. sınıfta, her öğrenci için ortak dersler; lise 10. ve
11. sınıflarda, ortak derslere ilâveten ilgili kol dersleri ve seçmeli ders
lerin okutulması.
Karar 8. Ortak dersler ile kol dersleri arasındaki oranın, sınıf
yükseldikçe kol dersleri lehine artmlması. Seçmeli derslerin ise, çevre
özellikleri ile okulun imkân ve şartlan da dikkate alınarak tesbit edil
mesi ve öğrencinin bunlar arasından seçim yapması.
Karar 9. Anadolu Liselerinde de, liselerdeki kol ayınmı usulleri
nin aynen uygulanması.
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Karar 10. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. madde
sinde tanımlanan öğretmenlik mesleğini ifa edecek öğretmenlerin ye
tiştirilmesi için ortaöğretim seviyesinde kaynaklık yapan öğretmen lise
lerinde, genel liselerde olduğu gibi, 9. sınıfta ortak temel dersler ile
seçmeli derslere yer verilmesi; 10. ve 11. sınıflarda, ortak dersler ya
nında öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı ve yetiştirici kol derslerinin ve
seçmeli derslerin okutulması.
Karar 11. Fen liselerinde; kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi
yanında, özel yetenekli ve üstün zekalı çocukların eğitimine imkân sağ
lanmak üzere, özel programların uygulanması; öğretmen, donatım ve
alt yapı imkanları tamamlanmadan yeni fen liselerinin açılmaması hu
susunun esas alınması.
Karar 12. Örgün eğitim dışında kalmış veya çalışma hayatına atıl
mış kişilere, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağ
lanması amacıyla, okul dışından ortaöğretim öğrenimi görme imkânı
vermek üzere, her çeşit ortaöğretim seviyesindeki programlarını uzak
tan eğitim yolu ile diğer kitle iletişim araçlarından da yararlanmak
suretiyle gerçekleştiren merkezlerin kurulması.
Herhangi bir eğitim hizmeti verilmeden, belli okullarda yapılan dı
şarıdan okul bitirme uygulamasının yerine geçecek olan bu merkezle
rin, kısa sürede finansmanının sağlanması ve ;bu programların etkin
olarak uygulanabilmesi amacıyla, programa kayıtlı öğrencilerin, mali
yetin önemli bir bölümüne katılmaları.
Karar 13. Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin, hem mesleğe ve işhayatına eleman ve hem de yüksek öğretime öğrenci hazırlayan, en
düstriyel eğitim sanat eğitimi ve meslek eğitimi programlarını uygu
layan eğitim-öğretim kurumlan olarak tanımlanması.
Karar 14. Meslekî ve Teknik ortaöğretim kurumlannda; sekiz yıl
lık ilköğretime dayalı olarak, öğretim süresi üç veya dört yıl olan öğ
retim programlarının, bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu kurumlarda ise ayrıca bir yıllık hazırlık programlarının uygulanması.
Karar 15. Endüstriyel teknik öğretim programlan uygulayan okul
ların, 9. sınıftan itibaren branşlara aynlması.
Karar 16. 9. sınıfları, Endüstri Meslek Liseleri programlarıyla or
tak olan teknik liselerde, branşlaşmanın 10. sınıftan itibaren başlaması.
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Karar 17. Anadolu Teknik Liselerinin mevcut statüleri korunmakla
birlikte, orta vadede yabancı dille okutulan derslerin Türkçe olarak
okutulmasının sağlanması; bu okullarda kuruluş amaçlarına uygun
olarak öğrencilere etkili bir yabancı dil öğretilmesini sağlayıcı tedbir
lerin alınması; teknik liselerin, Anadolu teknik liseleri ile bütünleş
mesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılması.
Karar 18. Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu okullar
da dahil olmak üzere, endüstriyel teknik öğretim programlan ile sanat
eğitim ve meslek eğitimi programları uygulayan okullarda yönlendir
menin; endüstriyel alanlarda 9. sınıftan, diğer alanlarda ise 10. sınıf
tan itibaren başlaması.
Karar 19. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan öğretim programlannın; çevrenin ve iş piyasasının ihtiyaçlanna uygun olarak ve
sürekli bir şekilde geliştirilmesi; bu kurumlann eğitim, insan gücü, is
tihdam ilişkileri çerçevesinde tarım, endüstri ve hizmet sektörleri ile
gerekli işbirliğinin sağlanması.
Karar 20. Îmam-Hatip liselerinin; imamlık, hatiplik ve Kur an
kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili elemanlan yetiştirmek üzere ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe
hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programlan uygulayan öğretim
kurumlan olarak tanımlanması.
Karar 21. Askeri, dini ve emniyet teşkilatına bağlı okullar dışın
da, meslekî ve teknik okullar da dahil olmak üzere, mevzuat hükümle
rine göre özel ve tüzel kişilerin ortaöğretim seviyelesinde özel öğretim
kurumlan açmalannı özendirici tedbirlerin alınması; bu okullann
bağlı olduğu esasların, Devlet okullan ile erişilmek istenilen seviyeye
uygun olarak düzenlenmesi.
i'

Karar 22. Ortaöğretim seviyesinde özel eğitim verilmesi gereken
çocuklann eğitimi için, özel olarak yetiştirilmiş personel kullanan özel
ihtisas merkezlerinin, bağımsız özel eğitim kurumlannın ve diğer orta
öğretim kurumlannın bünyesinde “Özel Eğitim" programlarının açıl
ması.
Karar 23. İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde, yeterli öğrenci
bulunmaması sebebiyle atıl kapasite yaratılabilecek ve öğretmen bul
ma sıkıntısı çekilebilecek ayrı ayrı ortaöğretim kurumlan açmak ye
rine (Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi), bu tür genel meslekî ve
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teknik programlan bünyesinde uygulayabilecek, birlikte veya ayn me
kânlarda da eğitim yapılabilmesi ve tek yönetime bağlı liseler açılma
sına kısa dönemde geçilmesi.
Karar 24. Ortaöğretimde, öğrencilerin meslekî ve teknik alanlara
daha fazla yönelmelerini sağlamak, rasyonel kaynak kullanılmasını te
min etmek, istihdamlannı kolaylaştırmak ve istihdam şartlannı iyileş
tirmek amaçlanna da dönük olarak meslekî ve teknik liselerden me
zun olanlann, ünvan, yetki ve sorumluluklanna ilişkin hukukî mevzu
atın kısa sürede hazırlanması ve uygulamaya konulması.
Karar 25. Bütün ortaöğretim kumrularında; öğrencilerin ilgi, is
tidat ve kabiliyetlerine göre yönlendirilmelerini ve karşılaştıkları prob
lemlerin çözümünde yardımcı olacak ve böylece öğrencilerin daha ba
şarılı olmalarını kolaylaştıracak bir ortamın sağlanması için rehberlik
faaliyetlerinin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması; bu çerçevede öğren
cilerin beden ve ruh sağlıkları ile eğitim durumlarını takip edecek bir
sistemin geliştirilmesi.
Karar 26. Genel lise mezunu olup, herhangi bir yükseköğretim
kurumuna girmemiş öğrencilerin, ihtiyaç olan alanlarda (Endüstri Mes
lek ve Sağlık Meslek v.b.), okullarda bir yıllık meslekî ve teknik eği
tim programlan ile iş hayatına atılmalannın sağlanması uygulaması
nın yaygmlaştınlması.
Karar 27. Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim birimlerinde yeni
lise açılması yerine, ilçe merkezlerinde ortak kullanılacak pansiyonlar
açılarak o bölgedeki öğrencilerin bu merkezlerdeki okullara devamlanmn sağlanması; böylece atıl kapasite yaratılmadan, eğitimde nitelik
ve verimliliğin artırılması.
Karar 28. Anadolu liselerinin, başlangıçta mevcut statülerinin ko
runması; orta ve uzun dönemde, yabancı dille okutulan fen ve mate
matik derslerinin Türkçe okutulmasının sağlanması; bununla beraber,
bu okulların kuruluş amaçlanna uygun olarak öğrencilere etkili bir
yabancı dilin öğretilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması.
Karar 29. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hükümleri gereğince, diğer
bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren mes
leki ve teknik öğretim kurumlannm, Milli Savunma Bakanlığı ile Em
niyet Genel Müdürlüğüne bağlı olanlar hariç, Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı bünyesine alınması.
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C) Yükseköğretime Geçiş :
Karar 1. Ortaöğretim kurumlanndan yükseköğretime geçişte, Öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanmakta olan sınavların
tedrici olarak kaldırılması.
Karar 2. Gerekli hukukî düzenlemeler yapılmak suretiyle okul
öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar, Millî Eğitim Sisteminde tam
bir bütünlük sağlanması.
Karar 3. Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak
eğitim ve öğretimdeki milli hedeflere biran önce ulaşmak amacıyla
yapılacak çok yönlü plânlamalara göre, öğrencilerimize okul öncesin
den itibaren iyi bir rehberlik hizmetinin verilmesi.
Karar 4. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygula
malarının Yüksek Öğreim önünde yığılmaları azaltıcı yöndeki müsbet
tesiri devamlı kılabilmek ve artırmak için ekonomik ve sosyal ilâve
tedbirlerin alınması.
Karar 5. Örgün ve Yaygın eğitim kumrularının, gece, hafta sonu
ve yaz tatillerinde her türlü imkânları ile eğitim ve öğretim hizmet
lerine açık tutulması.
Karar 6. Devletin Yönetim ve gözetimi altında, vakıf dışında da,
özel sektöre devlet tarafından her türlü özendirici teşvikler sağlanarak
yüksekokul, özellikle meslek kazandıracak yüksekokul açma imkânı
tanıyacak hukukî düzenlemelerin yapılması.
Karar 7. Meslekî ve Teknik Lise mezunlarının, öncelikle, okulla
rında takip ettikleri programlara uygun yüksektöğretim kurumlanna
girişlerinin sağlanması.
D) Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi:
Karar 1. Halen uygulanmakta olan sınıf geçme sisteminden ders
geçme sistemine geçilmesi.
Karar 2. Öğrencinin, öğretmenin ve programın başarısını ölçmek
için, bu konudaki uzmanların görevlendirildiği merkezlerin kurulması.
Karar 3. Okul aile birliklerinin bugünkü durumunun, kapsamlı
ve bilimsel bir şekilde araştırılması.
Karar 4. Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimde, öğretilen ölçme
teknikleri ile görev sırasında uygulanan ölçme tekniklerinin belirlen
mesi; karşılaşılan problemlerin ve çözüm yollarının tesbit edilmesi;
bu konuda seminerler düzenlenmesi, yayımlar yapılması.
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(ÜÇÜNCÜ OTURUM)
BAŞKAN — Sayın üyeler, X II. Millî Eğitim Şûrasının bu sabahki
oturumunu açıyorum.
Bugünkü oturumun da hayırlı, başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Bu arada Kıbrıs'tan gelen bir mesajı taktim ediyorum. Bundan son
ra da bir raportörümüzün mazereti nedeniyle ayrılmasından ötürü ikin
ci bir raportörün seçilmesini oylarınıza sunacağım.
Mesajı okutuyorum;
“Sayın Başkanlık Divanı, sayın konuklar;
X II. Millî Eğitim Şûrası vesilesiyle size, yavru vatan Kıbrıs’tan ses
lenmenin kıvanç ve gururu içindeyim.
Hepinizin de bildiği gibi Kıbns Türkü yıllardan beri Kıbrıs’ta, Ana
vatandan uzakta, ama her zaman Anavatanı Türkiye’ye güvenerek ve
onunla birlikte, Türklük için mücadele etmiş ve sonunda 20 Temmuz
1974’te kahraman ordumuzun Kıbrıs’ta kazandığı zaferle fiilî güven
ceye kavuşmuştur.
Kaderin bir tecellisiyle İstiklâl savaşı yıllarından sonra millî sınır
lar dışında kalan Kıbnz Türkü o yıllardan beri hep Anavatanına kavuş
malım özlemi içerisinde mücadele etmiş, her alanda Türkiye ile bütün
leşmeyi amaçlamıştır. Bu bütünleşme bugün özellikle eğitim alanında
gerçekleşmiştir.
Ülkemizde bugün Atatürkçü çizgide öğretim yapılmakta, Türklük
şuuru her vesile ile fırsat bilinerek canlı tutulmaktadır.
Öğretim araç ve gereçleri Türkiye'den sağlanmakta, öğretim prog
ram lan aynen uygulanmaktadır.
Bu uygulamada ve diğer alanlarda bize her türlü yardımı yapan Ana
vatanımıza şükran borcumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak is
terim.
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı
öğretim alanında Anavatanında olan yenilik ve girişimleri yakından iz
lemekte, bunlan uygulamakta tereddüt etmemektedir.
Her zaman olduğu gibi bu dönemde de X II. Millî Eğitim Şûrasında
ortaya çıkacak sonuçlan değerlendirmek ve bunlardan gerekli şekilde
y a ra rlan m ak kararındayız.
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Bu düşünceyle X II. Millî Eğitim Şûrası’nın başarılı geçmesini ve
Türk Ulusuna yararlı sonuçlar getirmesini diler, hepinize saygılar suna
rım.

SALİH COŞAR
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLÎ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI

BALKAN — Sayın üyeler, rapotörümüz Attila Erbil'in bir yakınının
vefatı nedeniyle ayrılması sonucu yeni bir raportöre ihtiyacımız olmuş
tur.
Sayın Faruk Çam önerilmiştir, Faruk Çam'ı raportör olarak oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.
Sayın Faruk Çam'ın yerini almasını rica ediyorum.
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Faruk ÇAM (Raportör).

SÖZ ALANLAR
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ALPAY, Prof. Dr. Halil CİN, Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM, Prof, Dr.
Arif ÇAĞLAR, Prof. Dr. Kemal GÖĞÜŞ, Prof. Dr. Fuat TURGUT,
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A -— YÜ K SEK ÖĞRETİM
Sıra
No

KOMİSYOMJ’NÜYELERİ
Üyelik

Adı Soyadı

Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

1.

Prof. Dr. Tahsin Özgüç

Tabiî Üye

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili
Bilkent-ANKARA

2.

Uygur Tazebay

Tabiî Üye

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili
Bilkent - ANKARA

3.

Prof. Dr. Halil Cin

Seçimle
Gelen Üye

Selçuk Üniversitesi Rektörü - KONYA

4.

Prof. Dr. M. Ali Kısakürek

Müşahit

Karadeniz Üniversitesi Rektör Yardım
cısı - TRABZON

5.

Prof. Dr. Rıfat Önsoy

Seçimle
Gelen Üye

Hacettepe Üni.
ANKARA

6.

Prof. Dr. Cemil Şenvar

Seçimle
Gelen Üye

Marmara Üni. Eczacılık Fak.
Nişantaşı - İSTANBUL

7.

Prof. Dr. S. Hayri Bolay

Seçimle
Gelen Üye

Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Öğretim
Üyesi - ANKARA

8.

Prof. Dr. Saim Kaptan

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üni. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
ANKARA

9.

Doç. Dr. Önder Göçkün

Müşahit

Selçuk Üni. Öğretim Üyesi - KONYA

10.

Doç. Dr. B. Yediyıldız

Müşahit

Hacettepe Üniversitesi Öğretim
ANKARA

11.

Yrd.. Doç. Dr. Turan Güven

Müşahit

Ankara Üni. Fen Fak. Öğretim Üyesi

12.

İsmail Karaman

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Sosyal Plânlama Daire Bşk. - ANKARA

13.

Turgut Baba

Müşahit

Emekli Başmüfettiş Hatay Cad. 285/1
Sokak, No: 8 / 3 -İZMİR

14.

Hayrettin Gürsoy

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
KOCAELİ

15.

Avni Buğday

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Dalaman - MUĞLA

16.

Halit Okay

Seçimle
Gelen Üye

Adaklı Köyü İlkokulu Öğretmeni
Yüksekova - HAKKARİ

17.

Ziver Tezeren

Müşahit

Eğit.

Fak.

Dekanı
Dekanı

Üyesi

Ethem Efendi Taşmektep Sok. Erenköy
Apt. No: 78 Erenköy - İSTANBUL
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Sura
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi

18.

Prof. Dr. Necati Öner

Tabiî Üye

Atatürk Kültür Merkezi Üyesi - ANK.

19.

İsmet Özel

Davetli Üye

P. K. 328 Sirkeci - İSTANBUL

20.

Mehmet Altan

Davetli

Sabah Gazetesi - İSTANBUL

21.

Şahin Alpay

Davetli

Cumhuriyet Gazetesi - İSTANBUL

22.

Kamuran Özbir

Davetli

YÖK Basın Danışmanı - ANKARA

23.

Prof. Dr. Fuat Turgut

Seçimle
Gelen Üye

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
ANKARA

24.

Rasim Pehlivanoğlu

Müşahit

Kılıçarslan Mah. Güç Sok. Yavuz Apt.
No: 13/1 - KAYSERİ

25.

Doç. Dr. Halûk Yavuzer

Davetli

İstanbul Üni. öğretim Üyesi - İST.

26.

Doç. Dr. Nilüfer Göle

Davetli

Boğaziçi Üni.

27.

Prof. Dr. Kemal Güliz

Seçimle
Gelen Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
TRABZON

28.

İlhan Kutluer

Müşahit -

Marmara

29.

Ahmet Davutoğlu.

Müşahit

ÜRDÜN

30.

Doç. Dr. İsmail Özçelik

Müşahit

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
TRABZON

31.

Doç. Dr. Mehmet Şahin

Davetli

Erciyes Üniversitesi
KAYSERİ

32.

Doç. Dr. İhsan Sezai-

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. Müsteşar V. - ANK.

33.

Mustafa Özel

Müşahit

Türkiye Dış Ticaret Demeği OTİM İş
Merkezi Ihlamur - İSTANBUL

34.

Prof. Dr. Arif Çağlar

Davetli

Fırat Üni. Rektörü - ELAZIĞ

35.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Davetli

İzmir

36.

Prof. Dr. Şerif Mardin

Davetli

İst. Tek. İşi. Fak. - İSTANBUL

37.

Prof. Dr. Emin Türker

Müşahit

Fırat Üniversitesi - ELAZIĞ

38.

Doç. Dr. Mehmet Külahçı

Müşahit

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fak.
ELAZIĞ

39.

Tayyar Şafak

Davetli

Bulvar Gazetesi - ANKARA

40.

Prof. Dr. Utkan Kocatürk

Tabiî Üye

Atatürk Araş. Merk. Başk.-ANKARA

Üni.

Cad.

Öğretim Üyesi - İST.

İlahiyat Fak. - İST.

34/3

Öğretim

Üyesi

Kızılay - ANKARA
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B — YÜ KSEK ÖĞRETİM KOMİSYON RAPORU
BAŞKAN : Bugünkü gündemimizde bulunan Yüksek Öğretim Ko
misyonu nun raporunu sunmak üzere Başkan veya sözcü arkadaşımızı
rica ediyorum.
—

★

—

Doç. Dr. Önder GÖÇKÜN

YÜKSEK ÖĞRETİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ — Doç. Dr Önder
GÖÇKÜN — Sayın Başkanım, X II. Millî Eğitim Şûrasının çok değerli
üyeleri:
Şimdi sizlere X II. Millî Eğitim Şûrası Yüksek Öğretim Komisyonu
raporunu arzediyorum.
18.7.1988 Pazartesi saat 14.30'da çalışmalarına başlayan Yükseköğ
retim Komisyonu Başkanlığına Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ, Başkan Yar
dımcılığına Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ, Raportörlüklere de Prof. Dr. Rifat
ÖNSOY ve Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN oy birliği ile seçildiler.
Yükseköğretim Komisyonunda; Türk insanını Türk milletinin millî
manevî, ahlâkî ve İnsanî değerlerine, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağ
lı, çağa ve kendi toplumuna yabancılaşmayan, 2000'li yılların olağan
üstü ölçüler içinde gelişecek olan ilim ve teknolojisine ayak uydurabi
lecek bilgi ve üstün yeteneklerle yetiştirmeyi amaç edinen Türk Yük
sek Öğretiminin sorunlarını tartışan komisyonumuz; Türk Toplumunun demokrasiyi vazgeçilmez bir yönetim biçimi olarak benimsediği,
demokratik düşünce ve tavırların kaynağının da Yükseköğretim Ku
rumlan olması gerektiği esasından hareketle uygulamada banşa. hoş
görüye ve fikirlerin serbestçe ifadesine dayalı demokratik anlayışı ge
liştirmek prensiplerinden hareketle Yükseköğretimin Başlıca Meseleleri,
Üniversite Yönetimi, Öğretim Elemanları, Kanun ve Yönetmelik Deği
şiklikleri, Öğrenci Harçlan, Akademik Kadrolar, Akademik Yapılaşma,
Özel Yüksek Öğretim Kurumlan ve Yabancı Dilde Öğretim başlıklan
altında ele alındı. Bu konularda komisyon üyelerince belirtilen görüş
ler ve alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir :
1.
Muhtelif ülkelerdeki Yükseköğretim yönetim modelleri tartışıl
dı. Artan üniversite ve öğrenci sayılan karşısında, birçok ülkede Yük
seköğretimi plânlayan, koordine eden ve denetleyen merkezî kuruluşlann bulunduğu, bu kuruluşlann yetki ve sorumluluklannın ülkeden
ülkeye değişmekte olduğu belirtildi.
Akademik yöneticilerin atama veya seçimle gelmeleri konusu et
raflıca tartışıldı. Akademik yöneticilerin atamayla gelmesinin idari ve
bilimsel özerkliği zedelemediği ve idari özerklik için akademik yöneti-
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çilerin seçimle gelmelerinin gerektiği şeklinde iki görüş öne sürüldü.
Yapılan oylama sonucunda akademik yöneticilerin atamayla gelmeleri
nin devamında fayda bulunduğu hususu 15 üyenin kabul, 5 üyenin ise
red oyu ile kararlaştırıldı.

2.
Öğretim elemanlarının sorunları ve akademik kadrolarla ilgili
konularda varılan sonuçlar ile alman kararlar da şöyledir :
a) Öğretim elemanlığının her bakımdan cazip hale getirilmesi,
araştırma ve yurtdışı temas imkânlarının artırılması, haftalık ders yük
lerinin azaltılması, kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve her kademede
ki öğretim elemanlarının kısa ve uzun süreli yurtdışma gönderilme
imkânlarının artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
b) Akademik kadro sisteminin çok daha esnek bir hale getirilerek,
süre ve ilmi çalışmalar itibarı ile terfi etmeye hak kazanmış kişilerin
kadro yokluğu sebebine bağlı olarak terfi edememelerinin önlenmesi
gerekmektedir. Bunun için, mevcut kadro sisteminin ; sadece bir üni
versitedeki toplam öğretim üyesi sayısının belirlenmesiyle yetinecek
şekilde değiştirilmesi ve kaç Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent bu
lunacağının üniversitelere bırakılması gerekmektedir.
c) Üniversitelerimizde öğretim elemanlarından bir kısmının "Süreli
Atama" statüsü içinde bulunmaları; sübjektif değerlendirmeye uğraya
bilecekleri ve "yarın endişesi" duymaları gibi psikolojik tesirlerle, üni
versite öğretim üyeliğini cazip olmaktan çıkarma istidadı göstermek
tedir.
Bu konuda ; "Süreli Atama" uygulamasının, objektif kriterler ön
plâna alınarak, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan "hür ve
bilimsel düşünme" yeteneğini geliştiren bir anlayışla devam ettirilmesi,
Türk bilim hayatı için reel ve rasyonel bir çözüm getirecektir.
d) Doçentlik tezi ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonunda 15
kabul ve 4 red oyu ile Doçentlik tezinin yeniden ihdas edilmesi karar
laştırıldı. Bunun yanında, akademik yöneticilerin atama ile geldiği bu
sistemde, akademik unvan terfilerinin daha sıkı esaslara bağlanması
ve bu konularda kurullara daha fazla yetki verilmesi ve sunulacak
münferit raporlara ilâveten tek bir komisyon raporunun da hazırlan
ması, bu raporların alenî olması gerektiği belirtildi.
e) Doktora tezlerinin de bir dokümantasyon merkezinde toplan
masının faydalı olacağı görüşü benimsendi.
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Ayrıca, Türkiye'nin yetişmiş insan kaybetmeye tahammülü olma
dığı görüşünden hareketle; 1402 Sayılı Kanun'la üniversiteden uzak
laştırılan öğretim elemanlarının üniversiteye dönmelerinin sağlanması
temenni edildi.
3. Her yarı yılda yapılan ara sınavların en az bir olmak üzere belir
lenmesi, ara sınavların nihaî başarı notuna ağırlıklı bir şekilde katıl
ması, fakat bunların yarıyıl sınavına girebilmek için bir baraj olmak
tan çıkarılması gerektiği hususlarında görüş birliğine varıldı.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından tesbit edilen müştereklerin
asgariye indirilerek, akademik yapılaşmada farklı gelişmelere imkân
sağlanması üzerinde önemli durulmuştur. Bu meyanda, Fen - Edebiyat
Fakültelerinin Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde iki ayrı,
müstakil fakültesi haline getirilmesi 3 e karşı 16 oyla kabul edildi.
Bundan başka Psikoloji, Sosyoloji ve Siyasi Bilimleri bünyesinde
toplayan ayrı Sosyal Bilimler fakültelerinin kurulması hususunda da
temennide bulunuldu.
Ön Çalışma Raporunda yer alan Fen - Edebiyat fakülteleri ile Eği
tim fakültelerinin birleştirilmesi hususu ise 9'a karşı 11 oyla reddedil
di. (*>
Çağa ve kendi toplumuna yabancılaşmayan, Atatürk îlke ve İnkı
lâpları doğrultusunda öğretmenlik formasyonu ile mücehhez gençler
yetiştirmek üzere Eğitim fakültelerinin üniversiteler bünyesindeki mev
cut statülerini devam ettirmesi, ancak Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile daha sıkı işbirliğine gitme imkânlarının araştırılması ve
programlarını bu esaslar çerçevesinde hazırlamalarının yerinde olacağı
görüşü benimsendi. w
5. Yükseköğretimin finansmanı konusunda ; yükseköğretimin top
luma sağladığı fayda yanında, bu kademede öğrenim gören kişiye şahsî
fayda da sağladığı belirtildi. Bu konuda öğrenci harçları ile ilgili ola
rak ;
a) Mevcut durum çerçevesinde her isteyen öğrenciye harç kredisi
verilmesi şeklindeki uygulamaya devam olunması;
b) Maddi durumu yeterli olan öğrencilerin yükseköğrenimin gerek
tirdiği her türlü harcamaya, bu öğrenim kademesinin kendilerine sağ
ladığı şahsi fayda oranında katılmaları, maddi durumu gerçekten yeter
siz olan öğrencilerin giderlerinin ise, geçimleri için de gerekli burs ve
ya kredi karşılığında devlete borçlanmaları ve bu borçlarını mezun olup
(•) Genel Kurul kararı gereğince “Öğretmen Yetiştirme” komisyonu raporuna alın
dı.
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işe girdikten sonra ödemeye başlamaları şeklinde iki görüş öne sürül
dü. Yapılan oylama sonunda (b) şıkkında ortaya konulan hususlar 6
red oyuna karşı 13 kabul oyu ile kararlaştırıldı.
% 99 bütçesi devlet tarafından karşılanan üniversitelerin malî
özerkliğinin düşünülemeyeceği, ancak üniversitelerin 1050 Sayılı Ka
nunla, 2886 Sayılı Kanunun dışında tutulmak suretiyle kendilerine malî
harcamalar konusunda kolaylıklar sağlanmasının yerinde olacağı vur
gulandı.
6. Özel Yükseköğretim kurumlannm kâr amacı gütmeyen vakıflarca kurulabileceği hükmü, Anayasa'da yer almıştır. Bunun teşviki için
gerektiğinde bu amaçla hazine arazisinden yer tahsis edilmesi hususu
teklif edildi.
Vakıfların özel üniversite kurmalarının, yükseköğretim kanununun
denetimi dışına çıkabileceği konusunda bir görüş belirtildi.
Öte yandan, üniversitelerin kendi yarattıkları malî kaynaklar ölçü
sünde, malî özerkliğe sahip olabilecekleri belirtildi. Bunun için, kaynak
yaratma gücüne sahip olan devlet üniversitelerinde Mütevelli Heyet
benzeri kurullar teşkil olunarak, bu tür üniversiteleri malî kaynak ya
ratma ve bunları rasyonel şekilde kullanabilmek için gerekli her türlü
esnekliğin sağlanmasının uygun olacağı* şeklinde bir görüş ortaya
konuldu.
7. Yabancı dilde yükseköğretim yapan mevcut kurumlarm korun
ması, yenilerinin açılmaması gerektiği belirtildi. Yabancı dil ve Türkçe
derslerinin kaldırılması, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin
korunması temenni edildi.
8. Meslek Yüksekokullarının bulundukları yörenin ekonomik sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarına göre müfredatlarının düzenlenerek, "Yöre
sel Meslek Yüksek Okulları" (Community College) olarak düzenlen
mesi ;
— Sanayi - Yüksekokul işbirliğinin geliştirilmesinde gerek 4 yıllık
ve gerekse 2 yıllık yüksekokullardan yararlanılması;
— Yetişkinlerin Yükseköğretim Kurumlarmda sürekli eğitimi ve
bu konularda modellerin geliştirilip toplumumuzun eğitim seviyesinin
yükseltilmesinde öncelikli yeri alm ası;
— Lisans seviyesinde Üniversite Fen müfredatının millî önceliklere
göre yeniden düzenlenebilmesi için çalışma grubu oluşturulması temen
ni edildi.
'
Arzolunur.
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C — YÜ K SEK ÖĞRETİM KOMİSYON RAPORU ÜZERİNE
GÖRÜŞMELER
BAŞKAN — Sayın üyeler, rapor üzerinde görüşlerini belirtmek is
teyenleri alalım efendim.
Sayın Yalçmtaş, Gaziantep Millî Eğitim Müdürü Cevdet Bey, Sayın
Prof. Mümtaz Soysal, Sayın Rauf İnan, Sayın Ferihan Gürsoy, Sayın
Şahin Alpay, Prof. Halil Cin, Prof. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Halit
Çağlar, Prof. Kamil Mutluer, Prof. Mehmet Sağlam, Prof. Kemal Göğüs,
Prof, Fuat Turgut, Sevim Çameli, Sayın Nuri Kinci, Prof. Bozkurt Gü
venç, İsmail Karaman, Haldun Özel, Kifayet Özaydm, Sabahattin Balcı,
Prof. Sudi Bülbül, Prof. Orhan Düzgüneş, Sayın Karaser, Prof. Cemil
Şenvar, Abdurrahman Güzel, Prof. Ergun Tuğrul, Bahir Özgün, Prof.
İhsan Doğramacı.
Başka söz isteyen var mı? Yok.
Buyurun Sayın Prof. Nevzat Yalçmtaş.
PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ — Sayın Başkan, Sayın Divan,
değerli üyeler; Efendim, hazırlanan rapor gerçekten fevkalâde güzel
noktaları ihtiva ediyor ve sistematik olarak en önemli meseleleri ele
almış ve birtakım yenilikler getiriyor, bunun için ancak müteşekkir
olunabilir, mesela doçentlik tezinin yeniden konulması gibi güzel bir
husus, (d maddesi 2. sayfada.)
Yine, öğretmen yetiştirecek fakültelerin statüleri ve başka konu
larda Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılması;
çünkü istihdam edici bakanlık, bir mal bile pazara çıkarırken tüketici
nin tercihleri nazarı dikkate alınır, acaba tüketici bu malı hangi vasıfta
istiyor diye. Bu da güzel nokta ve diğer noktalar.
Benim üzerinde duracağım tek husus birinci madde, yani seçim
lerle ilgili madde. Yüksek Öğretim Kurulu, hepimiz biliyoruz, bir zaru
retin neticesi olarak kuruldu. O günün şartları ve devamlı bazı zaruret
ler böyle bir kurulun kurulmasını gerektiriyordu.
Sonra şartlar değişmeye başladı ve 1982 Anayasasının oylanmasıy
la birlikte demokratik, daha hürriyetçi bir zemine doğru Türkiye gel
meye başladı ve birtakım düzenlemeler de ona göre değişmeye başladı,
bu bir zarurettir.
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YÖK un getirdiği sistem, o günün zaruretlerine göre değişiklikleri
gerektiyordu ve bazı değişiklikler de yapılmadı değil, fakat bu konuda,
yani idari özerklikte büyük bir hassasiyet gösteriliyor, bugünkü siste
min muhafazasında. Ben komisyonun kararma elbetteki hürmetkânm,
fakat burada bir değişiklik yapılmasının zaruret olduğuna işaret etmek
istiyorum, şöyleki;
Bugünkü sistem öğretim üyelerine, kendilerine idarede hiçbir im
kân, iştirak, katkı tanımıyor. Bu sistemi böyle muhafaza edecek miyiz,
ben de bilmiyorum, bir müddet ederiz, dayanmaz, ister istemez değişe
cektir.
Hiç olmazsa YÖK sisteminin bugünkü şekline bir yeni unsur getire
lim, yani seçimde öğretim üyeleri belli bir ölçüde de olsun kendilerini
idare edecek kişilerin tayininde, atamasında iştirakleri olsun.
Benim teklifim, dekan seçiminde belli bir sayıda aday göstersinler,
diyelim 3 kişi, rektörlük için de aynısını göstersinler. YÖK, münakaşa
konusu olmuştur, devam ediyor, doğru da değildir bu. Bir kurumun
her gün, her zaman, her yerde, her platformda, Meclisin her ayki otu
rumunda mütemadiyen münakaşa konusu olması hoş bir şey değil,
hepimiz bunu anlıyoruz. Esasen Türk Milletinin demokratik eğilimle
rini sadece bir sahada tutmak yani seçim sizi koruyorya, herkes iste
diğini yapabiliyor ya, hücreye kapanıp reyini atabiliyor ya, tek hücreli
demokrasi olmaz. Demokrasi herhalde her müessesede olmalıdır, her
müessesede bunun tezahürü görülmelidir. Sadece parlamentonun seçi
minde ortaya çıkacak bir demokrasi bize devamlı şekilde içimizden ve
dışımızdan tenkitler getirecektir. Batının tenkitlerine kızıyoruz, onlara
dış ülkelerde cevap vermeye çalışıyoruz, ama samimi olalım. Onların
bizi tenkitlerinde haklı noktaları da arayalım.
İdarî özerklik, İlmî özerklik kavramları, hep öğretim üyesi olarak
rahatsız değilmiyiz, bugün herkes istediğini bugünkü YÖK sistemi için
de söyleyebilir, ama bu devamlı bir durum, hattızatmda yapılmış olan
kanuni çerçeve her an idarecilerin değişmesi anında bu özerkliği zede
leyebilecektir. Dolayısıyla, YÖK sisteminin bugün bu mücerretde kalan
bir tarafı olduğunu da zannediyorum düşünmemiz lazım.
Dün Sayın Bakanımız söyledi, Millî Eğitim Bakanlığıyla protokoler
görünüm dışında hiçbir ilgisi yok. Tabii hiçbir derken belli şeyler mut
laka oluyordur, İdarî olarak kendi kitlesi alakasını kendisi kotarsın.
Kamuoyunda devamlı münakaşa, Anayasa gereği en üst kurumla ala
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kası vardır. Tek bir yerde, tek bir ayak üzerinde durdurulmaya çalışı
lan bir sistem. Bir gün mutlaka değişecektir. Biz daha uygun bir ze
minler içerisinde tabii olarak bu değişikliği yapalım. Sistemin bugün
kü yapısına uydurmaya çalışalım.
Sayın Başkan, bu 1 inci maddede öğretim üyelerimize dekan se
çimlerinde ve rektör seçimlerinde bir iştirak tanıyalım. Bugün YÖKu
idare eden muhtelif kademelerdeki meslektaşlarımızın hemen hemen
büyük bir çoğunluğu kendi zamanlarında seçimlerle gelmiş olan kişi
lerdir, onların bundan bir endişesi, esasında zamanında olmamış; demekki öğretim üyeleri isabetli seçimler de yapabilirler, bunları bizatihi
kendi meclislerinde tecrübe etmişlerdir. Böyle bir değişim sistemine
YÖKu sokmamız gerektiğine kaniyim. Katı sistemleri muhafazaya ça
lışmak sadece münakaşalar ceryanlar içerisinde sistemi götürmek ve
sadece Anayasa maddesinin tayin ettiği bir yüksek makam gücüyle sis
temi, devamlı ayakta tutmak yıpratıcı bir şeydir. Bunun için böyle bir
teklif getiriyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN : Çok teşekkür ederim.
Sayın şûra üyeleri, şöyle bir problemimiz var: Millî eğitim sistemi
gerçekten son derece çeşitli yönleri olan bir konu. Gayet tabii önem
li ve zorluğu bakımından başta Yüksek Öğretim olmak üzere (diğerleri
de ondan geri kalmaz) eğitim sisteminin çeşitliliği zorlu bir konu. An
cak bir avantajımız vardır, önü açıktır. Akşam saat- 20.00’ye kadar ko
nuşabildik ve süremizi de 1,5 saat aştık. Ancak, bugün birer saat tartışma
var, 26 kişi söz almış durumda. Dünkü 5 dakikayı aradaki benim müsadenize sığınarak yaptığım yorumları da hiç yapmayacağımı düşünür
sek böylece gene 2 saat ediyor, diğer komisyon raporları da var. Onun
için bir defa 5 dakikalık sürenin hiç aşılmamasını, mümkünse daha kı
sa konuşulmasını rica ediyoruz.
İkincisi, oylanmasını istediğiniz teklifleri yazılı olarak Başkanlık
Divanına iletmeniz gibi daha değişik, daha hızlı bir usûl getirmek zo
rundayız. Bunu arzetmek isterim.
Yalnız bütün bunları da belirli konularda tartışma olacağını tah
min ettiğim için sonuna doğru yapalım, yani her teklifi baştan itiba
ren oylamayalım, herkes teklifini hazırlasın, biz onları tasnif edelim,
hazırlayalım ve ona göre oylayalım diyorum.
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Sayın Prof. Dr. Mümtaz Soysal, buyurun.
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL — Sayın Başkan, ben komisyon
üyesiyim, fakat komisyonda bir görüşe muhalif kaldım, konuşma hak
kını kendim de buluyorum.
O görüş, atamayla yöneticilerin getirildiği bir Üniversite sistemi
nin özerklikle bağdaşabileceği idari özerklik hakkmdaki görüştür. Bu
konu ister istemez bizi; rastgele kullandığımız, derinliğine inmeden
kullandığımız bir kavramın biraz deşmeye götür. O da özerklik kavra
mıdır. Nedir özerklik; her gün rastgele kullandığımız bu kavram; ör
neğin tarafsızlık kavramından farkı nedir, bağımsızlık kavramından
farkı nedir; TRT tarafsız olmak zorundadır, ama özerk değildir. Mah
kemeler bağımsız olmak zorundadırlar ama özerk değildirler. Üniver
sitede ve yükseköğretimde bunu aşar ne vardır ki özerk diye ayrı bir
sıfat kullanıyoruz, özerklik diye ayrı bir kavram kullanıyoruz.
Çok şükür dilimiz Türkçeleştiği için özerk kavramı kendi kendini
açıkça ifade eden bir kavram. Özerk demek, güç ve kuvvetini kendinden
alabilen demektir. Yabancı kökenli sözcüklerle ifade ettiğimiz zaman,
otonom sözcüklerinden anlaşılacak, kuralını kendi koyan demektir,
ama Türkçedeki özerk sözü zannediyorum otonom sözünden de daha
iyi ifade ediliyor özerklik kavramı.
Bir kurumun ya da kurumlar bütününün özerk olabilmesi için yal
nızca yasalarla kendilerine birtakım yetkilerin verilmiş olması ya da
serbestliklerin tanınmış olması yetmez, o kurumun ve kurumların özerk
insanlardan oluşabilmesidir. Dolayısıyla özerk insan diye bir kavra
mın zannediyorum düşünce sistemimizde işlenmesi gerekir. Nedir
özerk insan, yetkisini yasalardan kendisine verilmiş olan emirlerden
almayan, gücünü kendi kişiliğinden alabilen insan demektir ve Üniver
site bu insanlardan oluşmalıdır. Hoca dediğimiz insan, hatta ilkokul
dan başlayarak gücünü elindeki kitaptan kendisine verilmiş olan yet
kilerden değil, kendi kişiliğinden alabilen insan demekti. Dolayısıyla,
üniversite sorunumuzun genel olarak eğitim sorunumuzun temel nok
tası, esas meselesi özerk insan yetiştirebilmektir. Bu açıdan bakınca,
atamayla getirilen yöneticiler sisteminin belki başka toplumlar için ge
çerli olabilecek olan yönleri bizim toplumumuzda geçerli olmayabilir.

217

Son sözü almış olan Sayın Doğramacı muhtemelen size çeşitli ül
kelerde atamayla getirilmiş olan yönetim sisteminde, yüksek öğrenim
sisteminde özerkliğin pekala bulunabileceğini söyleyecektir, ama özerk
lik Türkiye gibi bir toplumda hatta İlköğretimden başlayarak derece
derece düşünülmesi gereken bir kavramdır. Çünkü Türkiye gibi bir
toplum kendi kendisini aşması gereken bir toplumdur. Kendi kendi
sini tekrar etmesi gereken bir toplum değil.
Dolayısıyla Türkiye gibi bir toplumda eğitimciliği seçmiş olan bir
insan, başka bir mesleği değil de öğretmenlik, ilkokul, ortaokul ya da
yükseköğretimde öğretmenliği seçmiş olan bir insan, toplumu biraz bir
yerlere götürmeyi kendisine görev edinmiş olan bir insandır. Onun
için, böyle bir toplumun ilerleyebilmesinde o insanların da derece de
rece bir serbestîlik, toplumu aşabilme yeteneğinin ve yetkisinin bu
lunması gerekir.
Bu açıdan bakınca Sayın Başkan, siz dün komisyonda da konuş
tunuz, hatta sizin olmaz dediğiniz malî özerkliğin bile bir özerklik kav
ramı içinde düşünülmesi gerekir. Çünkü, toplum parayı verdiği za
man, kamu, milyarlarca lirayı yüksek öğretime ya da öğretimin başka
aşamalarına tahsis ettiği 2aman, bu ille ben kendi istediğimi sizden
istiyorum anlamına gelmez. Toplum, eğitim üzerinde yüzde yüz egerir. Hocaya, bizim kültürümüzde de vardır, eti senin, kemiği benimmen değildir, olmamalıdır. Toplum, eğiticiye kendi kendisini aşırtması
için yeni kuşaklan biraz kendisinden farklı yetiştirmesi için para ve
rir. Çocuğunu, kuruma teslim ettiği zaman, o insanlardan, o kuşaklan
kendisinden farklı olarak yetiştirsin diye bekler. Yoksa kendi kendi
sini tekrarlamak için teslim ettiğinde, bu bir mecburi eğitimcilik
değildir. Onun için, malî özerklik, parayı verenin düdüğü çalması
değildir. Eğitimde, kamu parayı verir, fakat eğitimciye güvenerek
verir. Onun için eğitimcinin güvenilir biçimde yetişmesi, güvenilir
biçime kavuşturulması ve kavuştuktan sonra da yetkilere sahip olması
gerekir. İşte bu derece mühimdir. Yükseköğretimde bu yetki, artık
kendi gücünü kendinden alabilen, kendi kendini yönetebilen insan yet
kisidir. Onun için, seçime dayalı bir üniversite öğretimi, yani yöneti
cilerin seçimle getirildiği bir ünversite öğretimi, yani yöneticilerin se
çimle getirildiği bir üniversite öğretimi, üniversite öğretiminin bence
Türkiye gibi bir toplumda kaçınılmaz bir gereğidir.
Elbette YÖK gibi bir kuruluş, yani merkezî bir organ yükseköğ
retimin plânlanmasında eşgüdümün sağlanmasında, ulusal insan gücü
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinde birtakım rollere sahip olmalı
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dır, ama eğitime, eğiticilerin seçimine, görevlendirilmesine kadar uza
nan bir yetkiler zinciri, bu kurulun taşıması gereken yetkilerin ötesine
geçen, özerkliği zedeleyen bir durumdur. Bu açıdan bakınca, YÖK
için söylediğimizi, şûranın muhtevası içinde konuşmaya çalışıyorum, bü
tün eğitim sistemi için de düşünmek gerekir.
Bir Millî Eğitim Bakanlığının ya da Bakanın kendi görevlileri üze
rindeki yetkisi, rastgele herhangi bir bakanın kendi memurları üzerin
deki yetkisinden farklıdır. Derece derece azaltılması gerekir. Çünkü
eğiticiye güvenmek gerekir. Eğiticiye güvenmenin yaratılması da, yük
seköğretimde bu ilkenin uygulanmasıyla ve bu insanların yetiştirilme
siyle mümkündür. Onun için, komisyon raporunda atamayla getirilen
bir yükseköğretim sisteminin özerklikle bağdaşır konusundaki görüşe
tamamen karşıyım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Soysal.
Sayın Rauf İnan, buyurun efendim.
RAUF İNAN — Sayın Bakan, Sayın Başkanlık Divanı, sayın arka
daşlar; hepinize günaydın.
Raporu hazırlayanlara gönülden teşekkür ederim. Kafama takılan
birkaç noktayı arzedeceğim. Çok yerinde olarak deniyorki, daha baş
langıçta, demokratik düşünce ve tavırların kaynağının da yükseköğre
tim kurumlan olması gerekir. Doğru, eğer yükseköğretim kurumlan
bunu gerçekleştirmezse demokrasi politikacıların kafalarında kendi dü
şüncelerine göre bir şekil alır. Ancak, aşağıda da bir şey var.
Sayın Mümtaz Soysal bir bakımdan değindiler, ben de bu bakım
dan değiniyorum. Yöneticilerin atamayla gelmelerinin devamlı faydalı
olduğu hususuna 15 üye katılmıştır, çok yadırgadım Eğer orada da
yöneticiler oylamayla gelmez de atamayla gelirse nasıl demokrasiye
gideriz yıllarca yöneticilik ve deneticilik yapmış bir insan olarak, daima
güvendiğin insanlann hepsinde bu kişiliği gördüm, bu gerçekten pro
fesörlerin kendi kişiliklerinden kuşkulu olduklarını gösteriyor. Niçin
atamayla geliyor da, neden seçimle değil, oylamayla değil. Bu, kafama
takıldı, eğer bu açıklanırsa memnun olurum.
Ayrıca 1402 sayılı Kanunun üniversitelerden uzaklaştırdığı öğretim
üyeleri. Sizi temin ederim, tanıdığım birkaç profesör vardır ki uzak
laştırılmışlardır, çok değerli profesörler, çok kişilikli ve çok özgür dü
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şünceli insanlardır. Bunlardan bir tanesi bir bayan psikosomatoloji
uzmanı bizden 1402 ile uzaklaştırıldı. Almanya kaptı onu ve daha baş
ka bildiklerim var. Bizim tarihimizde bunun bir örneği vardır, bir
Kadıoğlu hadisesi vardır. Gelecek üniversite yöneticilerine bunu bu
rada açıklamak boynumun borcudur. Kadıoğlu olayı şudur;
Bursa'da -daha o zaman İstanbul Osmanlı Devletinde değildirKadıoğlu büyük bir bilim adamıdır, Orta Asyada çok da değerli bir
hükümdar var, Kadıoğlu’nu memleketine davet eder, hatta heyet gön
derir. Kadıoğlu giderken kızkardeşi ona, kendi takılarını vermek is
ter, Kadıoğlu; hayır der, niye veriyorsun; belki dönmem gerekir der,;
ama heyet gelmiş beni götürüyor, niye döneyim der. Fakat Kadıoğlu
oraya vardığı zaman kitaplarının arasında ablasının o takılarını koy
duğunu görür ve Kadıoğlu çalışmalarında çok mutludur.
3 Profesör vardır, bunlardan biri gençtir ve hocalar, o zaman öğ
renciler gelip hocayı evinden alıp her gün medreseye, o zamanki üni
versiteye götürüyorlar. Bir gün Kadıoğlu gittiğinde genç arkadaşının
dersliğinin kapalı olduğunu görür. Niye yok acaba, hasta mıdır diye
sorar. Hayır derler, bey onun dersliğini kapadı, yani işine son verdi,
derler. Kadıoğlu dersi vermeden geri döner ve gelir gitmeye hazırla
nır. Heyetler gönderir bey, o da şunu der; eğer özerklik olmazsa, öz
gürlük olmazsa bilim olmaz, ben giderim. En sonunda b ey kendisi
gelir ve rica eder, o da şunu koyar; Eğer gider kendi elinizle o dersaneyi açar ve o arkadaşımı vazifeye koyarsanız ben o zaman kalırım ve
bunu gerçekleştirir. Bilim alanımızda böyle bir yüksek ahlâk, böyle
bir özellikle yöneticilerde yüksek kişilik olması gerekir.
Efendim, Atatürk inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda öğretmenlik
formasyonu ile mücehhez.
Bu Atatürk ilke ve inkılâpları bir defa bu inkılâplar olmaz. Ata
türk inkılâbı veya devrimi bir tektir, bir bütündür, inkılâplar değildir.
Fransız inkılapları demiyoruz, Sovyet inkılapları demiyoruz, Atatürk’ün
niye inkılapları, bir tek inkılaptır, öbürleri inkılap hareketleridir. Şimdi
bu Atatürk ilke ve inkılapları pek dil perensenki oldu, anlayan anla
mayan söylüyor, şöyle birisi yapıyorsa hele, zaten ben ona söyleysel
diyorum, muhakkak bana değiniyor.
Yalnız şunu arzedeyim, Profesör Özer Ozankaya bundan birkaç
yıl önce araştırma yaptı ve gördüki yükseköğretimde, üniversitelerde
devrim tarihi ve Atatürk'ün ilkeleri yeterince öğretilmiyor. Bir kon
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feransta da ben rastladım, Atatürk hakkında çok umut kırıklığına
uğradım. Bu bakımdan bunun üzerinde özellikle durmak gerektiği ka
nısındayım ve nasıl durulacak; keşke bu açıklanmış olaydı.
Efendim, ben üniversitede hiç vazife almadım, emekli öğretmenim
ve cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerindenim.
Öğrenci seçimi benim öteden beri kafamı uğraştırır. Çok çok ti
tiz, çok keskin araştırmalarla öğrenci seçiliyor. Bu öğrenci seçilmeleri
sonunda öğrencilerin hepsinin üniversitelerde başarılı olmaları gerekir.
Fakat görüyoruzki her sene bir haylisi dışarı atılıyor.
Efendim, demekki bir başarısızlık var burada, bu seçimde bir ba
şarısızlık var. Bu konuda da Türkiye’nin geçmişinde iki deneme ol
muştur, bunu burada ârzediyorum. Birisini köy enstitülerinde; 1943,
44, 45'de kurulan yüksek köy enstitüsüne öğrenci seçilirken şöyle se
çiliyordu. Her köy enstitüsünde 5 yıldır üstün başarı gösteren öğren
ciler doğrudan doğruya *yüksek köy enstitüsüne gidiyordu. Bunu sonra
1958-59'da Millî Eğitim Bakanlığı şu şekilde uyguladı, o da, öğretmen
okullarının son sınıflarında bütün öğrenimi boyunca çok başarılı olan
ları burada Atatürk Lisesinde topladı ve onlar bir yıl yoğun bir çalış
ma ile yetiştirildi. Onlar sonra üniversiteye gittiler. Onlarla birlikte,
onları yetiştirmiş profesörlerden birkaç arkadaşımdan, keşke onlardan
birkaç kişiyi kendime arkadaş olarak asistan olarak alayım diye de
mişti. Bu bakımdan, bu kuşkuyu da kaldırmak lâzım. Yükseköğre
nime gelmiş bir öğrencinin oradan atılması bağışlanacak bir kusur
değildir.
Bizim Cumhurbaşkanımız Berlin'e gittiği zaman iki rektör oradaki
bir öğrencimizin Türkiye’de vatandaşlık hakkı kaldırılmış, Cumhurbaş
kanımızı ziyaret ederek o iki rektör o öğrencinin vatandaşlık hakkının
verilmesini rica etmişlerdir. Genç budur, genç, bir milletin bütün umu
dudur ve böyle kolay kolay atılamaz, başarısını sağlayacak yollar bul
mak lâzımdır, başarısızlığını değil.
Çok teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim.
Sayın Gürsoy.
FERÎHAN GÜRSOY — Sayın Bakanım, sayın üyeler; Aslında ben
ortaöğretimde görev alan bir idareciyim, sözlerim sayın profesörlerin
söylediklerinin dışında olacağı için dinlemelerini rica ediyorum.
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Üniversite seçme sınavlarının gerçekten ortaöğretimdeki okulları
nasıl etkilediğini vurgulamak istiyorum. İki etapta yapılıyor biliyor
sunuz. Birincisi ve İkincisi aşağı yukarı aynı dönemde, Mayıs ve Ha
ziran döneminde, lise son sınıfları gerçekten eğitimsiz ve öğretimsiz
hale getiriyor, ancak bir sömestri çocuklar ders yapabiliyorlar, ikinci
sömestr okuldan, liseden mezun olma endişesinde değil, dersaneden
mezun olma endişesine kapılıyorlar.
Benim şöyle bir önerim var, mümkünse üniversitenin birinci im
tihanı eylül ayında yapılsın.
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, dün konuştuk o konuyu efedim, siz şim
di lütfen yükseköğretime gelin.
FERÎHAN GÜRSOY (Devamla) — Bu, üniversitenin görevi olduğu
için hatırlatmak istedim, afedersiniz Sayın Bakanım.
Bir de bu imtihan sisteminin değiştirilmesinde tabii çeşitli alter
natifler önerilebilir, şu anda alternatif olmadığı için mevcut düzen
yürüyor. Fakat bunun sonucunda bir çocuk istediği fakülteye gire
meden hasbelkader tutturmuş olduğu bir puanla...
BAŞKAN — Efendim, bu konulan dün tartıştık, başka bir şey
varsa söyleyin, aynı konuları tekrarlamayalım, dün konuştuk, yüksek
öğretim sistemine geçişi bitirdik.
Ben bütün konuşmacılardan rica ediyorum, bir konuyu konuşur
ken diğerlerine lütfen girmeyin, çünkü çok az vaktimiz var.
FERÎHAN GÜRSOY (Devamla) — Bağışlayın Sayın Bakanım, bir
başka konu daha var, vurgulandığına kani değilim.
Üniversite düzeyine gelmiş olan işçi çocukları, ve yurt dışındaki
İşçi çocukları Türkiye'ye geldiklerinde üniversite imtihanlarını başara
mıyorlar. Çünkü, Türkiye'deki lise müfredatıyla dışardaki çok ayrı.
Biz Ürdün'lü çocuğa, Afrika ülkelerinin çocuklarına, İraklıya, İranlıya
kontenjan tanıyoruz ve bu imtihanlardan muaf tutarak üniversiteleri
mizin çeşitli fakültelerine alıyoruz. Yurt dışındaki işçinin veya bir
devlet memurunun görev almış olması kusur mudur, niçin kendi çocuk
larımıza bir kontenjan ayırmıyoruz. Her yıl bunun miktarı 20-30 kişilik
bir öğrenci grubunu kontenjanla, imtihansız niçin üniversiteye almı
yoruz. Bunu öğrenmek istiyordum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkürler.
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Sayın Alpay, buyurun.
ŞAHİN ALPAY — Sayın Başkan, sayın şûra üyeleri; üyesi olduğum
Yüksek Öğretim Komisyonunda yükseköğretim sorunlarımız gerçekten
çok ayrıntılı olarak ve etraflı olarak tartışıldı. Bu tartışmalar iki ana
başlık altında toplandı. Birincisi, 1981 yılında kabul edilen Yüksek
Öğretim Kanunu ve 1982 Anayasası ile getirilmiş olan YÖK konusu
genel bir tartışmaydı.
*
İkincisi ise, bu değişim süreçlerinde yapılan çeşitli uygulamaların
eleştirilmesi ve tartışılması şeklinde geçti.
Rejimin esası üzerine yapılan tartışmalar sonunda yüksek öğretim
komisyonunun büyük çoğunluğu bu rejimin olumlu olduğu, muhafaza
edilmesi gerektiği gibi bir görüş ortaya koydu, ki bu raporda da okun
du, ne yazıkki bu görüş bugün üniversitelerimizde çalışan bilim adam
ları topluluğunun eğilimini, görüşlerini yansıtmaktan fevkalâde uzak
tır. Dolayısıyla, bu kurulda, yükseköğretim meselelerinin tartışıldığı
bu şûrada bilim adamları toplumumuzun üzerine sinmiş olan büyük
huzursuzluğun mutlaka bu kürsüden dile getirilmesi gerekirdi. Bu hu
zursuzluğu kamuoyu bütün kuruluşlar gözardı edemezler, bu huzursuz
luğa dikkat çekmek gerekir.
Sayın Başkan, sayın şûra üyeleri; zannediyorum toplumumuzda iki
temel konuda bugün büyük bir konsensüs sağlanmıştır. Bu konsensüsün
bir tanesi toplumumuzun demokratikleşmesi konusundadır. Diğer kon
sensüs ise, çağdaş uygarlığı yakalamak, 21. yüzyılda bir etki toplumu
olmak için toplumumuzda genel bir mutabakat bugün vardır.
Acaba bugün üniversitelerimiz bugünkü şekliyle, mevcut rejimle
bu iki amaca hizmet edebilmekte midir? Kanaatimce ve zannediyorumki bilimadamlan topluluğunun büyük çoğunluğu bu rejimin bu iki
temeli arasında hizmet vermediği görüşündedir.
Dolayısıyla bu rejimin bence baştan aşağı değişse bile ana ilkeleri
itibariyle değiştirilmesi şarttır. Bir defa üniversitemizin her şeyden
önce demokratikleştirilmesi gerekir.
Bugün üniversiteler kendi sorunlarını bile serbestçe tartışamaya
cak bir ortam içerisindedirler. Oysa üniversiteler de, toplum sorunları
üzerinde fikir üreten, çözümler getiren bir düşünce merkezi durumuna
gelmeleri gerekir. Bugünkü rejim merkeziyetçi yapısıyla, gözetim ve
denetimi esas alan karakteriyle öğretim üyeleri, bilim adamları toplu
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luğu üzerinde büyük bir baskı kurulmuştur ve üniversite suskun, top
lum sorunlarını, üniversite sorunlarını tartışamıyan bir üniversite ha
line gelmiştir.
Bütün bunların ötesinde diğer konuşmacıların da üzerinde dur
dukları gibi, eğer toplumumuzu gerçekten demokratik bir tophım yani
kendi kendini gözeten ve denetleyen ve kendini yöneten bir toplum
haline getireceksek, nereden başlayacağız. Bunun başlayacağı yerler
den birinin üniversite olması kaçınılmazdır.
Türkiye, belediyelerine tanıdığı özerkliği, özgürlüğü üniversitelerin
den esirgeyemez. Üniversitelerimiz mutlaka demokratik hale gelmeli
dir. Demokrasinin garantisi de tabiiki idari, bilimsel ve mali özerklik
tir. Ben bunu böyle anlıyorum ve zannediyorumki 60'lardan bu yana
bilim adamlarının katıldıkları bütün forumlarda hakim olmuş olan
ana eğilim budur, ne yazıkki uygulamalar hiçbir zaman bilim adamları
arasında hakim olan bu genel eğilime uymamıştır.
Efendim, bilimsel özerkliğin teminat altına alınabilmesi için idari
özerkliğin gelmesi şarttır, yani üniversite mensupları yöneticilerini
kendileri seçebilmelidirler.
Yüksek Öğretim Komisyonunun toplantılarına katılarak yüksek
öğretim sorunları üzerinde ayrmtılı açıklamalar yapan Sayın Bakanın
bu konuda getirmiş olduğu önerilerin, bence bu içinde bulunduğumuz
bu çıkmazdan bir çıkış yolu olarak fevkalâde önemi vardır.
Sayın Bakan, idari özerklikten ne anladığını, idari özerkliğin ne
şekilde güçlendirilebileceği şeklindeki bir sorumuza şu şekilde cevap
vermiştir;
Rektörlerin öğretim üyeleri tarafından seçilen adaylar arasından
atanacağı, fakülte dekanlığından bölüm başkanlığına kadar diğer bütün
yöneticilerin öğretim üyeleri tarafından seçimle belirleneceği bir sis
temin idari yönden özerkliği sağlayacağı düşüncesinde olduğunu söy
lemiştir.
Zannediyorum, ülkemizdeki bilim adamlarının büyük çoğunluğu
böyle bir çözümü destekleyecektir.
Efendim, üniversitelerimiz acaba toplumumuzun çağdaş uygarlığı
yakalama hedefine nasıl hizmet edebilirler. Bence bu konuda söylene
bilecek şeyler çok geniş, ben kısaca bu konudaki görüşlerini dile getir
mek istiyorum.
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Bir defa üniversitelerimiz arasında ve bilim adamlarımız arasında
bir rekabet ortamının mutlaka tesis edilmesi gerekir. Yüksek Öğretim
Kanunu ile getirilmiş olan ve üniversiteleri tek tip bir örnek hale getir
meyi amaçlayan rejim, maalesef üniversitelerimiz arasında ve bilim
adamları arasında rekabeti teşvik etmemekte, aksine kösteklemekte
dir. Rekabeti teşvik eden sistem nasıl bir sistemdir ; bunun ana hat
ları, çeşitli, yani çoğulcu bir yükseköğretim sisteminin kurulmasıdır,
yani farklı statülerde öğretim elemanlannı belirlemede, öğrencileri be
lirlemede, ders programlarını belirlemede, uygulayacakları öğretim yön
temlerini belirlemede özerk olan üniversitelerin birbirleriyle yarışma
sıyla ancak bilimde mükemmel, arayış mücadelesinde başarılı olmayı,
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak mücadelesinden başarıyla çıkabiliriz.
Bu alanda ikinci başka bir önemli çözüm mutlaka yükseköğretim
de nitelik, kalite sorununun çözülmesi sorunudur. Bu belki sadece
Yüksek Öğretim Kanunuyla gelen rejimle ilgili görülmeyebilir. Genel
bir eğilimin sonucu olarak görülebilir, fakat ülkemizde toplumdan ge
len talebe boyun eğilerek yükseköğretimde de nicelik uğruna nitelikten
vazgeçilmiş fedakârlık edilmiştir. Ne yapılmıştır; üniversite ve yük
sek meslek öğrenimi arasındaki ayrım ortadan kaldırılmış, üniversite
lere eğitebilecekleri insanın çok üstünde bir sayıda öğrenci tıkılmıştır.
Bugünkü çıkmaz, herkesin gördüğü ve paylaştığı bir çıkmaz haline
gelmiştir.
Efendim, şüphesiz eğitimde fırsat eşitliği ve kalite, nitelik vazge
çilmez iki tane temel prensiptir, ama yükseköğretimde fırsat eşitliği
için de olsa, kaliteden taviz verilmemesi gerekir. Beni dinlediğiniz için
teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Prof. Dr. Halil Cin.
PROF. DR. HALİL CİN — Çok değerli Bakanım, X II. Millî Eğitim
Şûrasının muhterem üyeleri;
Eğitim millî ve evrensel ihtiyaçlara cevap verebildiği ölçüde ülke
nin ve milletin muhtaç olduğu insan unsurunu yetiştirebilir. Hepini
zin malûmudur ki, her türlü kalkınmanın temeli eğitimdir. Eğitim,
milleti hür, medeni, şerefli bir toplum olarak yaşatan veya köeliğe
maruz bırakabilen en büyük unsurdur.
Bu düşünceyle yeni Türkiye’nin en başta gelen problemlerinin millî
eğitim meselesi olduğunu gören, vurgulayan Büyük Atatürk ilk şûrayı
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1921 yılında düzenlenmiştir. 1924 yılında 1928 yılında eğitimle ilgili çok
önemli kararlar ve reformlar yapmıştır ve 1933 yılında Türkiye'de ilk
ve en büyük üniversite reformunu gerçekleştirmiştir.
Türk yükseköğretimi çeşitli sistem arayışları içerisinde ihtiyaçla
rına cevap verebilmek için 1981 tarihli 2547 sayılı Kanunla getirilen
Yüksek Öğretim reformuna kadar çeşitli sistemler denemesine giriş
miştir.
2547 sayılı Kanunla getirilen sistem 6 yıldan beri uygulanmak
tadır. Hataları ve sevapları karşılaştırılırsa, sevaplarının çok daha faz
la olduğu açıkça görülür. O halde, bu sistemi başarılı saymak gerekir.
Çok tenkit edilen bir sistem olmasına rağmen, ülke ve memlekete, mil
lete büyük hizmetler vermiştir.
Uygulamada mevcut bazı yönetici hataları veya beşeri kusurlar
sistemin kusuru olarak gösterilemez. Dünyanın en iyi sistemini kötü
yöneticiler elinde en başarısız bir sistem haline koyabilirsiniz.
YÖK, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuştur. Türk millî eğitimi
ve yükseköğretimi Türk Devletinin millî hedeflerine uygun insan yetiş
tirmekte çok başarılı olamamıştır. Türk kültürüne millî ve manevî,
İnsanî ve ahlâkî değerleriyle, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaşilim ve teknolojinin gereklerine göre eğitilmiş, topluma, vatanına ve
insanına hizmet sevgisiyle dolu insanlar yerine, daha çok çifte standartlı,
kendine tanındığı hak ve özgürlüğü başkasına tanımayan, kendi fikrini
ifade etmeyen veya kendi görüşüne katılmayanı yadırgayan, şahsi dü
şünce ve yararım toplum ve memleket menfaati gibi taktim edebilen
fikrî dürüstlüğü, Millî şuur ve kimlik duygusu zayıf bir insan tipi ye
tiştirmek şansızlığına uğramıştır.
işte bunun içindir ki yükseköğretim reformu 1981 tarihli 2547 sa
yılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. YÖK, üniversitelerimizin, Türk Mil
letinin ve Türk Devletinin çağdaş ihtiyaçlara göre yükseköğrenim yap
tıramayan üniversite sistemini düzeltmek zaruretinden doğmuştur.
Demokrasi kavramı bazan kişilerin dünya görüşlerine ve ideolojik
anlayışlarına göre farklılık göstermektedir. Ne yazıktırki, YÖK'e karşı
yöneltilen ısrarlı eleştirilerin bazılarında da bu şansızlığı görüyoruz.
Seçim sistemi, üniversitede demokrasinin tek ölçüsü olamaz. Üniver
sitede esas olan bilimsel özerkliktir. YÖK sisteminin bilimsel özerkliğe
aykırı olduğunu iddia etmek, en azından gerçeklerle ters düşen bir dav
ranış, bir tutum olur.
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Yöneticilerin atamayla gelmesinin özerk insan yetiştiremeyeceği gö
rüşü çok değerli bir konuşmacı tarafından ifade edildi.
BAŞKAN — Efendim, cevap vermek mahiyetinde konuşmayın, tek
rar söz vermek icabeder, vaktimiz az, süreniz de doldu.
PROF. DR. HALİL CİN Devamla — Hay hay efendim.
Özerk insan, bana göre şahsî, felsefî, ideolojik eğilim, dünya gö
rüşlerinden arınarak iyiye iyi, kötüye kötü, doğruya doğru, eğriye eğri
diyen insandır. Memleketin, milletin menfaatlerini güzel hizmetler kim
tarafından .yapılırsa yapılsın, iyiliğini, doğruluğunu teslim edebilen,
fikrî dürüstlüğe sahip olan insandır.
Çifte standartlı, kuliste söylediğini açık olarak söyleyemeyen, dün
ak dediğine bugün kara diyen bir insanın özerk insan olduğunu söy
lemek mümkün değildir.
Seçim sisteminde özerkliğin ihlâl edildiğini, 1980 öncesinde çok
açık bir şekilde gördük. 1980 öncesinde üniversitelerde çoğunluğun
azınlığa tahakkümü vardı. Seçim sistemi kulislerle oluyordu. Ben
şahsen 1,5-2 ay rektörlük kulislerin yazıhanelerde, muayenehanelerde
devam ettirildiğine bizzat şahit olmuş ve kulislere katılmış bir insan
olarak ifade ediyorum.
Üniversitede belli gruplaşmalar oluyor ve bunun neticesinde ku
rullarda çoğunlukta olan hak ve hukukuna ulaşıyor, özerkliğine sahip;
hür, ama azınlıkta olan buna karşı.
1980 öncesinde seçim sisteminde ortaya çıkan bu büyük mahzur
ların sonucudurki, 2547 sayılı kanun yeni bir sistem getirmiştir. Özerk
liğin evet tarafsızlıkla ilgisi yoktur, ben de bunlara katılırım, ama ata
ma sisteminin hiçbir zaman bilimsel özerkliği, istediği gibi çalışmaya,
araştırma yapmaya mani olduğunu da söylemek mümkün değildir.
YÖK, Anadoluya, halka ilmin ışığını götürmüştür, halka, halkın,
demokrasinin temeli halk olduğuna göre, halka hizmet de bir kanun
ve kanunun getirdiği sistem için demokratik bir unsurdur. Yüksek
öğretimin Anadolu'da halkın ayağına götürülmüş olması, halkın sosyo
ekonomik, sosyo kültürel, sosyo psikolojik birçok sorunlarının bilim
sel olarak çözümüne katkıda bulunması, YÖK'ün bugünkü şartlar için
de son derece demokratik bir müessese olduğunu açıkça göstermek
tedir. Şikâyetlerin çoğu bilgi eksikliğinden doğuyor.
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YÖK, üniversitelerin her işine karışan bir müessese değildir. YÖK,
üniversiteler üzerinde belirtildiği gibi bir koordinasyon, bir plânlama
organıdır. YÖK, hademe atamasına, bekçi atamasına karışmıyor, öğ
retim üyelerinin akademik derecattan geçerek yükselmeleri, bütün
üniversite mensuplarının malumlarıdır.
O
halde, rektörün ve dekanın seçimle gelmesi, öğretim üyesinin
niçin bilimsel özerkliğini zedelesin. Bunu anlamak mümkün değildir.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
PROF. DR. MEHMET SAĞLAM — Sayın Başkan, Sayın YÖK Baş
kam, değerli şûra üyeleri; Yüksek Öğretim Komisyonu raporu üzerin
de bir iki noktayı kısaca belirteceğim.
Birinci nokta şu ; Yükseköğretimde rektör ve dekanların atamay
la gelmesi, yani komisyon raporunun 1 inci maddesiyle ilgili olarak
daha çok özerklik kavramı üzerinde duruldu. Eğer özerklik kavramı
bizim anladığımız şekilde idari, malî ve bilimsel özerkliği kapsayan bir
kavram ise, bugünkü yükseköğretim sistemi içerisinde dekan ve rek
törlerin Anayasa emri olarak atamayla gelmesinin bilimsel özerklikle
bağdaşmayan bir yönü yoktur. Zira, bugüne kadar bu sistem içerisin
de iki yıl dekanlık, üç yıl da rektörlük görevi ifa eden bir arkadaşınız
olarak, bu süre içerisinde iki yıllık dekanlığımızda üniversite rektör
yönetimine, özellikle de üç yıllık rektörlüğümüzde Yüksek Öğretim
Kurulunda biraz önce sayın arkadaşımızın bahsettiği gibi yalnız idari
değil, yardımcı doçent, doçent, öğretim görevlisi, yani bütünüyle öğre
tim elemanlarının yükseltilmesinde de herhangi bir tavsiye, teklif veya
talimat almadım. Bunu huzurunda açıklıkla belirtmek istiyorum.
Şimdi, öyleyse bilimsel özerklikle rektör veya dekanın atanmasının
alakası ne olabilir. 1750 sayılı kanuna göre görev yaparkende 3-4 yılda
bir rektör seçimi için belirlenen 12 aday arasından veren öğretim üye
sinin özerk şahsiyeti oluyor ise, bunu benim mantığımla bağdaştırmak
mümkün değildir. Üç yılda bir ay vereceksiniz, özerk olacaksınız, oy
vermediğiniz için yönetciniz atandığı için özerk değilsiniz. Ben böyle
bir özerklik kavramı okumadım, herhangi bir yerde de rastlamadım,
ne idari, ne malî, ne de bilimsel özerklik olarak.
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Bugün yükseköğretim sistemini bir sistem olarak düşünürseniz,
kendi elemanını kendi prosedürü içerisinde atamaktadır. Bu, İdarî
özerkliğin ta kendisidir.
insanların, yani öğretim elemanlarının atanması, idari personelin
atanması ise daha evvel çok savunulan özerklik bulunduğu iddia edi
len 1750 döneminde de aynen belirli yöneticiler tarafından yapılır, bu
nun, idari özerkliğin 1750 ile 2547, yani bu günkü sistem arasında bir
fark yarattığını iddia etmek mümkün değil.
Şimdi geriye kalıyor, nitelik konusu, üniversitenin nitelik sorunu,
yani yükseköğretimin niteliği konusunda, önümüzde çok önemli bir
sosyal problem vardır. 600 bin öğrencin, 400 bin öğrencinin, yüzbinlerin okutulması veya okutulmaması sorunu vardır. Eğer YÖK öğrenci
kontenjanım, örneğin benim üniversitemde ilk 1982 yılında 492 öğren
ciden 1986'da, yani 6 yılda 7800 öğrenciye çıkartmışsa, yani 16 misli
arttırmışsa, yani millet çocuklarını okutuyorsa ve bu kabahatsa işte
nitelik sorununun karşısında olan büyük kabahati budur.
Bu milletin çocukları okutulacaktır, kontej anların yükseltilmesi
illâ da milletin fedakârlığını gerektirmez, ama taktir buyurursunuz ki,
bir öğretim elemanı, fiziki kapasite ve belirli imkânlar yönünden zor
lamalara girebilir, ama 6 yıl içinde, bu geçiş döneminde bu zorlama
lar olmaktadır. Bunu doğal karşılamak gerekir.
Arkadaşım söyledi, Anadolu'nun ücra köşelerine ışık götürülmüş
tür, sadece kendi üniversitemden birkaç rakam vererek huzurunuzu
terketmek istiyorum.
Yüksek Öğretim Kurulundan önce 1982 yılında Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesinde 3 yüksek öğretim kurumu vardı, 409 öğrenci
vardı, bütün binaların fiziki kapasitesi ya mavakkat alınmış binalardı
ya da kiralık binalardı. 6 yıl sonra bir üniversitenin niteliği, öğretim
üyesinin niteliğine ve çapma eşittir, denktir. Şimdi, öğretim eleman
sayısına bakarsanız, 1982 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde top
lam 114 öğretim elemanı vardı, 6 yıl sonra altı misli artarak 572 öğre
tim elemanına ulaşmıştır bugün. Her yıl arttırılarak Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde 1982 yılında 3 profesör vardı, bugün 36 profesör var
dır. Sadece 14 doçent vardı, bugün 78 doçente çıkmıştır. Hiç olmayan
yardımcı doçent miktarı 90 civarındadır. 6 yılda 6 misil öğretim ele
manı gönderiyorsunuz Anadolu'ya. Fiziki kapasite bugün yüzde 80'e ta
mamlanmıştır, öğrenci kütüphaneleri açılmıştır. Bütünüyle değerlendir-
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diğimiz zaman öğretim elemam sayısında, öğretim kurulu sayısında,
öğretim elemanı yetiştirmek üzere enstitüler sayısında 1982’de sadece
9 eleman, asistan, araştırma görevlisi master ve doktora yapmaktadır.
Bugün bu 212 rakamını bulmuştur. Öyleyse, tümüyle bakarsanız, ülke
çocuklarının okutulmasına yönelik büyük bir kitle öğrenci kontenjanı
olarak alınırken, bunun yarattığı nitelik sorununu çözmek üzere öğre
tim elemanı yetiştirme konusunda da özellikle her yıl katlanarak bunu
toplam öğretim elemanı katında da söylemek mümkündür. Belli bir
noktaya gelinmiştir, öyleyse değerli şûra üyeleri, sonuca bakmak gere
kir. Üniversitenin daha özerk sayıldığı dönemdeki olayları hatırlayınız.
Türkiye Cumhuriyetine sadık, Türkiye Cumhuriyetinin millî tarihine,
millî şuuruna sadık nesiller yetiştirmedikçe, milletinin şu veya bu şe
kilde özerk insanlardan oluşurken, toplumsal kurallar için, toplumsal
kurallara uyulmadığı için toplumun aleyhine özerklik işletildiği zaman
bu memleket nerelere gelmiştir. Taktir yüce heyetinizdir.
Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Sağlam.
Sayın Prof. Dr. Arif Çağlar.
PROF. DR. ARİF ÇAĞLAR — Sayın Bakanım, Sayın YÖK Başka
mın, şûranın değerli üyeleri; Ben tansiyonu indirecek bir konuşma
yapacağım.
BAŞKAN — Tabii daha çok konuşmaların akademik seviyede ve
müesseselerle ilgili olmasında bizi aydınlatması bakımından fayda var
efendim.
PROF. DR. ARİF ÇAĞLAR (Devamla) — Ben de konuşmama üç
soruyla başlatmak istiyorum.
Birincisi, yükseköğretim ne içindir?
İkincisi, yükseköğretim kimin içindir?
Üçüncüsü de, yükseköğretim hangi çağ içindir?
Bu üç soruya baktığımız zaman, ortak bir yön görüyoruz. Bu da;
yeterince yapılmamış olan, (ülkemizde yıllardır bu konuda çalışmalar
yapılıyor, yükseköğretimde bu konuda çalışmalar hızla sürdürülüyor),
fakat ülkemiz genelinde yeterince yapılmamış olan bir husus, millî ön
celiklerimizin tespiti; ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere stratejik plânlama yapılması gereklidir.
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Tüm yükseköğretimde bu konuda çalışmalar başlatılmış, daha da
önem kazanması gerekmektedir.
Geleceğe yönelik olarak kadrolarımızın hazırlanmasında üniversi
telerde olduğu kadar, toplumumuzun diğer kesimlerine de hizmet ve
büyük görev düşmektedir.
Yükseköğretimi diğer öğretimlerden ayıran özelliklerden bir tanesi
de, burada bilimin üretilmesi, hem verilerin insanların kullanabileceği
bilgiye dönüştürülmesidir. Bu amaçla, üniversitelerde önemli olan bi
limsel özerkliktir.
Bilimsel özerklik değişik şekildey orumlanabilir. Özerklik, İdarî
özerklik, malî özerklik, bilimsel özerklik şeklinde tartışılabilir, fakat
bence önemli kavram üniversitelerde akademik özerkliktir. Akademik
özerklik, kurumun özerkliğidir, kişinin dokunulmazlığı değildir. Kişi
nin aile sohbetinde yaptığı konuşmaları yayın organlarıyla halka du
yurması ve Türk toplumunun hocalara öğretmenlere ve profesörlerle
ilgili verilerden yararlanarak altına imza atması anlamına gelmiyor.
Akademik özerklik, kişinin kendi sahasındaki verilerini uluslararası
organlarda tartışabilmesi özerkliğidir ve bilgi ve teknoloji üretme özerk
liğidir.
Bunlara değindikten sonra, birkaç hususu vurgulamak istiyorum.
Devlet, toplum ve gençliğin bütünleştiği kurumlarla üniversitelerimize
çağdaş teknoloji, hoşgörü ortamı, aydın düşünce, Atatürk ilkeleri ve
Türk millî değerlerinin toplumumuza yaygınlaştırılması durumudur.
Üniversitelerimiz bugün Anadoluya yayılmakta, bu fonksiyonlarını ye
rine hakkıyla getirmektedirler.
Bugün, hiçbir dönemde olmadığı gibi, Anadoluda bilim, kültür ve
Türk medeniyetinin rüzgârları esmektedir ve Anadolunun her köşesin
den sesler gelmektedir ve Türk kültürü, Türk dili ve Türk değerleri top
luma kazandırılmaktadır. Bu, çok büyük bir kazançtır.
Demokratik müesseselere baktığımız zaman, demokratikleşme sa
dece bir kurumun tek kesimi ile olmamalıdır, olamaz.
Siz özerklikten, katılımdan bahsettiğiniz zaman, üniversite ve öğ
retim kurumlannın diğer kesimleri de atlamamaksınız. Çünkü, üniver
siteler kurumdur, üniversite öğretim üyesidir, üniversite öğrencidir,
üniversite bazen İdarî personeldir. Dolayısiyle, akademik özerklikte
başıboşluğu birbirinden ayırmak ve öğrencinin sokağa döküldüğü yıl
lan bir daha geri getirmemek gerekmektedir.
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Yükseköğretimin ana amaçları, bilime katkıda bulunmak, kişilerin
eğitim kapasitelerini arttırmak, meslek adamı yetiştirmek, topluma
daha iyi hizmet vererek çabalarda bulunmak olarak görülebilirse de,
demin de vurguladığım gibi, yükseköğretimin en büyük görevlerinden
birisi 21. yüzyılda Türkiye'yi süper devlet yapacak kadroları eğitmektir
ve kişilere bu ruhu verebilmektir.
Ülkemiz, Sayın Bakanımızın da işaret buyurdukları gibi, 21. yüz
yıla girerken, her yönüyle mükemmellik arayışları içerisindedir. Eğitim
de bu mükemmellik arayışlarının dışında kalamaz. Dolayısiyle, demok
ratik ortamda yapılan bu tartışmaları sağladıkları için kendilrini kut
larım.
Ülkemizin şartlarındaki gelişmeler, ülkemizin nüfus dinamiği, eko
nomik yapısındaki değişmelerde görüldüğü gibi hızlı bir dönüşüm içe
risindeyiz.
Eğitimle ekonomik tercihler arasında ilişki her zamankinden daha
fazla olarak görülmektedir. Eğitimin katkısı içinde yükseköğretimin
katkısı gözardı edilemeyecek kadar büyüktür. Dolayısiyle, ülkemiz, git
tikçe daha karmaşık bir dünyada olduğunu bilerek
1 — Barışı korumak ve güvenliğini sağlamak,
2 — Ekonomik selâmete ulaştırmak,
3 — Fırsat eşitliği yaratarak insanımıza eğitim imkânlarını daha
iyi sağlamak,
4 — Türk insanının medenî koşullarda yaşamasına imkânlar ha
zırlamak,
5 — Toplumlunuzun her değerine sahip çıkmak, geleneksel Türk
ahlâkım ve Türk kurallarını yaşamasını sağlamaktır.
Bunlar hedeflerimiz olmalıdır, bu hedeflere ulaşmamız için yeni
politikalar getirmemiz ve stratejik plânlamalar yapmamızın zamanı
gelmiştir. Bunun için de ayrıca komisyonların kurulması ve bundan
sonraki şûra çalışmalarında bu hazırlıkların tamamlanmış olması gerekir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlar.
Sayın Prof. Kemal Göğüş.
PROF. DR. KEMAL GÖÇÜŞ — Sayın Bakanım, değerli şûra üye
leri; bugün üniversite öğretim, on asrı geçen süreden sonra bu birikim
içerisinde bir bilim halini almıştır. Her bilim dalında olduğu gibi, üni
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versite öğretimi biliminin de evrensel kuralları vardır. Ben kısaca bu
kurallar üzerinde durmak ve fakültelerdeki uygulamalardan bazı ör
nekleri vermek istiyorum, kendi üniversitemden çok kısa örnekler ver
mek istiyorum.
Efendim, bugün üniversitelerin birinde üzerinde ittifak edilen ana
unsurlardan birincisi, artan üniversite sayıları ve öğrenci sayıları kar
şısında dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretime koordine eden, de
netleyen ve yönlendiren merkezi kuralların bulunuyor olmasıdır. Bun
ların ilki 1919 yılında İngiltere'de kurulmuş olan kuruluştur. Bu kurumlann yetkileri ve sorumlulukları tabiiki ülkeden ülkeye değişmek
tedir. Ancak, İsveç’te ve Amerika'nın her eyaletinde, Hollanda’da bu
kurumlann bulunduğunu belirtmek isterim.
İkinci önemli konu, üniversitenin ne şekilde yönetileceğidir. Bu
nun için iki tane önemli model vardır. Bunlardan birincisi anglosakson ülkelerinde, Amerika ve İngiltere’de dekan, rektör ve bölüm başkanlannın tayinle ve dürüst kişilerden müteşekkil mütevelli heyetler
tarafından tayinle yerine getrilmesidir.
İkincisi, İskandinav ülkelerindeki bir modeldir, ki bu model klasik
modelden Amerikan modeline, Anglosakson modeline yaklaşmış bir
modeldir. Burada da üniversiteler heyetler tarafından idare edilmekte
ve yöneticiler bakanlar kurulunun, bilhassa rektör bakanlar kurulunun
tayiniyle gelmektedir. Mesela, Hollanda’da rektör dekanlar kurulunun
önereceği iki aday arasından kraliçenin tayini ile gelmekte, fakat üni
versite iki iş adamı, rektörden müteşekkil bir heyet tarafından yürü
tülmektedir. Heyetin Başkanı Millî Eğitim Bakanı tarafından oraya
tayin edilmektedir.
Kıta Avrupası ülkelerinde, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde
rektörler seçimle gelmektedir. Fransa’da üniversite başkanlan seçimle
gelmektedir, fakat onların üzerinde bulunan akademik, bölgesel rek
törler ise doğrudan millî eğitim bakanlarının tayiniyle gelmektedir.
Şimdi efendim, hal böyle olunca, seçimle gelen faktörlerin sadece
bir akademik İdarî sembolü olduğunu görüyoruz ve bunların altında
hükümetler tarafından tayin edilen, Almanya’da kaizler Fransa’da di
rektör İsviçre’de gurafer tabirli bir nevi genel sekreterlerin bütün
İdarî ve malî konularda yetkili olduğunu görüyoruz.
Şimdi Sayın Bakanım, sayın üyeler; daha önce de belirtildi, ger
çekten evrensel üniversite öğretim biliminde özerklik diye bir kavram
yok, bunun yerine otonomi kavramı var. Bizde ise özerklik kavramı
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otonomi yerine kullanılmaya çalışılıyor. Bakınız 1983 yılında OECD ta
rafından bazı ülkelerde yapılan bir araştırma sonunda üniversiteler
rölatif otonomi endeksine göre 5 konuda sıralanmış. İngiltere’de rölatif olarak 100, Belçika özel üniversitelerinde (ki rektörlerin tayinle
geldiği 93, İrlanda 87, İtalya'daki özel üniversiteler (bunlar da tayinle
geliyor) 73, İngiltere’de 60, İsveçte’ki üniversiteler 59, İtalya’daki dev
let üniversiteleri 46, Norveç 45, Danimarka 43, Hollanda43, Fransa 42,
.Avusturya 32, Federal Almanya 29, İsviçre 27; yani İngiltere'de rektörü
tayinle gelen üniversiteler, Federal Almanya, İsviçre, Avustarya gibi
rektörlerin seçimle geldiği üniversitelere nazaran 4 defa daha üstün.
Sayın Bakanım, değerli üyeler; 21. yüzyıl üniversitesi eğitim ve
öğretim, bilimsel araştırma, toplum hizmetleri ve öğrenci hizmetleri
üreten fevkalâde bir karmaşık yapıya sahiptir. Gerçekten yirmibirinci
Yüzyıl Üniversitesini tarif etmemiz gerekirse şu şekilde söyleyebiliriz;
çağdaş üniversite, bilgi, bilgili insan ve her türlü fiziki imkân tesis ve
bilgi birikimini insan kültürü olarak kendi kaynaklarının bir kısmını
kendi müteşebbis bir zihniyetle yaratan fevkalâde bir karmaşık yapıya
sahip işletmedir.
Bugün dünyanın birçok ülkesinde bilim hakkını, yeni buluş mer
kezleri, üniversite bünyesi içinde yer almaktadır. Bilim hakkında üç
"bin insan çalışmaktadır. Bunlar bilfiil teknoloji üreten üretim yapan
insanlar. Dolayısıyla, çağda üniversitelerin de kanımca modern işlet
mecilik anlayışına göre yapılması lâzımdır. Bunun için de yetkililerin
ve sorumlu kişilerin aşağıdan yukarıya değil, tepeden aşağı doğru or
ganize edilmesi gerekir. Bu bakımdan, biz eğer çağdaş üniversitelere
gideceksek, 2547 sayılı YÖK Kanunu çok önemli bir adımdır, bu yolda.
Üniversitelerimizi atalete sevkedecek seçim mekanizmasını getireceği
miz yerde, üniversitelerimize kendi kaynaklarını kendileri yaratacak ve
yaratacakları kaynakları serbestçe kullanabilecek statüler getirmemiz,
daha da fazla önem vermemiz gerekmektedir.
Bakınız birçok üniversite kendi imkânlarım kendi yaratma imkâ
nına kavuşmuştur. Şahsen başında bulunduğum üniversitede tıp fa
kültesinin döner sermayesi üç yıl zarfında 6 misli artmıştır. Tıp dışın
daki döner sermaye gelirleri ise 250 misli artmıştır. 1 milyar lirayı
geçmiştir.
Nitelik konusuna gelince: Yılda 3200 mezun veren Karadeniz Tek
nik Üniversitesinin öğrencileri arasında iş bulamayan hemen hemen
yoktur. Ayrıca, en önemlisi, bence mezunlarımızın yabancı üniversite
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ler tarafından kabul edilip edilmediğidir. 80 tane mezunumuz bugün
dünyanın en ileri ülkelerinde lisans üstü master ve doktora yapmak
üzere kabul edilmişlerdir.
Teşekkür ederim efendim.
BAKAN — Teşekkür ederim Sayın GÖĞÜS.
Sayın Prof. Dr. Fuat Turgut, buyurun.
PROF. DR. FUAT TURGUT — Başkanlık Divanını ve şûranın sa
yın üyelerini saygıyla selâmlarım ;
Ben bundan önceki konuşmalarda bir yanlış anlaşılmanın olduğa
zehabına kapıldığım için söz aldım. Bugünkü sistem içerisinde rektör
lerin, dekanların atama ile gelmesinin üniversitede demokratik işleme
yollarının tamamen kaldırıldığı zehabını doğurmaktadır. Bu doğru
değidlir, çünkü demokratik işlevlerde başlıca iki türlü kuruluş bulun
maktadır. Bunların bir kısmı bizim şûra gibi kurum ve kuruluşlar
daki, karar organlarıdır. Bir kısmı da Sayın Bakan gibi, beni mâzur
görsünler, icra organlarıdır.
Üniversitelerde eskiden de, bugün de önemli karar organları var
dır. Bunlar yukarıdan aşağı doğru üniversite senatosu, üniversite yö
netim kurulu, fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu, devam ediyor,,
ana bilim dalma kadar hepsinden var. Buralara kişiler çoğunlukla se
çimle parmakla gelmektedir. Bu kişiler üzerindeki icra kişisinin ata
mayla gelmesinin, demokratik işleyişi hepten sıfıra indirdiği düşüncesi
kabul edilemez. Kaldıki en demokratik saydığımız üniversitelerde dahi
bu çeşit kuruluşlar mevcuttur.
İkinci olarak şunu söylemek isterim. Üniversiteler, eğer bir ülkedebir üniversite yoksa, sayılan fazla ise, üniversiteler arasındaki işbirliği,,
üniversiteler arasındaki ortak çalışmalar v.s. gibi birçok organların
üzerinde aynca başka bir fonksiyonla ortaya çıkmaktadır. Özellikle
20. asrın sonlarına doğru... Bu fonksiyon topluma karşı sorumlu olan
bu kurumlann topluma hesap vermeleri meselesidir. Bu fonksiyon,
üniversitelerin gözetim ve denetimi meselesidir. Zannederim ki özerk
lik kavramı çok dar şekilde anlaşılırsa esas fonksiyonların kaybolacağı
düşüncesi hemen hepimizde vardır. Öyleyse, daha iyisini bulmadan,
daha kötü işlediğini kanıtlamadan mevcutu yıkmanın hiçbir yaran yok
tur, üstelik geçmişte büyük acılar çektiğimizi, büyük kayıplara uğradı
ğımızı hatırlamamızda yarar vardır.
Hepinizi saygıyla selâmlar, huzurlarınızdan ayrılırım.

235

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Turgut.
Bu icra karar ayrımına iştirak etmiyorum, ama vakit alacağı için
de bu konudaki fikirlerimi arzetmiyorum.
Bütün arkadaşlarımızdan, sayın üyelerden tekrar rica ediyorum,
konulan tekrar etmesinler, mesela, bir yeterlik önergesi geldi; “konuanlaşılmıştır, artık görüşmelere lüzum yoktur, oylama yapalım ve baş
ka komisyon raporuna geçelim” şeklinde. Bu yavaş yavaş genel kanaat
haline geliyor. Onun için lütfen yeni bir şey söyleyebilecek olanlar
söylesin efendim.
Sayın Sevim Çameli, buyurun efendim.
SEVİM ÇAMELİ — Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri, sayın ba
sın mensupları ve izleyenler ; Ben öncelikle raporu hazırlayan şûra üye
lerine teşekkür etmek isterim. Raporun 4 üncü maddesinin dördüncü
paragrafındaki bölümde bazı değişiklikler öneriyorum.
Çağa ve kendi toplumuna yabancılaşmayan, Atatürk ilke ve inkı
lâpları doğrultusunda öğretmenlik fermasyonuyla mücehhez gençler ye
tiştirmek üzere eğitim fakültelerinin üniversiteler bünyesindeki mev
cut statülerinin devam ettirilmesi konusunda yüksek müsaadelerinizle
ben Yüksek Öğretim Kanununda gerekli değişikliğin yapılmasını öneri
yorum.
Neden diye akla bir soru gelebilir ; son yıllarda okul yöneticisi ve
okulumuz öğretmenleri ve hatta Türkiye'nin mevcut meslekî teknik öğ
retim kurumlarmda yapılan araştırma sonucunda ve sayın Millî Eğitim
Bakanlığı müfettişlerinin de raporlarına dayanarak konuşmak istiyorum.
Öğretmenlik, formasyonuyla mücehhez yetişmediği kanısındayım.
Beni değerli profesörlerim bağışlasınlar. Çünkü, öğretmenlik formas
yonunu tam alamadan geliyor okullarımıza öğretmenler. Öncelikle mes
leğiyle ilgili konuyu tam öğrenmemiş olarak geliyorlar. Öğretme işi,
öğretmeni eğitme işi okullara düşüyor, metot eksikliği görüyoruz. Öğ
retmenlerin görevine bağlı olarak yetişmediklerini ve sorumluluk al
maktan her nedense çekindiklerini okullarımızın yükünün de kıdemli
öğretmenlerimizin üzerinde olduğunu açıklamak isterim.
Yapılan somut verilere göre biz okullarımızı değerlendirirken, me
zunlarımıza göre değerlendiririz. Mezunlarımız ne yapıyor, nasıl çalışı
yor, nerelere gitmişlerdir. Sayın YÖK Başkanımızdan istirhamım, geri
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ye dönük okullarla bir işbirliği yapmaları. Her ne kadar bu durum bıa
maddede Millî Eğitim Bakanlığınca işbirliği yapılması şeklinde bir gö
rüş beyan edilmişse de, bu görüş zannedersem yüzeysel kalıyor. Yapıl
ması lâzımgelen şey, çok eskiden olduğu gibi, bizlerin yetiştiği gibh
öğretmen okullarının, yüksek öğretmen okullarının hiç değilse YÖ Kten ayrılmasını diliyorum.
Şüphesizki öğrencilerimiz daha iyi yetiştirilecektir. Öğretmenin bi
rinci görevi eğitim ve öğretimde öğrenciyi kendi kendine yönlendirerek
hayata hazırlamaktır. Maalesef bu olamıyor, bir örnek vereceğim ; eğer
üniversite seçme sınavları güvenilirliğine inanıyorsak, ki dün de güve
nilir diye çıktı öneride ve bazı komisyon da değiştirilmesini önerdi.
Son 6 yıl içerisinde bilimsel olarak Üniversite Seçme Yerleştirme Mer
kezinden de bu incelenebilir, bize gelen belgelere göre konuşuyorum :
son 6 yıl içinde öğrenci başarısı yüzde 43’ten yüzde 24,8 e düştüğü gö
rülmektedir. Diyeceksinizki bu bir başarı mıdır? Yine öğrenci açısın
dan düşündüğüm zaman bence okul müdürü olarak bir başarı değil
dir, çünkü her velinin, her öğrencinin beklentisi bir yükseköğretim
kurumuna girebilmektir; ister dalıyla olsun, ister dalıyla olmasın.
Tıp fakültesine giden çocuklarımız da var, mesleğiyle ilgili fakültelere
giden çocuklarımız da var.
Sınıf geçme defterlerimizi incelediğimiz zaman, öğrenci başarısı
yüzde 98 - 99, 100 üzerinde seyrediyor. Bu başarı bence yanıltıcıdır.
Öğretmen arkadaşlarımın toleranslı oluşu nedeniyle verilmiş, yani kali
teli bir eğitim yapmıyoruz diyebiliriz.
Benim kısaca önerim, bu madde üzerindedir, uygun görülürse...
BAŞKAN — Raporda bahsedildiği için ben sözünüzü kesmedim
ama biraz sonra bunu da teklif edeceğim. Bu konu, Bundan sonraki
komisyonun konusu. Yüksek Öğretim Komisyonu raporundan zaten o
ibareyi çıkartmak lâzım. Konuşmanızı gelecek komisyon için yapılmış
kabul ediyorum.
Şimdi sözünüzü bağlayın efendim.
SEVİM ÇAMELİ — Peki teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağolun.
Sayın Nuri Kinci.
NURİ KİNCİ — Sayın Bakanım, muhterem üyeler; ben bir husu
sa temas edeceğim, Tanzim edilen raporun bir maddesinde bu gidişat
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tan dolayı istenilen her öğrenciye kart verilmesi hususu yazılmış. Be
nim kanaatımca bazı istismar konusu olabiliyor, her isteyen öğrenciye
değil de, ihtiyaç duyan öğrenciye verilmelidir, birinci husus bu.
İkinci husus da ş u ; Sayın profesörlere çok saygım var, çünkü
hangi memlekette ilim adamına değer verilmişse o memlekete fayda
olmuştur, ilim adamına değer vermeyen ülkeler mutlak suretde yok ol
maya mahkûm olmuşlardır.
Şimdi bir hususu açıklayacağım. Benim iki tane çocuğum tıp fa
kültesinde okuyor, birisi elhamdülillah bu sene bitirdi, birisi hâlen
'Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin dördüncü sınıfında. Çocukların kitaplarına
bakıyorum, üniversite eğitim alanı içinde bir yuvadır. Bir dalda derin
lemesine inen, memlekete iyi buluşlar getirir.
Bir memlekette geri kalmışlık varsa, çok özür dillerim bunun vehelini, günahını yüksek kurumlar olan ilim yuvalarında aramak lâzım.
Çünkü memleketin derdine çare bulacak ancak bilim yuvalarıdır.
Sayın profesörlerimizin yapacakları ilmi araştırma ve incelemeler
sonunda bu memleketin ekonomik, siyasal ve sosyal yönden ne gibi
problemleri varsa bunlar kısa zamanda çözümlenebilir.
Şurasını da arzedeceğim ; çocukların kitaplarına bakıyorum, dör
düncü sınıfa kadar Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İnkılâp Tarihi, seç
meli ders olarak müzik veya beden eğitimi gibi birtakım dersler var.
Bütün samimiyetimle ifade ediyorum, çocuklar gece uyku uyumuyor
lar, öyle zannediyorumki sabahleyin de dinç kafayla gidemiyorlar mek
tebe, profesörlerin anlattıkları dersleri de tam öğrenemiyorlar. Sorduk
hu nedir diye, dördüncü sınıfa kadar bilmiyorum doğru mu, yanlış mı,
yanlış söylüyorsam çok özür dilerim, aynı dersler devam ediyor. İlim
yuvalarında, üniversite ilim yuvalarında her şeyden evvel bir mesleğe
yönelik derinlemesine ilim yapılır, buluş yapılır, araştırma yapılır. O
halde, bir öğrenci, doktor olacak bir öğrenci, insan sağlığı konusunda
eğitilecek bir öğrenci 13 sene gibi bir öğretim süresi içerisinde, 8 sene
ilköğretim, 3 de orta öğretim, 12 sene içerisinde kendi dil ve edebiya
tını öğrenmediyse, kendi öz tarihini öğrenmediyse, bir de bunun ayrıca
üniversite ilim adamı olacak veya bir branşta araştırma yapacak yerde
vakitlerini bunlara hasrediyorsa bu memleket için çok yazık olur. Üni
versitenin yetkili elemanlarından, çok değerli profasörlerimizden istir
ham ediyorum, eğer böyle bir şey var ise öğrencilere bu kadar yük
yüklemeyelim, çünkü yükleri zaten çok ağır, bu yükün altında da ezili
yorlar.

Benim söyleyeceklerim bu kadar, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Prof. Bozkurt Güvenç.
PROF. DR. BOZKURT GÜVENÇ — Sayın Başkanım, değerli üyeler ve meslektaşlarım ; Efendim okuduğumuz rapor önemli yükseköğ
retim sorunlarını açıkça dile getiren pratik çözüm önerilerini de geti
ren bir rapordur. Bu raporun üç maddesi üzerinde kısaca duracağım.
1. Demokrasi, 2. Özerklik ve özgürlük sorunu. 3. Sistem, sistemin
başarısı başarısızlığı konusudur.
Raporun giriş bölümü aynen şöyle söylüyor; "Demokratik düşün
ce ve tavırların kaynağı da yükseköğretim kurumlarmm olmasının ge
rektiği esasından hareketle..."
Gerçi bu yükseköğretim kurumlan, demokratik düşünce ve tavır
ların kaynağı değildir, ama bir dayanağıdır, bir kalesidir, bir şahikası
dır, bir simgesidir, ama bunu kaynak olarak kabul edersek, rapor de
vam ediyor ve diyorki:
"Akademik yöneticilerin atamayla gelmesinin idari ve bilimsel
özerkliği zedelemediği sonucuna oylamayla varılmıştır."
Şimdi, bilimsel düşünce ve bilimsel yöntem, bu konularda zedeler
zedelemez, var yok gibi sonuçlara varamıyor değerli meslektaşlarım.
Zedeleyebilirde, zedeleyemez de. Tutuma bağlı, kişiye bağlı, atamaya
bağlı, geleneğe bağlı, o ülkede geçerli olan demokratik yöntem ve gele
neklerine bağlı.
YÖK sistemini savunan değerli hocalarım, meslektaşlarım arasında
atamayla geldikleri halde demokratik kurallara son derece riayet eden
örnekler var, kendilerini yakından tanımak fırsatını buldum, ama hep
si için bu söylenebilir mi veya bunlardan bazıları demokratik davran
mazlarsa ne yapabilirsiniz. Demokratik süreç, bunların zamanla değiş
tirilebilmesi ilkesini getirmektedir. Değiştirebiliyorsamz zaten demokra
si vardır, ama nasıl değiştireceksiniz, bir taktir, bir emirle mi, yoksa
o kurumun bir vicdani kanaatiyle mi? Orada hata yok mudur, orada
da vardır. Henüz hatasız, hataya düşmeyecek bir sosyal sistem icad
edilmemiştir.
Esasen toplumun, kültürün, medeniyetin sürekli değiştiği ve geliş
tiği dünyamızda, insanlık âleminde hatasızlık mümkün değildir. Şimdi'
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bize verilen örnekler şöyledir; Batıda özerklik sorunu yoktur, bizde
var, neden ; Batıda özerklik sorunu yok, çünkü batı özerklik sorununu
özgürlük ilkesiyle çözümlemiştir. Batıda bilimin bilimsel özerklik ko
nusu yoktur, çünkü batıda akademik özgürlük ilkesi yerleşmiştir. Hiç
bir yönetici hangi yöntemle gelirse gelsin artık bunu tartışma konusu
yapamaz. Bu değişmeyecek bir ilkedir, çünkü toplum, sistem, devlet
buna inanmıştır, buna dayanmaktadır.
Peki biz niçin özerklik diyoruz ; işte o akademik özgürlüğün ilke
sine, geleneğine sahip olmak için. Peki niçin bunu bugün gündeme ge
tiriyoruz ; çünkü bu işde 200 - 300 yıl gecikmişiz İstanbul Üniversite
sinin kapısına 1453 yazabilirsiniz, ama Türkiye'de Üniversite 1939'da
kurulmuştur. Yükseköğretim yoktu, eğitim yoktu demiyorum, ama üni
versite geleneği, bilimsel üniversite geleneği 1933'te kurulmuştur.
Değerli arkadaşlarım, demokrasi konusu gelince diyoruz ki,
ber ülkenin kendisine özgü bir demokrasisi olabilir, olmalıdır, bunu
savunuyoruz, ama üniversite konularına gelince diyoruz ki, Batıda
özerklik konusu yok, çünkü demokrasi var, çünkü akademik özgürlük
var.
Sayın Soysal ve Sayın Yalçmtaş bunun gerekçelerini yeterince vur
guladığı için girmiyorum ve yeni konuya geçiyorum.
Sistem başarılı mıdır, değil midir ; hangi sistem daha başarılıdır
veya değildir ; buna burada oyla, parmakla karar veremeyiz. Sistemin
başarısı, sistemi tutanların desteğiyle ölçülür. Bugün başarılı bulduğu
muz bir sistemi yarın başka koşullar altında o kadar başarılı bulmaya
biliriz.
Sistemin başarısı onun eleştirilip değerlendirilmesine geliştirilip
güçlendirilmesine bağlıdır. Eğer bunu yapabiliyorsanız sistem sağlıklı
dır ve başarılıdır. Sisteme dokunamıyorsanız, sistem bugün başarılı ol
sa bile çok kısa zamanda başarılı olmaktan çıkabilir.
Sayın Başkanım, son olarak bir de bu fakültelerin birleştirilmesi
konusunda bir diyeceğim vardı, ama Sayın Bakanın ikazına uyarak onu
bundan sonraki konuya saklıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim, buraya gelmişken, onu da kısaca söyler mi
s in iz .
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PROF. DR. BOZKURT GÜVENÇ (Devamla) — Çok kısa arzedeceğim Savın Bakanım.
Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitim fakülteleri konusunda benim de
kafamda bir model var, bunu da yazılı olarak arzedeceğim, ama oyla
mayla ilgili olarak şunu söylüyorum ; eğer açılış günü vermiş olduğu
nuz, tammış olduğunuz hakka dayanarak veya ondan yararlanarak Yük
sek Öğretim Komisyonuna geçmiş olsaydım, bu oylamanın sonucu 9-10 a
11 olurdu Sayın Bakanım.
Efendim, fen ve edebiyat fakülteleriyle eğitim fakültelerinin bir
leştirilmesinden yana olurdum, eğer eğitim fakülteleri üniversite bün
yesi içinde kalacaklar ise, şu gerekçeyle ki: iki tane yarım fakültenin
birleştirilmesiyle bir fakülte elde etmezdiniz, ama bir fakülte iki yarım
fakülteden çok daha büyük işler görebilir.
Arzederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç.
Sayın İsmail Karaman.
İSMAİL KARAMAN — Sayın Bakanım, şûranın değerli üyeleri;
Bugün bütün gelişmelerin temelini sermayede arayan bir anlayış
bazı çevrelerde hakim, fakat gününüzde gerçek sermayenin de eğitim
olduğunu, öbür anlayış çerçevesi içinde ifade etmek mümkün ; hatta
bu konuda müsaadenizle Japon eğitimcisi Sinişi Suziki'nin "Bütün in
sanlar birçok yeteneklerle doğarlar, biz insanların yeteneklerini geliş
tirebilecekleri yöntemleri hazırlamalıyız."
Bu, belki bir anlamda atom enerjisi alanındaki araştırmalardan
daha önemlidir. O halde eğitim bu kadar önem taşıdığı için üzerinde
gereken hassasiyetle durulmasında yarar vardır.
Eğitimin etkinliğini yükseltebilmek, özellikle ülkenin yükseköğre
tim seviyesini, onun teknik, ekonomik, kültürel ve askeri gücünü belir
leyen bir boyutu olduğunu burada ifade etmek zaruret arzediyor. O
halde, yükseköğretimin yaygın biçimde ve yükseköğretim kurumlarmm
ağının geliştirilerek kadrolarını çoğaltmak, onlara fazla görevlerle im
kânlar vermek, bir ülkenin geleceği açısından kaçınılmaz olmalıdır.
Yükseköğretimin bu önemini Türkiye açısından sizlere yansıtabil
mek yönünden, yükseköğrenimin iki ana unsuru itibariyle Türkiye'deki
seviyesini taktirlerinize sunmak istiyorum.
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Yükseköğrenimin ana unsurlarından biri, yükseköğrenim okullaş
ma oranıdır. 1979 yılı verileri itibariyle, müsaadenizle, komşularımızla
Türkiye'deki yükseköğrenim okullaşma oranını taktirlerinize getiriyo
rum.
Sovyetler Birliğinde bu oran 22,1, Suriye'de 17,8, Yunanistan'da 17,8,.
Irak'da 9,3, İran'da 4,9, o tarihte Türkiye'de 7,7, sadece İran ile bir
yarışma ihtimalimiz var. Bunun kız ve erkek öğrenciler açısından da
ğılımım yaptığımız an, Türkiye'nin lehine olmayan hususları görebili
yoruz.
Müsaadenizle AET ülkelerinin o tarihteki rakamlarına geçelim. Batı
Almanya'da 31, İngiltere'de 20, Fransa'da 26, İtalya'da 27, Belçika ve
Hollanda'da 31, Portekiz'de 11, İspanya'da 26. Bu oranlar 20 yıllık bir
gelişme süresi içerisinde arzettiğim ülkelerde 2,1 ile 4,3 katma yüksel
mişken, Türkiye'de 1965 yılında yüzde 4'ten 1984 yılında yüzde 9^a ulaş
mıştır. Türkiye'nin bu yüzde 4'lük rakamı 1900 yılının başındaki Ame
rika Birleşik Devletleri'nin yükseköğrenim okullaşma oranı seviyesin
dedir, dikkatlerinizi çekerim.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletlerinin 1984 yılı verilerine göre
yükseköğrenim okullaşma oranı yüzde 58’i bulmuştur. O halde, stra
tejik tercihlerden biri olarak Türkiye'nin yükseköğrenim okullaşma
oranının arttırılması kararının şûraca benimsenmesi gerektiği inancın
dayım.
İkinci husus; Yükseköğrenime ayrılan kaynaklar içerisinden ya
tırım ödenekleri itibariyle Türkiye’de yükseköğrenime aynlan kaynak
lar yıllar içerisinde, bu demin arz ettiğim olumsuz boyutuna rağmen,,
arzu edilemeyen seviyelerde seyretmiştir, şöyle ki;
1963 yılında toplam yatırımların yüzde 1,7'sini oluşturan yüksek
öğrenim yatırımları en yüksek seviyesine 1969 ve 1970 yıllarında ulaş
mış, yüzde 3'leri bulmuştur. Bu rakam 1981 yılında binde 9'a, 1982 yı
lında binde 7'ye düşerken, o tarihlerden sonra 1,1'e 0,9’a ve 1988 yı
lında da 1,26’ya yükselmiştir.
O halde, stratejik iki unsur itibariyle yükseköğrenim okullaşma
oranı Türkiye'de düşüktür ve belli hedef doğrultusunda yükseltilmeli
dir.
İkinci boyut; aynlan yatınm ödenekleri sınırlıdır, bunlann da arttmlması zaruridir, bunlar stratejik iki tercihimiz olarak sayın şûranın,
bilgilerine sunulmalıdır inancındayım. Bu hususu Yükseköğrenim Alt
Komisyonunda da sunmaya çalışmıştım.
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Üçüncü arzedeceğim husus ; İnsanoğlu canlı varlıkların en değer
lisidir, bu canlı varlıkların içerisinde de en değerli olabilen, en faydalı
olabilecek olanı da en iyi yetişmiş olan insandır.
Eğitim boyutu, eğitimin genel ilkeleri açısından hayat boyu eğitim
.olarak bir genel ilke çerçevesinde yorumlanmaktadır. Hayat boyu eği
tim gören, hayat boyu bilimle haşır neşir olmuş olan bilim adamları
mızın 65 yaşından sonra toplum hayatından çekilmesine karşı olduğurnıuzu ve bunu Yükseköğrenim Alt Komisyonunda sunmak istediğimizi
.sizlere arz etmek isterim.
65 yaşma gelmiş, kendi bilim dalının bütün tecrübelerine ve ulus
lararası boyutta bütün niteliklerine sahip olan bilim adamlarının emek
liye ayrılması bence mümkün değildir. Emekliye ayrılma bir boyutu
İtibariyle cereyan edebilir, fakat bundan yararlanmak, toplum ve in
sanlık açısından kaçınılmaz bir nitelik arzetmektedir.
Son katıldığımız OECD ülkelerinin bakanlar seviyesindeki Sosyal
İşler Komitesi 65 yaşın üzerindeki işçi nüfusunun dahil, değişik sebep
lerle istihdam hayatına girmesiyle ilgili tedbirleri araştırırken, 65 ya
şını geçmiş ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanlarından istifade
•edememek bizim için ve insanlık için bir kayıp teşkil eder.
Bu bakımdan, 65 veya onun üstündeki yaşlarda emekli olmuş öğ
retim üyelerinin batıda üniversiteyle ilişkilerini devam ettirecek olan bir
kurumsal yaklaşımın oluşturulmasının zaruretini taktirlerinize sunmak
istiyorum.
Çağımızda insanın yaşı uzamıştır, artık insanın ömrü 80’lerin üs
tüne geçmiştir ve insandan yararlanma imkânları artmaktadır. Bu
bakımdan, emerüt üstlüklerinden, emekli olmuş öğretim üyelerinin
tecrübeleriyle araştırmalara, öğretime ve her türlü birikimiyle yöne
time imkân sağlayacak, emeklilikten sonra öğretim üyesinin üniversi
teyle bağını devamettirecek, ona kurumsal bir yaklaşım getirecek eme
rüt üstü kurumunun yüksek şûranın taktirine de sunulmasından yana3 rım. Bu konudaki görüşümü Sayın Başkanlık Divanı üyelerine sunmuş
bulunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Kahraman.
Sayın Kahraman'm belirttiği iki husus, yani yükseköğretim için
«daha fazla kaynak tahsis edilmesi ve yükseköğrenimde okullaşma ora-
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mmn arttırılması, bir öneriye bağlanmadığı için bunu bir temenni şek
linde zabıtlarımıza geçiriyoruz. Herkesin müttefik olduğunu zannedi
yorum, ancak okullaşma oranı sağlanırken, insan gücü ve istihdam du
rumunun gözönüne alınması diye isterseniz bir de oraya parantez
açalım.
Sayın Haldun Özer.
HALDUN ÖZER — Sayın Başkan, sayın üyeler; üniversite özerkliği
veya eski adınyla muhtariyet konusu yükseköğretim tarihimizde 1919'larda ortaya çıkıyor. 1919'larm üniversite öğretim üyelerinden Hoca
mız Rahmetli İsmail Hakkı Baltacıoğlu orada ilk raporu yazıyor, eski
yazıyla yayınlanıyor. Dönemin millî eğitim bakanı da bu rapora daya
narak üniversiteden gelen bilgileri de hesaba katarak ilk defa Darül
Fünuna özerklik veriyor.
Bu tarihi bilgiyi şunun için söylüyorum, aradan geçen 71 yıldan
sonra bugün burada olsaydı Rahmetli İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve za
manın Millî Eğitim Bakanı, demekki üniversite özerkliği konusunda,
olumlu oy kullanacaklardı.
İki somut noktaya değinmek istiyorum. Bu iki somut noktadan
bir tanesi, öğretimin birliğiyle ilgilidir. Anayasamızın koruduğu Tevhidi
Tedrisat Kanunu çok açık olarak birinci maddesinde “Türkiye dahilin
deki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbut
tur" diyor. Biz buna Anayasa kuralı olarak bağlıyız ve uymak zorun
dayız. Bu genel çerçevenin, yükseköğretimin bundan sonraki düzen
lenmesinde gözden uzak tutulmaması gerekir. Bundan önceki düzen
lemelerde yapılmış olan hataların da bu vesileyle düzeltilmesi gerekir..
İkinci önemli nokta, söz konusu olan raporda, buradaki yüksek
öğretim raporunda çok kısaca değinilen, fakat ilk verilen taslak ra
porda ayrıntılı olarak belirtilen özel üniversite konusudur.
Sayın arkadaşlar, Anayasamızda özel üniversite konusu yoktur..
Anayasamızda özel yükseköğretim kurumu konusu vardır. Nitekim,,
bugün üniversite adını kullanan Bilkent, önce Bilkent Yükseköğretim
Kurumu olarak kurulmuştur, sonra Bilkent Üniversitesi adını almış
tır, ama hem Yükseköğretim Yasasına, hem de Anayasamızın bu ko
nudaki temel kuralına uygun değildir.
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Bu nedenle, ikinci önerim; Anayasada yer almış olan üniversite
nin kamu tüzelkişiliği taşıyacağı, bilimsel özerkliğe sahip olacağı ve
‘devlet eliyle, yasayla kurulacağı kuralının bundan sonraki düzenleme
lerde de dikkate alınmasıdır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkürler.
Sayın Kifayet Özaydm.
KİFAYET ÖZAYDIN — Sayın Bakan, değerli üyeler; dün burada
:sözaldığımız zaman Sayın Bakana teşekkür etmiştim. İlk günkü açış
konuşmasında Sayın Bakan, demokratik kuruluşlara şûrada yer ver
diklerini, yer vermek istediklerini söylemişti, bunu çok memnunlukla
karşılamıştık, ama ben burada bir sitemimi kendisine iletmekten ken.dimi alamıyorum.
Bugün yükseköğretim konusu tartışılıyor, Ankara’da kurulmuş olan
hir Öğretim Üyeleri Demeği var. Bu Öğretim Üyeleri Derneği ne yazıkki
şûrada temsil edilmiyor. Bu sitemimi belirttikten sonra bir iki noktaya
<daha değinmek istiyorum.
Bu, dekanların ve rektörlerin atamayla gelmeleri ve seçimle gelme
leri konusu; enine boyuna tartışıldı, Sayın Mümtaz Soysal, Sayın Rauf
İnan, Sayın Şahin Alpay Bey bizim düşüncelerimizi yansıtan düşünce
lerini söylediler, katılıyorum aynen.
Rektörlerin ve dekanların seçimle gelmelerinin zorunlu olduğuna
inanıyoruz, bilimsel özerklikle bağdaşmayacağı inancındayız atamayla
gelmenin.
Şimdi komisyon raporunda yer verilmesini teşekkürle karşıladığı
mız bir husus var. 1402 ile ayrılmış öğretim üyelerinin tekrar üniver
siteye çağrılması. Bu, çok olumlu bir yön ve toplumun kanayan yara
larından bir tanesine çare bulacak bir önlem. Ancak, şûranın sayın
üyelerinin dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. 1980Tİ yıllarda
1302 uygulamasının olduğu sıralarda üniversiteden ayrılan öğretim
üyesi sayısı sadece 71, ama başka biçimlerde ayrılan, ayrılmak zorunda
bırakılan 4 bin öğretim üyesi vardır. Bunlarla neredeyse 9 tane üniver
site kurulabilir. Bu öğretim üyeleri için de aynı biçimde üniversiteye
dönmelerinin sağlanmasını diliyorum. Komisyon raporunun 7. maddesi
"burda okunduğunda başka birşey gördüm. Burdaki ifade daha farklı.
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Yabancı dilde yükseköğretim yapan mevcut kurumlarm kurulması fa
kat yabancı dilde yükseköğretime başlamak isteyen kurumlar için çok
ciddi ve sıkı kriterler getirilmesi gerektiği belirtildi deniyor.
BAŞKAN — Komisyon raportörü Sayın Profesör bir önerge verdi,,
konuşmaların sonunda arzedecektim. Okunan rapor ile yazılan rapor
arasında bir farklılık var, onu genel kurulun bilgisine arzedeceğim.
KİFAYET ÖZAYDIN — Komisyon raporunda, öğrenci, gençlik so
runlarına çok fazla yer verilmediğini gördük. Dün değerli bir arkadaşım
da söyledi, öğrenci temsilcileri zaten yok, ama bugün öğrencinin ör
gütlenmesi, yükseköğretim öğrencilerinin örgütlenmesi, dernek kurma.
sorunlan diye bir sorun var. Buna raporda hiç yer verilmediğini gör
dük ve bu konuda şûranın demokratikleşmeyi hızlandıracak, üniver
siteye demokratik bir hava getirecek öğrenci demeklerinin kurulması,
için bir karar alınmasını gerekli görüyoruz.
Bir de yöntem bakımından belki sayılabilir, burada çağrılı öğret
men arkadaşlar görüyorum ve bundan çok memnunluk duyuyorum..
Dilerdimki, öğretmen arkadaşlarımın daha birçoğu da oy sahibi, söz
sahibi olarak buraya gelsinler. Ancak, şöyle bir sıkıntılarını gördüğüm.
için belirtmek istiyorum.
Öğretmen arkadaşlar burada sunulan raporların metinlerini eldeetmek istiyorlar, oradan izlemek istiyorlar konuşmaları daha iyi değer
lendirmek için. Bu raporlardan sağlamaları mümkün olursa, daha ya
rarlı olur.
BAŞKAN — Tabii onu verebiliriz. Ben rica ediyorum, hemen vere
lim efendim.
KİFAYET ÖZAYDIN — Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Özaydın.
Sayın Sudi Bülbül.
Bu arada, Savın Sudi Bülbül gelirken şunu az edeyim; Sayın Özaydm, bu 1402 meselesi bir tarafa, kendi isteğiyle aynlanlara tabii ille
tekrar gel diye baskıda bulunulamaz, onlar gelmek isterlerse herhaldegelirler, ama ayrılma şartlan meselesi, zaten Yükseköğretim Komisyo
nunun meselelerinin tamamıdır.
Buyurun Sayın Bülbül.
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PROF. DR. SUDÎ BÜLBÜL — Sayın Bakanım, Sayın Divan üyeleri
sayın üyeler: ben iki dakikada iki konuya değinmek üzere söz aldım.
Bunlardan birisi, komisyon raporunun ikinci sayfasında yer alan
ikinci maddenin (d) fıkrasındaki ikinci paragraf;
"Doktora tezlerinin de bir merkezde toplanmasının faydalı ola
cağı görüşü benimsendi."
Bunu açık bulmuyorum, eğer bununla doktora tez raporlarının
bir merkezde toplanması, örneğin YÖK Dokümantasyon Merkezinde
kastediliyorsa kuşkusuz yararlı olacaktır, ama bu ayrıntının raporda
yer almaması kuşkusuz taktirlerinize bağlı bir olaydır.
BAŞKAN — Sayın Doğramacı, böyle midir efendim? Sayın Bülbülun yorumladığı gibi midir?
O şekilde redaktörlerden rica edelim, daha açıklık getirsinler. Ta
mam mı efendim.
PROF. DR. SUDÎ BÜLBÜL — Sayın Bakanım, ikinci husus, genel
raporun 4 üncü maddesinin son paragrafında yer alan ve "Diğer ta
raftan, eğitim fakültelerine kabul edilecek öğrencilerin ÖSYM sınavını
müteakip öğretmenlik liyakatim tespit etmek maksadıyla bir müla
kata tabi tutulmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı." hükmü.
Evvelemirde bu hüküm Öğretmen Yetiştirme Komisyonunu ilgi
lendirmesi bakımından burada olmaması gerekir.
İkincisi; liyakat, bir yetiştirme sonunda elde edilir. Burada liya
kat yerine, yatkınlık gibi başka bir sözcük gerekir. Üçüncüsü ; liyakat
sözcüğüyle yatkınlık, kastediliyor ise, hiçbir ülkede bir gencin öğret
menliğe yatkınlığını tespit edecek bir ölçme aracı geliştirilmiş değildir
\Te bunun geliştirilmesi mümkün değildir.
İlgi kastediliyorsa, ilginin tespitindeki zorluklar bir yana, ilgiyi
seçme aracı olarak kullanmak uygun değildir, çünkü ilgi, değişen bir
olaydır.
Öbür yandan, ÖSYM yoluyla şu ya da bu şekilde sınav kazanan
ve bir yere yerleştirilme hakkını kazanan bir öğrencinin mülakat yo
luyla bu hakkının elinden alınması da esasen mümkün değildir. Müla
katın geçerliliği kuşkusuz gene tartışma konusudur, son derece sübjek
tif sonuçlar verecektir.
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Bütün bu nedenlerle, maddenin tümden kaldırılmasını arz ve tek
lif ediyorum, teklifimi yazılı olarak da sunuyorum Sayın Bakanım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bülbül.
Tabii herhangi bir meseleğe yatkınlığın ölçülmesi, kaabiliyetin tes
piti konusunda bildiğiniz gibi çok değişik görüşler var.
Sayın Prof. Dr. Orhan Düzgüneş .
PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNEŞ — Savın Başkan, ben rapordaki
başlıklara riayet edeceğim, çoğu raporda bulunmayan konular teşkil
edecek konuşmamı.
Yönetimle ilgili olarak, üniversitelerin ve bunlara bağlı birimlerim
yöneticilerini büyük ölçüde atama suretiyle belirlemek, bazı çevrelerce
ileri sürülen sakıncalarına nazaran bence de çok daha ağır basan fay
dalar sağlamıştır. Meseleyi şekil bakımından değil, netice bakımından
incelemek lâzımdır. Ancak, bu birimlerin başında bulunanların aka
demik unvanların verilmesindeki ve unvanlara ait kadroların tahsi
sindeki ağırlıkları, isabetsizliklere, dolayısıyla haklı şikâyetlere sebep
olmaktadır. Söz konusu ağırlığın baskısını hafifletici yollar buluna
bilir. Mesela, gerek jürilerin seçilmesi ve gerek jüri raporlarının de
ğerlendirilmesi, teşekkül tarzını değiştirmesek bile, fakülte kurullarına
verilebilir.
Rektörlük ve YÖK fakülte kurulunun kararını -gerekçeli olmak
kaydiyle- tekrar görüşülmek üzere fakülteye iade edebilir. Bu, kanun
ların Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi gibidir.
İkinci husus, üniversitelerde otokontrol mekanizması YÖK'e bağlı:
bir denetleme kurulu bulunmasına rağmen, istenen ve beklenen ölçü
de işlememektedir. Bu konu raporda hiç yer almamaktadır. Bu eksiklik
giderek büyürse, 12 Eylülden önceki şikâyetlere yol açılmış olabilir.
Öğretim elemanlarıyla ilgili olarak ön hazırlık raporunda öğretim
elemanlarının yetişmelerini ve araştırma yapmalarını önleyici olarak
iki faktör; ders yüklerinin ağırlığı ve ara sınavlarının fazlalığı gösteril
miştir.
Halbuki, buna rağmen başarılı olanlar bulunduğu gibi, tersine,
öngörülen yükü taşımadıkları halde ne kendilerini yetiştirmek, ne araş
tırma yapmak ve ne de lisans üstü programa katılmak üzere herhangi
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bir gayret sarfetmeyen öğretim üyeleri vardır. Mesele, öğretim üyele
rinin değerlendirilmelerindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Bir
profesör emeklilik yaşma kadar yaklaşık 25 yıl hiç bir değerlendirmeye
tâbi tutulmamaktadır. Ara, hatta son sınav kâğıtların bizzat değerlen
diren kaç profesör, hatta kaç doçent gösterebilirsiniz.
Yardımcı doçentlik müessesesi; unvan, ilişki kesme ve selahiyetler bakımlarından yeniden düzenlenmelidir. Bugün doktor veya tıpta
uzman olan bir genç, yarın açılan bir kadroya müracaat edip yeterli
görüldüğünde, ki- ekseriya görülmektedir,- yardımcı doçent bövlece
’öğretim üyesi olabilmekte ve daha önce araştırma görevlisiyken aldığı
maaş iki misline çıkmaktadır.
Böyle bir öğretim üyesinden üniversitede İlmî seviyeyi yükseltme
katkısı beklenemez. Buna doktora, hatta master danışmanlığı görevi
nin de verilmesi halinde, kendisini yetiştirecek imkânı bulamaz.
Söz konusu kadroya daha tecrübeli bir doktor veya uzman mü
racaat ettiğinde, bunun tercih edilmesi normal görülüyorsa, o zaman
genç elemanın yardımcı doçentliğe lâyık olduğu kabul edilemez, ama
sadece yalnız kaldığında, başka müracaatı olmadığı için bu şahıs pe
kâla yardımcı doçent olarak kabul edilmektedir.
Yardımcı doçent öğretim üyesi sayıldığına göre, ilişki kesme ve
diğer disiplin hükümleri bakımından diğer öğretim üyelerinin tâbî ol
dukları kaidelere tâbî tutulmalıdırlar.
Lisans üstü öğretimden sorumlu enstitüler kendi öğrencilerinin
belirli konularda ve seviyelerde yetişmelerini sağlayacak İlmî ve İdarî
selahiyetlerini kullanamamakta, başka bir deyişle, anabilim dalların
dan alışagelmişin üstünde bir öğretim ve araştırma seviyesi isteyememektedirler.
Araştırma fonları bu bakımdan büyük bir imkân sağlamakta ise
de, bundan yararlanma, birçok anabilim dalında bir külfet telakki edil
mektedir.
Rektörlüklere gelen araştırma projeleri hem sayıca, hem de seviye
bakımından oldukça yetersizdir. Bu olumsuzluklar da otokontrol siste
minin işlemeyişinden kaynaklanmaktadır.
Bu konuyla ilgili olarak - eğer şûranın selahiyetleri dışında görülmüyorsa - bir teklifim v a r;
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Bakanlıklara bağlı araştırma kurumlanna tercihen veyahut da yal
nızca üniversitelerde master veya doktora yapmış olanların tayin edil
melerinin bir şûra düeği olarak Hükümete bildirilmesini teklif ediyo
rum.
Nihayet üniversitelerde beden eğitimi, Türkçe ve İnkılâp Tarihi ve
Atatürk İlkeleri derslerinin tekrar ele alınmalarında büyük zaruret
görmekteyim.
Beden eğitimi anfilerde yapılmaktadır. Bunun muhakkak mecbu
rî olmaktan çıkarılması lâzımdır.
Türkçe eğitiminin fakültelere göre değişmesi lâzımdır, farklılaş
ması lâzımdır.
Üniversitelerde Türk insanını, Türk Milletinin millî manevî, insa
ni ve ahlâkî değerlerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak yetiş
tirilme gayreti, hemen sadece inkılâp Tarihi ve Atatürk ilkeleri der
sinden beklenmektedir. Bu yetersizdir. Bir dersten 100 üzerinden 50
numara alan bir öğrenci bu dersi başarmış sayılmaktadır, ama gerçek
ten üniversite öğretiminden beklenen nitelikte yetişmiş midir; bu ko
nuların muhakkak ciddiyetle ele alınması lâzım gelmektedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Hocam teşekkürler.
Efendim, tabii doktora, master ve daha üst kariyer yapmış olanla
rın İlmî seviyesi ve kültürü elbetteki yüksek, isterseniz biraz sayın ho
calarımıza takılayım, yanlız ayaklan yere basmak şartıyla, biz başımı
zın üzerinde Hükümet olarak taşınz efendim. Zaten Millî Eğitim Ba
kanlığında 38 inci maddeye göre, çeşitli, başta Müsteşar Vekilimiz ol
mak üzere ve eski Müsteşarımız, eleman istihdam ediyoruz.
Savın Prof. Karasar.
PROF. DR. NİYAZİ KARASAR — Sayın Başkan, muhterem üyeler;
hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Çok kısa olarak birkaç noktaya deği
neceğim.
Efendim, mâlumlarmız, manzara, insanın üzerinde bulunduğu te
peye göre değişiyor. Her sistemin beğenilen, beğenilmeyen yanları ola
biliyor. İnsanları bu kadar mükemmel yaratan Yüce Allah hiçbir kim
seyi bir diğeriyle aynı yaratmamış, aynı özellikleri vermemiş. O haliyle
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baktığımız zaman, bu yüce mimariden alınacak örnekler var sanıyo
rum. Her şeyden önce karşılıklı toleransın, sevginin, saygının kalkma
ması lazım.
Hatasız kul olmayacağı gibi hatasız sistem de yok. Ancak, bu ha
taları tespit ve düzeltmenin de bir görev olduğunu hatırlamak lâzım.
Yeni bir sistemin kurulmasının güçlüklerini hepimiz biliyoruz. Bu sis
tem ilk kurulduğu zaman hatırlayacağız, pek çok şeyler vaadedilmişti,.
öngörülmüştü, ancak zaman içerisinde pek çok baskılarla, pek çok de
ğişikliklerle beklenenlerin bir kısmı kökünden kalktı. Mesela rotasyon
olacaktı, taşraya gidilecekti, taşraya gidenler öncelikle merkeze döne
cekti, yerinde profesörlük olmayacaktı; herkes buna göre kendini ayar
larken, bir de baktık her şey başlangıca dönüyor.
Bunun bir şekliyle bir yerde durulması lâzım, bir devamlılığa ka
vuşması lâzım. Bunu bu başlıkla belirttikten sonra, kadro sıkıntısının
- raporda da yer aldığı üzere,- uygun şekilde yerine getirildiğini, ancak
daha önce millî eğitim ön çalışma grubunun hazırladığı "Her anabilim
dalını en az 1 profesör ve katlan kadar yardımcı doçent ve doçent"
ibaresinin de orada bulunmasında fayda gördüğümü arzetmek istiyo
rum. Aksi halde, bazı anabilim dallannın gelişmesi belki daha zor ola
bilir.
Bir diğer konu da, üniversite - çevre ilişkileri. Malûmlarınız, üni
versiteler evrensel ve yerel boyutları olan kuruluşlardır. Özellikle ge
lişmekte olan ükelerde ve bölgelerdeki üniversitelerimizin bu fonksi
yonunun çok daha iyi yerine getirilmesi lâzım. Çevresinde okuma yaz
madan tutunuz, en aynntılı teknik ziraat ve veterinerlik konularına ka
dar eğilmek zorundadır bu üniversiteler. Aksi halde, üniversite kavra
mının develüa olması kaçınılmazdır. Tabiiki üniversitelerimiz bu ko
nuda çabalarda bulunuyor, ancak kanaatımca daha da ileri safhalara
götürmek lâzım, özellikle o bölgelerdeki üniversitelerin çok öğrenci,
okutmak yerine, çevreye bu tür hizmetleri götürmede daha fonksiyo
nel olarak organize olmaları lâzımdır.
Bir diğer konu, kapasite arttırımıyla ilgili. Şu anda 11,6 düzeyine
geldiğini söylediğimiz bu okullaşmanın, yine de Batılı ülkeler ölçeğin
de baktığımızda çok düşük olduğunun bilincinde olmak zorundayız..
O nedenle, tam yıl eğitim gibi bir araç var elimizde. Öğretim üyesi sı
kıntısı çeken üniversitelerimizi yaz aylarında yaz sömestri şeklindeki
uygulamaları kapasite zorlamasına maruz kalan büyük üniversiteleri
mizin kapılarında biriken öğrencilerin kendi imkânlarını sonuna kadar
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aşmaları demek olan tam yıl eğitim modeli üç sömestrilik bütün yılı
kullanan eğitim modelinin yüzde 50 kapasite arttıranına bizi götürece
ğini hatırlamamız lâzım. Bunun bazı uygulamaları yapıldı, bir zaman
lar sorumlusu bulunduğum bir fakültede YÖK un de izniyle bir yaz
öncesi uygulaması yapıldı, başarıyla uygulandı ve bunun devamı ve
yaygınlaştırılmasında fayda gördğümü arzetmek istiyorum.
Bir diğer konu, üniversitelerimizi üniversite yapan noktalardan bi
rinin de dokümantasyon olduğunu hatırlamak zorundayız. Doküman
tasyon konusunda da önemli adımlar atılmıştır, ancak yetersizdir. Özel
likle Türkçe dokümanların henüz kompitürize edilemediğini söylemek
le bu konuda yetinmek istiyorum.
Diğer ülkelerdeki kaynakları arayıp bulabilmek imkânına çok şü
kür kavuştuk, ancak kendi ülkemizde yapılan araştırmaları inceleme
leri Türkçe kaynaklan olarak kompitürize edilmiş bir şekilde bulmak
imkânından halen mahrumuz.
Son bir konuyla sözlerimi bağlamak istiyorum. Özellikle yüksek
lisans ve doktora programlarımızın kalitesini daha da arttırmak duru
mundayız. Özellikle bilimin işlerliği, bilim üretiminin gerçekleştirildi
ği bu kademede bilimsel metodolojiyi, istatistiği, günün vazgeçilmez
aracı olan bilgisayarı, kompitürü ölçmek anlamını vermeden bu kişi
leri bilim alanında rahat faaliyet gösterecek şekilde teçhiz ettiğimizi
kabul edemiyorum. Onun için, bir temenni olarak bu tür programlar
da bilimin grameri sayılabilecek bu konuların mutlaka yer alması ge
rektiğine olan inancımı da belirterek saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Karasar.
Sayın Karasar, gerçekten güzel teklifler ileri sürdünüz, ancak bun
ları şu anda sadece temenni olarak alabiliriz. Mesela tam yıl eğitimi
konusu son derece ilgi çekiciydi. Bunu eğer önerge şekline getirirseniz,
hunu da genel kurulda görüşürüz, diğerlerini temenni olarak alabiliriz
veyahut başka önerge şekline getirmek istediğiniz konu varsa, karış
mayayım, onları da getirebilirsiniz, ama tam yıl özellikle okullaşmanın
arttırılması bakımından eskiden beri tartışılan önemli bir çözüm sa
yılabilir.
Sayın Prof. Şenvar.
PROF. DR. CEMİL ŞENVAR — Sayın Bakan, sayın üyeler; YÖK
sisteminin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar son aylarda özellikle art
mış bulunuyor bildiğiniz gibi. Bir sistemin yeterince denenmeden he
men değiştirilmeye kalkması kanımca sakıncalıdır.
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Sistem iyi değerlendirilmeli ve ona göre gereken değişiklikler yapı
labilir veya değiştirilir. Bir ekstremden bir ekstreme sık sık gelmek sağ
lıklı bir yol değildir kanımca. YÖK sistemi kurulalı henüz 6 yıl oldur
bu da değiştirmeler için henüz erken bir süreçtir. Bir kere kanun da
bir sistemdir, eski sistem, ben o sistemde 20 sene çalıştım, o zaman o
da eleştirilirdi, çok eleştirilirdi. Yani ne yapsanız insanları eleştiriden
kurtaramazsınız, alıkoyamazsınız, ama eleştiri oldu diye, eleştiriler ço
ğaldı diye sistemi atmak sağlıklı bir yol değildir, denenmelidir, yerleş
tirilmeli, birleştirmeye çalışmalı, ondan sonra bu olmuyorsa gerekli
değişiklikler yapılmalıdır.
Özerklik meselesine geliyorum. Bugünkü sistemde yeterince özerk
lik var kanısındayım. Son 6 yıldan beri, özellikle son yıllarda öğretim,
üyelerimiz tarafından çeşitli gazetelerde, çeşitli forumlarda, seminer
lerde YÖK sistemine çok ağır eleştiriler yapılmıştır, görüyoruz, okuyo
ruz. Bunların bazısından biz de yararlanıyoruz, bazı yerlerini yararlı
ve aydınlatıcı buluyoruz ve ondan ders almaya çalışıyoruz, hepimiz öğ
retim üyeleri olarak. Ama, bu acımasız eleştirileri yapan veya yapıcı
eleştirileri yapan hiçbir öğretim üyesine şimdiye kadar bir takibat ya
pıldığını veya herhangi bir sıkıntıya uğratıldığını ben duymadım ve gör
medim. Yani özerklik meselesinde bu durumu söylemekle yetiniyorum.
Atama ve özerklik tartışmasına gelince; dünyada çeşitli sistemler
var, batıda, doğuda ve en uzakdoğuda üniversitelerde seçimle idare edi
len üniversiteler var, atamayla idare edilen üniversiteler var, özellikle
batıda ve en uzakdoğudaki iyi üniversitelerin hepsinin bilim ürettiğini,
teknoloji ürettiğini, ilme katkı yaptığını görüyoruz, sistemleri ne olur
sa olsun, ister atamayla gelsin, ister seçimle gelsin idareciler, üniversite
ler iyi iş yapmak yeteneği, insanlarda o hava varsa eğer sistem ne olur
sa olsun bilime katkı en üst düzeyde gerçekleşiyor dikkat ederseniz.
Üniversitelerimizin altın yılı dediğimiz 33-46 yıllan arasında atama
yı Sayın Bakan yapardı, rektörü sayın bakan atardı hatırlıyorum, biz ge
ne o dönemin üniversitelerin altın yılı olarak ilan edildiğini biliyoruz.
BAŞKAN - Demekki bakan olmayınca gümüş falan olmuyor değil mi
efendim.
PROF. DR. CEMİL ŞENVAR (Devamla) - YÖK, bugünkü sisteme gö
re üniversitelerimizin eğitime ve öğretimine gerçekte kanşmıyor, sadece
bir şablon veriyor, o fakültenin, o bölümün iyi eğitim yapması için
minumum dersleri kapsayan bir şablon veriyor, onun dışında yüzde 30a'
kadar arttırma eksiltme imkânını vererek üniversitelere bir serbestlik
tanımıştır, yeterince özerkliği sağlamak demektir kanımca bu durum.
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Kalite ve kantiteye gelince, nicelik nitelik birbirine feda edilmez deni
liyor öteden beri, ama unutmayalımki ülkemizde kamunun baskısı da
■var, üniversitelerin kapısında 500 bin, yarın belki 1 milyon öğrenci bek
leyecek ve şartlar zorluyor, bunların da hakkı var, bunların da üniversi
teye sokulmasında bir yarar, bir zaruret var. O halde, demokrasinin ica
bı olduğuna göre onların da isteğini yerine getirmesi, bu kalite kantite
meselesi bir zaruretin sonucu oluyor, kalite kantiteyi dengelemek gere
kiyor. Bugün yapılan da işte odur, gerçekte kaliteye biz katılıyoruz, kim
istemez üniversiteden mezun olan her öğrencinin en iyi seviyede olması3 i ı hep isteriz ama, bir yandan da kamunun büyük bir isteği var, kamu
da demokrasinin parçasıdır, bunda haklıdır. Bu, dengelemenin zarurexetinden geliyor.
Teşekkür ederim, saygılarımla.
BAŞKAN - Teşkkürler Sajnn Şenvar.
Sayın Prof. Abdurrahman Güzel.
PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL - Sayın Bakan, muhterem şûra
üyeleri; 2547 sayılı Kanunun ve YÖK olarak bilinen Yüksek Öğretim Ku
rulu tamamıyla bir ihtiyaçdan doğmuştur. Daha önceki kaosu bilenler
bu ihtiyacı taktir ederler. Yükseköğretimde ve eğitimde bu kanunla bera
ber bir birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
Türkiye genelinde doğudan batıya, kuzeyden güneye bir ferahlaşma
olmuştur. Ancak, şahsen bütününü tasvip ettiğim adı geçen kanunun ve
yeni kazandırma modelinin birkaç eksikliğini temenni mahiyetinde arz
etmek istiyorum.
1. 1750 sayılı Kanun hükümlerine göre doçent olanların profesörlü
ğü için bekleyenlerin hak ve müktesepleri yok sayılarak adı doçentlik
lisans sınavı, eğer dikkat buyuracak olursanız profesör olacaklara do
çentlik lisan sınavı uygulanmıştır. Ancak, bu durumdan Mayıs 1988'de
vazgeçilerek tekrar eski şekle dönülmüştür, ama bu kanunla beraber şu
anda bazı üniversiteler bazı uygulamalarda bulunmaktadırlar. Bu, sevin
dirici bir olaydır.
2. Doçentlik çalışmalarının (raporun 4 üncü maddesinde de belir
tildiği gibi) tez, kollokyum ve deneme dersleri şeklinde tekrar ihdasını
-temenni ediyor, arzu ediyorum.
3. Bilindiği gibi yardımcı doçentlik müessesesi bize ilk defa 2547 sa
yılı Kanun ile gelen akademik bir unvandır. Daha önce bizde böyle bir
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unvan mevcut değildi. Bu, bir geçiş dönemin de mutlaka ihtiyacın neticesiydi, faydalıydı, fakat bugünkü tatbikatta pek faydalı olduğu kanaatında değilim.
Bunun için, zaten doktorasını yapan arkadaşlarımız hâlâ ders vere
bilmektedir, eskiden de öyle idi.
İkinci olarak, yardımcı doçentlik sınavları, lisan veya bilim, bazan
şeklî olarak yapılmaktadır. Bunun da mutlaka muhtevalı bir duruma
getirilmesi şarttır.
Üçüncü olarak, tazecik doktorasını yapmış bu arkadaşımız hemen
öğretim üyesi oluyor ve omuzuna kanunî mecburiyet 10, fakat mali mec
buriyet dolayısıyla haftalık 28 saatlik bir dersi yüklüyoruz ki, böylece
bu arkadaşımız bu haftalık 28 saatlik ders yükü altında İlmî çalışmala
rını fazla sürdürememektedir.
Yine üniversite, asistan, hoca ve talebesiyle bir ilim yuvasıdır.
Elbetteki bu yuvada geleneksel asistan-hoca ilkesi olacaktır, fakat bu
gelenek genç arkadaşlarımızda, artık ben de bir öğretim üyesi oldum ho
bisiyle bu geleneğin gittikçe zayıflamış olduğunu görüyoruz ve bu zayıf
lığın bir noktada doçentlik imtihanlarında da vuku bulduğunu kendi
tecrübelerimiz içerisinde görmüş bulunmaktayız. Bu tecrübelerimize
göre, teklifim şu olacaktır;
Yardımcı doçentlik için; ya lisan ve bilim imtihanlarının tekrar mü
kemmel bir şekilde sistemleştirilmesi veya kaldırılması hususunu arz
eder saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz efendim.
Sayın Prof. Dr. Kamil Mutluer.
PROF. DR. KAMİL MUTLUER — Sayın Başkanım, değerli şûraı
üyeleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Efendim, 1950’li yıllarda Türkiye'de birkaç yükseköğretim kurumu
vardı, 1980’li yıllarda bu katbekat artmıştır. Öğrenci adedinde de ol
dukça büyük artışlar olmuştur. Diğer taraftan, yükseköğretim kurumlarınm sayısının artmasına rağmen, yükseköğretim kurumlan arasın
da bir koordinasyon bulunmaktaydı. Diğer taraftan çeşitli adlarla yük
seköğretim kurumlan vardı. Bu mahzurları ortadan kaldırmak, bütün
yükseköğretim kurumlarmı tek bir çatı altında toplamak ve yüksek
öğretimi plânlamak amacıyla bir Yükseköğretim Kurulu kurulmuştur.
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Tabiiki yine 1981’den önce seçim sisteminin uygulanması dolayısıyla
meydana gelen aksaklıklar malum. O zaman birçok öğretim üyesi arka
daşımız o sistemden yakmıyordu. Bu amaçlarla bir koordinasyon heye
ti olarak YÖK kurulmuştur. Ben de birkaç arkadaşımın belirttiği gibi
katılıyorum. Saat sarkacı gibi bir o taraftan bir bu tarafa vurmamak
gerekir. Mutlaka konu uygulanmalı ve iyice üzerinde durduktan sonra
değişiklik yoluna gidilmelidir.
Şimdi son yıllarda gerek Türkiye’de ve gerek dünyada kuvvetli yö
netim sistemleri denenmektedir. İcraya yetki çoğaltılmaktadır, hatta ya
sama organları dahi bazı yetkilerini icraya devretmektedir. Yüksek Öğ
retim Kurumu ve üniversitelerin yapısında kuvvetli icra mekanizma
sı yatmaktadır. Yoksa, kanımca özerkliği zedeliyici bir mekanizma yok
tur demek mümkün değildir. Eğer başta bulunan yönetici ahenkli bir
takımla çalışmazsa yönetimde başarılı olamayacaktır. Bunun uygulan
ması yapılmaktadır. Yoksa, efendim İlmî özerklik, İdarî özerklik orta
dan kaldırılmıştır diye bir durum yoktur.
Sürüme sadık kalmak üzere bir hususa herhalde yanlış anlaşıldığı
kanısıyla değinmek istiyorum. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı
yüzde 11 dolaylarında, bu çok düşük, bunun arttırılması gerektiği be
lirtildi ve Suriye’de yüzde 15 dolaylarında olduğu, komşu ülkelerimiz
de bizden yüksek olduğuna değinildi.
Efendim, dün de belirttim, yükseköğretimdeki okullaşma oranı,
•ortaöğretimdeki okullaşma oranına bağlıdır. Suriye yüzde 15’lik okul
laşma oranı yükseköğretimdeki, yüzde 50 dolaylarındaki ortaöğretim
deki okullaşma oranıyla vasıl olmuştur ve diğer ülkeler de böyle. Biz
•ortaöğretimdeki okullaşma oranını yukarıya çekmeden, yükseköğre
timdeki okullaşma oranını arttırmamız, yükseköğretimdeki başarısız
lık oranını yükseltir.
Saygıyla arzederim.
BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Mutluer.
Savın Prof. Dr. Türkân Akyol, buyurun.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — Sayın Bakan, X II. Millî Eğitim
Şûrasının sayın üyeleri; çok sınırlı bir zaman içerisinde söz almak zo
runda kaldım, Sayın Bakana, söz verdiği için teşekkür ediyorum. Müm
kün olan oranda sözlerimi özetlemek zorundayım.
Bugünkü konumuz yükseköğretim. Dolayısıyla çok sınırlı bir bi
çimde sadece ona ilişkin konuşmak mecburiyetinde kaldığımı biliyo
rum.
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Sayın dinleyenler, benden evvel bütün konuşmacılar savunsalar da*
aksini de eleştirseler de bir tek konuya ağırlık verdiler. Üniversitenin
yönetiminde İdarî özerklik kavramı. Anlaşılıyorki 6 yıldan beri Türki
ye'de çok konuşulan çözümü en çok ısrarla beklenen konu budur. Ben
konuya şöyle girmek istiyorum Sayın Bakanım.
X II. Şûranın temel ilkesi; 21. asrın insanına, geleceğin kuşakları
na yönelik bir eğitim yönetimi seçildi. Bu seçimi saygıyla karşılıyo
rum, gerçekten teşekkür etmek istiyorum.
Bunun yolları araştırılırken sadece bu konu içinde YÖK'te neler
yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü, işinizin çok zor
olduğunu biliyorum, bir kurumu kurmak, yönlendirmek, sıfırdan baş
ladığınız zaman zordur, ama zevklidir, güzeldir ve sonuca varırız, ama
tümüyle tahrip edilmiş, yozlaştırılmış ve temel niteliklerini yitirmiş,
durumları düzeltmek, bunun kat kat üzerinde yoğun bir çalışmayı ge
rektirir. Yükseköğretimde de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu
dur. Bunu anlayabilmek için 1980 öncesi, şimdi ve gelecek konusunda
bir küçük anımsatma yapmak isterim.
Israrla altını çizerek arzetmek istiyorum ki, konu sadece üniver
site kavramına ilişkindir, hepinizin çok iyi bildiği gibi evrensel bo
yutta bilim ve teknik üreten ve ürettiği bu ilim ve teknik içinde en üst
düzeyde meslek adamı yetiştiren kurumun durumu, yani meslek okul
ları temel eğitimi, meslek teknik eğitim; bütün bunları içerisinde barmdırabilir, ayrı, ama bizatihi en önemli fonksiyonu olan bu iki kav
ramda üniversiteler ne hale gelmişlerdir.
1980 öncesi büyük bir öğrenci baskısı altında sayısal olarak ülke
mize yetmeyen yükseköğretim talebine karşı yani 19 üniversitemiz çok
kısa bir süre içerisinde süratle çoğaldı, sayısı bugün 28 oldu. Temel
bir neden vardır, bu baskıyı temelinde yerinde çözmek yerine, daha
geniş bir kapasite alanı açmak, üniversiteye girmek isteyen gençlere
karşı; gerekliydi, gereksizdi, ama 1980 öncesinde bir kavram vardı.
Türkiye'nin önündeki, üniversitenin önündeki baskı ve bu baskı kar
şısında doğal olarak kapasite genişletmek istemiyle yeni kurulan üni
versitelerdeki ciddi altyapı noksanı, başta öğretim üyesi olmak üzere,,
bunlar yerleşik üniversitelerden sağlanıyor, tabii yetersiz kalıyor; yö
resel üniversitelerde tepki oluşturdu. Bu gerçekleri bir kere görmek
durumundayız, ama şu vardı; tüm bilimsel araştırmalar tamamiyle ba
ğımsız ve özgür bir düşünce ortamı içinde sürüyordu. Bunun, özel
likle sosyal bilimler için taşıdığı önemi dikkate alarak vurguluyorum*
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çünkü bir üniversitede rahatça düşünemezseniz, çeşitli baskılarla sizi
yönlendiren üst kurulların endişesi hep tepenizde Demokles’in kılıcı
gibi bulunduğu taktirde, yani bir özgür düşünce ortamı mevcut değil
se, bilim üretmekten söz edilemez.
Sayın Bakanım, 21. yüzyılın insanları için bilime dayalı çağdaş
bir bilgi beklemek, bilimi ve tekniği uygulamak ve yaymak gereği var
dır. Bütün bunları dikkate alırsanız 1980 öncesi tüm eksikliklerine ve
eleştirilerine rağmen bu ortamı en iyi hazırlayan bir üniversite eğiti
mine sahipti ve bunu da şuna borçluyduk: Özgür düşünce ortamıyla
yapılmasına; işte bugün tartışmalarını yaptığımız herkesin bir şekilde
doğruladığı İdarî özerkliğin gerekçesinin temel nedeni budur, yani ata
mayla gelen her kademede idareci, rektör, dekan, enstitü başkanı, bilimdalı başkanı, yönetim kurulları, bir sayın konuşmacı buyurdular,
üniversite öğretim kurulları vesaire gibi, tabii var. Bunların temel yöneticeleri eğer bir tek kişi veya grubun idari baskısı altında daima kul
lanılsa bile o belli baskıyı sırtlarında hissederlerse kendinden sonra
gelecek tüm kadroların çalışma yönteminde mutlaka ve mutlaka bu
duygunun tesirinde kalmak noktasında olurlar. Kuşkusuz tüm atamay
la gelen yöneticilerimizin çok büyük kesimini ayrı tutuyorum, kendi
lerine saygısızlık etmek istemiyorum, ama yalnız bugün buradaki ko
nuşmalar ise, bugün gazetlerde eksik olan İdarî özerklikle, yani tayin
edilen sayın rektörlerimizin nasıl kendilerini, bu sistemin iyiliğini ankadar konuşulan bir başka konu olmadı. Buna karşı zaman zaman
tüm yayın organlarında 6 yıl Yüksek Öğretim Kurulundaki tahribat
kadar konuşulan bir başka konu olmadı. Buna karşı zaman zzaman
da bilimsel özerklik, idari özerklik birbirine bağımlı değildir; olmasa da
olur, böyle var diye iddia edenlerin hakkı da yoktur, yazılarına rağ
men en çok tartışılan konu budur. Buna karşın da bir cevap alıyor
duk, eski üniversitelerde, 80 öncesi üniversitelerde bilimsel özerklik
yoktu, çünkü o dönem profesörleri üçlü kararnameyle dönemin Cum
hurbaşkanı, Başbakanı ve Millî Eğitim Bakanı atar diye, şu yanlışın
altını çize çize size hatırlatılmasında yarar görüyorum saygıdeğer
üyeler.
O dönem, o unvanlar kendi özerk kurumlannm içerisinde kişile
rin bilimsel geçmişiyle bağımlı olarak alınır, önce kendi profesörler
kurullarında, sonra senatolarında ve tam bilimsel erkinin ve o sıfata
lâyık olduğunu kanıtladıktan sonra, son atama mercii olarak ve do
ğal olarak bir kurumdan geçmesi gereği için üçlü kararnameyle ata
nırdı. Şimdi bize bunları 1980 öncesinde bağımsız ve bilimsel, idari
özerklik bu kadar da yoktu asıl özerk üniversite şimdi vardır demeye
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kimsenin hakkı yok. Bir kuruma ihtiyaç vardı, çok söylendi ama altını
çizeceğim üniversitelerin kurulmaları, gelişmeleri, yeni bilim alanla
rının bunlara katılması için bir koordinasyon, eşgüdüm kurumu ve
kimsenin altını çizmediği şimdiye kadar dinlediğim Türkiye'nin işgücü
ve istihdam alanı saptamasına göre bu üniversitelerin kapasitelerini
tayin eden sadece bir eşgüdüm ve koordinasyon kurulu olarak vardı.
Oysa 6 yıldır tam bir icra organı olarak Anayasadaki hükme ve kendi
kanununa da aykırı olarak tam bir keyfi, kişisel yönetimle yönlendi
riliyoruz. Bunun iyi yönleri yok mu haksızlık etmek istemiyorum, ola
sıdır ki tek taraflı görmemek için olumlu tarafları da olmuştur, ama
bir şeyi hep hatırlamamızda yarar var. Kanunlar kişiler için kurulmaz
ve kişilerin iyileri varsa zaten bu kanunda da geride hiç de kötü de
ğildir denilemez, Kanun, toplamları düzenlemek için, kişilerin nitelik
lerine bağımlı olmaksızın temel ilkeleri getiren kurumlardır.
Bana lütfetsinler ne Almanya'dan, ne bilmem nereden üniversite,
yükseköğretim kurumlarının başlarını kimlerin seçtiğini anlatmasınlar.
Sayın dinleyenlerim, Türkiye'nin bir gerçeği var. Geleneklerimiz,
kültür yapımız, temel gereksinimlerimiz, kimseden örnek alma mec
buriyetimiz yok.
Büyük bir ülke olan Türkiye'de, bu gerçekler ışığında bizim en iyi
modeli seçme şansımız var. Sözümü şöyle bitirmek istiyorum:
En iyi yönetim biçimi, neyi savunmakta elbirliği içindeyiz. Demok
rasiyi; nasıl bir demokrasiyi; çok partili, özgürlükçü demokrasiyi. Bizi
yönetenleri oylarımızla seçmek, beğenmediklerimizi değiştirmek. Çok
partili ve özgürlükçü demokrasi; işte üniversitelerde bugün savundu
ğumuz da ülkenin vazgeçilmez rejimi olarak gördüğümüz bu demok
rasinin üniversite içine girmesini, yani kendi yönetenlerini, en üst dü
zeyden en alt kademeye kadar kendi aralarında otokontrolleriyle ken
dilerinin seçmesi. Bu kadar sade ve basit bir gerçek tartışılırken Al
man modeliyle filan yerdeki vakıf üniversitelerinin bize uyduğu kanı
sını taşıyamıyorum, öyle düşünemiyorum.
Sayın Bakanım, tekrar ediyorum, işiniz fevkalâde zor, çünkü şahsi
görüşüm, beni bağışlarsanız zikretmek istiyorum, uzun bir süre haya
tını üniversitede geçirmiş bir yaşlı hocanız olarak görüşüm; tarihte
hiçbir kurum, cumhuriyet tarihinde 6 yıldır üniversiteler kadar tahrip
edilmedi. Bunun sorumlularını tarih değerlendirecektir.
Sayın Bakan, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkürler Saym Akyol.
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Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı, buyurun.
PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI — Sayın Bakanım, Şûranın de
ğerli üyeleri; Elbetteki başka ülkelerden örnek almamamız gerekir,
örneğimizi, modelimizi çizerken elbetteki dünyada ne oluyor, nasıl
yapılıyor, onları da bilmemiz gerekir!..
Bugün şüphesiz kıta Avrupasında özellikle rektörün, dekanların,
öğretim üyeleri tarafından seçildiği bir gerçektir, fakat bunun yajıında
başka bir gerçek de v a r; bu kurumların her birinde yönetim, rektör
lerin elinde değil, örnek olarak İsviçre 8 kanton üniversitesinde sena
tolar aralarına bir yıl için bir rektör seçer, iki defa senato toplanır,
başkanlık eder ve kanton eğitim müdürü bütün yetkileri kullanır ve
kantsılar adlı birisi icra, ita, tayin her işi o yapar.
Almanya rektörü seçimle gelir, fakat o eyalet kültür veya eğitim
bakanı yerine göre ve preslenti yerine göre kantsılannı tayin eder, bü
tün icra ondadır, onun için kantalyalar olmaz ve İsviçre'de kimin sıra
sıdır diye sorarlar ve bir günde biter.
Sayın Bakanım, bazı önerilere dokunuldu, bu hususta izninizle gö
rüşten ziyade bazı bilgiler sunacağım.
Kapasite arttırılsın dendi. Devlet Plânlama Teşkilâtı kuruldu 1962'de 63 uygulama plânını gerçekleştirdi ve 79 - 83 dönemini kapsayan
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedeflerde 79-80'de
yükseköğrenimde okullaşma oranı 10,4, 1983 - 84 te de 15 öngörülüyor.
Buna karşılık, hiçbir makama hesap vermeyen üniversitelerimiz, 75'te
akademiler dahil 49500 öğrenci alırken, 5 yıl sonra 1980'de akademiler
dahil 41574 öğrenci aldılar. Fakat bu dönemde yükseköğrenim çağında
olan gençlerimizin sayısı 75'te 3,5 milyon iken 80'de 4 milyonu aştı ve
okullaşma ileriye gideceğine azaldı.
Elbetteki sistemler vardır, bu sistemleri alırken tam almamız lâ
zım. Seçim sistemiyle rektör işbaşına getirilebilir, fakat o taktirde va
tandaşın vergisiyle toplanan ödeneklerin de hesabım soracak birisi
onun başında bulunur ve icrada ve itada onun tam yetkisi vardır.
Biz neden geri gittik, neden altın dönemini yaşadık 1933'ten 46’ya
kadar? Çünkü Atatürk'ün davet ettiği Valç Cenevre'deki pedagoji pro
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fesörünün tavsiyesine uyularak Millî Eğitim Bakanı nın atamasıyla rek
tör görev başına getirildi ve önerisiyle, üçlü kararnam eyledekanlar
da rektörün önerisiyle Millî Eğitim Bakanı tarafından atanıyordu.
O halde, rahatlık ayrı, netice alma ayrı.
Sayın Bakanım, fazla zaman almak istemiyorum ve kendi görüş
lerimi değil, uluslararası yayınlara atıf yaparak; bizim büyük başarısızlı
ğımız, yapılanı, olanı duyurmama olmuştur. Onun için, bir süre önce
bir broşür yayınladık onbinlerce ve bu bitti, yenisini de yayınlayacağız.
İşte bunun 22. sayfasında; dünyada belli başlı araştırmaları yayınla
nanların sayısı çıkar burada, işte onların rakam ları; 1979'da 315 Türk
bilim adamının ismi geçerken, 1981'de 1451 dir.
İşte yayınlar, 1982'de 9 bin araştırmalar yayınlanmış öğretim üye
lerimiz tarafından, 1986'da 14788, 1987 yi şimdi toparlıyoruz, fakat bu
sayıyı da geçmiştir. O halde, bir boşluk vardı.
Elbetteki özgürlük gerekir, bugün üniversitelerimizde özgürlüğün
bulunmadığını ispat eden bir tek örnek varsa lütfen duyalım, onun rek
törünün, dekanının yakasına yapışalım. Öyle özgürlüğü kısacak hiçbir
hadise olmamıştır.
Sayın Bakanım, bir süre önce Ziraat Fakültesi Dekanı ve Profesörü
basında bana " Yükseköğretim Kurulu Başkanı istifa et, yaptığın fela
ket." Rektörü üzüldüğünü söyledi. En ufak bir sitem özgürlüğü kısıt
lar, katiyen razı değilim dedim ve bu hep böyle gitmiştir. Hiçbir öğre
tim elemanının özgürlüğü kısıtlayıcı en ufak bir hareket, kısıcı bir du
rum olmamıştır. Tek tük bilgi eksikliği olmuşsa, bunu öğrenmek is
teriz.
Sayın Bakanım, bugün üniversitelerimizde İdarî özerklik vardır,
çünkü hiçbir atamayla ilgili, hademesinden profesörüne kadar önerme
yetkimiz yoktur, hiç önerilmiş değil, kanun da buna imkân yoktur.
Başından sonuna kadar üniversite içinde başlar üniversite içinde ta
mamlanır.
Üniversite yönetmeliklerini kendi yapar. Bilindiği gibi bir kanun
da, bu kanunla ilgili yönetmelik çıkarılır der, fakat orada denmez Res
mî Gazeteye gider, çünkü bu bellidir gidecek, fakat Yüksek öğretim
Kanununun 14 üncü maddesinin (b) fıkrasında der k i ; "Senatoca, ka
bul edilen yönetmelikler doğruca Resmî Gazeteye gönderilir," yanlış
lıkla YÖKe gönderilmesin diye.
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Lütfen Sayın Şûra üyeleri, bunu tespit buyurun, çok önemli bir
durumdur. Bugün program YÖK'ten gelmez. Bugün 22 tane tıp fakül
temiz var, hiçbirisinin programı bir değildir. Programlar, Hacettepenin ayn, Ankara Üniversitesinin ayrı, aynı şehirde ve bunun da olması
gerekir, yarışmayı teşvik etmek için bu öyle olmuştur
Eskiden hiçbir makama hesap vermeyen bir durum vardı. Ben o
dönemde de rektörlük yaptım, 1963 - 65 yılında Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüne seçildim, Ortadoğu Mütevelli Heyeti Başkanlığında bu
lundum, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne kaç defa seçildim, o du
rumu çok iyi yaşadım. O durumda bir grup, dekanı seçer, başka bir
grup rektörü seçer ve bunlar konuşmazlar, birbirleriyle selâmlaşmazlardı. Bu mu üniversitenin çağ atlama veyahut teknolojide ilerlemek
için işbirliği yapmaları.
Efendim, uzatmayacağım, yalnız şunu arzedeyim; bugün Yüksek
Öğretim Kurulu, eski yüksek öğretim kurulu değil yedi ay önce çok
önemli bir değişiklik yapıldı. Üyelerin üçte biri Hükümet tarafından
atanır fakat görevlerini muhafaza ederler. İşte Başbakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanı Sayın Kutlu Savaş, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarı Yardımcısı Sayın Yener Dinçmen, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın Erdoğan öner kurulun aslî üyeleri
dir. Şu anda Sayın Bakanımın sağında oturan Müsteşar Vekili Sayın
İhsan Sezai aynı zamanda Yüksek öğretim Kurulunun aslî üyesidir.
Daha önceki görevlerine devam ediyorlar. Eskiden de Sayın Kaya Er
dem, bugünkü Ankara Valisi Sayın Saffet Ankan Bedük, Sayın Vecdi
Gönül gibi birçok üst düzey yöneticiler Yüksek öğretim Kurulunda
görev almışlardır.
O
halde, Yüksek öğretim Kurulu, kanunun bir maddesine göre
yarısı 6 ay önce idarece değişti, 4 -5 ay sonra geri kalan da değişecek,
çünkü müddetleri sene sonuna kadardı ve burada Hükümetin ataya
cağı kişiler görevlerinde kalmakla birlikte, Yüksek öğretim Kurulu
üyeliği hizmetinde bulunacaklar. İşte bu mevcut kopukluğu büyük öl
çüde zannediyorum onarmaktadır.
Bir de üniversitelerle ilgili olarak üyelerin yaklaşık üçte ikisi üni
versite profesörleridir. Üniversite profesörleri artık üniversitelerinden
kopmayacaklar eskisi gibi, eskiden istifa ederlerdi, şimdi görevlerinde
kalabiliyorlar ve böylece Yüksek öğretim Kurulunu yöneten fiilen üni
versite içinde görev yapan hocalar olacaktır.
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Son olarak şunu arzedeyim; bugün İngiltere'nin 51 üniversitesi
nin 4 u hariç hiçbirinde başkanı rektörü üniversite tarafından gelme
miş, dışarıdan atanmıştır ve biraz önce anlatıldığı gibi en özerk üniver
siteler de oradadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hin
distan gibi demokratik ülkelerde üniversitenin yöneticisi daima dışa
rıdan atanmıştır, ama ondan sonra kanşm a yoktur. Onun yakasına ya
pışılır, başan için ne lâzımsa yapılır. En liberal devlet İsveç değil mi
dir, işte İsveç'te 1970 yılına kadar rektör, profesörler tarafından seçi
lirdi, 1978'de kanun değişti, burada öğrenci temsilcileri, öğretim üye
leri, temsilcileri ve sendika temsilcilerinden oluşan, bir grup rektör
seçmeye başladı 1974'te, 1978'de kanun değişti, rektör doğrudan hükü
met tarafından atanmaya başlandı, Niçin öyle? Çünkü, vergi veren vatan
daş sormak istiyor, teknoloji o kadar hızla ilerliyor ki, üniversite ne
yapıyor, onun hesabım sormak istiyor. Aralarına seçme gayet güzel fa
kat seçildikten sonra, atandıktan sonra artık işine karışılmıyor. O hal
de bir model aranırken o modeli tam benimsemeniz lâzım, özgürlüğü
kısıtlayıcı en ufak bir harekete müsaade etmemeli, fakat hesap sormalı
ve bugün zannediyorum ki yükseköğretim kurulu bugünkü şekliyle bu
hizmeti büyük ölçüde yapmakta. Eskiden bir sistem yoktu. Şimdi bir
sisteme kavuşturulmuştur. Saygılarımla arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı.
Sayın Kaya özdemir.
KAYA ÖZDEMÎR — Sayın Bakanım, şûranın değerli üyeleri; me
cazi anlamdaki îslâmm altıncı şartını bilirim, onun için çok detaylı ve
akademik konuşacak değilim. Bir endişemi hâlâ koruyorum, onu orta
ya getirmek ve bu endişemle ilgili olarak şûranın değerli üyelerinin
dikkatini çekmekten kendimi alamadım. Yoksa Sayın Yüksek öğretim
Kurulu Başkanından sonra, Sayın Bakandan özür düer, söz hakkımdan vazgeçerdim ve belki de öylesi daha iyi olurdu, ama endişem hâlâ
maalesef duruyor.
BAŞKAN — Şu mecazi manayı da açıklayın da yanlış anlaşılmasın,
KAYA ÖZDEMÎR (Devamla) — Haddini bilmek meselesi Sayın Ba
kanım.
Efendim, bu raporda alternatifsiz olarak sadece atamanın getiril
mesi şûranın açış konuşmasını yapan Sayın Bakanımızı 21. asrın ve ça
ğın gereklerine uygun insan yetiştirmek fikrine bana göre zıttır, bana
göre ters düşer. Neden ters d ü şer; Türkiye'nin oldukça en yüksek ma
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kamlarından birisi olan Yüksek öğretim Kurulunda atama fikri ha
kim ise ve bu raporun içinde sadece atama fikri alternatifsiz getiril
mişse bir şartlanma söz konusudur. Oysa demokrasi, seçimsiz asla dü
şünülemez. Siz sendikaların seçimlerini hakimlerin denetiminde yap
tıracaksınız, sendika seçimleri konusunda son derece titiz davranacakcaksınız ve Türkiye'nin geleceği bakımından ona yön vereceksiniz, ama
herkesin gözünün, kulağının dikildiği bir şûrada kararınızı alternatif
siz olarak ve sadece atama yolunda alacaksınız. Yarın yetiştireceğiniz
çocuklar, atama telkinleriyle büyüyecekler, o telkinlerle, o işaretlerle
yetişecekler ve 21. asırda demokrasiyi yakalayacaklar. İşte bunu anla
mak mümkün değildir, Sayın Rektör beni affetsin.
Biz, bize bir fikir öğretenin 40 yıl kölesi oluruz telkinleriyle büyü
dük, elbette doğru, bir İslâm büyüğünün sözüdür bu. Siz bizi nasıl de
mokrasiyle şu kesintisiz, arızasız, ikide bir arızalanmayan demokrasi
ye kavuşturacaksınız; atamayla mı, işte bunu benim mantığım almaz.
Bağışlayın, ben bir kitle temsilcisi olarak huzurunuzdayım. Demokra
siyi arızasız ve kesintisiz işletmenin yolu, o fikri seçim sisteminin de
mokrasiyi vatandaşa aşılamaktan geçer. Oysa bir atama fikrini münha
sıran ele alırsanız o yolda telkinlerimiz zayıf kalır, endişem budur Sa
yın Bakanım.
Sizden istirham ediyorum, siz siyasî bir kadronun mensubusunuz,
sivilleşmenin, demokratikleşmenin, demokrasiye dönüşün arızalı enge
beli yolunda küçümsenemeyecek adımlar atıyorsunuz. Bu adımları atar
ken cesaretle şûra kararında böyle bir ibarenin bulunması beni üzü
yor. Bir vatandaş olarak, bir işçi temsilcisi olarak alternatif konmadan
sadece atama fikrini içinize sindirmeyiniz, bunu sizden rica ediyorum.
Bunun için söz aldım, beni bağışlayın. Saygısızlık ettiğimi hiç zannet
miyorum, cüretkârlık yaptıysam beni başta sayın Rektör Doğramacı
olmak üzere bütün hocalarım affetsinler.
Saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın özdemir.
Sayın Ergun Toğrol, ben hata ettim efendim söz verme sırasında,
özür dilerim, konuşmak ister misiniz?
Buyurun efendim.
Bu arada, müddetimizi doldurduk. Gündemi bitirinceye kadar ça
lışmalarımızın devam etmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bili edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun.
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PROF. DR. ERGÜN TOĞROL — Sayın Başkan, pazartesi günü şûra
toplantısına katılmak üzere buraya geldiğim zaman toplantının bu ka
dar ilginç geçeceğini tahmin etmemiştim. Saatler, günler ilerledikçe
gördük ki, itina ile seçilmiş komisyon ve şûra üyeleri dikkatle düzen
lenmiş komisyon konulan geniş bir fikir alış verişine imkân vermekte
dir, bu bakımdan zatıalinize teşekkür etmek isterim.
Bu şûraya reform şûrası denilmektedir. Sayın Başkan, zatıaliniz de
açış konuşmanızda şûradan sonra birtakım müjdelerinizin olacağım
söylediniz, o halde birtakım reformlar bekliyoruz. Takdir edersinizki,
ilerlemenin tecridi olması makbuldür. Reform bir ölçüde radikal bir
değişiklik demektir. Radikal bir değişiklikten söz edildiği zaman demekki radikal bir değişikliği gerektirecek ciddi sorunlar vardır. Bu
sorunlann ne olduğu daha ayrıntılı olarak belki tartışılması gerekiyor,
belki bu sorunlan anlayabilmek için alternatif çözüm önerilerinin de
neler olduğunu bilmemiz lâzım. Birlikte düşündüğümüz zaman belki
reform yapmak daha kolay olur, fakat her halükârda benim düşün
cem, reform yapmanın aceleye getirilmemesi gerektiğidir. Bu konula
rın, bugünkü toplantıdan da çıkan sonucun, bir de akademik ortamlarda
tartışılması lâzım, yani şûra kararlarının diğer formlarda da dikkate
alınması gerekiyor.
Ben üç noktada tartışmaları sürdürmek istiyorum.
Birincisi katılım konusu. Benim kanımca üniversiteye yeni giren
öğrenciden, üniversitenin en kıdemli profesörüne kadar bütün üniver
site mensuplan, üniversite ailesinin ortaklandın Üniversite hayatının
ortaklandın O halde, üniversitedeki öğrencilere bir yer verilmesi lâzım
dır. Üniversite öğrencilerinin, üniversite hayatının aynlmaz dinamik
ve yapıcı ortaklarıdır. Üniversitede nasıl eskiden profesör kurullan
vardı, şimdi fakülte kurullan akademik kurullar var, onlar gibi resmî
öğrenci kurullan da örgütlenmelidir ve resmî olarak öğrenciler bir öl
çüde üniversite hayatına katkıda bulunabilmelidirler.
İkinci konu, 3455 sayılı Yasa ile uzun süre doçent ve profesör olama
yan birçok arkadaşımızın doçent ve profesör olma imkânı yahut yüksel
tilme imkânı ortaya çıkmıştır. Yalnız bu yasanın eksik bir tarafı var, çar
pıcı bir misal arzetmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesinde halen 30 tane
kadrolu profesör var. Bu yasadan yararlanarak 61 kişi daha akademik
haklannı alacaklardır. O halde, öyle bir topluluk olacakki, çoğunluğu
sadece akademik haklara sahip, özlük haklanna sahip değil; geri kalanı
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hem akademik, hem özlük haklara sahiptir. Bunun çaresi, 3455 sayılı
yasayla akademik yükseltileceklerin bulundukları kadrolarda özlük hak
larının da verimesidir.
Üçüncü konu fen edebiyat fakülteleridir. Fen edebiyat fakülteleri
nin ayrılması, çıkarılması, birleştirilmesi konusu çok önemli. Bence, ba
tıda üniversite sisteminin, üniversitenin fiziki değerlendrmesinde 4 şart
aranıyor. Birincisi, fen edebiyat fakültesi bulunması. İkincisi, lisans üstü
öğretim yapması, üçüncüsü, mesleğe yönelik öğretim yapması. Dördün
cüsü de, çok ilginç, kütüphanesi olması. O halde, fen edebiyat fakültesi
bulunması, bir üniversiteyi üniversite yapan koşullardan biri ve Yük
sek Öğretim Kanunuyla gerçekleştirilen bir husus. Bütün üniversitele
rimizde fen edebiyat fakülteleri mevcuttur. Fen edebiyat fakülteleri,
üniversitelerin m otor gücüdür, onları ileriye götürecek olan fakülteler
dir, desteklenmeleri lâzımdır ve bu bakımdan fen edebiyat fakülteleri
nin toplu olarak, birlikte olarak muhafaza edilmesini bilhassa arzetmek
istiyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Toğrol.
Sayın üyeler, bu suretle görüşmeler bitmiştir.
Şimdi, görüşülen konular ve rapor üzerinde önergeler var. Bunlan
kısaca arzedeyim:
Yardımcı Doç. Dr. Adil Çağlar'ın önergesi;
“Yüksek Öğretim Raporunun 3 üncü sayfasında; Eğitim fakültele
rine öğrenci alınmasında ÖSYM sınavından sonra mülakat yapılması
öngörülmektedir. Bu programlara her yıl giren 10-15 bin öğrenci, onbinlerce arasından hangi objektif güvenilir standardlarla seçilecek, kaç haf
tada seçilecektir. Böylesine geniş bir kitlenin mülakatla seçildiği bir ül
ke var mıdır?
Sonuç; bu karar her türlü istismara açık bir karardır. Bu uygulama
yerine daha objektif, istismara daha az yatkın usuller getirilmelidir. Bu
kararın metinden çıkarılması hususunun oylanmasını arz ederim."
Efendim, isterseniz şu şekle dönüştürelim bu önergeyi;
Bu 3 üncü sayfadaki bu konudaki paragraf, yani; Eğitim fakültele
ri ve öğretmen yetiştirmeleriyle ilgili paragrafı Yüksek öğretim Komis
yonunun metninden çıkaralım, bunu öğretmen Yetiştirilmesi Komisyo
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nuyla beraber mütalaa edelim ve o zaman Sayın Çağlar'in da buradaki
talebi öbür komisyona intikal etmiş olur. O zaman, gene bu konuyu ken
disi de ısrar ederse ve yazılı bildirirse oylayabiliriz.
Şimdi bu teklifimi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Sudi Bülbülün bir teklifi var;
"Yüksek Öğretim Komisyonunun Raporunun 4 üncü maddesinin
son paragrafında yer alan Diğer taraftan eğitim fakültelerine kabul edi
lecek. ..
Bu eğitim fakülteleri meselesi aynı mahiyette mütalaa edildiğinden
o da ertelenmiştir, diğer komisyonda görüşürüz, eğer ısrar ederse.
Dr. Mühendis Haldun Özer’in teklifi;
"Konuşma metninde belirtilmiştir; Deniliyorki bu nedenle X II.
M. E. Şûrasının bu önergeleri tamamen metne geçireceğiz, yani bazılan
okunmuyor uzun oluyor diye, sakın zapta zannetmeyiniz, bunların hep
sini zapta geçireceğiz efendim.
"Bu nedenle, X II. Millî Eğitim Şûrasının Yüksek Öğretim Kurulu
nun görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine ve Anayasa
da belirtildiği gibi kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliği sahip üni
versiteler devlet eliyle kurulur ilkesine bağlı olunduğuna karar vermesi
ni dilerim."
Eğer Sayın Hocam müsaade buyururlarsa zaten bizim Anayasada
ki hususlara normal olarak şu yanlıştır, bu yanlıştır diyebilme yetki
miz elbette var, tartışma yetkimiz var, ama değişmediği ölçüde sadık
kalacağımız muhakkak, ama kastettiğiniz biraz evvel söylediğiniz gibi
üniversite kelimesinin, teriminin özel yüksek eğitim kurumlannda kul
lanılmaması ise, bunu kastediyorsunuz. Bunu isterseniz bir temenni ma
hiyetinde oylamaya arzedelim mümkün mü efendim.
Sayın Özer'in teklifini şu hale getirip oylarınıza sunacağım.
Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler... afedersiniz.
Üniversite kelimeleri sadece kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar
için kullanılsın, özel yüksek öğretim kurumlan için bu terim kullanıl
masın şekinde bir teklifleri var sayın Özer'in.
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Bunu oylarınıza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Gö
rüldüğü şekilde çoğunukla reddedildi.
Prof. Necati Öner'in sonradan geri aldığı bir teklifi var, çünkü bu
konuda Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlık Divam daha geniş bir
şekilde teklifi tekrarladı, önergeyi tekrarladı, kendisi de raportör değil
miş, onu da düzeltiyorum, yanlış biliyormuşum.
Bu durumda, Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlık Divanının
önergesini okuyorum;
"Yüksek Öğretim Komisyonu Raporunda 7 nci madde sehven eksik
yazılmıştır, doğru şekli şöyledir;
Doğru şekli okuımışar, ama rapora yanlış yazmışlar, onun için ben
de düzeltilmesini rica ediyorum.
7.
Madde yabancı- dilde yükseköğretim yapan mevcut kurumlann
korunması, yenilerinin ise açılmaması gerektiği belirtildi.
(Aynı maddenin devamı olan şu ifadede de sehven yazılmamıştır)".
Bir de unutulma var, bunu da okuyorum.
"Bunu da eklemiş bulunuyoruz.
Yabancı dil, Türkçe derslerinin kaldırılması, Atatürk ilkeleri ve İn
kılâp Tarihi Derslerinin korunması temenni edildi" diye bir ifade var.
Şunu arzedeyim; tabii bu konu okunmadığından ve raporda da be
lirtilmediği için şimdi ifade edildiği için tartışmaya da açılmamış oldu,
birincisinden farklı olarak diğeri okundu.
Onun için, bu yabancı dil ve Türkçe derslerinin kaldırılması, Atatürk
tikeleri ve İnkılâp Tarih derslerinin muhafazası konusunda bir de _şu
görüşler sunuldu;
Birisi, beden eğitimi derslerinin de kaldırılmasıydı, değil mi efen
dim, bir hatip öyle dedi.
Türkçe derslerinin kaldırılması konusunda gene söylendi, ama ya
bancı dil (Bir konuşmacı - komisyonda ittifak edildi) burada komisyonda
da böyle bir ittifak var diyorsunuz. Peki, okunduğu söyleniyor, o halde
mesele yok,. O taktirde, bu şekilde yazılı metni düzeltiyoruz.
Yalmz, Yabancı Dil öğretimi Komisyonunun da bütün eğitim ile il
gili bazı teklifleri olduğunu ben biliyorum. O komisyon teklifleri gelir
de bununla çelişen ifade olursa tekrar gündeme getireceğiz, o kayıtla.
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Prof. Dr. Niyazi Karasar'ın Divan Başkanlığına bir önergesi var;
"Tam yıl eğitim uygulanması yılda üç sömestri olarak;
1. Genelde yükseköğretimde yüzde 50 kapasite artışı sağlayabilecek,
2. Öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversitelere öğretim üyesi temini
ni kolaylaştırabilecek, Van örneğinde olduğu gibi, bir potansiyele sahip
tir. Yani yaz sömestrisinde oraya gitme kastediliyor, değil mi efendim.
"Bu sebeple, yaz sömestri uygulamasını şimdiden tavsiyesini, genel
de tam yıl eğitime geçişin ise bir proje halinde ele alarak, uygulamamız
şartlarının hazırlanmasının Yüksek Öğretim Kurulundan istenmesini
arz ve teklif ederim."
Bu konuda zaten kendisi yeter derecede bilgi vermiştir. Böylece
yükseköğretimde kapasite artışı sağlayacak ve daha az gelişmiş üniver
sitelere öğretim üyesi sağlayacak tam yıl uygulaması önergesini de oy
larınıza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İsmail Karaman'ın önergesi;
"Emekli olmuş üniversite öğretim üyelerinden ülkemizde de ya
rarlanabilmek için Emerüt Üstü Kurumunun Şûra Başkanlığınca şûra
üyelerine oylanmak amacıyla teklif edilmesini taktirlerinize arz edenm.
__ •
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Oylarınıza sunuyorum:

Kabul edenler... Etmeyenler...

Anlaşılmadı mı diyorsunuz?, Emerüt kelimesinin izahı ve bir de
isterseniz karşı görüş alalım.
Emekli Öğretim Üyelerinin, profesörlerinin çalışma imkânına ka
vuşturulması konusu, onlardan faydalanılması. Üniversiteden bir gö
rüş alalım, YÖK'ten.
Sayın Sağlam Buyurun.
PROF. DR. MEHMET SAĞLAM — Sayın Bakanım, esasen bu ge
tirilmiş durumdadır. Emekli olan profesörlerimiz sözleşmeyle üniver
sitelerimizde istihdam edilmektedir. Bunlar arasında başvuruda bu
lunup da reddedilmiş olanını ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla sistem
işlemektedir, yeni bir mevzuat düzenlemesine gerek olmadığı kanaatin
deyim.
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BAŞKAN — Peki, o taktirde buyurun İsmail Bey.
İSMAİL KARAMAN — Sayın Bakanım, bu bir kurumsal niteliğe
bürünmemiştir, her isteyen kişi alınmamaktadır. Bu işi kurumsal bir
yapıya dönüştürmekte yarar vardır.
BAŞKAN — Sayın Sağlam, her isteyen alındı diyor.
İSMAİL KARAMAN — Efendim, bu İdarî bir yaklaşım şeklinde yo
rumlanmaktadır, o bakımdan kurumsal bir niteliğe dönüştürülmesin
de yarar vardır.
BAŞKAN — O zaman, önerge sahibi,
bakımından fayda görüyoruz diyor.

kurum

haline

getirilmesi

Üniversitedeki sayın üyelerimiz ise, bu zaten imkân dahilindedir,
bu imkân bulunmaktadır ve bütün teklifler, şimdiye kadarki talepler
yerine getirilmiştir, böyle yeni bir kurum kurulmasına lüzum yoktur
diyorlar.
Bu bilgiler ışığında tekrar önergeyi oylarınıza arzediyorum. Emerüt Üstü Kurumunun YÖK'te teşkilini isteyenler, yani önergeyi kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir, efendim.
Prof. Orhan Düzgüneş'in önergesi;
özet olarak birinci önergesi;
minin etkinliğinin arttırılması..."

4 tanedir.

"Üniversitelerde

otokontrol siste

Sayın Düzgüneş, bunu konuşurken de kullandınız, fakat çok iyi
anlaşılmadı, otokontrol sisteminden kastınız, bir denetim mekaniz
masını mı kastediyorsunuz, özerklikle ilgili bir mekanizmayı mı?
PROF. ORHAN DÜZGÜNEŞ — Efendim, zaten YÖK e bağlı yük
sek denetleme kurulu var mı, bunun vazifeleri dahilinde olan hadise
lere...
BAŞKAN — Sayın Düzgüneş, şunu diyebilir miyiz; Üniversitede
denetim konusunda, ki, malî denetimi kastettiğiniz anlaşılıyor.
PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNEŞ — Malî değil, çalışma bakımın
dan, her bakımdan.
Konuşmamda bahsettim bir komisyon, 40 yaşında girecek olsa
67 yaşına kadar hiç bir değerlendirmeye tâbi tutulmadan profesörlü
ğüm devam etti.
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BAŞKAN — Ben şahsen bu konuda bilgi sahibi değilim.
Bunu bir temenni
lım mı?

mahiyetinde

kabul

edelim mi, yoksa oylaya

Bu konuda denetim mekanizmasında sadece malî denetim değil,
öğretim kadrosunun görevlerinin yerine getirilmesi açısından temenni
mahiyetinde.
Buyurun Sayın Doğramacı.
PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI — Efendim, gerçekten bazı üni
versitelerde emekliliğe kadar görevde kalacak şekilde atananlar her
iki yılda bir mütevelli heyetlerine raporlar verirler, iki üç yıl olum
luysa teşekkür edilir. Fakat bizce zaten şu anda fazla bir hareket yok
ve bilimsel özerklik yok dendiği için yanlış yorumlanır. Bunun yumu
şak bir şekilde uygulanmasıyla onlara araştırm a yapmıyorsa, onun
için çalışalım, araç gereçleri yoksa, bu temenni olarak girerse sabah
tan beri özerklik var mı yok mu tartışması içinde...
BAŞKAN — Peki efendim.
Şimdi diğer bir önergesi;
“Yardımcı Doçentlik müessesesi unvan verme, ilişik kesme ve selahiyetler bakımından yeniden düzenlenmelidir."
Yardımcı doçentlik kısmında herhangi bir şey varmı?
Geçici tayinler diye bir kısım varmış.
Bu süreli atama uygulamasını isterseniz yardımcı doçentlik müessesesini de içine alan süreli atama uygulaması diye değiştirilerek
(buradaki metnin, ama), devam ettirilmesi, halbuki burada yeniden dü
zenlenmesi, bu ikisi birbirinden farklıdır tabiî bunu oylamaya sunalım.
“Yardımcı doçentlik müessesesi unvan verme, ilişik kesme ve selahiyetler bakımından yeniden düzenlenmelidir." deniyor.
Bunu oylarınıza arzediyorum:
bul edilmemiştir.

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

Yeni bir teklif;
“Beden eğitimi ve müzik dersi mecburî olmamalıdır.
Tarih dersleri yeniden düzenlenmelidir."

Türkçe ve
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Sayın Düzgüneş, zaten raporda da böyle deniliyor efendim.
Efendim, ayrıca ilgili komisyonda da bu konu varmış, oradaki ko
misyon raporunu görüşürken bu konuda tekrar gerektiği taktirde dü
zeltme yaparız.
Sayın Düzgüneş'in son önergesi;
"Atama suretiyle yöneticiliğe getirilenlerin akademik unvanlarının
verilmesindeki ve bu unvanlara ait kadrolann tahsisindeki ağırlıklar
hafifletilmelidir. Bu maksatla, jürilerin seçilmesi ve jüri raporlarının
değerlendirilmesi, teşekkül tarzı değiştirilmese bile, fakülte kurullarına
verilmelidir.
Fakülte kurulu kararı gerekçeli olmak kaydıyla rektör ve veya
YÖK tarafından kurulda tekrar görüşülmek üzere yeniden gönderilebilmelidir. Kanunların Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi gibi/'
Deniyor.
Benim anladığım kadarıyla sistemi biraz daha serbestleştiriyor
efendim.
Sayın Düzgüneş bu konuda kısaca izahat verir misiniz.
PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNNEŞ — Efendim, burada açıklanma
sında fayda gördüğümüz birçok konular var. Haklı görülen bazı şikâ
yetler var bu konuda. Gerek Doçentliğe, Profesörlüğe yükseltilmede,
gerekse kadrolann artırılmasında rektörün ve ondan sonra tasdik va
zifesini gören YÖK un ağırlığı var. Bu ağırlığın hafifletilmesini teklif
ediyorum.
BAŞKAN — Ama sönradan yine YÖKu araya sokmuşsunuz. Bu
ikisi çelişiyor.
PROF. DR. ORHAN DÜZGÜNEŞ — Efendim, kurul kararını her
hangi bir şekilde beğenmiyorsa, neden bunun uygun bulunmadığını
belirtmek, gerekçesini koymak şartıyla fakülteye bu konuyu geri gön
dermesi yetkisine sahip olunursa, Rektörde olsun YÖK te olsun ama,
fakülte itiraz ettiği taktirde kabul etmek mecburiyetinde kalsın, gerek
Rektör, gerekse YÖK.
BAŞKAN — Benim de anladığım buydu efendim.
PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI — Sayın Bakanım, serbestleşsin,
ama bunu geri göndermede YÖK un yetkisi olmalıdır.
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BAŞKAN — O zaman şunu diyebilir miyiz; Rektör veya YÖK ta
rafından deme yerine, fakülte kurullarına verilmelidir dedikten sonra
rektör tarafından destek, siz buna iştirak eder misiniz. Ondan önceki
kısmına siz de katılır mısınız?
PROF. Dr. İHSAN DOĞRAMACI — Katılırız efendim, ama YÖK
girdi miydi...
BAŞKAN — Peki Sayın Doğramacı, onu kaldıralım efendim, o ko
nuda kimsenin itirazı olacağını zannetmiyorum, ama başlangıç kısmı
konusunda komisyon ne der, sizin fikrinizi alalım efendim.
Komisyon da uygun olur diyorlar.
O
zaman; "Atama suretiyle yöneticiliğe getirilenlerin akademik
unvanlarının verilmesindeki ve bu unvanlara ait kadroların tahsisin
deki ağırlıkları hafifletilmelidir.
Bu maksatla, jürilerin seçilmesi ve jüri raporlarının değerlendiril
mesi, teşekkül tarzı değiştirilmese bile fakülte kurullarına verilmeli
dir. Fakülte kurulu karan gerekçeli olmak kaydıyla rektör tarafından
tekrar görüşülmek üzere geri gönderilebilmelidir.”
Oylarınıza arzediyorum:
Kabul edilmiştir oybirliğiyle.

Kabul edenler...

Kabul

etmeyenler...

Sayın Prof. Toğrolun teklifi;
"3455 sayılı Kanunla yükseltilen doçent ve profesörlerin bir defaya
mahsus olmak üzere bulunduklan kadrolarda yükseltildikleri unvanın
özlük haklanna sahip olmaları.”
Naçizane bir görüşümü arzedeyim; Son kanunda daha öncekilere
göre bir haksızlık meydana gelmiştir maalesef. Bu hazır şekilde ortaya
çıktı, ama bunun meydana getirdiği haksızlıklar böyle telafi edilsin
diyorsunuz. Ama gene rotasyona uyan, kanuna uyan kişilerin mağdu
riyeti telafi edilmiş olmuyor, onu da biliyoruz değil mi efendim.
Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı?
Eski adaletsizliği gidermek mümkün değil, 4-5 senedir onlar çeşitli
yerlerde devam ediyorlar.
(Yerinden bir Üye) — En azından, o zaman kanuna uyup giden
lerin haklarını da telafi etmek suretiyle, özlük haklarının, birlikte dü
zeltilmesi mümkündür, temenni olarak.
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BAŞKAN "3455 sayılı Kanunla bazı doçentler profesörlüğe yük
seltildi, bu bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları kadrolarla
yükseltildikleri malî özlük haklara da sahip olsunlar.
Bunu oylarınıza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Efendim, özerklikle ilgili çeşitli tartışmalar yapıldı. Bu konuda
gelen önergeleri de bilgilerinize ve oylarınıza arzedeceğim.
Sayın Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'm önergesi;
"Sayın Divan Başkanlığına üniversitelerimizde İdarî müessiriyeti
arttırmak ve idari özerlik yönünde yapıcı bir adım atarak öğretim
üyelerimizin idareye iştiraklarini sağlamak için Yüksek Öğretim Ko
misyonu raporunun 1 inci maddesinde aşağıdaki değişikliğin yapılma
sını Yüksek Şûranın kabulüne arzederim.
Fakültelerde dekanların atanması, fakülte öğretim üyelerince se
çilen 3 kişi arasından o fakültenin bağlı bulunduğu üniversitenin rektörünce,
Rektörler ise, bütün üniversite öğretim üyelerinin seçeceği 3 aday
arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılır.
Diğer akademik yöneticilerin atamaları da aynı prensip içinde
yürütülür. Bunun için gerekli değişiklikler mevzuatta yapılmalıdır."
Diğer bir teklif Enver Koç un;
"Akademik yöneticilerin öğretim üyeleri tarafından seçilerek ar
kadaşlarının güven ve itimadını alan adaylar arasından YÖK veya ida
renin de tasvibini görecek adayların getirilmesi şeklindeki üçüncü gö
rüşün oylanmasına müsaadelerinizi arzederim.
Gerekçe; 1. Öğretim üyelerinin tümünün tasvibini alan adaylar
arasından seçilmesi, üniversite arasıdnaki bozulmuş iç barış, itimat
ve güveni getirmiş olacaktır.
2.
İdarenin veya YÖK un de tasvibini görecek bu akademik yöneticelerle plânlama, organizasyon, sevk ve idare yatırımların araç ve
gereçleri sayesinde daha uygun bir çalışma ortamı sağlanacaktır."
Sayın Koç, bu tam anlaşılmıyor, izah eder misiniz?
ENVER KOÇ — Biraz önce okuduğumuz önerge doğrultusunda,
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BAŞKAN — Siz o önergeye iştirak ediyor musunuz?
ENVER KOÇ — Evet efendim.
BAŞKAN — O zaman sizin önergenizi oylamaya sunmuyorum.
Sayın İsmet Özel'in önergesi;
"Sayın Başkan, komisyonunuzda akademik yöneticilerin atama veya
seçimle gelmeleri konusunun oylanması sırasında Prof. Dr. Kocatürk
tarafından bu konunun kamuoyu ve basını fazlasıyla ilgilendirdiği ge
rekçesiyle oylamanın gizli oyla yapılması önerilmiş ve öneri komisyon
başkanlık divanınca reddedilmiştir. Prof. Kocatürk; önerisinin oylan
masını istemiş ve bu ikinci istek tarafından alenen desteklenmiş, bu
esnada hesaba katılmamış. Üzerinde çeşitli görüşler ileri sürüleceğini
sandığım bu konuda oylamanın -bu başlangıçta bize intikal etmiş bir
önergeydi,- hakikaten çeşitli görüşler oldu niteliği hususundaki alınan
titizliğin şûraca bilinmesinin yararlı olacağı görüşündeyim. Arzederim." diyor.
Şimdi ayrıca Sayın Özel, bu, şu demek midir; Şu anda da bu
özerklik konusundaki önergenin gizli oyla yapılmasını mı teklif edi
yorsunuz.?
İSMET ÖZEL — 15 e 5 gibi bir oran gerçekten önemlidir, bunun
gizli oyla bu şekilde tezahür etmeyeceğine inandığım için...
BAŞKAN — Şimdi
değilsiniz.

tartışmaya

girmeyelim, bir önerge

vermiş

Başka bir teklif olmadığına göre Sayın Yalçıntaş'ın önergesini
oylarınıza sunuyorum;
N. YALÇINTAŞ — Efendim, "öğretim üyeleri" yerine "öğretim
elemanları" desek...
BAŞKAN — Efendim bu daha aykın değişik bir önerge, bunu
yazılı olarak vermeniz lâzım, bu kadar hassas bir konuda bu şekilde
bir talebi almayız. İstiyorsanız yeni bir teklif olarak getirin.
Buyurun.
ARİF ÇAĞLAR — Sayın Bakanım, eğer bir fakültede, ki yeni ku
rulan üniversitede durum böyledir, tek profesör varsa ne olacak?
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BAŞKAN — Sayın Rektör Çağlar, yeni kurulan üniversitelerde pro
fesörün az olduğunu, tek profesör olduğu takdirde bunun işlemeyece
ğini söylüyorlar.
Buyurun Sayın Doğramacı.
PROF. DR. IHSAN DOĞRAMACI — Efendim, Sayın Bakanım bir
kere birçok fakültelerin, özellikle yeniden kurulanların başka üniver
siteden bir profesörün atama durumunda oluyor. Rektör diğer üniver
site profesörlerinden aday gösteriyor, onlar arasında.
İkinci konu da, rektörlerin ataması YÖK'de değil, Anayasa ve Cum
hurbaşkanlığınca, yalnız kanun aday göstermeyi bize vermiştir.
BAŞKAN — Sayın Hocam, en geniş şekliyle tasavvur etmek şûra
nın yetkisidir efendim.
PROF. DR. IHSAN DOĞRAMACI — Kurulun aracılığıyla belirtmek
daha uygun olur, önergeden sanki atamayı biz yapıyormuş tavrı çıka
bilir. Ama takdir yine sizindir.
BAŞKAN — Buyurun.
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL — Sayın Başkan, Sayın Yalçıntaş'ın
önergesi ayrıntıya giden bir önergedir. Oysa burada tartışılan bir ilke.
O ilkenin oya sunulması zannediyorum şûra anlayışına daha uygun
düşer. . Şûra, bütün ayrıntıların saptandığı bir yer değildir, ilkelerin be
nimsendiği ya da benimsenmediği bir yerdir. Ya Sayın Yalçıntaş öner
gesini biraz daha basitleştirsin, belki onun önergesi basit olacak diye bir
önerge sunmamıştım, eğer basitleştirirlerse, sözlü bir önerge, basit ola
rak ileriye sürüyorum.
Atama ilkesinin mutlak bir ilke olarak kalıp kalmamasının oylan
masını öneriyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yalçıntaş.*
PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ — Sayın Başkan, bu bir prensip
getiriyor, fakat prensibi getirirken bir işleme mekanizmasını işaret edi
yorum. Bu işleme mekanizması tatbikatta yürütüleceği zaman istisnai
haller, zorunlu durumlar elbetteki nazarı dikkate alınacaktır. Sayın
Mümtaz Soysal Beyefendinin buyurduğu şekilde ben katı mekanizma
getirmiyorum, prensibi koyuyorum. Kendisinden rica ediyorum, bu
prensibi reyleyeceğimiz zaman önergeyi ikiye bölmeyelim. Tek kişi öğ
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retim üyesinin olduğu yerde elbetteki o gibi hallerde düzenleme yapıl
dığında nazarı dikkate alınacaktır. Halbuki, daha nice özel haller ola
bilir. Önergenin gayesi bir esneklik getirmektedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Yalçm taş, bunlan birleştirme açısından siz öner
ge metninde üniversitede İdarî mesuliyeti arttırm ak ve İdarî özerklik
yönünden yapıcı bir adım atarak öğretim üyelerimizin İdarî iştiraklerini sağlamak için diye, onu vermişsiniz.
O zaman bunu, ana metni sağlamak için gerekli düzenlemelerin
yapılması, mesela bu şekilde diyebilir miyiz, yani bunu bağlayıcı bir
sistem şeklinde değil de, üzerinde düşünülecek bir sistem olarak.
Sizi tatmin eder mi efendim?
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL — Efendim ben şunu öneriyorum;
Komisyon raporunda şöyle bir ifade var; “Yapılan oylama sonunda
akademik yöneticilerin atamayla gelmelerinin devamında fayda bulun
duğu hususu" deniliyor, bunun oylamaya konulmasını istiyorum, yani
atamayla gelmelerinin devamında fayda var mı, yok mu; benim öner
gem bu kadar basit. Sonra nasıl düzenlenir...
BAŞKAN — O zaman siz yazıp gönderin.
Sayın üyeler, aslında biz elle tutulur sonuçlar çıkarabileceği konu
sunda endişeliyiz, çünkü diğer şûralarda, bazı istisnalar hariç, daha çok
prensip kararları çıkmıştır, esasında daha fazla o şekilde çalışılır. Bu
rada bizi gerçekten güzel sürprizlerle karşı karşıya bırakan bir çalış
mamız oldu. Bütün komisyonlarda adeta uygulama plânlarına geçildi,
tabii bunların sıkıntıları da olacak Bakanlık bakımından, ama tavsiye
kararı mahiyetindedir, bunu biz şükranla karşılıyoruz, demekki daha
fazla ihtisaslaşma, spesifik, müşahhas, somut düşünme meydana gel
miş, dolayısıyla Sayın Yalçıntaş'm da teklifi bu konuda.
Şimdi o taktirde Sayın Yalçıntaş'm teklifini oylarınıza sunuyorum;
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, onu oyladığınız takdirde Sayın
Soysal'm önergesine gerek kalmıyor efendim.
BAŞKAN — Peki, haklısınız.
O zaman genelinden başlayarak oylarınıza arz ediyorum;
Sayın Prof. Dr. Mümtaz Soysal'm teklifi;
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"Sayın Başkanlığa,,
Raporda yer alan akademik yöneticilerin atamayla gelmelerinin
devamında fayda bulunduğu konusundaki ibarenin oya sunulmasını
rica ederim."
Yani, raporda yer alan diyorsunuz zaten, sizin raporunuzda yer
alan.
Ben rapora şöyle bir ibarenin ilâvesini oylarınıza sunacağım.
"Akademik yöneticilerin atamayla gelmelerinin devamında fayda
bulunduğu konusunda bir prensip kararma varılması."
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Yani şu ibarenin Yüksek
Öğretim Komisyonu raporuna geçirilmesi; ("Bu konu var" sesleri)
Nerede var?...
Yanlışlık oldu, kaldırılması konusunda, tabii acele olarak yazıl
mış, ben de dikkat etmedim, bunu sonradan düzeltiriz Sayın Soysal
ile birlikte.
Şöyle oluyor o zaman; Yüksek Öğretim Komisyonu raporunda bu
lunan 1 inci maddenin son fıkrası;
"Yapılan oylama sonucunda akademik yöneticilerin atamayla gel
melerinin devamında fayda bulunduğu hususu 15 üyenin kabul, 5 üye
nin de ret oyuyla kararlaştırıldı" konusu yer alabilir, ama onun yerine;
"Akademik yöneticilerin atamayla gelmeleri...
Bu ibarenin bütünüyle çıkartılması hususunu oylarınıza sunacağım.
Yani kısaca burada akademik yöneticilerin atamayla gelmesinde de
vam vardır diyor Yüksek Öğretim Komisyonu raporu. Sayın Soysal'ın
teklifinde de, bu buradan çıkarılsın, böylece bu konuda daha esnek
lik sağlansın diyorlar.
Bu teklif artık anlaşılmıştır, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Metinden çıkarılmasını... Rapordaki gibi kalsın, yani çıkarılmasın di
yenler... Reddedilmiştir.
Sayın Yalçıntaş'ın teklifini oylarınıza arzediyorum:
ler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir.
Mustafa Özer'in teklifi;

Kabul eden
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“Üniversite yöneticilerinin şahsın hukukunu ilgilendiren kıyafet
ve benzeri konularda kanunların kişiye yüklediği mecburiyetleri aşan
veya ihlal eden tasarruflarda bulunmaması gerektiği hususunun X II.
Millî Eğitim Şûrası kararı olarak oylanmasını tasviplerinize arz ederim.”
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, yasalara aykırı bir işlem oldu
ğunda ne yapılıyorsa o olur, böyle bir önerge oylanabilir mi?
BAŞKAN ------ Sayın Tutum, ben size iştirak etmiyorum efendim.
Çünkü, kamuoyunda üniversite öğrencilerinin kıyafetlerine müdahale
edildiği konusunda çok yaygın bir kanaat vardır.
CAHİT TUTUM — Kanunlara uygun mu efendim?
BAŞKAN — Kanunlara uygunluk konusunda Millî Eğitim Şûrası
bakımından bir karar alınması istenmektedir. Bu kararın alınmasının
kanunlara uygun olup olmadığı noktasında tartışmasının bence yeri
yok, çünkü biraz önce Anayasaya uygun olmayan bir karar sayın şûra
tarafından kabul edilmiştir.
Onun için bu teklifi oylarınıza arzediyorum: Önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim başka önerge yoktur.
Böylece Yüksek öğretim Komisyonu raporunun görüşülmesi ta
mamlanmıştır.
Raporun tümünü oylarınıza arzediyorum:
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edenler... Ka

Dün Türk eğitim sistemi konusunda tümü üzerinde oylama yap
mamıştık, onu da oylarınıza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
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D — YÜ KSEK ÖĞRETİM İLE İLGİLİ KARARLAR
Karar 1.

Yükseköğretim kuramlarında yılda üç sömestr olmak üze
re "tam yıl eğitim" uygulamasına geçilmesi.

Karar 2.

Yükseköğretim kuramlarında atama suretiyle yöneticiliğe
getirilenlerin akademik unvanlarının verilmesindeki ve bu
unvanlara ait kadroların tahsisindeki ağır işlemlerin hafif
letilmesi.
Bu maksatla, jürilerin seçilmesi ve jüri raporlarının de
ğerlendirilmesi hususlarının teşekkül tarzı değiştirilmese
bile, fakülte kurallarına verilmesi. Fakülte kurulu kararının,
gerekçeli olmak kaydıyla, rektör tarafından, tekrar görüşül
mek üzere geri gönderilebilmesi.

Karar 3.

3455 sayılı Kanunda yükseltilen doçent ve profesörlerin, bir
defaya mahsus olmak üzere bulundukları kadrolarda yük
seltildikleri unvanın özlük haklarına sahip olmaları.

Karar 4.

Fakültelerde dekanların fakülte öğretim elemanlarınca se
çilen üç kişi arasından, o fakültenin bağlı bulunduğu üniver
sitenin rektörünce; rektörlerin ise, bütün üniversite öğretim
elemanlarının seçeceği üç aday arasından Yüksek Öğretim
Kurulunca atanması.
Diğer akademik yöneticierin atamalarının da aynı pren
sip içinde yürütülmesi.
Bunun için mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması.

Karar 5.

Üniversite yöneticilerinin, şahsın hukukunu ilgilendiren kı
yafet ve benzeri konularda kanunların kişiye yüklediği mec
buriyetleri aşan veya ihlâl eden tasarruflarda bulunmaması.

Karar 6.

Öğretim elemanlığının her bakımdan cazip hale getirilmesi,
araştırma ve yurtdışı temas imkânlarının arttırılması, haf
talık ders yüklerinin azaltılması, kütüphanelerin zenginleşti
rilmesi ve her kademedeki öğretim elemanlarının kısa ve
uzun süreli yurtdışına gönderilmesi imkânlarının artırılması.
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Karar 7.

Akademik kadro sisteminin çok daha esnek bir hale getiri
lerek, süre ve ilmi çalışmalar itibarı ile terfi etmeye hak
kazanmış kişilerin kadro yokluğu sebebine bağlı olarak terfi
edememelerinin önlenmesi; bunun için, mevcut kadro sis
teminin sadece bir üniversitedeki toplam öğretim üyesi sa
yısının belirlenmesiyle yetinecek şekilde değiştirilmesi ve
kaç Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent bulunacağının üni
versitelere bırakılması.

Karar 8.

Üniversitelerimizde "Süreli Atama" uygulamasının, objektif
kriterler ön plâna alınarak, Millî Eğitim Temel Kanunun'da
ifadesini bulan "hür ve bilimsel düşünme" yeteneğini geliş
tiren bir anlayışla devam ettirilmesi.

Karar 9.

Her yarı yılda yapılacak ara sınavların en az bir olmak
üzere belirlenmesi, ara sınavların nihaî başarı notuna ağır
lıklı bir şekilde katılması, fakat bunların yarıyıl sınavına gi
rebilmek için bir baraj olmaktan çıkarılması.

Karar 10. Fen-Edebiyat fakültelerinin, "Fen Fakültesi" ve "Edebiyat
Fakültesi" şeklinde iki ayrı müstakil fakülte haline getiril
mesi.
Karar 11. Maddî durumu yeterli olan öğrencilerin, yüksek öğrenimin
gerektirdiği her türlü harcamaya, bu öğrenim kademesinin
kendilerine sağladığı şahsî fayda oranında katılmaları; mad
dî durumu gerçekten yetersiz olan öğrencilerin giderlerinin
ise, geçimleri için de gerekli burs veya kredi karşılığında
Devlete borçlanmaları ve bu borçlarını mezun olup işe gir
dikten sonra ödemeye başlamaları.

IV.
BÖLÜM

ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME

ÖĞRETMEN

A
B
C
D

—
—
—
—

YETİŞTİRME KOMİSYONU

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KOMİSYONU’NUN ÜYELERİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KOMİSYON RAPORU
RAPOR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER
KARARLAR
BAŞKANLIK DlVANI
Haşan Celâl GÜZEL (Başkan).

Prof. Dr. Orhan OĞUZ (Bşk. V.) — Doç. Dr. İhsan SEZAL (Bşk. V.).
Doç. Dr. Sadık Kemal TURAL (Raportör),
Yrd. Doç. Dr. Alemdar YALÇIN

(Raportör),

Faruk ÇAM (Raportör).

SÖZ ALANLAR
Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM, Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Dr. Yusuf EKİNCİ
Bilal BÜYÜKKAYA, Necmettin KARAKUŞ, Prof. Dr. Abdulkadir
KARAHAN,
Ahmet ŞAHİN,
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ,
İlhan
DÜLGER, Rasim PEHLİVANOûLU, Burhan GÖKSEL, Prof. Dr.
Yahya AKYÜZ, Nuri KIRCI, Sabri SALMAN, Fevzi ÖZ, Rauf
NASUHOĞLU, Mustafa ŞEN, Mehmet URAL, Nusret KARCIOĞLU,
İlhan ÖZDİL,
İbrahim ARIKAN,
İhsan KURT, Tevfik GÖKSEL
Rauf İNAN, Cahit TUTUM,
Prof. Dr. Türkân AKYOL, Muammer
ŞANLI,
Prof. Dr. Ramazan ÖZER,
Kifayet ÖZAYDIN, Ahmet
KABAKLI, Şener BİRSÖZ, Alaattin KORKMAZ, Mehmet MEMİŞ,
Prof. Dr. Reşat GENÇ, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Ayşe
DEMİRKIRAN, İsa SOYTÜRK, Dr. Hüseyin AĞCA, Mustafa
EŞREFOĞLU,
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A — ÖĞRETMEN YETİŞTİRM E KOMİSYONUNUN ÜYELERİ
Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi

1.

Ayşe Demirkıran

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. Müsteşar Yardımcısı
ANKARA

2.

Prof. Mehmet Sağlam

Seçimle
Gelen Üye

19 Mayıs
SAMSUN

3.

Prof. Dr. Reşat Genç

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üniversitesi Gazi
Dekanı - ANKARA

4.

Prof. Dr. Ramazan Özen

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak.
Dekanı - ANKARA

5.

Prof. Dr. Rasih Demirci

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fak.
Dekanı - ANKARA

6.

Celâl Ural

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B.
Başkanı - ANKARA

7.

Prof. Dr. H. Hacısalihoğlu

Müşahit

Gazi Üniversitesi Fen - Edebiyat
Dekanı - ANKARA

8.

Prof. Dr. Rüstem Kaya

Davetli Üye

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
ESKİŞEHİR

9.

Prof. Dr. Haşan Ali Koçer

Davetli

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fak. öğretim Üyesi - ANKARA

10.

Doç. Dr. Sudi Bülbül

Seçimle
Gelen Üye

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi öğretim Üyesi - ANKARA

11.

Emin Kızılkaya

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. B. Personel Genel Müd.
ANKARA

12.

özcan Mete

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. Gençlik Hizmetleri
Genel Müdürü - ANKARA

13.

Dr. Yusuf Ekinci

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. B. Hizmetiçi Eğitim Da
iresi Başkam - ANKARA

14.

Tevfik Göksel

Müşahit

M. E. G. ve S. B. Yayımlar Dairesi Baş
kanı - ANKARA

15.

Dr. Tayyip Duman

Müşahit

Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Öğretim
Üyesi - ANKARA

16.

Dr. Nur Otaran

Müşahit

T. C. Merkez Bankası Başkanlığı Araş.
Plân, ve Eğitim Genel Müd. Eğitim
Müd. Bankalar Cad. No: 40 Ulus
ANKARA

Üniversitesi

Rektörü
Eğitim

Fak.

Teftiş Kurulu
Fak.
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi
Emekli Parlementer 15. Sok. 19/9
Bahçelievler - ANKARA

17.

Selçuk Kantarcıoğlu

Müşahit

18.

Kadriye Özdemir

Seçimle
Gelen Üye

Sakarya İlkokulu Öğretmeni - SAMSUN

19.

Serap Dinçer

Seçimle
Gelen Üye

Çapa Ortaokulu Öğretmeni
İSTANBUL

20.

Ömer Özdil

Seçimle
Gelen Üye

Özel Yükseliş Lisesi İlk Kısım Müdürü
ANKARA

21.

Hüseyin Arısoy

Seçimle
Gelen Üye

Özel Ortadoğu Lisesi Müdürü
Kartal - İSTANBUL

22.

Mahmut Kaplan

Seçimle
Gelen Üye

Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi
Öğretmeni - ANKARA

23.

Ahmet Ayaydın

Seçimle
Gelen Üye

Çınarlı Endüstri Pratik Sanat Okulu
Müdürü - İZMİR

24.

Rüksan Kara

Seçimle
Gelen Üye

Yunus Emre Pratik Kız Sanat Okulu
Müdürü Yenimahalle - ANKARA

25.

Adem Şanver

Seçimle
Gelen Üye

Solfasol İmam - Hatip Lisesi Müdürü
ANKARA

26.

Abdullah Yaşar Ayaz

Seçimle
Gelen Üye

Çıraklık Eğitimi
İZMİR

27.

Prof. Dr. Rüçhan Arık

Seçimle
Gelen Üye

D. T. C. F. Dekanı Sıhhiye - ANKARA

Merkezi Müdürü

28.

Abdurrahman Yıldız

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
DİYARBAKIR

29.

Sinan Çelik

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Kadirli - ADANA

30.

Safa Çayır

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Aksaray - NİĞDE

31.

Turhan Cavit Öz

Seçimle
Gelen Üye

Emekli Öğretmen Özene Sok. No: 4/14
Kadıköy - İSTANBUL

32.

Esma Canıaz

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Tavşanlı - KÜTAHYA

33.

Hasan Kargın

Seçimle
Gelen Üye

İstiklâl İlkokulu Müdürü - EDİRNE
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi

34.

İbrahim Yurt

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı - ANKARA

35.

Ahmet Yeraltı

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanı - ANKARA

36.

Orhan Çakıroğlu

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi - ANK.

37.

Prof. Dr. Orhan Oğuz

Davetli

Marmara Üniversitesi Rektörü - İST.

38.

Mehmet önder

Davetli

And. Sokak Kavaklı Apt. No: 28/21
Çankaya - ANKARA

39.

Bahir Sorguç

Davetli

İleri Sokak No : 15/5 Anıttepe - ANK.

40.

S. Gürkan Tekin

Davetli

Y. ö . K. Denetleme Kurulu Üyesi
Bilkent - ANKARA

41.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı

42.

Rauf İnan

Davetli

Selanik Cad. S. S. Blokları 8. Kat
ANKARA

43.

Bilal Büyükkaya

Seçimle
Gelen Üye

Şehit Mevlüt Meriç İlkokulu öğretmeni
Keçiören - ANKARA

44.

Kâmil Baykara

Müşahit

İnönü Cad. No: 298/2

45.

Doç. Dr. Galip Karagözoğlu

Davetli

Y.

46.

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Müşahit

Marmara Üniversitesi Rektör Yrd. İST.

47.

Eyüp Özcan

Seçimle
Gelen Üye

Yunus Emre Lisesi Müdürü
ESKİŞEHİR

48.

Yrd. Doç. Dr. Adil Çağlar

Müşahit

Marmara Üniversitesi - İSTANBUL

49.

Muhlis Gökçe

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. Müdürü
Şarköy - TEKİRDAĞ

50.

Mustafa Eşrefoğlu

Müşahit

M. E. G. ve S. B. Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığı - ANKARA

51.

Rasim Pehlivanoğlu

Müşahit

Kılıçaslan Mah. Güç Sok. Yavuz Apt
No: 13/1 - KAYSERİ

52.

Prof. Dr. Cemil Kıvanç

Davetli

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
İSTANBUL

53.

Hilmi Dulkadir

Seçimle
Gelen Üye

Halk Eğt. Merk. ve Akş. Sant. Ok.
Müd. - İÇEL

54.

Fevzi Budak

Seçimle

M. E. G. ve S. Müdürü - KARS

55.

Mehmet Nuri Kıncır

Seçimle

Reşat Şemsettin Sirer llkok. - SİVAS

56.

Dr. Hüseyin Ağca

Müşahit

Genel Kurmay Başkanlığı - ANKARA

Tabiî Üye

Y. Ö. K. Başkanı - ANKARA

Ö.

K. Müşaviri

Hatay - İZMİR

Bilkent - ANKARA

B — ÖĞRETMEN YETİŞTİRM E KOMİSYONU’NUN RAPORU
X II. Millî Eğitim Şurasının Öğretmen Yetiştirme Komisyonu 18. 7.
1988 günü saat 15.00’de toplanarak Komisyon başkanlığına Prof. Dr.
Orhan OCUZ'u, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM'ı,
Raportörlüklere Prof. Dr. Rüçhan ARIK ve Dr. Yusuf EKİNCİ’yi seçtik
ten sonra çalışmalarına başlamıştır.
—

★

—

Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknolojinin fert ve toplum hayatı
nı büyük ölçüde etkilediği, sosyal kurumlann yapı ve fonksiyonlarım
değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu değişmelere paralel olarak eğitim
kurumlarmda da değişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden, eğitim
kurumlanma değişen ve gelişen sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik
şartlara ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlamak gerekmektedir.
Eğitim kurumlarmm en önemli unsuru ise öğretmendir. Mevcut değiş
me ve gelişmeler, elbette, öğretmenin rolündeki beklentileri de etkile
miştir.
Toplumun mimarları olan öğretmenlerin, halen meslekî bilgi ve be
cerilerinin, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede olduğu söylene
mez. Oysa, yurdumuzun kalkınması ve milletimizin refah ve saadeti, öğ
retmenlerin iyi yetiştirilmesine ve görevlerini en iyi şekilde yerine getir
melerine bağlıdır. Yani, öğretmenlik mesleği, bir milletin kaderini tayin
eden meslektir.
Eğitim sistemimizin iyileştirilmesinde ve başarısında öğretmenlerin
sayı ve nitelik itibariyle yeterlilikleri meselesi, Cumhuriyet dönemimi
zin başından beri önemini korumuştur. Bir eğitim sisteminin başarısı,
mutlaka öğretmenin niteliğine bağlı olmaktadır. Ülkemizde eğitim ve
öğretimin esasları ile öğretmenlik mesleğinin temel niteliklerini belirliyen 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde:
“Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu gö
revlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlanna ve temel ilkelerine uygun ola
rak ifâ etmekle yükümlüdürler.
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Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve
pedagojik formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazana
bilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen aday
larının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır” denilmektedir.
Bu hususlar dikkate alınarak, Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaç duy
duğu öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda 35 (Otuzbeş) üye ve müşa
hit söz alarak görüş ve önerilerini belirtmişlerdir.
Öğretmen yetiştirme konusundaki görüş ve önerileri aşağıdaki ana
ve alt başlıklar halinde özetlemek mümkündür.
A — ÖĞRETMENLERİN HİZMET ÖNCESİ YETİŞTİRİLM ESİ
1. Anayasamızda ve Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen amaç
ve ilkelere uygun öğretmenler yetiştirilmesinde titizlik gösterilmesi,
önemle vurgulanmıştır.
2. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarmm öğrenci kayna
ğı ve seçimi:
a) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlanna alınacak öğ
renciler ortaöğretim kademesinde yönlendirilmelidir. Bu amaçla, öğret
men liseleri; Devlet Plânlama Teşkilâtı Beş yıllık Kalkınma Plânının des
tek çalışmalarında gösterildiği gibi(C. II. S. 227) yeniden öğretmen adayı
yetiştirmeye temel teşkil edecek tarzda birer kaynak haline getirilmeli
ve sayılan ile kapasiteleri arttırılmalıdır. Bu liselere gerek yatılı, gerek
se gündüzlü olarak alınacak öğrenciler sınavla ve mülâkatla seçilmelidir.
b) Teknik Eğitim, Meslekî Eğitim Fakülteleri ile Sanat Eğitimi
ve kız sanat Eğitimi Yüksekokullarının öğrenci kaynağını, Kız Meslek,
Endüstri Meslek, Teknik, Ticaret, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
ile diğer meslek liseleri teşkil etmelidir.
c) Okulöncesi eğitim kademesine(Anaokulu ve Anasınıfı) öğret
men yetiştiren yüksek öğretim programlan 2 yıl olarak kalmalı ve prog
ramlara öğretmen lisesi mezunları belli kontenjan ve puan avantajı
sağlanmış ÖSS puanıyla; meslek lisesi mezunları ise ÖSS mesleğe yat
kınlık testi ile alınmalıdırlar. Bu programlar Eğitim yüksek okulları bün
yesinde düşünülmelidir.
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ç) Eğitim Yüksekokulları 4 yıla çıkarılmalı ve sınıf öğretmenli
ği anabilim dalma, öğretmen lisesi mezunları belli bir kontenjan ve pu
an avantajı sağlanmış ÖSS puanı ile alınmalıdır.
d) Eğitim Yüksekokullarında sınıf öğretmenliği yanında Temel
Eğitimin ikinci devresine veya ortaokullara Fen Bilgisi, Sosyal bilgiler,
Türkçe, Matematik gibi branş öğretmeni yetiştiren bölümler açılmalı ve
bu bölümlere öğretmen lisesi mezunları belli kontenjan ve puan avantajı
sağlanmış ÖYS puanı ile alınmalıdır.
e) Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi, Resim, Müzik Eğitimi
bölümlerine öğretmen lisesinden mezun öğrenciler ÖSS yetenek sınavı
ile alınmalıdır.
f) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarmm diğer bö
lümlerine, öğretmen liselerinden mezun öğrenciler yine belli kontenjan
ve puan avantajı sağlanmış ÖYS puanı ile alınmalı veya başarı durum
larına göre doğrudan geçişleri sağlanmalıdır.
g) Meslekî Eğitim ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Sanat Eğiti
mi ve Kız Sanat Eğitimi Yüksekokullarına (b) maddesinde belirtilen
Meslek Lisesi mezunlarından ÖSS + Mesleğe Yatkınlık Testi ile öğrenci
alınmalıdır.
h) İlköğretim okullarında mecburî, ortaöğretim kurumlannda
seçmeli olarak verilen İş ve Teknik, Ticaret, Tarımve Ev Ekonomisi ders
lerine öğretmen yetiştiren Yükseköğretim Programlarına Meslek Lisesi
mezunları belli kontenjan ve puan avantajı sağlanmış ÖSS puanı ile
alınmalıdır.
ı) Din Eğitimi veren orta dereceli okullar ile genel ve meslekî
okullara Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri öğretmeni yetiştirme işi
de branşlaşmayı ve ihtisaslaşmayı esas alacak şekilde yeniden ele alın
malıdır.
i) Öğretmen yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarma öğretmen li
sesi mezunları dışında başka kaynaklardan öğrenci alınması halinde
ÖSS veya ÖYS + Mesleğe yatkınlık Testi+ Mülâkat Sınavı şartı aranma
lıdır.
j) Öğretmen yetiştiren bütün yükseköğretim kurumlarma bedenî
ve zihnî özürü bulunanlar katiyetle alınmamalıdırlar,
B — EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI
1.
Öğretmen yetiştiren Yükseköğretim Kurumlan programlannda
yeryer alan genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ders
lerinin ağırlık ve muhtevalannda paralellik sağlanmalıdır.
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2. Eğitim programları değişen ve gelişen şartlara göre ele alınmalı,
mevcut programlardaki ders çeşidi ve haftalık ders saatleri azaltılma
lıdır.
3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını uygulama okul
larında veya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili üniversite'nin işbirliği sonucunda seçilecek olan uygulama okullarında, daha uzun
süreli yapmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.
4. Eğitim Yüksekokulu öğrencilerinin(smıf öğretmeni adayları) öğ
retmenlik uygulamalarının bir kısmını, mutlaka köy ilkokullarında yap
maları sağlanmalıdır.
5. Yaygın Eğitimin ve Özel Eğitimin ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin
yetiştirilmesi için yeni programlar açılmalıdır.
6. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlan eğitim programları
bilim ve teknolojideki gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlanna uygun ola
rak sürekli bir geliştirme sürecine tâbi tutulmalıdır.
7. Eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu her türlü müfettişin yetiştiril
mesi için yeni yöntem ve programlar uygulamaya konulmalıdır.

C — ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRETİM ELEMANI SAĞLANMASI
ve YETİŞTİRİLM Sİ
1. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarmda görev alacak
öğretim elemanlarının akademik formasyon, kişilik ve davranış özellik
leri bakımından öğretmen adaylarına örnek olacak nitelikleri taşımalanna avn bir özen gösterilmelidir.
2. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlanma yeterli sayı ve
nitelikte öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla bir proje geliştirilmeli;
bu proje çerçevesinde yurt içi yüksek lisans ve doktora programları dü
zenlenmeli, yeterli sayıda doktora sonrası yurt dışı burs imkânları sağ
lanmalıdır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulunca yurt dışında yetiştirilmek
üzere gönderilecek araştırma görevlileri konusunda öğretmen yetiştiren
kurumlara öncelik ve ağırlık verilmelidir.
Daha nitelikli öğretmen yetiştirilmesi ve mevcut öğretmenlerin ni
teliğinin arttırılması konusunda Komisyon üyeleri görüş birliğine var
mışlardır. Ancak, öğretmen yetiştirme hususunda eskiye nazaran duru
mun daha iyi olduğu konusunda fikir birliğine varılamamıştır.
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Söz alan üyelerden bir kısmının öğretmen niteliğinde düşüş bulun
duğunu ifade etmelerine karşılık, diğer üyeler de eskiye oranla daha iyi
bir öğretmen yetiştirme sisteminin kurulduğunu belirtmişlerdir.
Nitelikli öğretmen yetiştirilmesi temel amacına ulaşmak için, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun işbir
liği içinde olmaları yararlı ve gerekli görülmüştür.

HİZMETİÇİ EĞİTİM
Asrımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmeler karşısında iş başın
daki her kademe ve seviyeden personelin işe intibakını sağlamak, işte
verimliliklerini artırmak, yeni metod ve tekniklerden haberdar ederek
bilgi ve görgülerini tazelemek ve ileri görevlere hazırlanmalarını temin
etmek için kurs, seminer ve benzeri yollarla yetiştirilmeleri zaruret ha
line gelmiştir.
İş başındaki personelin yetiştirilmesi işlemi bütün dünyada hizmetiçi eğitim yolu ile yapılmaktadır.
657 Sayılı devlet Memurları kanunu ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanunu nda açıkça belirtildiği gibi öğretmenlerin hizmetiçi eğitimle
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri hükme bağlanmıştır.
Avnca, kamu sektörü için, zorlayıcı niteliği olan 5. Beş Yıllık Kal
kınma Plânında eğitimin "Beşikten Mezara Kadar sürekli bir vetire ola
rak kabul edileceği" ifade edilmektedir. Bununla beraber eğitimin bütün
kademelerinde niteliğin yükseltilmesi esas ve genel ilke olarak benim
senmiştir.
Bu genel ilkeler ışığında eğitim sisteminin her kademesinde eğiti
min niteliğinin yükseltilmesine yönelik tedbirlerin süratle alınması, bu
nun için de eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin işbaşında yetiştirilme
leri ile ilgili programlara ağırlık verilmesini ve hizmetiçi eğitim prog
ramlarının, verimliliğini artırıcı ilkelerin gözetilerek yürütülmesi ve çeşit
li yollarla teşvik edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bu eğitimin sağlıklı, verimli ve amaca uygun olarak yapılabilmesi
için;
1.

Her kademede görevli öğretmenler arasında 40 öğretmene bir
uzman öğretmen düşecek şekilde, ciddî kıstaslarla seçim yapılmalı ve
bu uzman öğretmenler yılın 12 ayında öğretmenlerin hizmetiçi eğitimin
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de istifâde edilecek tarzda süratle yetiştirilmeli ve bu uzman öğretmen
lere farklı ücret ve statü getirilmelidir.
2. Eğitim idareciliği bir branş olarak benimsenmeli ve mevcut öğ
retmenler arasından imtihanla seçilecek eğitim idarecesi adayları Ba
kanlıkça tespit edilecek uzun süreli hizmetiçi eğitim kurslarında yetiş
tirilmeli ve bu durum kurumlaştırılmalıdır.
3. Öğretmenlerin başlanmış olan ''Lisans Tamamlama” işlemine yo
ğunlaştırılarak devam edilmelidir.
4. Aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri için mesleğe ğirdiği günden
başlamak kaydıyla en az bir yıl süreyle adaylık eğitimine alınmaları ve
başarılı olanların öğretmen olarak görevlendirilmeleri esası benimsen
meli ve uygulamaya en kısa zamanda başlanmalıdır.
5. Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine katılıp başarılı olan öğretmenlerin
başarıları özlük hakları yönünden değerlendirilmeli ve bu konuda huku
kî düzenlemeler getirilmelidir. Bu değerlendirme üst görevlere getiril
mede de titizlikle dikkate alınmalıdır.
6. Belirtilen görevlerin ifâsı için hizmetiçi eğitimin fizikî kapasitesi
arttırılmalı, Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri kurulmalı ve faaliyete geçiril
melidir. Bütün öğretmenlerin en az üç yılda bir Hizmetiçi Eğitim'den
geçirilmesi için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır.
7. Hizmetin sıhhatli, verimli ve faydalı olarak yürütülebilmesi için
"Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır.
8. Öğreten öğretmen fonksiyonundan, eğiten öğretmen fonksiyonu
na geçiş sağlanmalıdır.
9. Öğretmenlerin tayin ve nakilleri ile ilgili mevzuat ülkemizin ih
tiyaçlarına ve şartlarına uygun, öğretmenlerin tereddüt ve endişelerine
yer vermeyecek şekilde her türlü müdahaleden uzak olarak yeniden dü
zenlenmelidir.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI, MESLEKİ İTİBAR
ve STATÜSÜ
Çalışma ve hayat şartlan bakımından tatmin edilemeyen öğretmen
lerin istenilen ölçülerde istihdamı mümkün olmamaktadır. Bu bakım
dan, öğretmenlik mesleğini cazip hale getirecek teklif ve tedbirler şöyle
sıralanabilir:
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1. Bütün tedbirlere rağmen, maaş, ders ücreti ve eğitim - öğretim
tazminatında zaman zaman yapılan küçük ayarlamalar öğretmenlerin
hayat seviyelerinde bir gelişme sağlayamamıştır.
Bölgeler ve iller arası öğretmen dağılımındaki dengesizliğin gideril
mesi Üniversite bazında daha kabiliyetli öğrencilerin mesleğe teşviki ve
yönlendirilebilmesi için en başta gelen şart, öğretmenlik mesleğine top
lumda verilen önem ve değerin yeniden canlandırılması ve çalışma şart
ları ile maaşların mesleğin haysiyetine uygun seviyeye getirilmesidir.
2. Öğretmen adaylarının, ortaokuldan sonra mesleğe konsantre ola
rak (öğretmenlik formasyon ve ruhunu kazanarak) yatılı tahsil yapma
ları sağlanmalıdır. Tabiîdir ki, böyle bir sistemin işleyişi mezuniyet son
rasındaki çalışma şartlarının da cazip hale getirilmesine bağlı olacaktır.
3. Öğretmenler için "Meskene Kavuşturma Projesi" başlatılmalıdır.
4. Özellikle mahrumiyet bölgelerinde lojman temin edilmeli, lojman
da oturmayanlar için kira bedeli verilmelidir.
5. Dinlenme tesisleri ve öğretmenevleri konusuna ciddiyetle eğilinmelidir.
6. Kariyer düzeni ve rekabet sistemi içinde, çalışkan ve başarılı öğ
retmenler, ünvan, maaş, üst göreve getirme ve benzeri yollarla değer
lendirilmeli ve mükâfatlandırılmalıdır.7891023
7. Öğretmen adayı öğrencilerine maaşlı statü uygulanmalı, bir burs
mahiyetindeki bu aylıklı öğrenim süresi, terfi ve emekliliğine sayılma
lıdır. (Askeriyede olduğu gibi)
8. Öğretmen Personel Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır.
9. Her başarılı hizmet yılı için 3 ay emeklilik kıdemi verilmelidir.
10. Öğretmen çocuklarına, öğretmen liseleri, Anadolu liseleri, Yük
seköğretim ve yurt konularında kolaylıklar sağlanmalı, özel kontenjan
ve burslar verilmelidir.
11. Meslekî gelişmelerden haberdar etmek üzere, öğretmenler mesle
kî yayınlarla desteklenmelidir.
12. Belediye vasıtalarında ücretsiz; havayolu, demiryolu ve denizyo
lu vasıtalarında % 50 indirimli seyahat etmeleri sağlanmalıdır.
13. Öğretmen istihdamında "Sözleşme usulü" denenmeli, yarar]/ ola
cağı gözlenir ise uygulanmalıdır.
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14. En verimli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu göz önüne
alınırsa, öğretmenlere harcanacak her türlü bütçe imkânlarının yatı
rım harcaması olarak telâkki edilmesi benimsenmeli ve bu konuda hiç
bir fedâkârlıktan kaçınılmamalıdır.
15. Öğretmenin meslekî itibarının manevi yönden de ele alınması
zarurî görülmektedir.
Arzederiz.
“Öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitimle öğretmenlere uygula
nan genel kültür programının 21. yüzyıl nesillerinin üstün vasıflı yetiş
tirilmesi hedefine uygun olarak yeni bir yaklaşımla ele alınması ve
a) Toplumu tanıma ve yöneltme bilimleri derslerinin artması sos
yoloji, felsefe, din ve ahlâk bilimleri, liderlik, sosyal tarih,
b) Kalkınma şuurunun yeni nesillere kazandırılması için Türkiye’
nin kalkınma hedefleri, sınıfta işlenilen konuların Türkiye'nin ihtiyaç
ları nerede ve niçin kullanıldığı konusunda irtibat kurma, bilgi ve yol
ları,
Öğrencilere çeşitli meselklerle ilgili bilgi verme.
c) Demokratik kişilik kazandıran, bunun için de çözüm üretme
teknikleri konusunda öğretmenlere uygulanan genel kültür programı
nın takviye edilmesi.” (* *}
Millî kültür konusunda,
1. Öğretmenlerin hizmet öncesiyle hizmetiçi eğitimde esas olan
alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi, genel kültür yanma bir de millî kül
tür eklenmelidir. Öğretmenlerimiz millî kültür değerlerini benimsemiş
olarak yetiştirilmelidir.” denmiş.
Ben, komisyon raporuna bu önerge geldikten sonra baktım, haki
katen bu konuda herhangi bir hüküm yok.
“2. Millî kültürün ne olduğu ve millî kültürümüzün unsurları, ku
rulacak bir komisyon yoluyla tespit edilmeli. Belirlenen millî kültür
unsurları başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere bütün okul
larımızın müfredat programlarına serpiştirilmek.” (*}
E. ÖĞ RETM EN *5^
Öğretmenlik mesleği kendine has özelliği olan kutsal bir meslek
tir. Sadece Kişinin Kazanç kapısı olarak değil, kişinin gönülgücü ile
* Genel Kurulda kabul edilen bu önergeler, “öğretmen Yetiştirme” raporuna eklenmiştir.
** Genel Kurul kararıyla “Türk Millî Eğitim Sistemi” raporundan buraya alınmıştır.
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tercih edeceği bir meslek olarak düşünülmektedir. Bu amaca ulaşmak
için kabiliyetli öğrencileri öğretmenliğe çekecek bir sistem oluşturul
malıdır.
Bu cümleden olarak a) Öğretmen Liseleri ihyâ edilmeli, b) Öğret
men yetiştiren kurumlara öğretmen Lisesi çıkışlılar tercihen alınmalı,
c) Öğretmen yetiştiren kurumlardaki ders ve uygulamalarda Bakanlı
ğın görüş ve istekleri esas alınmalı, d) Öğretmenlerin statülerini yük
seltici, maddî ve kültürel durumlarını iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
Ayrıca ;
İlköğretim okulları ve pansiyonlu ortaokullarda görev yapan yöne
tici, öğretmen, memur ve diğer personelin bu kumrularda çalışmalarını
teşvik edici olmak üzere bu kurumlarda ve köy ilkokullarında çalışan
lardan lojman kirası alınmamalı, bunların özlük haklarına ayrıcalıklı
bir uygulama getirilmelidir.
Köylerden başlamak kaydıyla öğretmenlere lojman yapılmalıdır.
Okul öncesi eğitimde görevli mevcut öğretmenlerin hizmetiçi eği
timleri ve yeni öğretmenlerin yetiştirilmesi, fakültelerin işbirliğiyle art
tırılmalıdır.
Her ana okulunda, “rehber, programcı, koordinatör" olarak kul
lanılmak üzere bu öğretmenlerden mutlaka bulundurulması şartı geti
rilmelidir.
Ana okula ve ana sımfı okullaşmasında yapılması teklif edilen
hamle ana okulları için 100.000, ana sınıfları için 50.000 ilâve öğretmen
gerektiğinden, yüksek öğretimin bu kapasiteye ulaşmasına kadar, mev
cut öğretmenlerin yanma öğretmen yardımcısı veya eğitici verilmesi
formülü üzerinde çalışılmalıdır.
Lise mezunu, kız enstitüsü mezunu, açılacak öğretmen liseleri me
zunu genç kızlar, MEGSB tarafından pedagoji formasyonundan geçiri
lerek bu amaçla istihdam edilmelidirler.
Bunun için Millî Eğitim Temel Kanunu ve Yüksek Öğretim Kanu
nunun ilgili maddelerinde çözüm getirerek, ana okulu ve ana sınıf
larında “öğretmen yardımcısı," “eğitici" istihdamı mümkün hale geti
rilmelidir.
Ön Çalışma Raporunda yer alan Fen-Edebiyat fakülteleri ile Eği
tim fakültelerinin birleştirilmesi hususu ise 9’a karşı 11 oyla reddedildi.
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Çağa ve kendi toplumuna yabancılaşmayan, Atatürk İlke ve İnkı
lâpları doğrultusunda öğretmenlik formasyonu ile mücehhez gençler
yetiştirmek üzere Eğitim fakültelerinin üniversiteler bünyesindeki mev
cut statülerini devam ettirmesi, ancak Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile daha sıkı işbirliğine gitme imkânlarının araştırılması ve
programalrım bu esaslar çerçevesinde hazırlamalarının yerinde olacağı
görüşü benimsendi.
Diğer taraftan Eğitim fakültelerine kabul edilecek öğrencilerin,
ÖSYM sınavını müteakip öğretmenlik liyakatini tespit maksadıyla bir
mülâkata tâbi tutulmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı. (* *}
"1. kurs ve seminerlere çağırarak bütün öğretmenleri bir arada
eğitmek mümkün olamayacağından, bunun yanında öğretmenler her
yıl buluduğu yerde hizmetiçi eğitime tabi tutulmalıdır. Bunun için
gerekli tedbirler alınmalıdır, ilkokullarda öğretmenlere uygulanmakta
olan seminer haftaları verimli hale getirilmelidir. Asılolan, öğretmen
lerin kendi kendisini yetiştirmesi ve yetiştirmeye devam etmesidir. Bu
ortamı hazırlayacak, teşvik edici ve yönlendirici tedbirler alınmalı
dır." (*’
"Öğretmen yetiştirilmesinde ve istihdamında tedbirler ;
1. Hemen başlanarak uygun metotlarla seçilecek öğrenci adayları
nın öğretmen liselerinde eğitilmeleri,
2. Öğretmen lisesi mezunlarının okul başarıları ve ilgi testlerinden
alacakları sonuçlara göre öğretmen yetiştiren programlara alınmaları,.
3. Bu mezunları öğretmen adayı olarak belli programlara göre eği
tilmeleri, bu programlarda alacakları kredilerin yüksek lisans ile ka
deme kredileri olarak değerlendirilmesi."
Şimdi, rapor üzerinde görüş bildirmek isteyenleri alıyoruz.
Bilal Büyükkaya, Necmettin Karakuş, Abdulkadir Karahan,
Rüçhan Işık, Ahmet Şahin, Yusuf Ekinci, Rasih Demirci, Rasim
Altıntaş, Ilhan Dülger, Rasim Pehlivanoğlu, Burhan Göksel, Nuri Kin
ci, Sabri Salman, Yahya Akvüz, Fevzi Öz, Nusret Karcıoğlu, İbrahim
Arıkan, Mehmet Ural, Tevfik Göksel, Mustafa Şen, Ilhan Özdil, Ihsan
Kurt, Rauf inan, Cahit Tutum, Türkân Akyol, Muammer Şanlı, Rama
zan Özer, Kifayet Özaydın, Alaattin Korkmaz, Mehmet Memiş, Rauf
Nasuhoğlu, Süleyman Hayri Bolayır, Reşat Genç, Zeynep Korkmaz,
Ayşe Demirkıran.
* Bu bölüm, Genel Kurul kararıyla “Yüksek Öğretim” raporundan buraya alındı.
** Genel Kurul Kararıyla “Öğretmen Yetiştirme" raporuna ilâve edilmiştir.
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C — ÖĞRETMEN YETİŞTİRM E KOMİSYON RAPORU ÜZERİNDE
YAPILAN GÖRÜŞMELER
Bu durumda söz süresini 3 dakika olarak tespit edelim efendim,
lütfen herkes konuşacağını, hangi cümleleri söyleyeceğini daha evvel
düşünsün, öğretmen yetiştirilmesi konusunda çok değerli olduğunu bil
diğim felsefi ve teorik analizlerinize girmeyin efendim, aksi taktirde
biz buradan çıkamayız.
Buyurun Bilal Büyükkaya.
Efendim girizgâha da girmeyelim, olur mu, lütfen.
BİLAL BÜYÜKKAYA — Sayın Bakanım, saygı değer şûra üyleri,
Öğretmen yetiştirme konusu bu şûranın bana göre en önemli madde
sidir. Çünkü, öğretmen insan unsurunu işleyen, insan unsurunu yara
tan kişidir. Bu nedenle, önce sistemi koymalı, daha sonra da o sistemi
uygulayacak olan kişileri yetiştirmelidir.
Bugün Türkiye de üniversitelerde pedagojik formasyondan uzak
öğretmen yetiştirilmektedir. Benim teklifim ; bugünkü sistemi kaldırıp
yerine eski yüksek öğretmen okullarının kurulmasını ve Millî Eğitim
Bakanlığına bağlanması şeklindedir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasını teklif ediyorum.
Öğretmen kimdir? Öğretmen yaratıcı kişidir. Öğretmen sınıfında
en iyi şekilde kafasmdakini, bildiğini, çocuğuna öğretebilen kişidir.
Bilgi yüklü, biyonik bir adam değildir. Bilgiden çok, aldığını satabilen
kişidir. O nedenle pedegojik formasyonla donatılmış, Türkiyede yep
yeni ya bir öğretmen üniversitesi kurulmalı ya da Yüksek Öğretmen
Okulu ihdas edilmelidir. Öğretmenlerin çocuklarına, eşine ve birinci
derecedeki yakınına nakdi yardım veya bir ev yardımının yapılmasını
teklif ediyorum.
Bu mevcut öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde yalnız sabah 9,
öğlen 13 arasında uygulama, öğleden sonra da öğretmenlerin o bölge
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nin tarihi, kültürel ve turistik yörelerini gezip görebilme imkânlarının
sağlanması gerekir.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Büyükkaya.
NECMETTİN KARAKUŞ — Sayın Bakan, sayın üyeler ; Öğretmen
lerimizin yetiştirildiği yüksek teknik öğretmen okulları ve şimdiki Tek
nik Öğretmenler Derneği adına konuşuyorum.
Bugün üniversite mezunu olup teknik bir eğitim görmesine rağ
men kamu ve diğer kuruluşlarda gelişigüzel istihdam edilen bu eleman
ların teknik bir ünvana kavuşturulması gerekmektedir.
Sayın Millî Eğitim Bakanlığı niçin bu elemanları teknik eleman
olarak görmektedir. Bu elemanları teknik eleman olarak görmesini ve
ona göre işlem yapmasını istirham ediyoruz.
Teknik öğretmenler maaş karşılığı haftada 7 saat ders almasına
rağmen diğer öğretmenler 15 sat ders vermektedirler. Bu durum bir
haksızlık değil midir? Saygı değer Bakana bu konuyu arzederiz.
Bu öğretmen yetiştirme konusunda, tabiri caizse bugün Türk Or
dusunda askeri liseler, artı Harp Okulu, Harp Akademisi varsa; Bu
nun gibi de öğretmen liseleri, 4 yıllık öğretmen fakülteleri, artı iki yıl
lık öğretmen akademisi şekline dönüştürülmelidir.
Öğretmen fakültesini bitiren bir öğretmen arkadaşımız, en az iki
yıl öğretmenlik yaptıktan sonra stajyerlik kalkar kalkmaz bir sınavla
birlikte iki yıllık akademiye alınmalı ve orada branş eğitimi öğretimi
yaparak orta dereceli okullara, yani lise ve teknik okullara öğretmen
olarak atanmalıdır.
Bugün Türk Ordusu ve polis teşkilatı mensuplarını yetiştirirken
acaba Millî Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı, kendisinin çalıştıracak ol
duğu öğretmenini kendi sistemiyle yetiştiremez mi?
Sayın Bakanım, bunun dışında, öğretmenlerin bugün içinde bulun
muş olduğu sosyal, ekonomik ve kültürel yapının hizmetiçi eğitimle
birlikte kendilerine Türkiye'nin bölge şartları, bölgeler arası denge
düşünülerek Türkiye haritasını dörde katlayarak, doğuyu batıda, batıyı
doğuda, güneyi kuzeyde, kuzeyi de güneyde olmak şartıyla üç haftadan
az olmamak üzere hizmetiçi eğitime almak gerekir.
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Ayrıca, görevi başında şehit olan öğretmenlerimize Millî Eğitim
«Gençlik ve Spor Bakanlığı Vakfı ile ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Sandığı, acizane yönetim kurulu başkanı bulunduğum teşkilât’a verilirken, görevi başında şehit edilen
Teknik öğretmenlerin birçoğu yıllık izne çıkamamaktadır, buna
rağmen de hiçbir ek ücret verilmemektedir. Bu konuyu da Sayın Baka
na arz ediyorum.
Ayrıca, fazla zaman almak istemediğimiz için arz ettiğimiz konu
ların Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi, gerekse ilmi
.gerçeklere dayandırılarak bu elemanlara teknik bir unvan verilmesini,
yetişmiş kaliteli teknik öğretmenin dışarıya kaçmasını engelleyici ted
birlerin alınmasını arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Karakuş.
Sayın Abdulkadir Karahan.
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN — Aziz Başkanımız, değerli başikanvekillerimiz, muhterem ve bu saate kadar sabırla şûrayı takip eden kar
deşlerim; ben ilkokul hocalığından yetişmiş, ilköğretmenliği, lise öğret
menliği, üniversite öğretmenliği yapmakla beraber 10 sene de Yüksek
Öğretmen Okulunda ders vermiş bir hocayım. İnancım şudurki, bugün
kü üniversitelerimiz sadece bu eğitim fakülteleriyle Türkiye'nin muh
taç olduğu ortaöğretim öğretmenlerini rahatça ve istenilen şekilde yetiştiremedi. Öğretmen sadece bir bilgi müessesesi değil, tecrübelerim
gösteriyor ve benim kanaatim odurki üniversitede hocalık yapacak olan
insanların da pedagoji, psikoloji tedris usûlü ve diğer ilimler edin
mesi lâzım. Öğretmenliğe göre yetiştirilmiş olmayan insanların sadece
akademik bilgiyle ve sadece bir fakültede öğretim görmekle istenilen
seviyeye varabileceklerine inanmıyorum. Bunun içindirki, tekrar öğret
men okullarının başta Yüksek Öğretmen Okulları veya orta öğretime
öğretmen yetiştiren Gazi Enstitüsünün başka bir şekli de olsa, bu
memlekette öğretmen müesseselerinin ayrı bir karaktere, kendi bünye
sinin icaplarına ve yetiştireceği çocukların tarihi ve müstakbel gelişme
lerine uygun şekilde psikolojik ve pedagojik bir sistemle memlekete
kazandırılmaları çok yararlı olacaktır.
İkinci maruzatım şudur; bugünkü maaşla insan öğretmenlik yap
maz. Benim bir iki holdingle dostluğum vardır, bir lise mezununun al
dığı maaş, ortaöğretimde birinci dereceye gelmiş olan herhangi bir
hocanın maaşının iki katıdır. Hocalar eğer vazifelerini hakkıyla yapmı
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yorsa, eğer bazan özel ders veriyorlarsa, bazan psikolojilerinin tesiri
altında kalarak bezginlik gösteriyorlarsa, bu ekonomik bakımdan ço
cuklarını, ailelerini yetiştirmek ve zamanın ihtiyaçlarına göre bir yük
sek tahsilli şahsiyetten beklenen maddi imkânlardan mahrum kalmak
yüzündendir.
Bu itibarla, gerçekten en ufak şekilde kendisine müdahale etmek
ihtiyacını duymadığım, fakat çok sevdiğim Bakandan birinci olarak
kendi elindeki öğretim sisteminin ıslahının başında, Türk öğretmenle
rinin (maaş bakımından da müreffeh demiyorum, fakat aç kalmaya
cak şekilde) yetiştirmelerine yardımcı olsunlar.
İstanbul'da ben bir hocanın pastanede öğleden sonra garsonluk
yaptığımı gördüm. Bir talebemin domates sattığına Beşiktaş pazarında
rastladım. Bir arkadaşım lise müdürlüğünden para yetmediği için isti
fa edip gitti, bacanağının yanında kunduracılık yapmaktadır.
O itibarla, evet bu şûra çok büyük hizmetler ediyor, gerçekten
memnunum, buraya geldiğim zamanda, İstanbul'a giderken de duya
cağım duygular birbirinden farklı olacaktır, belki yabancı dilde de bir
takdir yazısı yazacağım, fakat herhalde bu öğretim meselesinde başta
ki idarecilerimizin ve buna gücü yeten bilhassa mebuslarımızın ilgile
nip hocaların da kanunlarının çıkartılmasına himmet etmelerini dili
yorum. Cenabı Hak öğretmenlerimizi, ilmimize hizmet edenleri her iki
dünyada mesut etsin.
Sizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Karahan.
Sayın Ahmet Şahin.
AHMET ŞAHİN — Sayın Başkanım, Sayın Divan üyeleri, Savın ba
sın mensupları ve saygı değer üyeler ; Öğretmen yetiştirme raporunun
çoğunluk düşüncelerine katılıyorum, ancak öğretmen yetiştiren kurumlarm üniversite bünyesinde bırakılması hususunda gerekli açıklık yok
tur. Bugün eğitim fakültelerinin, -yani üniversiteye devredilmiş olun
ca - eğitim fakültelerinin dekanlarından bir kısmı öğretmen menşeih
eğitimci bile değildir, bu kadar meselenin gene sahada ele alındığını
gördük.
Üniversite evrensel bilgiler öğretir gerekçesiyle, -yani ben eğitim
öğretim olarak ele alıyorum,- bu gerekçe doğru olabilir. Temel eğitim
mevzuatındaki milliyetçilik prensibine hizmet edecek öğretmenin nasıl
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yetişeceğini, uygulamada ne kadar zorluklar çektiğini bizzat müşahade
ediyorum.
Müzik öğretmenlerimizin okullarında halk müziğini okumadığını öğ
rendim. Halbuki Anadolu köylü ve kasabalı çocuğuna en iyi hitabeden
müzik türü budur.
Efendim, Bakanlığımızın bir uygulaması hususunda bir alternatif
düşüncedeyim. Yeterlik sınavı, mezun olduktan sonra öğretmen aday
larına tatbik edilen yeterlik sınavı, ihtiyaç fazlası başvuru olduğu ge
rekçesiyle uygulanıyor. Sonra dağıtılıyor, dağıtımda dengesizlikler ol
duğunu kabul ediyoruz. Düşüncemce, İngiltere de halen uygulanan, öğ
retmenliğe başlamadan evvel -onlarda 1 yıl olarak uygulanıyor,- sözleş
mesi il müdürleri tarafından yapılan, sözleşmeli olarak çalışmalarını,
sözleşme neticesinde başarılı olanların raporlarının taşra teşkilâtı ta
rafından merkeze ulaştırılması ve bu raporlar, sıralanmasına göre ih
tiyaç kadarının alınması daha onur verici olur, hem de biz öğretmen da
ğılımındaki dengesizliği sözleşmeyle telafi ederiz. Yani adamdan iki
sene istifade ederiz veya yenileriz, bir yerde öğretmensiz kalacağımıza,
imtihanı kaybeden geziyor, sınıf da boş, öğretmensiz kalacağımıza söz
leşme yaparız, deneriz ve gerçek ataması yapıldıktan sonra, bu staj
yerlik ataması olur, ayrıyeten stajyerlik denemesi de yapılır.
Efendim, özel öğretim mevzuatında değişiklik yapılarak ortaöğre
tim bölümünde özel kurumlann yalnız meslek lisesi açmalarına izin
verilmesi, bu mevanda öğretmen lisesi açmalarının da temin edilmesi.
Bunun için -ekonomik bulmayabilirler özel kurumlar- köy enstitüsü
olarak şehir dışında yapılan binalardan istifade etmelerini de bir teş
vik edici unsur olaraktan ileri getirebiliriz, faydalı olur düşüncesin
deyim.
Raporun 5 inci sayfasında uzman öğretmen yetiştirilmesi teklif
ediliyor. Buna katılıyorum, ancak daha ileri seviyede düşünüyorum,
uzmanlıktan sonra mütehassıs olaraktan başka mesleğe geçmesine de
fırsat verilmelidir.
Efendim, köy enstitüsü kuruluş mevzuatından gelen öğretmenin
tatilden bir gün evvel devamsız olduğu zaman tatil boyu devamsız
sayılmasıyla ilgili kanun maddesinin değiştirilmesini teklif ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Sayın Prof. Dr. Rasih Demirci.

304

PROF. DR. RASİH DEMİRCİ — Sayın Bakanım, değerli üyeler;
öğretmen yetiştiren okulların YÖK'e devrinden sonra beklenen netice alın
mamış konusu üzerinde hem komisyonda, hem de anlaşılıyorki genel
kurulda uzunca durulacaktır. Eğer bu çalışmalar sadece öğretmen okul
larının üniversite içinde mi kalsın, yoksa üniversite dışına çıkarılarak
Bakanlığa devri konusu tartışılacaksa bence çok kısır bir çekişme içine
girilmiş olur.
Üniversiteler ilim irfan yuvalarıdır. Yeni teknolojilerin bir ülkeye
girdiği pencerelerdir, eğer çağa ayak uydurmak isteniyorsa, en yeni tek
nolojilerin eğitim sistemimize aktanlması söz konusu olacaksa, eğiti
min bütünlük içinde olması gerçeği dikkate alınarak öğretmen yetiş
tirmek mutlaka akademik temele dayandınlmalıdır.
YÖK bünyesinde yeralan eğitim fakültelerinin ve eğitim yüksek
okullarının öğretmen yetiştirmede başarısız olduğunu iddia etmek ob
jektif kriterlere göre mümkün değildir. Bu konuda elimizde araştırma
yoktur, şimdiye kadar özellikle 6 yıl içerisinde ne gibi sonuçlar alındı,,
hiçbir ilmi araştırmanın konusu olmamıştır. Sadece geçen gün Gazi
Üniversitesinde yapılan Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü ve Ya
rını konusundaki tebliğler vardır, bu tebliğlerden çıkan sonuçlara göre
de öğretmen yetiştirme meselesi bir gelişme içerisindedir. Yeni kuru
lan eğitim fakülteleri ve eğitim yüksekokulları Millî Eğitim Bakanlı
ğından devralınan öğretim kadrosuyla işe başladı. Halen bu eğitim kad
rosuyla yürütülmektedir. 1982 öncesinin başarısı eğer varsa bu kad
royla sağlanmaktaydı, şimdi daha iyi şartlarda çalışan bu eğitim kad
rosu neden başarısız olsun. Kaldıki, eğitim fakültelerinde 1981-82 de
6 olan profesör sayısı, 1868-87 de 65 e, 12 olan doçent sayısı 162 ye, 12:
olan yardımcı doçent sayısı 149 a, 84 olan araştırma görevlisi sayısı
437 ye çıkmıştır. 400 tane yeni kadro ilâve edilmiştir, bunlar yetiştiril
mektedir ve öğrenci eğitim kadrosunun hocası olarak istihdam edile
cek. Buna karşılık, 1434 olan öğretim görevlisi sayısı 1212 ye düşmüş
tür. Öğretim elemanlarının büyük bir kısmı yüksek lisans ve doktora
yapmıştır. Eğitim elemanlarında akademik seviye artmıştır. Demek
oluvorki, YÖK bünyesinde öğretim kadrosu kendisini yenilemiş, yetiş
tirmiş ve bu yetiştirme aralıksız devam etmektedir.
Aslında bugün uygulamaya çalışılan hususlar, bundan önce şûra
kararlan uyannca yapılmıştır ve orada alman şûra kararlarının uygu
laması niteliğindedir. Eğitimde öğretimde bütünlüğü ve standardizas
yonu sağlamak konusunda alman kararlar elimdedir, bunlar büyük öl
çüde yerine getirilmiştir.
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Esas nedir, bunlar sistem içerisinde öğretmeni nasıl yetiştirelim
meselesiyle karşıkarşıyayızki, bu da öğrenci kaynağına dayanıyor; bü
yük ölçüde öğretmenin tatmin edilmesine, iyi bir meslek, iyi bir statü
kazandırılmasına bağlıdır.
Öğrenci kaynağının iyileştirilmesi konusunda bütün üyelerle aynr
fikirdeyim. Maddi kaynak sağlama konusunda da çeşitli görüşmeler
var, ama şunu tekrar ifade ediyorum, öğretmenlik, devletin eğitim öğ
retimiyle ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mes
leğidir. Öğretmenler Türk millî eğitiminin amaçlarına ve temel ilke
lerine uygun olarak bu görevi îfa etmekle yükümlüdürler. Bu bakım
dan, eğitim yöneticisi olan üniversite mezunu öğretmenlerin yönetimin
her kademesinde görev alması sağlanmalıdır, bu da prensip kararı ola
rak benimsenmelidir, bu da öğretmen için önemli bir teşvik unsuru,
olacaktır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Demirci ye teşekkür ediyoruz.
Bunu ben de Başkan olarak üyelerden rica edeyim, sadece üniver
sitenin Bakanlığa meseleyi devretmesi gibi açı, bir küçük açıdır, öğret
men yetiştirilmesi çok büyük bir meseledir. Onun için, Bakanlık bunu
ille de alma konusunda talep şeklinde meseleyi vazetmemesi gerektiği
gibi, üniversitenin de ille de işte binalar gidecek, fakülteler elimizden
gidecek şeklinde görmemesi lâzım. Yani öyle görüldüğünü söylemek
istemiyorum tabii, Sayın Demirci de aynı şeyi söyledi. Basit, günlük
bir perspektiften bakılmamak işe. Önemli olan öğretmenin en iyi nasıl
yetiştrileceğini bulabilmek ve onu tavsiye etmektir.
Buyurun Sayın Dülger.
İLHAN DÜLGER — Sayın Bakan, sayın şûra üyeleri; öğretmen
yetiştirme konusunda söz almak istememin sebebi, Türkiye'nin bugün
gündemindeki 1. madde konusunun bu olmasıdır.
Üç katagori halinde genellikle öğretmen yetiştirmek komisyon ra
porunda yer almış, öğretmene uygulanan genel kültür dersleri, branş
bilgisi ve öğretmenlik mesleği bilgisi. Bunun arasından genel kültür
programlarıyla ilgili görüşlerimi komisyon raporuna ilâve olarak arz
etmek istiyorum.
Malûmaliniz, toplumumuzda hızlı bir kültür gerilemesi ve yozlaş
ması yaşanmaktadır. Bunun sebebi, hızlı değişmeye toplumun uyum
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göstermekte güçlük çekmesidir. Bu toplumun bir parçası olan eğitim
.sistemi ve öğretmen de aynı şekilde bu hızlı değişmeye uyumda güçlük
içindedir.
Toplumda son yıllarda kalmış olan değerler veya gördüğümüz de
ğerler diye baktığımızda, birinci değer unsuru halk arasında para ha
line gelmiştir. İkincisi, şeklî olmak üzere Atatürk İlke ve İnkılâpları,
üçüncüsü de sözlü olarak fen, yani para kazandırdığı sürece fen haline
gelmiştir. Bu çemberden milletçe kurtulabilmek için en fazla güç ver
memiz gereken kesimin eğitim sistemi ve öğretmenlerin yetiştirilmesi
olduğuna inanıyorum. Öğretmenlerin yetiştirilmesinden maksat, kendi
lerinin yetişmesinin yetersiz olması değil, 21. yüzyılın insanını yetiştir
mek üzere ve toplumumuzun içinde bulunduğu bu sıkıntıyı aşabilmek
üzere kendilerine yeni imkânlar sağlanması, yeni bilgiler aktarılması
içindir.
Genel kültür programlan alanının yeni bir yaklaşımla tanzim edil
mesi mutlaka gereklidir. Bunu üç grup altında toplayacağım. Bunlar
dan birincisi, toplumu tanıma ve yöneltme bilimleri olan konuların
■daha ağırlıkla programlarda yer alması ve öze dair olmasıdır. Niye;
çünkü sosyal bilimlerine hakim olamayan bir millet fennine de hakim
olamaz. Fen ancak o toplumun ihtiyaçlan için kullanılacak olduğun
dan, dışan tarafından yönetilmemek için mutlaka sosyal bilimlere o
'ülkenin hakim olması gerekir. Toplumun temel değerlerini tanıyıp tut
mayı bilmeyen kişi hızlı değişmeyi de yönlendiremez. Dolayısıyla, top
lumun temel değerlerine sahip çıkmak için sosyal bilimleri bilmek
gerekir.
Dolayısıyle, bu programlarda sosyoloji, doğu, batı ve Türk kay
naklı olmak üzere, felsefe, yine aynı kaynaklı olmak üzere, Ahlâk bil
gisi, din bilgisi, liderlik bilgileri ve sosyal tarih olmak üzere yeniden
düzenlenmelidir.
İkinci grup düzenlemeler; kalkınma şuurunun yeni nesillere kazan
dırılması konusunda olmalıdır. Maalesef Türkiye, kalkınma plânlarının
30 uncu yılma yaklaşmakta olmasına rağmen, halâ bir kalkınma heye
canı ve şuuru milletimizde yerleşmiş değildir. Ancak, Türk öğretmem
bu millete vatan sevgisi ve millî bütünlüğü aşılayabilmiş, bunu yerleştirebilmiş kitledir. Bugün Türk milletinin bu vasıfları Türk öğretmeni
sayesinde kazanılmıştır. Dolayısıyla, kalkınma şuurunun da en iyi sı
nıfta kazanılabileceğine inanıyorum. Bunun için, her sınıfta işlenen her
donunun fen, sosyal ve fikri alanlarda olsun, Türkiye’nin ihtiyaçları
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açısından nelere tekabül ettiğini, nerelerde kullanıldığını, nerelerde kul
lanılabileceğini, niçin kullanılabileceğini ve bununla ilgili meslekler ne
dir, bu mesleklerle ilgili geniş bilgiyi öğretmen öğrenciye aktarabilmek
durumunda olmalıdır. Bugün Türk ailesi de, Türk genci de “say!” dedi
ğimiz zaman 5-6 meslekten başka meslek sayamıyor, halbuki Türkiye'
de bugün 300'ü aşmıştır meslek, sayısı batı ülkelerinde 700 u aşmış*
vaziyette.
Türkiye'nin kalkınması ve kalkınma hedefleriyle ilgili olarak öğ
retmenlerin çok geniş bilgiye sahip olmaları gerekli.
Üçüncü grup düzenlemeler de, kişiye, yani öğrenciye demokratik
davranış kazandırılmasıyla ilgiü bilgiler ve teknikler olmalıdır. Bunlar
daha geniş özde ve uygulamalı olarak yapılabilmelidir. Bazı şeyler ya
pılıyor, fakat daha özde olmasını temenni ediyorum.
Bu kazandırılacak vasıfların başında demokratik kişilik gelmekte
dir. Sabahleyin Yüksek Öğretim Komisyonunda tartışmakta olduğu
muz özerlik, hürriyet, adalet ve lâiklik gibi konuların ancak demok
ratik kişilikli nüfusa sahip ülkelerin konulandır ve buralarda çözülebilmektedir. Bunun haricindeki memleketlerde bu konuların her birisi
birer problem olarak kalmaktadır ve bizde de bu şekilde kalacaktır.
Ta ki kişilerimiz demokratik kişiliğe sahip olabilsinler. Bunun birinci
yolu toplu çalışmak ve karşısındaki insanın fikrine saygı gösterebilme
özelÜğidir. Türkiye'nin geleneğinde uzunca bir süredir tepeden talimat
uygulanmaktadır. Dolayısıyla bir vericiler bir de alıcılar vardır. Bir
süredir karşı tepki gelmektedir, yani tepeden talimat ve yetki ve bir de
karşı çıkanlar grubu. Biz buna demokrasi dedik, fakat bu demokrasi
değildir, çünkü ortadaki fikre veya olaya sahip çıkmak için vurgun me
todu gündeme geldi ve bu da bizi anarşiye götürdü, demokrasi bu de
ğildir. Demokrasi, farklı fikirlerde insanların bir arada uyum içinde
çalışabilmeleri, birlikte daha iyiyi bulabilme gayretleridir.
Temennim, Türk nesillerinin 21. yüzyıla bu şekilde hazırlanmasıdır.
Bir önerge sunuyorum, arzederim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler Savın Dülger.
Sayın Rasim Pehlivanoğlu,
RASÎM PEHLİVANOĞLU — Efendim, raporda iki yıllık öğretmen*
yüksek okullannnı 4 yıla çıkarılması konusunda endişem var. Evvelce
2 yıl yüksek tahsilli öğretmenler olunca halktan ve köylüden kopan
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öğretmenlerimiz acaba bu sefer daha mı fazla kopacaklar endişesini
taşıyorum. Asıl konum, şimdi arzedeceğim: Öğretmenlerimizin millî
kültürle mücehhez kılınarak yetiştirilmesi konusudur. Bunu komis
yonda dile getirdim, arkadaşlarımın birçoğunun da benimle hemfikir
olduğunu müşahade etmeme rağmen rapora konmadığını üzülerek gör
düm. Bu komisyonun çalışmalarını gözledikten ve bu raporu gördük-*
•ten sonra Sayın hocalarım hakkında pek övücü bir şey demiyeceğim.
Efendim, millî birlik içerisinde, huzur ortamı içerisinde kalkınma
mızı sağlıyabilir ve demokrasimizi geliştirebiliriz, ama millî birlik na
sıl verilir, öyle görülüyorki millî kültürle verilir millî birlik. Millî kül
tür nasıl alınır; gene öyle görünüyorki okullarımızdaki eğitim birliği
içerisinde olur, ama bugün üzülerek müşahade ediyoruzki çok öğret
menlerle yaptığım konuşmalardan da gözledimki, okullarımızda eğitim
birliği yoktur. Bu olmayınca da millî kültürümüz yeteri kadar verilmi
yor. Peki eğitim birliği nasıl olacak; bunda önemli etken, öğretmenin
millî kültürle bezenmiş olmasıdır. O halde öğretmenlerimizi millî kül
türle bezenmiş olarak yetiştirebilmek için Büyük Atatürk’ün de bu
millî kültüre ne kadar değer verdiğini belirtmek bakımından birkaç
sözünü size arzetmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, Atatürk’ün bu konudaki görüş
lerini üyeler olarak biliyoruz, siz neticeyi bağlayın efendim.
RASÎM PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Atatürk’ün sadece bir cüm
lesini alayım, diyor ki; Eğitimi muasır medeniyet seviyesinin üzerine
■çıkartacağız. Evet muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız,
demek, gene öğretmenlerimizin millî kültürle bezenmiş olmalarına bağ
lıdır. Atatürk, büyük inkılâpçıdır, ama onun inkılâpçılığı geçmişi in
kâr ederek değil, geçmişi temel yaparak, basamak yaparak daha ile
riye, güzele, doğruya yükselmekti. Atatürk Türk milliyetçisidir. Kültür
milliyetçiliğidir, Atatürk milliyetçiliği. Atatürk’ün milliyetçiliğine göre
milliyetçilik esasında halkımızı modernleştirmek, medeniyetleştirmek
•esastır. O halde, millî kültür konusunda bir teklifim var;
1. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimine esas olan
alan bilgisi, genel kültür yanma bir de millî kültür eklenmelidir. Öğ
retmenlerimiz millî kültür değerlerini benimsemiş olarak yetiştirme
lidir.
2. Millî kültürün ne olduğu ve millî kültürün unsurları, kurula
cak bir komisyon yoluyla tespit edilmeli, belirlenen millî kültür unsur-
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lan başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere bütün okullanmızın müfredat programlarına serpiştirilmelidir, Atatürkçülükte olduğu
gibi. Zira 30 Ağustos 1986 tarih 2212 sayılı Tebliğler Dergisinde neşredildiği gibi, Atatürkçülük bu şekilde olmuştur ve çok faydalı ol
muştur.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, 1739 sayılı Kanunda bu konuda
çok geniş açıklamalar, tarifler getirilmiştir, kanunun amaç maddesin
de, millî kültür konusunda ve millî eğitim konusunda, milliliğin tarifi
yapılmıştır. Yani bu bir Devlet temel politikası zaten. Bunun için ge
nel komisyon kurulmasında ısrarlı mısınız?
RASÎM PEHLİVANOĞLU — Israrlıyım, zira bugüne kadar milli
kültür unsurları tespit edilmemiştir, hep millî kültür diyoruz diyoruz,,
fakat millî kültürün ne olduğunu bilmiyoruz.
Millî denince, bir kısım aydınlarımızda bir ürküntü var, biraz da
geçmişteki hatalarımızın etkisi, milliyetçilik deyince bazı kısım aydın
larımız veya gruplar da milli, milliyetçilik unsurlarını insanlara bağlamak
gibi bir durum taşıyorlar. Bu da yanlış, o da yanlış, o insan almayı
da bırakacağız, hep birlikte kaynaşacağız.
Bu şûranın çok önemli özelliği, değişik yerlerden elemanlar bu
raya özellikle çağrılmış, hoş bir şeydir, o halde bir kaynaşma arzusu
var, Sayın Bakanım da burada gösterdiği hoşgörü, o da taktire değer,,
fakat bu hoşgörüyü kötüye kullanmamak da bizlerin vazifesi.
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi konusunda okuyorum.
BAŞKAN — Okumayın, Başkanlık Divanına gönderin, biz değer
lendiririz.
RASÎM PEHLİVANOĞLU — Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Burhan Göksel.
BURHAN GÖKSEL — Sayın Bakan, Savın Divan, sayın şûra üye
leri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Efendim, ben geçen şûrada Ta
lim Terbiye Kurulu Başkanı olarak vazifeliydim, bu seferki şûrada
yapılan çalışmaları çok samimiyetle ifade ediyorumki, birkaç kat daha
mükemmel olduğu gibi, bu işin emeği geçenleri candan kutluyorum.
Efendim 50 yılı aşırdım eğitim hayatında, alanında. Kürsüde daha
ziyade yönetimde bunun yarısı üniformalı oldu, yansı üniformasız hep-
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si dahil ilk, orta, lise için kız, asker, sivil, daima Türk çocuğuyla başbaşa
•oldum. Söyleyeceğim sözler akademik değil 50 yılı aşan deneyimin ver
diği konulardır, tecrübelerdir.
Raporda öğretmenin yetiştirilmesi konusunda fikirlere katılıyorum.
Öğretmene iki işlev veriyoruz. Biri öğretim, öbürü, üniversite çatısı al
tında, kötü yapıldığını katiyen kabul edemem. Fakat öğretmenlik mes
leğinin bir disiplin, meslek disiplini tarafı vardır ki bu çok daha önem
lidir. Bunu ancak Bakanlığa bağlı Öğretmen okullarının çatısı altında
netice vereceğine inanıyorum. Daha evvelki konuşmacıların söylediği
gibi, Harp Okulunun, Polis Koleji ve model aldığımız Japonya'dan bir
misal vereyim. Union Endüstrisinin, tekrar sıfır olan Endüstriyel Tekno
loji kurmaya çalışırken, kurdukları okulların isimleri disiplin okuludur.
Bu okulların programında ne tesviyecilik, ne resim, ne makina hiç bir
şey yoktur. Yalnızca ve yalnız disiplin eğitimi vardır. Japonya böylece
kalkmabilmiştir.
Efendim, raporun Öğretmenler Okullarının tekrar kurulması mese
lesine yine bir uygulayıcı olarak hararetle taraftarıyım. Yine raporda ge
çen ve daima tekrarladığımız Öğretmenin maddi durumunun kalkınması
meselesine de temas edeceğim. Bu 50 yıllık tecrübe içinde edindiğim bil
hassa sivil sektöre geçtikten sonra eğitimin unsurları olan öğretmen, öğ
renci, kitap, müfredat, bina, vs. içinde. Sonra bir kanı var, en az üzerin
de durulan öğretmen olmuştur ve çeşitli meslek sektörleri içinde yaptı
ğım tecrübeye, tetkike göre de bir acı kanıya vardım. Türkiye’deki mes
lek içinde en az maddi destek, en az manevi destek ve hatta en az şefkat
gören meslek grubu öğretmenlerdir. Bir idareci olarak yeni girdiğim
ders döneminde bu taraftan hocaya yaklaştım. Ve galiba da muvaffak
oldum. Çünkü onlar beni desteklediler. Şimdi bunların ne olması icab
ettiği üzerinde uzun sözler söylemeyeceğim. Belki de temennilerin bir
kısmının Sayın Bakan Şûra’dan evvel bir Televizyon konuşmasında iz
lemiştim. Size Şûra’dan sonra güzel müjdeler vereceğim dedi belkide
onun içinde olacaktır. Efendim....
BAŞKAN : Efendim bağlayalım.
BURHAN GÖKSEL : Bağlıyorum. Maddeleri söyleyeyim bırakaca
ğım.
Efendim,Oyak’m kuruluşunun temelinde emeği olanlardanım. Bu
nun benzerininde, Ankara Kolejinde Müdürdüm, Oyak olarak yapılması
içinde dilekte bulundum. Ferit Saner Bey Müsteşardı. Bu konunun tasa-
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nsı senatoya kadar geldi. Fakat Meyak geliyor buna lüzum yok ikisi bir
leşir dediler. Ve öylece kaldı. Öğretmeni kalkındırabilmek için bu konu
nun ele alınmasını diliyorum.
Efendim diğer bir konu yine bakanlıktaki hizmetimde ki madder
keyfi harcamalarıdır. Bütçe çalışmaları sırasında lojman mevzuunda
binde on hocanın ihtiyacı karşılanacak gibi her sene binde on nispetinde
yapılacağı kaydı vardı. Çok üzüldüm. Benim hesabıma göre 200 sene
sonra Türk öğretmenini lojmana sokabileceğiz. Oyak bir taraftan da
mülk edinme imkânı verebilir. Bir diğer konu sağlık sistemidir. Millî
Eğitim Bakanlığının son zamanlarda ele alınmış olmasına rağmen ordu
gibi işçi sigortalan gibi, demiryolları gibi, polis teşkilatı gibi düzenli ve
köye kadar ulaşan bir Sağlık sisteminin plânlı olarak uygulanmasına bü
yük ihtiyacı vardır. Ev dışında kırsal kesimde hizmet eden birçok mes
lek gruplarına tayin bedeli kanununda verilen bizimde Millî Eğitimin
derslerini çantasında taşıyan müfettişlerimize gezici öğretmenlerimize
köy öğretmenlerimizinde bu haklardan istifade ettirilmesini de temen
ni ediyorum. Tandoğan Meydanında Subay çocukları için şeyler görür
sünüz. Yurt görürsünüz. Bunun aslında şimdi vazife alan subaylarımız
bilemezler 50 yıllarda bir bakanın bir emriyle olmuştur. Kışla kantinleri
nin birlik kantinlerinin % 10 gelirinin Millî Savunmanın şu hesabına ya
tırılması diye başlanmış ve pansiyonlar kurulmaya başlandı. Ve böylece
gerçekleştirilmiştir.
Belki devletten katkıda bulunulmuştur. Ben temenni ediyorum ki
köydeki öğretmen, çocuğum ortaokula geldiği zaman ne olacağını dü
şünmemeli. Vilayet merkezlerinde bir pansiyonu, üniversite merkezlerin
de bir yurdu, bu yoldan gidilerek belki daha güzel sistemlere sahip ola
bilmelidir. Öğretmen evlerinin çalışmasının geliştiğini görmekten bah
tiyarım. Dolaşıyorum Anadolu'da daha da inşallah daha güzel hale gele
bilir. Kamp, yaz kampları öteden beri şahsa ait, okulundaki, sahil şeri
dindeki okul boş bir odayı öğretmene vermekle başlamıştır. Bunun da
diğer müesseseler gibi yalnız moral eğitimi ve dinlenme değil diğer taraftanda hizmetiçi eğitim veren müesseseler haline plânlı olarak geti
rilmesini temenni ederim.
Çok teşekkür ederim, Saygılar sunarım.
BAŞKAN : Teşekkürler, efendim.
Sayın Prof. Yahya Akyüz.
Prof. Dr. YAHYA AKYÜZ: Sayın Bakan, değerli üyeler, öğretmen
yetiştirme ve öğretmenle ilgili bugünkü bazı meselelerimize Türk eğitim

312

tarihinden çıkan temel dersler ve gözlediğim bazı eksiklikler açısından
değinmek istiyorum.
Eğitim tarihimizden çıkan birinci ders, bazı dönemler hariç, genel
likle, niteliğe önem verilmeyen bir öğretmen yetiştirme politikasının iz
lendiği, bunun çok olumsuz sonuçlar verdiği, bu nedenle artık niteliği
ön plâna koymanın kaçınılmaz olduğudur. Bu bakımdan, ilkokul öğret
menlerinin artık 2 yılda değil, 4 yıllık Fakültelerde yetiştirilmesi gerek
lidir. Zorunlu 8 yıllık ilköğretimi yaygınlaştırırken, pek tabiîdir ki, her
düzeydeki öğretmenlerimizin yetişme sürelerini uzatıp niteliği ön plâna
kovmamız kaçınılmazdır.
Eğitim tarihimizden çıkan ikinci ders, çok değerli öğretmenlerimi
zin yanında, çocuklara gerekli sevgi, sabır ve anlayışla yaklaşmayan, en
uygun öğretme yol ve yöntemlerini bilmeyen, bilse de kullanmayan öğ
retmenlerimizin de varlığı, bunların çok olumsuz etkilerinin bulunduğu,
bu konuda tedbirler almanın gerekli oluşudur. Öğrenci başarısızlığında
ve notları bakımından başarılı görünseler de, öğrencilerin kendilerini
her bakımdan en iyi biçimde geliştirememelerinde bunun payı büyük
tür. Başka deyişle, öğrenciler üzerinde baskı kurarak disiplini sağlamak
şeklindeki çok zararlı geleneksel yönteme başvuran öğretmenlerimiz az
değildir. Bu bazı öğretmenlerin yetişme eksikliği ve kişilik zaafların
dan kaynaklandığı gibi, sınıfların çok kalabalık olmasından da ileri geli
yor. Biz genellikle sanıyoruz ki, 60-80 öğrenciden oluşan kalabalık sınıf
ların tek sakıncası, öğrencilerin dersi iyi öğrenememeleridir. Doğru, fa
kat böyle sınıflarda öğretmenler önce disiplini sağlama problemini çöz
meyi düşünüyorlar ve bunun için de dayak, notla tehdit, korkutma, ba
ğırma ve hakarete başvuruyorlar. Böylece, kalabalık sınıfların, pek
farkedilmeyen ne önemli sakıncası ile karşılaşıyoruz: Öğrencilrin kişi
liklerinin baskı altında tutulması onlarda özgür ve yaratıcı davranışla
rın gelişmeyip körlenmesi. Şu halde, öğretmen yetiştirilmesi ve sınıf or
tamı meselelerini beraber düşünmek gerekiyor.
Eğitim tarihimizden çıkan bir üçüncü ders, az sayıda da olsa, bazı
öğretmenlerimizin, millî meselelerimiz, millî kültür ve geleneklerimiz
konusunda yeterli ölçüde titiz ve bilinçli davranmadıkları, bu bilinci on
lara ve öğrencilere kazandırmak için çaba harcamanın kaçınılmaz olu
şudur. Bir örnekle yetinelim: Bugün anaokulları ve ilkokullarımızda,
Noel Baba kutlaması gittikçe yayılmakta, resimler, elişleri ile bu Hıris
tiyanlık imajı çocuklarımızın zihnine sokulmaktadır. Konuştuğumuz
öğretmenler, bilinçsizce, bunu, yeni yılın başlangıcı sanmaktadırlar...
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Bazı gençlerimizde görülen ve gittikçe yayılma tehlikesi gösteren mil
letine, kültürüne yabancılaşmanın önemli nedenlerinden biri, şüphesiz,
öğretmenlerin, TV'nin, basının ve çevrenin bu tür bilinçsiz davranışla
rıdır.
Eğitim tarihimizden çıkan bir dördüncü ders, bazı öğretmenlerimi
zin çocuklara çevrelerini koruma ve geliştirme davranışı kazandırma
dıkları gerçeği ve bunu önemli bir mesele kabul edip üzerinde düşün
mek, çaba harcamak gereğidir. Kitaplarda, dergilerde bu konuda ünite
ler vardır, fakat sonuçta öğrenciler yeterli bilinç ve davranış kazanmamamaktadır. Ağacın yararlarını okuyan çocuklarımız, okuldan çıkıp ev
lerine dönerken, yol boyunca dikilmiş fidanları hırpalamaktadır. Mart
1923'te Muallimler Mecmuası şöyle yazmıştır: "Toprağımızın çok bere
ketli olduğu dillerde söylenir. Fakat biz ilgisiziz. Yeşilliği kurutuyoruz,
ülkeyi tahrip ediyoruz. Geniş bahçeli mekteplerinizde kaç dikili ağaç
var?" Aynı soru 1988'de de maalesef geçerlidir. Bu neden kaynaklanıyor?
Asıl sebebi öğretmenin ve eğitim yöneticisinin yetişmesi,; kişiliği ile il
gilidir.
Eğitim tarihimizden çıkan bir beşinci ders, kanımca, bütün önemi
ne rağmen, öğretmenin de her şey olmadığı, onun aile, toplum, devlet
tarafından desteklenmesi gerektiğidir. 20-30 yıldan beri böyle bir deste
ğe ihtiyaç giderek artmıştır. Samimî olalım: Biz, öğretmenler gününde
ve başka vesilelerle, ne kadar, "öğretmen toplumun mimarıdır, o ışık
tır, etkisi sonsuzdur, çocuğu şekillendiren o'dur" dersek diyelim, kendi
mize önce şu soruyu sormalıyız: "Öğretmenin verdiği eğitim okul dışın
da, yani âilede, sokakta, radyoda, TV'de, sinema ve video film ve kulüp
lerinde, basında da desteklenmekte midir yoksa zedelenmekte, silinmek
te midir? "Öğretmenin etkisini yıpratmayın, yok etmeye yönelik çok çe
şitli ve güçlü faaliyetleri iyi gözleyip öğretmenin öğretim ve kılavuzlu
ğunu okul dışında da destekleme yollarını bulup sağlamadan, onun çok
başarılı olacağını düşünmeyelim. Bu saydığımız araçlar ve çevreler za
man zaman öğrencilre, gençlere eğitimsel, ahlâkî, millî amaçlara ters
düşen mesajlar, imajlar iletmektedir. Oysa bunların olumlu birer eğitim
aracı haline getirilmesi gerekmektedir. Eğitimcilerimizden Nurettin
Topçu, 1960’larda bu tür araçlara "başıboş terbiye vasıtaları" demiş,
bunların pedagojik kontrol dışında kaldıklarına dikkat çekmiştir.
Şu halde, eğitim meseleleri yalnızca bir model, para meselesi değil
dir. Bunlar, en geniş çerçeve içinde ciddî olarak ele alınması gerekli,
Devletin temel meseleleridir.
Saygılar sunarım.
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Sayın Nuri Kinci.
NURÎ KIRCI — Muhterem Divan, muhterem üyeler ; saygıyla sizleri selâmlarım.
Sayın Bakanımızın ne kadar duyarlı davrandığının bilinci içinde
yiz. Şimdi efendim, öğretmenin başarısız olmasının nedenlerini 38 yıl
lık tecrübeme dayanarak belirtmek istiyorum. Bir defa, öğretmen is
tihdamı yanlış yönde kullanılıyor. Bugün birçok okullarımızda 1 okul
müdürü, 2 - 3 tane muavin, bunların yanında memur istihdam edilme
diği için okulda istihdam edilme mecburiyetinde kalan öğretmenler
vardır. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Ben 38 yıllık öğret
menim, sınıftan bir gün ayrılsam meslekten ayrılmam gerekir, tekrar
yapamam, şimdi şûrasını arz etmek istiyorum. Ne yapıp yapıp bu ka
dar emek verdiğiniz, öğretmenlik formasyonu kazandırdığımız, kendi
sinden verim sağlayacağımız öğretmeni bir kâtip yerine istihdam etme
meye çalışalım. Bir okul müdürü her şeyi yapabilir, okul müdürünün
yanma iki muavini ve öğretmen arkadaşlarımızın sınıflarına koyalım.
Bir sistem arayışı içindeyiz, sistemi kendi büünyemizde arayalım,
gerçeklere uygun olsun, Sayın Bakanlıktan istirham ediyorum, bunla
rın düzenlenmesi için tedbir alınacaktır, bu tedbirlerin alınmasında
köy öğretmenlerinden, şehir öğretmenlerinden bir grup toplanmalı,
bunların bilgilerinden faydalanılmalıdır, yoksa dışarıdan getirilecek sis
tem bu milletin gerçeklerine uymayacaktır, gene birtakım sorunlar or
taya çıkaracaktır. Ismarlama reçetelerle hasta şifa bulamaz. Millî örf,
âdet ve geleneklerimize sadık kalarak ve yarının geleceği olan yavrula
rımıza en iyi eğitim öğretim sistemini verecek bir kadronun oluşturul
ması, bu hususta programların yeniden düzenlenmesi gerekir.
Memleketimizin en büyük nehri olan Kızılırmak Nehrinin nereden
çıkıp ta nereye döküldüğünü bilmeyen bir öğrenciye Missisipi Nehri
nin uzunluğunu öğretiyorsak bu eğitim sistemi çarpıktır. Alacağımız
tedbirler köklü tedbirler olmalıdır. Memleketin çeşitli yerlerinden top
lanan bir öğretmenler kurulunun eğitim ve öğretim programının hazır
lanmasında söz sahibi olmalarıdır. Biz öğretmen olarak tarihi görevi
yerine getirmenin gururu içindeyiz, bunu tekrar tekrar Sayın Bakanı
ma şükranlarımla arzediyorum, bu imkânı verdiği için.
Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım.
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Sayın Sabri Salman.
SABRI SALMAN — Sayın Üyeler, millî ideallerin yayılması, sosyal
ve ekonomik Yaşantımızın gelişmesi, nitelikli öğretmen yetiştirmemize
bağlıdır. Öğretmen unsuru ihmal edilmiş hiçbir eğitim sistemi başarılı
olamaz. Öğretmen yetiştirme sisteminizi geçmişle kıyasladığımızda bu
gün dünden daha iyi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Bugün ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısı değişmektedir. Eğiti
min muhtevası değişmiştir, toplumun uzman düzeyinde yetişmiş insan
gücüne ihtiyacı vardır. Öyleyse, öğretmen, çağdaş bir eğitimin uygula
yıcısı olmak zorundadır. Bunun için;
1. Mevcut öğretmenleri süratle hizmetiçi eğitim kurslarından ge
çirirken, yeni yetişmekte olanları ve yetişecekleri de çağın ihtiyaçları
na cevap verecek surette yetiştirmeliyiz.
2. Öğretmen yetiştiren yüksekokul ve fakültelerle Millî Eğitim Ba
kanlığı arasında işbirliği sağlanmalıdır.
3. Öğretmen öğretmendir, öğretmenin küçüğü büyüğü olmaz, bu
nun için ilkokul öğretmenleriyle ortaöğretim öğretmenleri arasındaki
idari ve özlük farklılıklar hemen kaldırılmalıdır.
Eğitim yöneticiliğinde merdiven sistemi getirilmelidir. En alt sevi
yedeki bir yönetici bilgi, beceri ve tecrübesine göre zaman içerisinde
en üst düzeyde yönetim görevini alması sağlanmalıdır.
Öğretmenlik mesleğinin çekirdeğini oluşturmak üzere öğretmen ko
lejleri açılmalı, bunlar büyük oranda öğretmen yetiştiren yüksekokul
ve fakültelerle birleştirilmelidir.
Sonuç olarak diyebilirizki, öğretmenlik mesleği her yönüyle cazip
hale getirilmedikçe hiçbir eğitim sistemi başarılı olamayacaktır. Ülke
gerçeklerine uygun, başarılı bir eğitim için her şeyden önce ve kesin
likle daha yetenekli ve başarılı gençlerin öğretmenlik mesleğine yönel
tilmeleri şarttır.
BAŞKAN — Sayın Salman a çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Fevzi Öz.
FEVZİ ÖZ — Sayın Bakanımız, sayın şûra üyeleri; cumhuriyet
döneminde eğitimimizde çok önemli atılımlar yapılmış ve dünyaya ör
nek olabilecek nitelikte kuruluşlar meydana getirilmiştir. Bu kuruluş
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ların başında uzunca bir tarihi olan öğretmen okulları gelmektedir. Bu
değerli kuruluşlar hem Türk millî eğitiminin süratle gelişmesine, hem
de gelişmekte olan ülkelere örnek olmuştur. Öğretmen adayı seçimi,,
meslek öncesi hazırlığı ve hizmet içi eğitimi alanlarında büyük atılımlar olmuştur. Ne yazıkki bu kurumlara verilen değer zamanla azalmış,
ayrıca öğretmenliğin gücünü çok iyi bilen ideolojik ve politik müda
haleler bu kuruluşların gittikçe zayıflamasına yol açmıştır.
Nihayet yeterli tarihî birikimi, deneyimi ve elemanları olmadığı
halde Yüksek Öğretim Kuruluna devredilmiştir. Böyle bir durumda
YÖK, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen yetiştirme alanındaki yüz
yılı aşkın deneyiminden ve bu alanda yetişmiş elemanlarından yarar
lanma yoluna gitmemiş, aksine yetişmiş görevlilerin bir an önce tasfi
yesine yönelinmiştir. Böylece, cumhuriyet döneminin bu eşsiz abideleri
öğretim elemanlarıyla araç ve gereçleriyle, deneyimiyle tarihe gömül
müştür.
Türk millî eğitiminin en büyük kaynağı olan Gazi Eğitim Ensti
tüsü ile diğer eğitim enstitüleri niteliklerini kaybetmiş veya birer bi
rer kapatılmıştır. İlköğretmen okulları ise yerlerini adından başka bir
özelliği olmayan genel liselere dönüşmüş ve birçokları da kapanmıştır.
Bu acı manzarayı gören ben, yıllardan beri durumu Bakanlık Ma
kamına raporla arzetmekte, kongrelerde dile getirmekte, basın yoluy
la kamuoyuna bildirmeye çalışılmaktayım. Bu şûranın bu duruma bir
çözüm bulacağına inanmaktayız.
Öğretmenleri denetleyip değerlendiren bir kuruluşun görevlisi ola
rak son yıllarda mezun olan öğretmenlerin yetersizliklerini yakından
bilmekteyiz. Okuma yazma öğretme metot ve tekniklerini dahi okul
larında öğrenmemiş olan bu öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrencilerin
ne kadar yetersiz olduklarını Sayın Cumhurbaşkanımızın gezilerinde
televizyon başında birçok defa üzüntüyle izledik.
Öğretmen yetiştirilmesini, bu alanda uzun deneyimi olan Millî Eği
tim Bakanlığının bir sistem içinde yeniden üstlenmesinin uygun ola
cağı kanaatmdayız, Öğretmen ve müfettişlerin tayin ve nakilleri mes
leğe devam etmeleri ve huzurla görev yapmaları bakımından büyük
önem taşımaktadır. Bu yönden, pek çok yetişmiş elemanın görevden
ayrılmasına yol açan rotasyon konusunun yeniden ele alınmasının uy
gun olacağı kanısındayız.
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Bu arada şu önemli dileğimizi de Sayın Bakana ve sayın şûra üye
lerine sunmak istiyorum. Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi,
millî eğitim, ürününü geç veren bir alandır. Bu itibarla millî eğitim,
sürekliliği olan bir devlet politikası zeminine oturtulması gerekli bir
alandır. İşte bizim en büyük dileğimiz, bu sürekliliği ve politik yönden
tarafsızlığı sağlayacak bir sisteme kavuşmamızdır. Hükümetlere göre
-değişen politikalarla ve zayıf kimselerin sadece partilere, hatta bir par
ti içindeki gruplara yaslanarak Türk millî eğitiminin geliştirmeleri
mümkün olamaz. Bu ifadem her dönem için geçerlidir. Kendi kişisel
-düşüncesini işine karıştırmamak kaydıyla tüm güçlü ve yetenekli eği
timcilerden yararlanmak temel amacımız olmalıdır ve bu değerlerimi
zin çok sayıda olduğunu da yakından bilmekteyiz.
Bu şûrada Sayın Bakanımızın uygar kişiliğinde yıllardan beri öz
lemini duyduğumuz böyle bir amaca varabileceğimizi umuyor ve bu
umutlarla sizlere saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Rauf Nasuhoğlu. RAUF NASUHOĞLU — Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım;
öğretmen yetiştirilme konusundaki komisyon raporunu ben çok olum
lu buldum ve bundan mutluluk duydum. Yalnız, birisi teknikle ilgili,
öteki kapsamlı ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum.
Teknikle ilgili olan noktada; genellikle böyle bir raporda ayrıntı
lara fazla gidilmez, ama hiç olmazsa prensip olarak programların han
gi düzeyde olacağını ve bunların ne şekilde düzenleneceği hakkında
bilgi vermek gerekiyor. Bir örnek verirsek liselerde öğretmenlik yapa
cak olan bir öğretmenin, diyelim belirli dallarda, ben kendi mesleğim
den örnek vereyim, fizik dalında belirli bir düzeyde fizik öğrenmiş ol
ması gerekir. Batıda lisans düzeyidir bu düzey. Lisans düzeyi zaman
geçip istemler arttıkça yetersiz olabilir. Lisans düzeyi dediğimizde bu
nun içine tabiiki meslek dersleri dahil değildir, yani dal öğretiminin
lisans düzeyini bulması gerekir.
Bir öğretmen eğer fizikteki konturmekanik dersini almamışsa lise
düzeyinde fizik verebilmesi, çağdaş konulan işleyebilmesi mümkün de
ğildir.
Diğer konu da, derslerin krediye bağlanması gerektiği hakkında
hiçbir yerde rastlamadım. Çeşitli öğretim dallarımız var ortaöğretim
düzeyinde, bunlar arasında sadece yıllara bağlı bir basamak ifade edi
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liyor. Oysa derslerin krediye bağlanması eşdeğerliliği sağlama bakı
mından çok yararlıdır. Bu sistemi sanırımki uygulayan üniversiteleri
miz, kurumlanınız var. Bunu ortaöğretime, hatta daha aşağı basamak
lara getirmekte yarar vardır.
Bunun dışında, öğretmenler hakkında olumlu gördüğüm pek çok
öneriler var, bunlardan 15 maddelik son yaprakta bulunan öneriler
bence çok ilginç. Efendim, bu paragrafın başlığı; “Öğretmenlerin ça
lışma şartları, meslekî itibarı ve statüsü. Şimdi çalışma şartları söz
konusu olduğu zaman, okununca anlaşılıyorki maddi olanakların artı
rılması, öğretmenin, taplumun neler yapması gerektiği belirtilmiş. Bu
rada ilginç şeyler var, yararlı öneriler var.Umarızki bunlar gerçekleş
sin. Bütün üyelerin elinde broşürler olduğu için görebilirler. Ama öğ
retmenimiz, burada yazılmasına, sadece buna ne kadar inanır, bundan
gerçekten çok sevinir mi? Bunu bilemiyorum. Çünkü öğretmenimiz ih
mal edilmeye o kadar alışmıştır ki, kendisinin böylesine bir takım vaadlerle kolayca sevineceğini zannetmiyorum. Yalnız bunun 15 madde
lik önerilerin en sonunda bir 15. madde var ki şöyle diyor, “öğretme
nin meslekî itibarının manevî yönden de ele alınması zarurî görülmek
tedir.“ Gerçi açıkça söylenmemiş, ama burada ne kastedildiği oldukça
açık.
Sayın arkadaşlarım, öğretmenlerimizin her derdine her dereceden
toplumun birtakım çalkantılara düştüğü zaman çektiği İstırapları ve
sıkıntıları biliriz. Nedense bir alışkanlık haline gelmiştir, eğer bu gibi
çalkantılara sebep aranırsa, bunda en başta her dereceden öğretmen
lere başvurulur, kaynağının onlarda olduğu öne sürülür. Bu, aslında
yanlış olduğu kadar çok haksız da bir tutumdur. Öyle olmakla birlikte
bu gene olagelmektedir, Tanrı ilerisinden korusun. Eğer gene vakm bir
gelecekte böyle bir şey olursa, gene aynı deneyimlerden geçmemiz
mukadderdir.
Bu durumda öğretmenin öğrencisinin karşısında, ailesinin ve top
lumun karşısında ne şekilde nasıl çıkabileceğini kestirmek kolay değil
dir. Eğer öğretmene itibarını iade etmek istiyorsak, huzur içinde gö
rev yapmasını istiyorsak, öğretmenin gerçekten toplumumuza yararlı ol
masını, gençlerimizi iyi yetiştirmesini istiyorsak, onların bu acısını
mümkün olduğu kadar gidermek gerekir. Ben hatta bunun için bir
öneride bulunmak istiyorum. Bir mahkeme kararma dayanmadan gö
revden alman öğretmenlerin görevlerine iadesi için şûra karan alınma
sını öneriyorum.
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Saygılarımla.
B A ŞK A N — T e şe k k ü r e d e r im .

Sayın Mustafa Şen.
MUSTAFA ŞEN — Sayın Divan, şûranın güzide üyeleri; hepinizi say
gıyla selâmlarım. Efendim, ben meslek dersleri öğretmeni olarak, 1954
yılında öğretmen okullarında göreve başladım. 1978 yılında emekli ol
dum. Bütün meslek hayatım öğretmen okullarında geçti. Öğretmen ye
tiştirme konusunda konuşmacılar, raporda yer alan hususlar tamamen
tatmin edici olmakla beraber, ben özellikle şu hususa temas etmek is
tiyorum. 6 sınıflı öğretmen okullarımıza 12 yaşındaki köy çocuklarını
alıyor, onları yıl boyunca yatılı olarak elimizde yoğuruyorduk, mutlaka
iyi yoğurduk diye bir iddiade bulunmak mümkün değil, elbetteki kusur
larımız olmuştur, çeşitli sebeplerden olmuştur, bizden gelen kusurlar
olmuştur, ama herhangi bir temel eksiklik düşünemiyorum. Alnımızda
bilgilerden bir çelenk, nerede bunlar; çünkü öğretmen okulları hseye
dönüştürüldü, eğitim enstitüleri üniversite bünyesinde yer aldı. Artık
öğretmen olarak yetişiyorum diyen gencimiz yok. Genelde bilimsel ye
tişiyorlar, genelde tamamen branşlaşmamış bir şekilde ve öğretmenli
ği şu veya bu sebepten seçiyorlar.
Onun için, mutlak surette geçmişteki tecrübelerden yararlanmak
suretiyle geçmişteki hataları bulup onları düzeltmek ve ıslah etmek su
retiyle parasız yatılı öğretmen okulları sistemine dönmekte bu mem
leket için fayda vardır. Orduya subay yetiştirildiği gibi bir sistem içeri
sinde öğretmen yetiştirilmesi meselesi ele alınırsa, bu konu halledilir,
aksi taktirde şu veya bu şekilde mesleğin içine girmiş olan, öğretmen
olan kimselerde millî kültür, millî şuur ile nereye varacağını kesin ola
rak belirlemeden amaca ulaşmamızı pek mümkün görmüyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Mehmet Ural.
MEHMET URAL — Efendim, Millî Eğitim Şûrasını saygıyla selâm
lıyorum. Öğretmenler galiba biraz fazla konuşuyoruz. Bende o hataya
düşmemek için yazılı metni okumaya çalışacağım.
Efendim, raporda bence (a) ve (b) şıklan arasında çelişki var. Ge
nel lise ve ilkokul öğretmenleri seçilerek okutulurken, teknik meslek
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okulu öğretmenleri yaygın teknik eğitim ve meslek liselerinden seçi
liyor. Bana göre bu bir çelişki.
(i) şıkkmdaki "Mülakat sınavı" deyimi yanlış, mülakat sınavı ol
maz, mülakattır.
Uzman öğretmen kavramı oldukça ters, uzmanlık, akademik bir ka
riyerdir, eğer mevcut öğretmenler arasından seçilecekse bu nasıl seçi
lecektir, açık değil.
7 maddede topladımım görüşlerimi arzedeyim.
Birincisi Öğretmen yetiştirmenin ve eğitimin, dolayısıyla bir şart
landırma meselesi değil, bir şuurlandırma meselesi olmasını bilmeliyiz.
Bu sebeple, fakir aile çocuklarının öğretmen liselerine alıp şartlandır
ma yoluyla onları sadece öğretmenliğe mahkûm etmek doğru değildir.
İkinci husus, ilkokul öğretmeni dağ başında yalnız kaldığı ve okul
bekçi parasına çalıştığı, son zamanlarda da kurşunlandığı sürece aday
kalitesi yükselemez.
Üçüncüsü, eğitimin olumsuz sonuçları sadece okulların ve öğret
menlerin omuzuna bırakılıp, öğretmene destek verilmediği sürece kali
teli aday bulunamaz.
4. sü Türkiye Bakanlıkta da öğretmen yetiştirmeyi denedi, sonuç
1980. Eğer 1980’e gelinceye kadarki Türkiye’yi beğeniyorsanız ona dö
nelim derim, aksi takdirde geliniz doğruları, iyileri arayalım.
5. si Millî idealizmi sadece öğretmenden, subaydan ve polisten bek
lemek ve bunları özel olarak eğitmek yanlış. Geliniz eğitim seferberliği
ilân edelim. Geliniz bütün okullarımızın, TRT nin, belediye hizmetleri
nin yönetici hizmetlerinin, cami, hastane, postane ve pastanenin kali
tesini yükseltelim, yalnız öğretmenin değil.
6. sı öğretmen yetiştirme konusunda ciddi hatalar vardır. Seçimde
ciddi hatalar vardır. Programları değerlendirip izlemede ciddi hatalar
vardır. İstihdam konusunda çok ciddi hatalarımız vardır, bunlara eğil
mek, bunları rapora yansıtmak faydalı olur kanaatindeyim.7
7. si öğretmen yetiştirme işi kadar öğretmenlere rehberlik yapacak
kişilerin yetiştirilmesi önemlidir, yani müfettişlerin. Bu raporda bu ek
siklik vardır. Eğitim fakültesi bilimleri bölümleri ciddi olarak dikkate
alınmalıdır. Öğretmen yetiştirmede pedagojik formasyonun önemini gö
rüyorsak, YÖK, fakülteler, üniversiteler ve bakanlık ciddi olarak peda-
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gojik formasyon derslerinin kalitesini düşünmelidirler ve fazla oynamamalıdırlar.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Nusret Karcıoğlu.
NUSRET KARCIOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım;
öğretmen yetiştirme komitesinin raporunu dikkatle okumaya çalıştım,
güzel hazırlanmış ve sonunda öğretmenliğin geleceği ve refahı için bir
takım temennilerde bulunulmuş. Bunlardan bazıları son derece gerçek
leşmesi bakımından güç. Teklif etmek, şöyle olsun demek son derece
kolay, fakat gerçekleştirmek güç, ama iyi organize edilmiş ve çalışkan
bir ekiple Millî Eğitim Bakanlığı bunların çoğunun altından kalkabilir.
Bu bakımdan, Allah Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı olsun.
1923-24’lerde, Cumhuriyetin kurulduğu zaman okur yazar oranı yüz
de 10 civarındaydı, zamanla bu arttı, 1927'de Arap harflerinden Romen
harflerine geçişimiz dolayısıyla okur yazarlık oranı bir anlamda yine
sıfıra indi sayılır. Ondan sonra bugün zamanımıza kadar okur yazarlık
oranı yüzde 80’in üstüne çıkmıştır.
1920lerde lise sayısı çok mahdut iken, lise mezunları parmakla
gösterilirken, bugün lise mezunlarının sayısı 400 binin üstündedir. Görülüyorki, milletimizin kültür seviyesi bilgi seviyesi yükseldikçe öğret
menin de kültür seviyesinin bilgi seviyesinin yükselmesi arzu edilir.
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla kurulan hatta bir kısmı ondan evvel
olan öğretmen okulları, ona dayalı olan eğitim enstitüleri, ona davalı
olan Yüksek Öğretmen Okulları yalnız Millî eğitim değil, bugün üni
versitelerimizin temelini teşkil eden çok kıymetli elemanlar yetiştirmiş
tir. Tabii milletimizin kültür seviyesinin artmasıyla öğretmenin kültürseviyesinın artması arzu edilmiştir. Bilgili öğretmenin kültür seviyesi
nin artması arzu edilmiştir. Bilgili öğretmen ancak iyi öğrenci yetişti
rir, bu prensip kabul edilmiştir. Onun için, öğretmen okullarının süre
lerinin arttırılması üniversiteye bağlanması senelerce arzu ettiğimiz bir
haldi. Nihayet bu, 1980-82 yıllarında gerçekleşmiş oldu, ama bugün Sa
yın Bakanın ve sayın ilgililerin konuşmasından anlaşılıyorki, öğretmen
yetiştirme konusu eğitimcileri tam anlamıyla tatmin etmemektedir, sa
yıları ve kaliteleri itibariyle.
Üniversiteden tekrar ayrılıp Millî Eğitim Bakanlığına mı bağlansın
yahut bugünkü haliyle devam mı etsin, bunlar ayak üzeri halledilecek
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meseleler değildir. Onun için, daima merak ederim, bu konuda şöyle
bir araştırmanın yapılması son derece faydalı olur.
Bundan sonra ortaokul mezunu olarak öğretmen okuluna girmiş,
öğretmen okulunu bitirdikten sonra eğitim enstitüsüne girmiş yahut
yüksek öğretmen okuluna girmiş, ondan sonra öğretmen olmuş insan
larla üniversitelerin herhangi bir bölümünden, öğretmenlikle ilgili ol
mayan herhangi bir bölümünden mezun olduktan sonra iş bulamamış,
haydi canım Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edeyim, onların ihti
yaçları var, öğretmen olayım diyen insanlar arasında takipedilecek bir
fark var mıdır, meslekte başarıları, tutumları bakımmdan; böyle bir
araştırma yapılmamış. Benden önce bir meslektaşım da bir araştırma
nın olmadığından bahsetti, hakikaten böyle bir araştırmaya ihtiyaç var.
Hatta merak ederim, Millî Savunma Bakanlığı nın ortaokul seviye
sinden itibaren okulları vardır, yani 15-16 yaşında askeri okula girmiş,
asker olmayı daima hayal etmiş, yahut mesleğindeki bir generali örnek
olarak almış bir insanın orduya katılmasıyla, sonradan lise mezunu
veya üniversite mezunu bir insanın, orduya katıldıktan sonra intibak
ları arasında fark olmuş mudur; yani Millî Savunmanın böyle bir araş
tırması var mıdır, daima merak ederim.
Muhterem arkadaşlarım, iyice araştırma yapılmadan, ciddi tetkik
ler yapılmadan şu olsun veya bu olsun demek son derece yanlış bir tu
tum olur kanısındayım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın İlhan Özdil.
İLHAN ÖZDİL — Sayın Başkan, şûranın değerli üyeleri; Sayın
Başkan, yakinen bildiğiniz gibi bu şûrada tartışılan eğitim modelinin
yasal çevresini oluşturan Millî Eğitim Temel Yasasının, ki kollektif
çok katılımlı bir çabanın ürünüdür, bunun birinci derecede sorumlu
luğunu taşıyorum ve onun kıvancını yaşıyorum. Yasa haline dönüştü
ğünde, ülke için değerlendirmeler öylesine geniş kapsamlı ve de iddialı
bir modelinki evrensel bir kabul de görmüştür, bunun gerçekleşebil
mesinin her şeyden önce sürekli bir siyasi iradenin varlığıyla mümkün
olabileceğini vurgulamak isterim.
İkincisi, aşamalı olarak çok ciddi uygulamalarla gerçekleşebileceği
ve ayrıca da bu kapsamdaki bir yasanın gerçekleşebilmesi için bu ya-
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şada öngörülen hedefleri davranışa dönüştürmüş bir eğitim kadrosu
nun yeniden oluşturulmasıyla mümkün olacağını vurgulamaktı. O nedenledirki, bir yatırım biçiminde öğretmenlik mesleğini yeniden düzen
lemeyi yasada, bu mesleğe kariyer bazında sadece bir yükselme değil,
özlenen yeni bir düzenlemeyi de beraberinde geliştirmiştir. Şimdi, tartı
şılması gereken bu çerçeveyi uygulamaya nasıl dönüştüreceğiz sorusu
dur. Bunun cevabını bulabilmektir. Bunun için öneriler getirilmekte
dir. Çünkü burada tartışılan, tekrarlanan ve değerli olduğu kuşkusuz
olan pek çok görüşler yasanın içeriğinde ilkeler halinde zaten vardır.
Bu otursa da oturmasa da yasa içeriğinin geniş çapta anlaşıldığını gös
teriyor.
Yasa, öğretmenlik bazını yüksek öğretime dayandırmıştır. Geçmiş
te pek çok değerlerden geçilmiş, pek çok geçici önlemler alınmıştır,
ama gelinen noktada hız saptırmasını gerektirecek yeni arayışları içine
hiçbir zaman girilmemesi gerekir. Bu, şu hususla ilgili: Siz de hatırla
yacaksınız, komisyonda öğretmenleştirme çabasının bir aracı olarak
öğretmen okullarının yeniden ihya edilmesi gibi bir öneriyi de içeriyor.
Bu kabul de görüyor. Halbuki bunun yasanın özüne ilke itibariyle ve
öğretmenlik mesleğinde aranan nitelikler itibariyle kesin olarak ters
düştüğünü belirtmek isterim. Birincisi bu.
İkincisi, ortaokul düzeyinde bir mesleki hazırlık açısından görül
düğü takdirde öğretmen yetiştirme, o zaman diğer meslek kuruluşla
rında olduğu gibi, bu orta dereceli meslek kuruluşunda terminal bir
niteliği olması gerekli, yani dikey geçişi yapamadığı takdirde bu insan ne
olacaktır? Bunun cevabı yok. Eğer denirseki, biz bunları yardımcı öğ
retmen, ihtiyaç alanlarında şu veya bu şekilde istihdam ederiz dediği
niz taktirde, o zaman yasanın yükseltme ve yüceltme gücüne ters dü
şersiniz ve öğretmenlik kesiminin de yeni bir sorununu da başlatmış
olursunuz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın İbrahim Arıkan.
İBRAHİM ARIKAN — Sayın Divan Başkanı, şûranın değerli üyele
ri; hepinizi saygıyla selâmlarım.
Ben konuya komisyonun hazırladığı raporun bir temel çelişkisin
den bahsetmek istiyorum. Önce raporu hazırlayan arkadaşlara teşekkür
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ederiz, geniş bir rapor hazırlamışlar, ancak temel çelişkiyi de belirtmek
gerekiyor. Bu çelişkiyi anlayabilmek için birkaç cümleyi rapordan oku
mak istiyorum.
1. Cümle öğretmen liselerini kastederek, "Bu liselere gerek yatılı ge
rekse gündüzlü olarak alınacak öğrenciler sınavla ve mülakatla seçil
melidir".
2. Cümle "B ir öğretim sisteminin başarısı mutlaka öğretmenin nite
liğine bağlı olmaktadır".
3. Cümle "Öğretmenlik Mesleği, bir milletin kaderini tayin eden
meslektir."
4. Cümle "Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yö
netim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir."
Bu cümlelerin hepsine canı gönülden katılıyoruz, yani ortaya koy
duğu anlam, hedef gerçekten öğretmenliği tanımlayan, öğretmenlik için
çok güzel ifadelerdir. Öte yandan, öğretmen yetiştirme sistemine geçi
yoruz.
Bu sistemde öğrenci seçimini genel üniversite sınavlarına bağlıyor.
Malûmunuz olduğu gibi, öğrencilerin en son tercih ettikleri durumda
olan bu istekle önce eğiteceğiniz hamuru iyi seçmeniz mümkün değildir,
önce hamuru seçmek zorundasınız eğitmek için. Bu bakımdan, bir yan
dan özellik arz ettiğini belirt>rken, diğer yandan seçimini ÖSYM sistemi
ne bağlamış olması temel bir çelişkidir.
İkinci bir husus, öğretmenin yetişmesinde bir hususiyet ve bir özel
lik gerektiğini belirttikten, öğretmeni genel üniversite sistemi içerisinde
yetiştirmeyi amaçlıyor. Bununla ilgili bir anımı arzedeceğim.
Fen Fakültesi yöneticilerinden bir arkadaşıma, sizin yetiştirdiğiniz
öğretmenlerin şu şu eksiklikleri vardır, niçin oluyor dediğimde; aldığım
cevap aynen şöyleydi; Arkadaşım, biz fizikçi yetiştiririz, biz kimyager
yetiştiririz, biz biyolog yetiştiririz bunlar sizde de öğretmenlik görevi
alıyormuş, bu benim sorumluluğum değildir.
İşte bu zihniyetle üniversite öğretmen yetiştirirse, yani öğretmene
pedagojik formasyon verilmezse bu durumda yetişen öğretmenlerden
fazla bir şey beklemek mümkün değil.
Buna karşılık bir başka model vardır, Türk Ordusu çok ulvî bir gö
rev yapar, eğitim ordusu da aynı şekilde bir görev yapar. Türk Ordusu
subayını, astsubayını kendi amaçları doğrultusunda yetiştirir, başka bir
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yerde yetişen kişiyle orduyu yönetmez. Millî eğitim ordusu da kendi öğ
retmenini, yöneticisini kendi yetiştirip kendisi bunlarla ancak bir yere
gelebilir. Aksi halde dışarıda başka duygularla yetişmiş kişinin öğret
menlik yapması veya öğretmenlik mesleğini yürütmesi mümkün değildir.
Daha önceden bir model vardı, ben naçizane bu okuldan mezun ol
ma şerefine eriştim. Karşınızda oturan porfesör, doçent, rektör ve eği
timin yüksek yöneticileri de bu okuldan mezun olmuştur, üzüldüm. Bu
okulun hangi hatalarını gördüler de, bu raporda böyle bir topluluğu
önermediler. Bunu burada izah ederlerse sevinirim.
Hepinizi saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın İhsan Kurt.
İHSAN KURT — Sayın Divan, sayın üyeler; öğretmen yetiştiren ku
ruluşlarda sorumlu yönetici olarak, öğretmen olarak 26 yıl görev yap
mış bir insan olarak öğretmenliğin, şimdiye kadar benden önce konuşan
arkadaşlarım, öğretmenliğin yasada tanımlanan bilgi, alan bilgisi, mes
lek bilgisi ve pedagojik formasyon noktalarına değindiler, ama öğretmen
liğin bunlarla birlikte olacağı kanaatim taşımıyorum. Tıpkı belli bir me
lodiyi meydana getiren notalar eğer sizin istediğiniz düzen içinde bir ara
ya gelmezse istediğiniz sesi vermez. O bakımdan, kendisine model ola
rak seçtiği öğretmenini, kendisi gibi olmayı arzuladığı öğretmeninin
anlayışında, inanışında, ruhunda olan bir insanla içiçe, yüzyüze etkileşim
içinde bulunmadığı sürece iyi bir öğretmen olması mümkün değildir.
Benden önceki arkadaşlarım da zaman zaman açık veya kapalı olarak
noktaya temas ettiler. Ancak, ben ille öğretmen fakültede, ille öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluşta yetişsin demiyorum ama
öğretmeni o mesleği yapacak, gereklerini yerine getirecek duygu yönün
den, fikir yönünden, mesleğini yerine getirecek insanların sahip olması
gereken meslek bilgisi pedagojik formasyonun, genel kültür açısından
mutlaka gerekli görüyorum ve burada dikkatimi çeken bir nokta var ve
sanıyorum üçüncü konuşan üniversiteden bir sayın konuşmacı ifade et
tiler. Eğer bugün üniversitelerde iyi öğretmen yetişmiyorsa, o Millî Eği
tim Bakanlığından miras aldığımız insanların hâlâ çalışmasını yürüt
tüğü kuruluşlardan kaynaklanmaktadır. Eğer bunu doğru sayarsak, o za
man raporda yer alan 2 yıllık meslek yüksek okullarının 4 yıla çıkarıl
masını son derece sakıncalı görüyorum. Bugünkü eğitim ve öğretim kad
rosuyla, gelecekteki gelişmelere uygun elemanlar yetiştirilirse, bu
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gün eğitim yüksekokullarının çoğunda yeterli akademik bilgiyi vere
cek, aktaracak mesleğin gereğini yerine getirebilecek düzeyde in
sanlar olduğundan kuşkum var ve oradan mezun olanların çalışmaları
nı yakmdan izlediğimiz zaman da bilimsel olmasa dahi davranışları bize
bunun ne denli doğru olduğunu göstermeye yetiyor.
Onun için, 4 yıllığı geleceğe dönük olarak mutlaka olmalı, ama bu
gün bir sisteme oturtulmadan iki yıllık meslek yüksekokullarını hemen
4 yıla çıkarmanın son derece sakıncalı olacağı kanısındayım. Akademik
yönden başarının sağlanabilmesi açısından da akademik bilgi bakımın
dan istediğimiz ölçüye sahip, pedagojik formasyona sahip öğretmenleri
yetiştirebilmemiz de bugüne kadar 2547 sayılı Kanunun uygulamaya
konduğu günden bugüne değin eğer üniversite, o eğitim fakültelerine
yeterli özeni gösterememiş, onların yeniden organizasyonuyla meşgul ol
manın yoğun mesaisi içinde bunu gerçekleştirememiş ise en azından bun
dan sonra oraya vereceği özenle, itina ile ister üniversite içinde kalır,
üniversiteye bağlı olur, ama mutlaka üniversel ve akademik bir eğitim
den geçmeleri, eski yüksek öğretmen okulu modelinde de zaten öyleydi.
10 yıl yüksek öğretmen okulunun müdürlüğünü yaptım, öğrencilerim
bağlı oldukları fakültelerde alan bilgisini alır, ama yüksek öğretmen
okulunda, yıllarca öğretmen okulunda, ben öğretmen olacağım hayaliyle
düşünen ve ona özenen kişinin oradaki bilgisi birleşince istediğimiz tip
öğretmenler meydana çıkıyor ve bugün Millî eğitimin en üst kademesin
deki çeşitli insanların konuşmasına neden oluyordu.
Teklifim şu; hangi halde olursa olsun, öğretmenin istihdam poli
tikası, öğretmenin teftişi, öğretmenin ücret politikası istenilen düzeyde
düzenlenmediği sürece, hangi düzeni getirirsek, hangi seksiyonda, hangi
bölümde yetiştirilmesini sağlamaya çalışırsak çalışalım, gayretimiz boşa
olacaktır.
Arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tevfik Göksel.
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TEVFİK GÖKSEL — Sayın Başkan, sayın. üyeler; eğitim meselesi
nasıl ülkelerin birinci plânda gelen meselesi ise, öğretmen de eğitim
hizmetlerinin en başta gelen çözüme bağlanması gereken meselesidir.
Türkiye'de öğretmen yetiştirme meselesi birçok dalgalanmalar ge
çirmiştir. Kanaatımca, kendim yüksek öğretmeıili değilim, ama yüksek
öğretmen okulunda 6 sene hizmet verdim ve yüksek öğretmen okulları
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nın yetiştirmiş olduğu, benden önceki arkadaşlarımın söyledikleri için
tekrar etmeyeceğim, ama her şeyden önce öğretmenin kaynağı mesele
sini halletmek gerekir. Bence öğretmenlik kaynağı meselesini de daha
önce orta dereceli okullarda aramak gerekir. Bunlardan 3 ve 6 yıllık
öğretmen okullarımız vardı, öğretmen okullarından hazırlık sınıflarına
seçilen en başarılı öğrenciler yüksek öğretmen okullarının hazırlık sınıf
larında yetiştirilir, üniversite imtihanlarından sonra da girebildikleri
fakültelerde mecburi hizmetle de bağlı oldukları için yüzde yüz istihdam
imkânları da bövlece yaratılmış olur.
Bugün aramızda pek çok yüksek öğretmen okulu menşeili arkadaş
larımız var, çeşitli seviyelerde ve eğitimin de en parlak, en güzide ele
manları idiler. Bugün bunlar da yüksek öğretmen okullarının kapatıl
masından bu yana maalesef bunlar da artık millî eğitimden uzaklaşma
durumundadırlar.
Teklifimiz şudur; gene kaynak meselesine eğilmek gerekir. Kabili
yetli öğrencilere imkân ve fırsat eşitliği vermenin en iyi yolu 3 ve 6 yıllık
öğretmen okullarının ihdasıdır. Bugün geçmişte öğretmen okullarından
mezun olup da üst seviyede tahsil yapamayan çocukların doğrudan doğ
ruya ilkokullara öğretmen olarak gittiğini biliyoruz. Bu taktirde bunla
rın daha üst sınıflara, sınıf öğretmenliği okullarına imtihansız doğrudan
geçmeleri sağlanmalıdır. Yükseköğretimde yetiştirme modeli ne olursa
olsun, yüksek öğretmen okulları yeniden ihdas edilmelidir.
Fransa'da yüksek öğretmen okulunun tarihçesi oldukça eskidir ve
ilim adamı, filozofa yüksek öğretmen okullu olmanın şerefini her zaman
taşımaktadırlar, yani yüksek öğretmen okulundan olmak ayrı bir şeref
payesi olarak geçmektedir orada. Türkiye bu modeli en iyi şekle getir
mişti, fakat 1978 yılında son verildi.
;
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Diğer yönden, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu için teknik öğ
retim ve meslekî eğitim alanında bu durum yoktur.
Aynı paralellikte meslek lisesi veya ticaret lisesi teknik eğitim ala
nında, çeşitli şeylere göre, onların da kaynak sorunları ancak bu okul
larda en azından öğretmen olacakların iyi bir seçimi ve öğretmen sınıf
ları ihdas edilmesi ve kaynağın da oradan temin edilmesi gerekir.
Bugün görünen odurki, her ne kadar komisyon çalışmalarında il
gililer daha biz yeniyiz, yeni mezun verdik dediler, aslında 6 sene evvel,
kendilerine geçtiğinden beri her sene mezun veriyorlar, yani bir defa
mezun etmiş değiller. Görünen odurki, ne eğitim fakültelerinde ne di
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ğer fen edebiyat fakültelerinde ve benzeri fakültelerde hiçbir üniversi
tenin ortak programı, mevcut ortak programı bulunmamaktadır. Yani
bazılarında mevcut olan dersler bazılarında yoktur, birçoklarında bazı
dersler hiç yoktur. Bu bakımdan zaten en iyi öğretmenin yetiştirilmesi
meselesi Türkiye'nin geleceği meselesidir, nesillerin yetiştirilmesi me
selesidir.
Derimki, en iyisi yüksek öğretmen okulları muhafaza edilmek, yani
yeniden ihdas edilmek kaydıyla bu işin üniversel seviyede Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı olarak düzenlenmesinden yanayım. Çünkü, hem prog
ram bütünlüğünün sağlanması, hem de istihdam alanlarının daha iyi
tespit edilmesi imkânları vardır. Geçmişte hataları olmuştur, ama ya
şanmış birtakım tecrübeler vardır, bu hataların tekrar edilmesi için bir
sebep değildir, geçmişte olanlar. Bu bakımdan, meseleye yeni bir bakış
açısı getirmek ve modeli iyi çizmek gerekir.
Eğitim fakülteleri, mesleki eğitim ve teknik eğitim fakülteleri bir
üniversite içinde toplanabilirler kanaatmdayım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim.
Sayın Rauf İnan.
RAUF İNAN — Sayın Başkanlık Divanı, sayın şûra üyeleri; öğret
men yetiştirme komisyonunda konuşmaya şöyle başlamıştım;
Öğretmenlik, bir bilgi aktarma işi değil, bir kişilik yetiştirme işi
dir, eğer öğretmen bu kişiliği yetiştirmezse istediği bilgiyi aktarsın.
Ama bu bilinçte olmasıdır. Bizim şûraların 7 sinde bulundum ve bun
da da bulunmaktan mutluyum. Bu şûranın bir özelliği, bir üstünlüğü,
özgürlüğü var, önümüzdeki 12 yıl sonra gelen yeni yüzyıla göre insan
yetiştirmek. Bunun üzerinde durmak gerekiyor, ben de özellikle bu gi
rişimin gerçekleşmesini dileyerek düşündüklerime değineceğim. Buna
varabilmek için Bakanlığın 1946'dan sonraki zihniyetini değiştirmesi
lâzımdır. Bakanlıkta olan her yetkili, müsteşarıyla, genel müdürlükle
riyle öğretmen olduğunu unutmamalı ve öğretmenlerden ayrılmamalıdır.
O zamana kadar Bakanlığın ileri gelen yetkilileri öğretmenler arasındaki
başarılılardan seçilirdi, hatta önceki konuşmada da söyledim, Bakan,
öğretmenler arasına katılmalıdır. Bunu gelişigüzel söylemedim, çünkü
Haşan Âli'nin bir öğretmenle olan tartışmasını ve oradaki içtenliğini
dile getirdim.
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Öğretmen okulları için Sayın Mustafa Yener’in, Dr. Fevzi Öz un,
Prof. Karahan'm görüşlerine katılıyorum, onların birçokları da konuş
tular, yalnız bir şartla, öğretmen, halk katmanlarından alınır, özellikle
sizin hiç biriniz öğretmen olarak gelenler yüksek katmanlardan alın
mış değilsiniz, hep halk katmanlarmdansmız. Halk katmanlarında en
yoğunu köydür, köy katmanlarından almak lâzımdır. Dün Sayın Bül
bül, sadece öğretmen değil, her yetkili oradan alınmalı demişti, bu
doğrudur.
Bizim 21. yüzyıla kavuşmamızın eğitim açısından en önemli bir
konuyu gözden kaçırdık; öğretmen yetiştirme konusunu. Komisyonda
da bunu tartıştık. Öğretmen üniversiteden mi yetişmeli, ayrıca mı
yetişmeli; bu daha da tartışabilir, ama mesele burada değil. Ya öğ
retmen gereksinmesi, ya bugün okulların durumu, 21. yüzyıla vara
bilmek için kaç yüzbin öğretmen gerek, bunun üzerinde biz hiç dur
madık. Biz hep nitelik üzerinde durduk, nicelik üzerinde durmak lâ
zım. Sayısal bakımdan devletin önünde büyük, Himalayalar kadar
sorun vardır, buna bugünden başlamak lâzımdır. Acaba olur mu,
olmaz mı?
Arkadaşlar, bu millet bunun denemesini yapmıştır. En yoklukla
rın olduğu zamanda, siz hiçbiriniz o yıllardaki yokluğun ne olduğunu
benim kadar bilemezsiniz, o yokluk yıllarında karar vermişti devlet.
Türk Milletini okutacağım, hem de 25 yılda. Türk Ulusunu okula, öğ
retmene yeterli düzeyde kavuşturacağım. O yıllar yokluk yıllarıydı. Ba
kın o yıllarda sadece 940'larda neler yapılmadı; bir tanesini söyleyeyim.
Türkiye sınırlan tehlike içindeydi, 600 bin üretici sınırlan beklemek
için tüketici olmuştu, işte o yıllarda neler yapılmadı; en başta halk
evleri kuruldu, 450 ye yakın şehirlerde, 4500 e yakın köylerde binalar
da bu halk eğitimiydi. Ayrıca köy enstitüsü, erkek kadın gezici sanat
«öğretmenleri yetiştirildi, köy eğitimi seferberliği gerçekleştirildi, 1943’te bir çırpıda teknik öğretime 82 milyon lira verildi. Ne demektir 82
milyon lira, bugünkü Millî Eğitimin bütçesi. O yokluk yıllannda kitap
lıklar, müzeler kuruldu, opera, tiyatro, konservatuvar, sanat eğitimi;
yalnız şunu söyleyeyim, o yıllarda Bakanlıkta bir tek otomobil var, o
da Bakanındı. Şimdi ne kadar var bilmiyorum, şu toplantılarda görü
yoruz bir hayli siyah renkli arabalar var. O yıllarda vilayetlerde sa
dece valilerin arabası var, şimdi kimlerin yokki. Bütün korkum şudur;
biraz daha ekonomik bakımdan ilerlersek okul müdürlerine, milletve
killerine falan da resmi arabalar tahsis edilecektir yine eğitim unutu
larak. Eğitimin unutulmaması lâzımdır, bu savurganlıklar ortadan
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kalksa, eğitime Sayın Millî Eğitim Bakanının istediği amaca varacak
olanak vardır. Hatta şu kadar söyleyeyim, okulların yönetici odaları
nın lüksleri; odalar çalışma yeridir, dinlenme yeri değildir, onlar kal
dırılsa ve hükümet dairelerindeki odalardaki lüks kaldırılsa bu mem
leket okul başarısını sağlayabilir ve 21. yüzyıla hazırlanabiliriz.
Efendim, Gazi Eğitim Enstitüsü gibi dünyada başka o değerde*
nitelikte bir enstitü bilen var mı acaba, varsa rica ederim el kaldırsın.
Kaldırılmadığına göre yok, ben Orta Avrupada göremedim, Gazi Eğitim
Enstitüsü dünya ölçeğinde çok değerli, eşi yoktur, o enstitü bugün yok
tur, o enstitünün binasıyla, bütün özellikleriyle yeniden kurulması lâ
zımdır, eğitim tarihine karşı, Türk Ulusuna karşı sorumluluğumuzdur.
Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğudur, bir an önce onu yeniden
kurmak lâzımdır.
Dün değindim, 10 milyon öğrenciden 1,5 milyonu sınıfta kalıyor*
bu ne demektir, bırakın toplumdaki yaptığı yıkımı, millî eğitimin büt
çesindeki yıkım nedir?
Üniversiteye öğrenci seçimi ayrı, fakat liselere öğretmen yetiştiren
kurumlara Allah aşkına bu ÖSYM'yi kullanmayı. Bu memleketin tari
hinde geçmiş yüksek köy enstitüsüne öğrenci seçme süzme nasıl yapı
lıyordu ise, 1958-59’da yüksek öğretmen okuluna öğrenci seçimi nasıl
oluyorsa yine ona dönelim.
t

*-

Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Cahit Tutum.
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, sayın şûra üyeleri; Öğretmen
yetiştirme konusuna özellikle iki noktadan görüşlerimi sizlere sunmak
istiyorum. Önce yetiştirme işleri, kimi yetiştirmek istediğimize bağlı
dır. Öncelik kimin yetiştirileceğidir. Eğer yetiştireceğiniz kişinin yerine
getireceği hizmetin özelliğini iyi tanımlar, iyi belirlerseniz, o hizmeti
yerine getirecek kişiyi eğitmeniz ve yetiştirmeniz o kadar kolaydır.
Biz bu yalın mantığı bir türlü öğretmenlik mesleğinde uygulayamadık.
Önemli olan önceliği olan sorun, filan yere mi bağlansın kurum, sta
tüsü şu mu olsun sözünden ve yargısından önce, öğretmenlik mesleği
nin ne olduğudur. Bana göre bu raporda en büyük eksiklik bu öğret
menlik kariyerinin gerçek anlamda bir kariyer olduğu görüşünün yeteri
kadar işlenememiş olmasıdır. Hatta kısmen düzeltilmesine rağmen*
öğretmen mesleğine eleman yetiştirmek sorununu salt hizmet öncesi
bir sorun gibi algılandığı izlenimi verilmiştir.
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Bu noktada temel yanılgı ve yanlışlık şuradan kaynaklanmakta
dır. Ben soruna bir eğitimci olarak şu anda bakmıyorum, Bir kamu
yönetim bilimcisi olarak yıllardır teki adadığım, ama eğitimci arkadaş
larıma yeteri kadar belki özümsetemediğim veya kabul ettiremediğim
temel görüşüm şudur:
Önce öğretmenlik bir kariyer midir; düşünün, dünyanın en eski ve
soylu bir mesleği için bu soruyu hâlâ sormak zorunda kalıyorsak, demekki ülkemiz koşullarında öğretmenlik mesleğinin gerçek anlamda bir
kariyer olmadığı kuşkusunu taşımamızdandır.
Şimdi kariyer nedir sorusunu sorduğumda, bir kamu yönetim bi
limcisi olarak kamu kesimine özgü kariyerden kastımız, aynen kendi
notlarımdan aktarıyorum, girişte özel niteliklerin arandığını özel ve ob
jektif koşullarla girildiği, özel yetişme koşullarına tâbi ve hizmet için
de aşamaların belli objektif kurallara bağlandığı güvenceli bir hizmet
sınıfı.
Şimdi şu saydığım tanımlama içinde acaba öğretmenlik mesleğini
■görebiliyor musunuz? Ben buna evet diyemiyorum, Niteliklerde, for
masyonda, girişte, hizmet içinde geliştirme, önerleme ve görevlendir
mede türdeş, objektif ve güvenceli kurallara bağlanmamış ve kendi
haline bırakılmış bir meslek olsa olsa saygın bir uğraş alanı olabilir,
-ama kariyer olamaz. Eğer öğretmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve
davranışsal nitelikler o kariyerin dışında rahatça kazanıldığı varsaymı
yorsa, bir kamu yönetim bilimcisine, o hizmet kümesini bir kariyer
olarak kabul ettiremezsiniz. Maalesef rapor, kariyer olması idealini bü
yük ölçüde benimsemiş gözükmesine rağmen, yine kendi ifadesiyle çe
lişkiye düşerek, örneğin sözleşmeyle öğretmen istihdamını öneriyor.
Hani kariyer, nasıl kabul ettireceksiniz kamu yönetiminde bunu. Çün
kü, kamu kesiminde 40-50 leri aşan hizmet sınıflan var,
Elbetteki doğal bir rekabet sistemi içinde bunlar kendi varlıklarını
kabul ettireceklerdir. O halde, siz bir yandan kariyer ilkesini savunur
ken, öte yandan sözleşme esasına göz kırpmanız kendi mesleğinize olan
inancınızın olmadığını gösterir. Bu doğru değildir. Ben böyle bir tar
tışma yapıldığına şahit olmuyorum.
Efendim sözleşmeli maliye müfettişi, sözleşmeli hariciyeci, sözleş
meli hakim; böyle şey olmaz. Sözleşmeyle de öğretmen olmaz. Şimdi
bunu tamamlayan bir ikinci nokta var raporda:
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Eğitim idareciliği. Raporda sadece bir paragraf olarak girmiş,,
eğitim idareciliği sanki kerhen kabul edilmiş, fazla da açılmak isten
miyor. Buradaki çelişkiyi çok iyi anlıyorum. Bu konuda sanıyorum
millî eğitimde çoğu kez, özellikle eğiticiler arasında revaçta olan milli
eğitimde asıl olan öğretmenliktir kuralının ardına sığınmak isteniliyor.
Bu kural özde belki doğru kuraldırki, yöneticilik diye ayrı bir bilim,
sanat dalı var. Hem yöneticiliği ayrı bir disiplin konusu olarak be
nimseyeceksiniz, hem de onu ayrı bir kariyer, ayrı bir hizmet sınıfı
olarak tasavvur edemeyeceksiniz ve onu objektif kurallara bağlama
yacaksınız. Eğitim idareciliği öğretmenin basit bir türevi, püskülü de
ğildir. Eğitimciler nedense bu noktayı yeteri derecede vurgulamak is
temiyorlar. Benim korkum, eğitimcilerin işine gelmez bu, ama politi
kacıların işine çok iyi gelir.
Siz eğer kariyer dışında bazı hizmetleri yürütmek riskini göze alı
yorsanız, politik müdahalelere de de yeşil ışık yakıyorsunuz demektir..
Ben şu anda yüce şûraya şu soruyu sorsam, sanıyorum alacağım yanıt
bellidir, ama sorum şudur; İl, ilçe millî eğitim gençlik spor müdürleri,,
salt iktidar değişti diye tümünün değiştirilmesini kabul eder misiniz?
Cevabınız hayır ise, o zaman yapacağınız eğitim idareciliğini de hizmet
dışı etkilemelerden uzak bir kariyer statüsüne kavuşturmanız olacaktır^
Saygı değer şûra üyeleri; sonuncu noktada nedense raporun bucak
bucak kaçtığı, değinmekten kaçındığı öğretmenlerin örgütlenme soru
nudur. Bu konuyu tabu konu olarak kabul etmiş, şûranın sayın ko
misyon üyeleri. Belki söyleyecekleri şudur, canım bu konu şûra gün
deminde değil. Hayır, tam tersine tanım olarak var. Bakınız nasıl var..
Raporda; öğretmenin çalışma şartları, mesleğe itibar ve statü ve mes
leği daha cazip hale getirilmesi diye bir bölüm de var. Orada çeşitl'
öneriler ileri sürmüşüz. Şimdi burada örgütlenme konusu çalışma ko
şullarının bir parçası değil midirki, çalışma koşullarından söz edilipve öğretmenlik mesleğini isteklendirici bazı unsurlar getirilirken, bu?
hak burada işlenmemiş olsun.
İnsanların bir araya gelerek kendi çıkarlarını ve haklarını savun
maları en doğal bir demokratik hak değil midir? Neden bundan şûra
uzak kalmalıdır. Hemen şunu belirteyim.
Saygı değer Şûra Divan Başkanı Bakanımız biz burada Anayasaya
aykırı birçok temennileri oyladık buyuruyorlar, onu hangi anlamda söy
lediklerini anlayamadım, burada olmadığı için soramıyorum, ama bert
size şunu söylüyorum; şu anda benim size önereceğim hiç öyle Ana
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yasaya aykırı falan da değil, Anayasaya uygun, sadece mevzuatta bazı
kısıtlamalar var. Bunların kaldırılacağına dair bir not koyabiliriz, be
nim önerim budur.
Eğer bu büyük camiada sessizlik varsa, bir çalışma barışı da var
dır yanılgısına eğiticiler olarak, eğitim yöneticileri olarak ve siyasiler
olarak asla düşülmemelidir. Sessizlik, sandığınız gibi görevi ve bi
çimsel bir barışı simgeler gibi gözükür, ama apaçık bir kan kaybetmeyi
de işaret eder.
Öğretmenlik mesleğinin gerçek anlamda bir kariyer statüsüne ka
vuşacağı günlerin özlemiyle hepinize saygılar sunanm.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cahit Tutum.
Sayın Prof. Dr. Türkân Akyol, buyurun efendim.
PROF. DR. TÜRKÂ.N AKYOL — Sayın Bakan, saygıdeğer üyeler;
•Öğretmen konusu,komisyonun da verdiği önemden de anlaşılacağı gibi
millî eğitim programının Türkiye'de başarısının tek ve en önemli un
surunun öğretmen olduğundan kaynaklandığı için değil mi ki, birçok
konularda, raporumuzda memnuniyetle gördük yeralmış.
Ben iki özel konuda bir hatırlatma yapmak için söz aldım.
Bir tanesi, bugün için nitelikli öğretmen gereksinimi dikkate alı
nırsa, ki Millî Eğitim Bakanlığımızın çeşitli, yazılar ve ifadeleriyle bu
eksikliklerden söz ettiği ilgisiyle söylüyorum, acaba bir geçici dönem
için ve öğretmen formasyonunu gerektiren özel bir eğitimi de katarak
bir tür halledebilir mi?
Şunu demek istiyorum, 22 tane üniversitemizde 1980 sonrasında
fen ve edebiyat fakülteleri kuruldu. Bugün bunların birleşmesi ayrıl
ması konusunda yine şûranız karara bağladılar. Tartışılır bir konu.
Burada yetişen meslek mensuplarımız nerede görev alırlar?
Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu temel ilkesinin istihdam ve iş
gücü plânlarını yapması ve bunun için yüksek öğretimin düzelmesi
varsayılıyordu. Bu gerçekleşmediği için birçok yüksek okul ve üniver
site diplomalı işsizler olması bir ciddi sorun halindedir. Bu gençleri
miz üniversite eğitimi yapmışlardır, ama iş bulma imkânları son dere
ce sınırlıdır. Beri yandan da belli ders eğitimlerinde bir açığımız sözkonusu.
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Bana saygıdeğer eğitimcilerin çok sıcak bakmayacağını sanıyorum*
yani öğretmen eğitimindeki özel formasyonun bu kadar ayrıntılı halde
şûrada görüşülmesi, bunun bilinci içinde bir öneri olarak; bu gençleri
mize bir öğretmen formasyonu, eksiğini de tamamlayıp, mesleğin icraasma ilişkin özel eğitimleri değerlendirmesi konusu komisyonumuzda
en azından düşünüldü mü? Bu bir küçük öneri.
İkinci bir önemli nokta, öğretmenlerimizin son yıllarda özellikle
son 20 yılda toplumdaki yaptıkları işle paralel olan olağanüstü saygın
hüviyeti, diyeceğim son derece yıpratılmıştır. Hiçbir meslek Türkiye'de
son 20 yıldaki kadar horlanmadı ve zaman zaman onur kırıcı bir dü
zeye itilmedi. Nedenleri tartışılır, ama bu bir gerçektir.
Şimdi öğretmenlerin mesleğine, eğitimlerine, sosyal yaşantılarına
ve yaptıkları hizmetle paralel kişiliklerine verilen değeri niteleyen belli
öneriler raporunuza girmiş. Ama beni bağışlarsanız bunların hepsi bir
dilek bir temenni niteliğinde. Bunun somutlaştırılması ve mutlaka ya
salarla düzenlenmesi gereğine inanıyorum. Çünkü öğretmenimizin ger
çekten en üst düzeye yasal ve sosyal kültürel bakış açısıyla vermezsek
eğitimde başarı olanaksız.
Bu arada bir de öğretmenlerin özlük işlerini yürütecek, yani ata
maları, rotasyonları, zorunlu hizmetleri, terfi ve ödüllendirilmeleri gibir
bütün özlük işlemlerinde bir tarafsız kurul önermiş, komisyonumuz.
Çok saygıyla karşıladım. Bu tarafsız kurulun kompozisyonunda lütfen
Sayın Bakanım, en azından üçte ikisinin kendi mesleklerinden oluşan
belli bir hizmet süresini tamamlamış öğretmenlerden oluşmasını sağla
yalım. Kendi işlerini kendilerinin yönetime katılmasıyla yapılmayacak
bir üst kuruldan bir başarı sağlanacağını sanmıyorum.
Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum raporu hazırlayan tümarkadaşlarıma.
BAŞKAN — Sayın Prof. Dr. Türkân Akyol'a biz de çok teşekkür edi
yoruz katkılarından dolayı ve görüşlerini temenni mahiyetinde kabul
ediyoruz, değerlendireceğiz efendim.
Sayın Muammer Şanlı, buyurun.
MUAMMER ŞANLI — Sayın Bakanım, şûranın saygıdeğer üyeleri.
Bugün X II. Şûrada öğretmen yetiştirme konusu tartışılmaktadır.
Öğretmen yetiştirme konusu X II. Şûraya kadar bütün şûralarda görü
şülmüş, ama istikrarlı bir neticeye varılmamış. Bugün gündemimizde

335

birincisi, öğretmen yetiştiren kurumlar; İkincisi, öğretmenin yetiştiril
mesi şekli; üçüncüsü de, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi
konusu önem taşımaktadır.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Millî Eğitim Bakan
lığı bünyesinden öğretmen okulları ayrılmak suretiyle üniversiteye bağ
lanmıştır. Halbuki, bizim eğitim tarihimizde bir öğretmen okulları, mu
allim mektepleri ve öğretmen yetiştiren kurumlanınız müesseseleşerek
bir asra yakın zamandan beri günümüze kadar gelmiştir.
Biz eğitimde ve diğer kumrularda olduğu gibi geleneklerimizi de
koruyamıyoruz. Ufak bir sıkıntıda derhal değiştirme ihtiyacını duyuyo
ruz. 55 milyonluk Türkiye'nin eğitilmesinde ve şu noktaya getirilme
sinde muhakkakki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan öğretmen okul
larının ve yüksek öğretmen okullarının yetiştirmiş olduğu öğretim kad
rolarının önemi inkâr edilemez. İki bakanlık vardır millîlik vasfını ta:şır, bunlardan birisi Millî Eğitim Bakanlığı, İkincisi de Millî Savunma
Hakanlığı, kendisinin millî savunma ihtiyacını karşılayacak kadrolarını
•oluşturur, ülkesinin şartlarına göre.
Millî Eğitim Bakanlığı da muhakkakki öğretim kadrolarını oluş
turmak mecburiyetindedir, bu da ülkesinin şartlarına ve hizmetlerinin
gereğine göre.
Müfredat programları, metotları üniversite olabilir, itirazımız
yoktur, ancak bir asırlık öğretmen okulları geleneğinin, yüksek öğret
men men okulları geleneğinin tekrar ihdas edilmesinde ülke yararına
faydalar görmekteyiz.
Diğer konular açıklığa kavuşturulduğu için ben fazla zamanınızı
almak istemiyorum, saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Prof. Özer.
PROF. DR. RAMAZAN ÖZER — Sayın Başkanım, değerli şûra üye
leri;
Ben daha çok, teknik öğretmenin yetiştirilmesiyle ilgili konuşaca
ğım. Devlet Plânlama raporları esas alındığı takdirde teknik öğretmen
ihtiyacı asrın sonuna doğru 30-40 bin civarında olacaktır. Bugün de tek
nik öğretmene ihtiyaç vardır. 1937 yılında kurulmuş bir yüksek teknik
«öğretmen okulu vardır 1976'da buna İkincisi ilâve edilmiştir, daha sonra
üçüncü bir teknik eğitim fakültesi ilave edilmiştir, ve yaklaşık bunlar
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bugün 1000 mezun vermektedir. Buna rağmen, Bakanlıkta halen 7 bin
teknik öğretmen çalışmaktadır. Yani fakülte mezunlarının büyük ço
ğunluğu Bakanlıkta görev almak istememektedir veya görev alanlar
geçici bir süre sonra ayrılmaktadır. Bakanlığın verdiği bilgilere göre
yaklaşık yılda 1000 teknik öğretmen istifa etmek veya emekli olmak
şartiyle Bakanlıktan görevden ayrılmaktadır.
Aslında fakülte mezunlarında yaklaşık yüzde 60’ı sanayie gidiyor^
Şayet teknik eğitim fakülteleri kaliteli eleman yetiştirmeselerdi, son.
model teknolojiyi veya tekniği öğrenmeselerdi, genellikle yabancı tek
nolojiyle kurulan sanayi kurumlan bu elemanları kapışmazlardı. BK
zim gönlümüz bunların öğretmen olmasını istiyor, fakat Bakanlık ve
ya devletimiz bunlara yeteri kadar belki imkân sağlayamıyor, bir örnek;
vermek gerekirse; Geçen sene elektronik bölümünden 42 mezun ver-,
dik, bunun sadece 1 tanesi Bakanlıkta görev aldı, 39 tanesi çok uluslu
bir şirkette 400-500 bin lira maaşla göreve başladılar. Şayet elemanlar
kalite bakımından yeterli olmasaydı bu elemanların bu cins çok ulus-,
!u şirketler tarafından tercih edilmesi mümkün değildi. Kalitesiz olma-,
sı zaten mümkün değil, çünkü daha önce yüksek teknik öğretmen okulu,
iken istihdam edilen öğretmenlerin hepsi görevdedir, sadece bunlardan
bir tanesi doçent olmuştur, 4 tanesi doktorasını yapmıştır, 30 tanesb
de masterini tamamlamıştır. Bu kurumda, dışarıdan gelen 4 Ortadoğu,
Teknik Üniversiteli olmak üzere 8 profesör vardır. Sadece Ankara Tek
nik Eğitim Fakültesinde, Eğer o kurumda öğretmen kalitesinde bir de-,
ğişiklik, düşüş varsa sebebi bu 8 profesördür, ki onlar da alan dersleri;
vermektedirler, ileri teknolojiyi öğretmektedirler.
Pedagojik dersler, Millî Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine, teklifi
üzerine aynen programa konmuştur, bu YÖK’te kararlaştırılmıştır. 21
saat eğitim dersi teklif edilmiş, bu dersler içerikleriyle beraber aynen,
1982’den önceki hocalar değişmiştir, bunlar da 8 tane profesördür, di
ğer hocalarımız aynı, programlar aynı, atölye uygulamaları azaldı de
miştir, bu uygulamalar da yine Bakanlığın teklifiyle arttırılmıştır, hat
ta yönetmeliklerde bir değişiklik yapılarak yaz stajı konmuştur. Bu,
yaz stajı sayesinde 20 gün yaz stajı yapılıyor, 160-200 saat arasında,
ilâveten bir atölye eğitimi yapılmaktadır.
Bunun dışında Bakanlıkla gayet sıkı bir ilişkimiz vardır, yaptıkları
bütün teklifler aynen kabul edilmiştir, yeni bölüm açılmaları teklif
edilmiştir, aynen uyulmuştur. Programlarda bazı öneriler olmuştur
bunlara aynen uyulmuştur. Bir kısmı YÖK kararıyla gelmiştir, bir kıs
mı doğrudan intikal etmiştir. Demek istediğim şudur; şayet Yüksek^
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Öğretim Kuruluyla iyi bir ilişki olduğu takdirde (ki teknik eğitim ko
nusunda bu olmuştur) bu kurumlarm kaliteli öğretmen yetiştirmeye
devam etmeleri mümkündür.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Kifayet Özaydm.
KİFAYET ÖZAYDIN — Sayın Başkan, değerli üyeler; Şûra salo
nunun girişinde bir söz var, Geleceğin güvencesi sağlam temellere da
yalıdır, eğitime. Eğitim ise öğretmene dayalıdır.
Öğretmen yetiştirme, öğretmenin itibarını arttırma konuları bu şû
ranın en önemli konusu. Şûranın açılışında Savın Bakan da, Sayın Baş
bakan da 2 bin yıllarının kuşağını yetiştirmek için bu şûranın bir dö
nüm noktası olacağını söylediler. İşte o kuşağı yetiştirecek öğretmenin.
sorunlarını çözmek bu şûranın en önemli konusu olmalıdır.
Burada öğretmen yetiştirme konusunun, öğretmeni hizmete hazır
lama konusunun nasıl olması, Bakanlığa mı bağlı, YÖK e mi bağlı, bun
lar tartışıldı. Nereye bağlı olursa olsun, öğretmen yetiştirme bir bütün
halinde ele alınmalı, bir bölümü orada, bir bölümü orada bir öğret
men yetiştirmenin yarar getirmeyeceğini düşünüyorum. Bu konudaki
somut önerim;
Özerk üniversiteye bağlı öğretmen yetiştirme kuruluşları, öğret
men liselerinden başlayarak kısaca ifade ettim.
Raporda öğretmenlerin itibarının iade edilmesi, saygınlık kazan
dırılması, öğretmenliğin bir kariyer haline getirilmesi için birçok ön
lemler var. Bunlar çok önemlidir, örneğin öğretmenlere lojman kazan
dırılması, eğitim sırasındaki yıllarının mesleklerine savılması gibi çok
olumlu konular. Fakat benim eleştirmek istediğim bir iki nokta var.
Sayın Cahit Tutum Hocam da, eğitim idareciliğinin bir kariyer ola
rak düşünülmesi, öğretmenlikten ayrı düşünülmesi gerektiğini söyledi.
Ben kamu yönetimcisi olmadıp^m için tümüyle katılamıyorum buna.
Eğitim yöneticiliğinin öğretmenlikten tamamen ayrı olarak düşünül
mesini, eğitim yöneticilerinin öğretmenler arasından ve öğretmenlertarafından seçildikten sonra hizmet içi eğitime tabi tutularak yetişti-rilmelerini öneriyorum.
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Öğretmenlerin atama ve nakilleri, ödüllendirilmeleri her zaman
.bir kanayan yara olmuştur eğitimde. Öğretmenlerin atama, nakil ve
değerlendirmeleri yapılırken bilimsel nesnel ve açık ölçütler kullanıl
malıdır. Nesnel ve açık ölçütler dediğimizde öğretmenin de katılması
.gerekiyor bu değerlendirmeye. Bu mutlaka öğretmen örgütlerini gerek
tiren bir şey. Bu şûranın alması gereken kararlardan bir tanesinin öğ
retmen örgütlenmesinin önünde duran engellerin kaldırılması kararı
olduğunu düşünüyorum. Örneğin; İç Hizmetler Yönetmeliğinde gerekli
•değişikliğin yapılması, Dernekler Yasasında gerekli değişikliğin yapıl
ması, Dernekler Yasasında gerekli değişikliğin yapılmasını diliyorum.
Komisyon raporunda gördüğüm en önemli sakınca, öğretmenlerin
■sözleşmeli personel durumuna getirilmeleri önerisidir. Cahit Tutum
Hocam da söyledi, sözleşme usuiuyle öğretmen kamu görevi niteliğiyle
bağdaşmıyor. Zaten 82 Anayasası da kamu görevlilerinin asli ve sürekli
♦elemanlarla yürütüleceğini söylüyor. Onun için bu sözleşme usulüyle
•öğretmen çalıştırılması maddesinin komisyon raporundan çıkarılması
nı öneriyorum. Bu konudaki önergemi Bakanlık Divanına sunacağım.
Geçmiş dönemin birtakım acıları, sıkıntıları halen sürüyor. Yük
sek Öğretim Komisyonu raporu konuşulurken 1402’den zarar görmüş
•olan öğretim üyelerinin çağrılması konusu gündeme geldi. Oysa bu fa•cia en geniş boyutuyla öğretmenler arasında yaşanmıştır, güvenlik so
ruşturması ve 1402 nedeniyle görevden ayrılanlarm sayısı çok fazladır.
Bu faciaya bu şûranın son vermesi gereklidir.
Sayın Nasuhoğlu bu konuda bir önerge sundu, ben de bu öner
geye katılmak istiyorum.
Sayın Bakan çok kısa konuşmamı söylediği için sözlerime burada
rson veriyorum, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şunu açıklama şeklinde yapmak istiyorum, 1402 ye göre görevine
•son verilip de Bakanlığa müracaat eden bütün öğretmenler görevlerine
iade edilmiştir. Yani 1402’den sonra sakıncası kaldırılan öğretmenler
den tayin edilmeyen kalmamıştır. Diğer taraftan sözleşmeli personel
kısmını arıyorum, "sözleşme usulü denemeli yararlı olacağı gözlenirse
uygulanmalıdır” deniyor.
Öyle zannediyorumki öğretmenlerin malî imkânlarını arttırıcı isti
kamette getirilmiş, zaten benim acizane kanaatim bu rapor çok fazla
teferruatlı, yani aslında azamî müştereklerin daha fazla getirilmesi lâ
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zım, daha genelde kararlar olması lâzım, ama bizim için de gayet tabii
değerli, muteber, bunun da başka faydaları var, yoksa elbette asli bir
hizmettir ve tabii devlet memuriyeti esastır.
Efendim, Sayın Kabaklı'ya söz vermeden, şûra üyesi Cevdet Sezgin şöyle bir önerge vermiş;
‘'Şûra programı gereği öğretmen yetiştirme konusuyla ilgili söz
alan Yard. Doç. Mehmet Ural’m konuşmalarındaki yeniden 12 Eylül
1980 öncesine dönülmek isteniyorsa, öğretmen yetiştirme işi Bakanlığa
bırakılsın" gibi bir cümle kullanılmıştır.*12
Bu cümle, bütün 12 Eylül öncesi olumsuz ortamın suçunu öğret
menlere ve onları yetiştiren kurumlara yüklemiştir.
12 Eylül 1980 öncesinin bütün kabahatinin öğretmenlere yüklen
mesini son derece talihsiz bir konuşma olarak niteliyor ve şûra zabıt
larından çıkarılmasını arz ederim." diyor.
Biz de bunu şûra zabıtlarına aldık, dengeledik, çıkarma yerine
böyle yapalım isterseniz.
Buyurun Sayın Kabaklı.
AHMET KABAKLI — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Bakan, değerli öğretmenler, saygıdeğer üyeler; öğretmen
olarak 25 yıl çalıştım, 10 yıl lisede, 15 yıl ilköğretmen, orta öğretmen,
yüksek öğretmen okullarında bulundum. Öğretmenliğin faziletini yaşa
dım, müdrikim ve dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen gelmeye ye
minliyim. Böylesine benim için mukaddes bir meslektir. Ne bilgisayar,
ne video, ne şu, ne bu, öğretmenin yerini tutmayacaktır, öğretmen öğ
rencilerine düşünmeyi öğreten, fazileti öğreten, araştırmayı öğreten
adamdır. Bu vasıfları öğretmiyorsa, biraz evvel söylendiği gibi öğret
menin itibarı düşer. Öğretmenin itibarı düşmüşse, iyi öğretmen yetiş
tirmek de sonsuz ihmallerimizin neticesidir bu. Öğretmen okulları
Türkiye'de en önce kurulan mühendisaneyle birlikte, hemen hemen on
dan bir müddet sonra kurulan, fakat cumhuriyet devrinde nedense pek
çok sille yiyen müsseselerden biri olmuş. En son şimdi onu YÖK'e bağ
lamışız, bir kurtuluş çaresi zannetmişiz, ama onun da kurtuluş çaresi
olmadığı şikâyetlerden anlaşılmaktadır.
Hiç şüphe yokki, öğretmene yüksek tahsil yaptırılmalıdır. Her öğ
retmenin üniversite mezunu olması gerektir, lüzumludur. Ama bu de
mek değildirki, öğretmen yetiştirme ille YÖK e bağlansın. Eskiden de
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böyle bir sistem vardı, yüksek öğretmen okulları edebiyat fen fakülte
lerinde öğrenci okutur, ama aynı zamanda gecesi gündüzü eğitim olan
birtakım mektepler durumunda bulunurdu. Biraz evvel söylendiği gibi
halen burada yüksek öğretmen okulunun pek kıymetli mezunları yük
sek seviyede mevcuttur.
Biraz evvel teknik öğretmenden bahseden arkadaşım, nasıl bir fa
cia ile karşı karşıya kaldığımızı bile söyledi. Üniversiteyi bitirenlerin
hemen bir tarafa kaçmak üzere olduklarını ifade etti. Şimdi bu vazi
yette biz öncelikle maarifin mutlaka kendi elemanlarını yetiştirmesi gi
bi bir zaruretle karşı karşıyayız. Çok güzel bir halk deyimi olarak ifa
de etmek istiyorum ; Davul, Millî Eğitim Bakanlığının boynunda, tok
mak başka ellerde olamaz.
Öğretmenlikde, öğretmenin kendi bakanlığıyla ilişkileri olmalıdır,
münasebetleri olmalıdır. Bu münasebetlerin bugün kopmakta olduğunu
görüyoruz. Bakanlık elemanlarını yetiştirmezse bu yabancılaşma kendi
liğinden olacaktır. Bakanlık burada birtakım şeylere karar verirse bu
nu öğretmenleri vasıtasıyla uygulatacaktır, ama öğretmenler başka bir
havadan, başka bir yerden ve pedagojik formasyon dışı yahut eğitim
dışı yahut Millî eğitimin istediği vasıfların dışında yetiştirilirse, şüphe
yokki bu öğretmeni maarifte istihdam etmek, okullarımızda istihdam
etmek son derece güç olacaktır.
Öğretmen yalnız öğreten kişi değil, yetiştiren kişidir. Aslen Yük
sek Öğretmen okulu mezunuyum. Biz gecelerimizde gündüzlerimizde,
hep bütün öğretmen, öğretim meselelerini konuştuk. En kıymetli hoca
larımız gelip bize nasıl iyi öğretmen olacağımızı söylediler. Bir değerli
öğretmen arkaşım, müdür arkadaşım derdi ki, biz öğretmenler sabah
tan akşama çocuklara fazilet telkin ederiz, oğlum ahlâklı ol, oğlum dü
rüst ol diye diye biz kendimizi buna mecbur hissederiz, en azından.
Eli öpülesi öğretmen tipinin cemiyetimizden silinip gitmesinde,
onu yanlış yetiştirmemizin birtakım sebepleri bulunduğunu unutmamak
gerekiyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, Tevhidi Tedrisat gereğince de kendi ele
manlarını yetiştirmek durumdadır, başka bakanlıkların liselerine bir
taraftan el koyarken Millî Eğitim Bakanlığı, kendi liselerini, kendi öğ
retmenlerini kendisi yetiştirmek durumundadır.
Öğretmenlik meslektir, bu mesleğe Tanrı mesleği denilmiştir. Tan
rı mesleği denilişinin sebebi, temelde Kur an'in oku diye başlaması,
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Peygamberimize ilk vahyin “Oku” emriyle gelmiş bulunmasıdır. Son'
derece önemlidir, bizzat Peygamber Efendimizin bir sözünü, bir hadi
sini hatırlıyorum, buyuruyorlarki;
‘ Ümmetimin içerisinde iki zümre son derece sorumlu, son derece
gayretli, son derece dikkatli olmaya mecburdur. Bu iki zümreden biri
si yöneticilerdir, diğeri de öğreticilerdir.” Yöneticiler ve öğreticilerolarak adaleti tesis etmeye ve memleketin geleceğine bakmaya mecbu
ruz.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selâmlıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Kabaklı ya çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Şener Birsöz.
ŞENER BİRSÖZ — Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri;
Birinci meselem, öğretmenin itibarının iade edilmesidir. Öğretmen
likle ilgili meseleleri görüşürken, temel taşını öğretmenliğin itibarı gö
rüyorum.
Sayın Şahin Alpay'ın yaptığı bir incelemenin sonucunda Japonya'
da 85 meslek grubu içinde ilkokul öğretmeni 18 inci sırada, ilkokul
müdürü 9 uncu sırada, lise öğretmeni ve üniversite öğretim üyesi 4
üncü sırada yer almaktadır. Biz 85 meslek grubu içinde öğretmenimi
zin yerini kendimiz tayin edelim. Eğer bu yeri, bu itibarı sağlarsak bir
çok mesele kendiliğinden hallolacaktır.
Yine Japonya'da öğretmen, bir makina mühendisinden yüzde 10-15
oranında fazla ücret almaktadır. Bu maddî itibarın yanında manevî
itibar aynı önemi mutlaka taşımaktadır. Eğer bu itibar sağlanırsa ne
olur ; bugün eğitim fakültelerine giden öğrencilerin yüzde 50’den fazla
sının lise sıralarında orta dereceyle mezun oldukları raporlarımızda
yazılmıştır. Bu orta dereceyle olan mezuniyetler pekiyi dercesine yük
selir. 13 üncü sıradan sonraki tercihler 1 inci başlar ve öğretmenlik^
seçilen bir meslek haline gelir. Başka türlü öğretmenliği, eğitimi ve öğ
retimi kurtarmak mümkün değildir.
İkinci konu, öğretmen, öğretmen okulunda yetişir. Bunun bir baş
ka türlüsünü söylemek mümkün değil.
Ben bu sloganı defalarca tekrarladım ve biraz önce Sayın Cevdet
Sezgin in önergesine aynen katılıyorum. Bir değerli meslektaşımın, ge
nel müdürlük seviyesine yükselmiş bir meslektaşımın öğretmen okul-
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lanndan, Millî Eğitim Bakanlığının denetimindeki öğretmen okulların•dan yetişmiş bir meslektaşımın öğretmenliği 1980 öncesine mi getir*
mek istiyorsunuz diyerek bir kötü örnekle...
BAŞKAN — O konuya tekrar dönmeyelim.
ŞENER BİRSÖZ — Hay hay efendim.
O öğretmen okulları ki, burada özerkliğin, üniversitenin tarışıldığı
hir dönemde benim okuduğum yılların öğretmen okulundan bir örnek
vermek istiyorum. Bunuda güzel bir örnek olarak tepki getirmek isti
yorum ve o zamanki hocalarımı rahmetle yaşayanları şükranla anı
yorum.
1950 li yıllarda Çapa Eğitim Enstitüsüne başladığım zaman bir
müdür bir möhür okul açılırdı, ama Çapa Eğitim Enstitüsü nün mü
dürü ve yöneticileri Bakanlığın bütün ısrarına rağmen öğrenci seçi
minde öyle titizlik gösterirlerdiki, Fransızca şubesinde 3 öğrenci 8 öğ
retmen vardı, İngilizce şubesinde 9 öğrenci gene 9-10 öğretmen vardı,
en kalabalık şube bizim şubemiz 19 kişiyle edebiyat şubesiydik, 12 kişi
fen şubesiydi. Bakanlığın ısrarlarına rağmen, Müsteşarlığın ve Baka
nın emrine rağmen, o dönemin Çapa Eğitim Enstitüsü nün yöneticileri
Bakanlığın emrini yerine getirmemişler, Fransızca şubesinin 3 öğrenci
sayısını 5 e 10 a çıkarmamışlardır. Bu dönemleri geçiren öğretmen
okullarını mutlaka ihya etmek zorundayız.
Öğretmenliğin bundan sonraki yıllarda da çok güzel yılları olmuş
tur. Yüksek öğretmen okulları olmuştur, güzel bir örnektir. Bugün içi
mizde üniversitede görev yapan çok değerli meslektaşlarımız yönetici
lerimiz vardır.
Öğretmenlikle ilgili bir konu ; gayet tabii öğretmeni sadece okul
da yetiştirmeyeceğiz. Öğretmenin öğretmen olduktan sonra da yetişme
si bana göre o kadar önemli. Bizim Bakanlığımızın bugüne kadar aç
tığı hizmetiçi eğitim kurslarını, ben memnuniyeti mucip bir olay ola
rak görüyorum. Ancak, hizmetiçi eğitimi ciddî olarak ele amlak lâzım.
Askerler var aramızda, eski bir Müsteşar Muavinimizden dinledim, 30
yılın üzerindeki meslek hayatının üçte birinden fazlasını kurslarda mes
lek içi eğitim hizmetleriyle geçirdiğini söylemişti. 10 yıl hizmetiçi eği
tim görüyor bir general. Ben bugüne kadar Bakanlığımın açtığı hiz
metiçi eğitim kurslarından 3 - 5 günlük sayfiye yerlerindeki yaz tatil
lerinde bazan kurs, bazan dinlenme amacıyla açılan kurslar dışında bir
«eğitim almadım. Bugün Millî Eğitim Bakanlığı kendi mensuplarına çok
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şey vermemiştir, hizmetiçi eğitim kursları vermemiştir, yurtdışı eği
timlerini yaptırtmamıştır ve bunun günahı vebali Millî Eğitim Bakan
lığı nın boynunadır. Bunun mutlaka düzeltilmesi lâzımdır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Alaattin Korkmaz.
ALAATTİN KORKMAZ — Muhterem Bakanım, Muhterem Divan,,
şûranın muhterem üyeleri; Öğretmen yetiştirme, bu mesleği ve eğitimi
Türkiye’nin bütün meseleleri söz konusu olduğunda birinci sırada tu
tulmasını isteyen birçok meslek içi, meslek dışı insanımızın, aydınımı
zın en mühim mevzularından biri olduğu düşünülürse, meselenin bu
kadar çok ve çeşitli boyutlarıyla ele alınmış olmasını az bile bulmak
mümkündür.
Daha önce temas edilmiş olan hususlara girmemeye çahşarak bazr
önemli gördüğüm hususlar üzerinde durmak istiyorum.
Evvela öğretmen yetiştirme işinin çok ciddi ve bütün prensipleriyleve ilmi bir hüviyette tespit etmek gerekliliğinin altını çizmek suretiyle
söze başlamak istiyorum. Bu itibarla, hemen geriye doğru giderek çoğu,
meslektaşımızın ve büyüğümüzün yaptığını belki takliden olacak, bu.
meseleyle alakalı çok eski olduğumdan ifade etmek istiyorum.
Bendeniz 20 yaşında bir öğrenciyken Bursa Eğitim Enstitüsünün1
Talebe Cemiyeti Başkanı olarak o zaman diğer okullardaki arkadaşları
mızın kanaatinin aksine bir kanaati savunuyordum. O dönemde i969’da
öğretmen yetiştiren müesseseler akademi haline getirilmelidir diye bir
kampanya yürütülüyordu. Biz Bursa Eğitim Enstitüsünde hayır, bu
doğru değildir, öğretmen yetiştiren müesseseler yüksek öğretmen oku
lu statüsü ile fakülte haline getirilmelidir diye belki de Türkiye'de ilk
defa gencecik yraşta biz bunu ortaya attık ve o zaman çıkarmakta oldu
ğumuz Bursa’da Zaman Dergisinde başyazı olarak da yrazdık, Bunu şu
nun için arzetmek istiyorum.
Üniversite mensuplarımızın bu meseleyre bakışı benim anlayışıma
göre ilmi objektivite ve buna bağlı asgari bir şart olarak aranması ge
reken tarafsızlığa uygun gözükmemektedir. Bir defa şunu tespit etmek
lâzım geliyor. Üniversitelerimiz bugün öğretmen yetiştirme işine bir
seviye ve kalite kazandırmışlardır. Bana göre asgari ölçüde bu menşei
birliğini temin etmek suretiyle olmuştur.
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Şunu arz etmek istiyorumki, bizim 1982 yılından önceki en mühim
problemimiz menşei farklılıklarına dayalı formasyon farklılıkları, alan
bilgisi farklılıklarıdır. Bu çok önemli olmuştur, ama benim çok üzüle
rek altını çizdiğim, biraz da ön çalışma komisyon raporunda ifadem
vardırki, bu, ilmi objektiviteye ve ilmin pek sınır tanımama düşünce
lin e uygun bir tespit değildir, o da şu ; Diyorki ön raporu ; "bugün
mevcut olan müesseseden daha mükemmelini yapmak mümkün olmadı
ğına göre," şimdi burada biraz durup düşünmek lâzım, mevcut olan
kalitesiyle ilgili birtakım ilmi araştırmalar yapılmış da değildir, kalite
si şudur budur diye hüküm vermek de mümkün değildir, çünkü daha
ikinci mezununu vermiştir, ama kaybeden kalitesini aliyulâla olduğunu
kabul etsek bile bunun mükemmelini reddetmek bana göre pek ilmi
•objektiviteye uygun değildir. Mükemmeli mümkündür, ve mükemmeli
aramak birazda bizim vazifemiz olmalıdır.
Bu itibarla, üniversitelerimizin öğretmen yetiştirme meselesinde
sırf mevcut tesisleri elde tutmak bakımından bir endişesi olmamak ge
rekir. Bu itibarla, benim eğer üniversitelerimiz öğretmen yetiştirme
işini yapmaya devim edecekse bir defa şunları ciddiyetle ele alması lâ
zımdır.
Başta Cahit Bey olmak üzere, kariyer olarak ifade ettikleri bir
tarif meselesi var. "Öğretmenlik, eğitim öğretim ve yönetim vazifelerini
•de içine alan bir özel ihtisas mesleğidir." tarifini bunun bulması lâzım
dır, üniversite onun tarifini yapmamıştır, 6 sene, içerisinde üniversi
tenin aslî vazifesi araştırma yapmaktır. Bu araştırılmamıştır. Dolayı
sıyla, komisyonda da bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, eğitim fakülte
lerinin müfredatları arasında müştereklik yoktur, standart öğretmeni
nasıl yetiştireceğiz? Standart öğretmen yetiştirmek için, dolayısıyla ba
na öyle geliyor ki, üniversite bu zamana kadar bu meseleyi problem
yapmamıştır ve esasen meselenin kaynağı burada yatmaktadır. Şu ve
ya bu şekilde öğretmeni iyi yetiştirmek amacımız olduğuna göre bunu
problem yapıp iyisini aramak lâzım.
Saygılarımızla arzederiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Memiş.
MEHMET MEMÎŞ — Sayın Divan, sayın şûra üyeleri; kıymetli
şûra üyesi arkadaşlarım konuşmalarında birçok noktalara temas etti
ler, ben ancak şu noktaları belirtmek istiyorum :
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Bir üretimde malzeme çok önemli, eğer dün gerçekten kaliteli bir
öğretmen yetiştirilyor ise, bunun malzemesi de iyiydi, ama hepinizin
takdir edeceği gibi, son yıllarda bu malzeme tesadüfen gelen öğrenci
lerimizle teşekkül etmektedir. Bu nedenle, bir defa Millî Eğitim Bakan
lığımızın mezun olan öğrencilerin hepsini mecburen öğretmen olarak
atama durumunda olmayışı, öğretmenliğe karşı olan ilgiyi büyük ölçü
de azaltmıştır. Yine cemiyetimizde zaman zaman sohbetlerimizde arka
daşlarımız arasında görmekteyiz, bugün Bakanlık üst düzeyine çıkmış
olan arkadaşlarımızı görüyoruz, çocuğunu öğretmen yapmak isteme
mekte, Neden ; çünkü bazı şartlar Türkiye'de yerine gelmiyor, tatmin
•olmuyor. O halde, bu mesleği önce cazip hale getirmeliyiz.
İkincisi, muhakkak kaynağını tespit etmek, bu kaynaktan eğitim
fakültelerine gidecek olan öğrencilerimize bazı imtiyazlar tanımak ge
rekiyorsa bu öğrenciler için özel kurslar açmak veya yazılı yerlerde
bunları muhafaza etmek, bunlara o havayı hissettirmek, dolayısıyla
öğretimin yanında eğitime de sahip çıkmak, bugün üniversite gerçekten
düne göre iyi öğretim yapıyor, fakültemiz için bunu söylüyorum, ispat
etmek de mümkün. Ancak, sınıfların kalabalık olması, yüksek öğreti
min baskısı, 20 kişilik sınıfta 60 kişiyle öğretim yapmak durumunda
kalınması sonucu belki çocuklarımızla yeteri kadar ilgilenemiyoruz.
J3u da bence kaliteli öğretmen yetişmesini engelliyor.
Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memiş.
Sayın Reşat Genç, buyurun.
PROF. DR. REŞAT GENÇ — Muhterem Divan, şûranın değerli üye
leri ;
Bazı karşılaştırmalar yapılırken özellikle öğretmen yetiştirmenin
1982 sonrası ve öncesi hakkında karşılaştırmalar yapılırken dikkat ettim
bütün konuşmacı arkadaşlarım nedense hep 1982 öncesi örnekleri 1970
•öncesi örnekleri olarak taktim ediyorlar. Yani 1970 ile 1982 arası devre
si için hiçbir örnek verilmemekte ve sonra da 1970 öncesi örneklere bakı
larak 1982 sonrasının sanki daha kötü olmuş gibi gösterilmek gayretine
girildiği görülüyor.
Efendim, burada 1970 öncesi örnekler içerisinde üzerinde titizlikle
durulan bir yüksek öğretmen okulu modeli üzerinde birkaç hususu ifade
^tmek istiyorum. Bendeniz de bir yüksek öğretmen okulu mezunu ola
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rak arkadaşlarım bilirlerki, yüksek öğretmen okulu modelinin iki esas
lı ayağı vardır. Bu ayaklardan birisi Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen«
okullarından öğrenciyi seçer, himaye eder ve barındırıp beslerdi, ama
o öğrenciler sistemin ikinci ayağı olan üniversitede eğitilirler, orada öğ
retim görürlerdi.
Önümüze taktim edilmiş olan komisyon raporunda da bu iki unsu
ru gayet açık bir şekilde görmek mümkündür, yani sistem gene öğret
men liselerinin ihya edilmesi ve öğretmen yetiştirme kaynağının bu lise
lere döndürülmesi teklifiyle huzurunuza gelmektedir. Bu hususu açık
lamakta zaruret gördüm.
İkinci, konu; bugün öğretmen, üniversitelerde pedagojik formasyon
dan uzak yetiştirilmektedir, deniliyor. Katiyetle doğru değildir. XI. Millîi
Eğitim Şûrasında kabul edilen ölçü olarak 27 kredi saatlik pedagojik
formasyon dersi verilmesi gerektiğini Talim Terbiye ve Bakanlık, YÖK
aracılığıyla eğitim fakültelerine .bildirilmiştir ve bugün hâlâ bu ölçü
lerle verilmektedir. Bunu da açıklamakta zaruret görüyorum.
Üniversitelerin görevi İlmî araştırmadır diye ısrarla bir yanlış kana
at belirtilmeye çalışılıyor. Efendim, üniversitedeki öğretim kadrosunun
aslî vazifelerinden biri araştırma yapmaktır, ama ikinci aslî vazifesi de
branş elemanı yetiştirmektedir. Dediğim gibi, çok beğenilen yüksek öğ
retmen okulu mezunları üniversite hocalarının elinde yetişmişlerdir.
Dolayısıyla, bu kanaatin de yanlış olduğunu belirtmeyi bir görev sayı
yorum.
Son yıllarda mezun olan öğretmenlerin başarısızlığı konusu ısrarla
vurgulanıyor. Oysa tekrar ediyorum, komisyon çalışmaları sırasında da
ifade etmiştim, 4 yıllık öğretmenler olarak yüksek öğretim sistemi bir
devre mezun vermemiştir, ikinci devre mezunlarını şimdi vermek üzere
dir. 3 yıllık mezunlarını 3 devre vermiştir ve bunların başarılı ya da ba
şarısız oldukları üzerinde hiçbir ciddî, İlmî araştırma yapılmamıştır, or
taya bir İlmî doküman konmamıştır. Bu konmadan başarısızlık ısrarla,
belirtilmektedir, neye göre başarısızlık, onun belirtilmesinde yarar gö
rürüm. Şûranın da bunun kaynağını bulmak görevi olmalıdır.
Bir sayın konuşmacı, efendim "bugün branşlaşmaya yönelik çalış
ma yoktur öğretmen yetiştirmede" ifadesini kullandıki, tamamıyla tersi
dir. Dün branşlaşma yoktu ve 3 yıl içerisinde 3 branşın elemanı bir öğ
retmen yetiştiriliyordu. Bugün ise 4 yılda bir tek branşın elemanı öğret
men yetiştirilmektedir.
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Efendim, ortaöğretimin önemli unsurlarından biri olan imam ha
tip liselerine öğretmenler hâlâ meslek dersi öğretmeni olarak yetiştiril
mekte ve bir öğretmen 11 ayrı derse girmek mecburiyetinde bırakılmak
tadır. Bunun düzeltilmesinin yararlı olacağını arzediyorum.
Ayrıca, gene aynı liselerde Arapça dersi bir yabancı dil dersi olma
sına rağmen, Talim Terbiyenin uygulamalarında ısrarla meslek dersi
olarak adlandırılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir yabancı dil dersinin
meslek dersi olarak nitelendirildiği vaki değildir. Arapça öğretmenliği
mezunları vermektedir üniversite bugün ve bu çocuklar 4 yıl boyunca
sadece Arapça öğrenmektedirler. Bu mezunların söz konusu ders için
ortaöğretimde Arapça öğretmeni olarak istihdam edilmesinin bir zaru
ret olduğunu da arzederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Genç,
Bu son husus üzerinde son iki aydır Talim Terbiye incelemeler yapı
yor, büyük ihtimalle düzeltileceğini zannediyorum.
Buyurun Sayın Ekinci
DR. YUSUF EKİNCİ — Sayın Bakanım, şûranın saygıdeğer üye
leri ;
Raporumuzda da yer alan uzman öğretmen tabirinin pek anlaşılamadığı kanaati hasıl oldu bende. Uzman öğretmen projemizin esası şu;
Tecrübe ve liyakat esas alınmak kaydıyla branş öğretmenleri arasından
belli kıstaslarla bir seçim yapılacak, bunlar gene üniversitelerin de yar
dımıyla en iyi şekilde yetiştirildikten sonra gerek öğetmenler için düzen
lediğimiz kurslarda, gerekse belli merkezlere gönderilmek suretiyle öğ
retmenlerin yetiştirilmesinde bu meslektaşlarımızdan istifade edeceğiz.
İkinci husus, eğitim idareciliğinin belli bir statüye kavuşturulması
ve bunun için de Bakanlığa bağlı bir enstitünün veya akademinin açıl
ması suretiyle millî eğitim hizmetlerinde yetiştirilecek, görevlendirilecek
idarecilerin buradan yetiştirilmesinin teminidir.
Hizmetiçi eğitim kurslarıyla ilgili, seminerlerle ilgili olarak bugüne
kadar 1987 sonuna kadar Bakanlığımızın 188 bin kişiyi 27 yılda hizmet
içi eğitim kursuna aldığı doğrudur, ancak bu yıl 1988 yılı için hedef 75
Bin olarak planlanmıştır. Yüzde 90 oranında bu gerçekleşecektir.
Fizikî kapasitenin yetersizliği konusunda Sayın Bakanımızın da
teminatları olmuştur, inşaallah en kısa zamanda o tahakkuk ettiği tak
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tirde üç yılda bütün öğretmenlerin hizmetiçi eğitimden geçirilmeleri
mümkün olacaktır. Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ekinci.
Buyurun Sayın Korkmaz.
PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ — Sayın Bakanım, değerli şûraüyeleri;
3 nokta üzerinde durmak istiyordum, fakat ikisine benden önceki
sayın konuşmacılar temas ettikleri için sarfınazar ediyorum.
Üçüncü noktaya yine temas edilmiştir, fakat bir noktayı özellikle'
vurgulamak ihtiyacını duyduğum için huzurunuza gelmiş bulunuyorum*.
Öğretmenlik mesleği, bir milletin kaderini tayin eden bir meslek.
olduğuna göre, öğretmen yetiştiren kurumlar için gösterdiğimiz hassa
siyet yerindedir. Bence ne kadar üzerinde durulsa azdır. Yalnız, değerlen
dirmelerimizi yaparken geçmiş devrin tecrübelerini, realitelerini gözönünde bulundurmak ve objektif ölçülerle konuşmak zorundayız. Şöyleki, konuşan Sayın üyelerden bir kısmı özellikle vurgulayarak Yüksek
öğretim kurulularının YÖK e geçtikten sonra öğretmen yetiştirme bakı
mından çok zayıfladığını ve mutlaka buna bir çare bulmak üzere bu bu
rumların yeniden Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınması lâzım gel
diğine işaret ettiler. Ben şu noktayı hatırlatmak istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, 20 kişi öyle dedi, 20 kişi de aksini söyledi.
PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ — Efendim şöyle, YÖK un uygu
laması 1982 ile 1987 arasındadır, 5 yıldadır. 5 yılda acaba ne kadar
öğretmen yetiştirdi de yükseköğretim kurumlan, bizim ortaöğretim
kumullarımıza şevketti, bunlardaki uygulamaların sonuçları olumsuz,
oldu da, bugün bu kanaate vardık. Bir uygulamanın sonuçlarını değer
lendirebilmek için en azından 15-20 yıllık bir sürenin geçmesi gerekli
dir. Onun için ben sayın üyelerin bu tarzdaki değerlendirmelerine katı
lamayacağımı arzetmek istiyorum.
İkincisi,yüksek öğretmen okullarına bağlı olarak elbette çok değer
li öğretmenlerimiz yetişmişlerdir, isimlerini zikretmeyeceğim iki sayın;
arkadaşım da temas ettiler, ama unuttukları bir taraf var. Bunlar vak
tiyle 25-40 sene evvel de yüksek öğretmen okullarının talebesi olarak
gelmişlerdir, ama nerede eğitim görmüşlerdir, üniversitelerde eğitim;
görmüşlerdir, üniversite öğretim üyeleri onları eğitmişlerdir. Bir taraf
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tan yüksek öğretmen okullarında meslek dersleri görmüşlerdir, bir ta
raftan üniversitede yetişmişlerdir. Onun için, kendilerinin üniversitele
rin ürünü olduklarını unutmamaları gerekir.
Ayrıca, benim üniversitedeki öğretim üyeliğim sırasıda yıllarca biz
yüksek öğretmen okulu öğrencilerini okuttuk, hatta onlar içinde o ka
dar değerlileri vardı ki, biz onları asistan almak istiyorduk, fakat bun
lar bu sistemde bir taraftan bizde okuyorlar, bir taraftan da yüksek
öğretmen okulunda akşamları meslek dersleri görüyorlardı. Demekki
üniversiteler iyi elemanlar yetiştirebilmişlerdir ve bugün bunlar Anadoluda hizmet aşkıyla, memleket sevgisiyle hizmet vermektedirler.
Şimdi böyle bir ayrım yapılınca mutlaka Millî Eğitim Bakanlığına
bağlanması lazımdır, bağlanabilir elbette, Millî Eğitim Bakanlığı da
iyi yetiştirebilir. Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı öğretim kurumlarmda da iyi yetişebilir. Önemli olan mutlaka şuraya veya buraya bağla
nınca iyi yetişmesi değil, iyi yetiştirme şartlarının hazırlanabilmiş ol
masıdır.
Yükseköğretim, eğer üniversite içerisinde kötü yetiştiriliyorsa, eğer
şartlar sağlanamıyorsa, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde de yetiş
tirilir, bunun örnekleri vardır, acı örnekleri vardır, isim vererek hatır
latmak istemiyorum. Ama üç aylık eğitimle ortaöğretime öğretmen
"verdiğimiz gibi, bunlardan üniversiteye de asistanlar verilmek zorunda
kalındı. Bu bakımdan, bu realiteleri hatırlarsak, o zaman zannederim
meselenin daha objektif ölçülerle değerlendirilmesi mümkün olur.
Diyelimki yüksek öğretim kurumlan üniversite bünyesinden Millî
Eğitim Bakanlığına devredilecektir, nesiyle; öğretim üyeleriyle birlikte
devredilecektir. O öğretim üyeleri YÖK e bağlı kuruluşlarda yararsız
hizmet verip de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha ya
rarlı hizmet mi vereceklerdir.
Sonuç olarak üzerinde durulacak husus; iyi öğretmen memleketin
ihtiyacını karşılayacak şekilde öğretmen yetiştirmenin şartları şu veya
hu kuruma bağlı olmasından ziyade, yetiştirme esaslannm iyi ayarlan
mış olabilmesindedir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Bir hususu dile getirmek istiyorum. Burada üniversitenin iyi ele
man yetiştirmediği konusunu muhakeme etmiyoruz, öyle bir iddia za
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ten yok. Yüksek Öğretim Komisyonunun bu raporunda olmak icabederdi. Orada da kaliteyi yükseltmek her zaman hedefimizdir, burada
da öğretmen yetiştirilmesi, kalitesini yükseltmek hedefimizdir.
Sayın Ayşe Demirkıran.
AYŞE DEMİRKIRAN — Muhterem Divan, sayın şûra üyeleri;
Efendim ben çok değişik bir biçimde sözüme başlamak istiyorum*
tabii benden önce konuşanların fikirlerinin hepsine katılıyorum, fakat
burada objektif olarak inanıyorumki en azından benim kadar heyecanlı
konuşmacılar, en azından benden daha iyi öğretmen yetiştirme meşe*
leşiyle hissi olarak veyahut da meselenin herkesten çok kendilerine ait
olacağını düşünerek en iyisini yetiştirmenin çabası ve elde tutmanın
bir tezahürü şeklinde meseleyi alıyorum, ama ben meseleye biraz tek*
nik geliyorum, çünkü çok muhterem hatipler, hamasi düşünceler ve
şevk dolu kelimeler kullandılar, ben onu yapamayacağım, hepinizden
özür diliyorum.
Teknik tarafı şudur; Mesele iki boyutlu, hem komisyon raporlarını
incelediğimiz zaman ve konuşulanları takip ettiğim kadarıyla mesele
iki boyutlu. Birincisi, hizmetiçi eğitim, ki bunun içinde itibarı yükselt*
me, statüsü, maddi imkânlar, bütün benzer bu hususları o kategoriye
alıyorum.
İkinci husus, hizmet öncesi meselesidir. Ben, yalnız hizmet öncesi
meselesi üzerinde duracağım. Modelim yazılı olarak Divanda mevcut*
tur şemalarıyla, fakat modelime inmeyeceğim, detayı anlatmayacağım,,
mühim olan birkaç hususa temas etmek istiyorum.
Hizmet öncesi öğretmen yetiştirmede örgün eğitim, yani ortaöğ*
retimden başlamak ve yüksek öğretimde noktasını koymak suretiyle
bir bütünlük şekliyle meseleye bakmak lazım. Aksi halde bir plân
dahi yapsam beklemesine mecbur oluyorum demlenmesi için. Gere*
kenleri bir ev hanımı olarak daima takiben yapıyoruz. Demekki bir
bütünlük içerisinde meseleye bakacağız. Öğretmen, örgün eğitimde>
ortaöğretimde modelde de gösterildiği biçimde öğrencileri seçip ala*
cak, yatıracağım içireceğim, ondan sonra belki pansiyon da, belki aile
sinin yanında, belki kredi vermek suretiyle yine bir başıboşluğa götü
receğim. Esasında benim burada üzerinde durmak istediğim, öğret
men yetiştirmede elbette bilgiye hürmetimiz var, Sayın Divandan da
bunu gelmeden duymuş oluyorum, iştirak ediyorum, bir atmosfer me
selesidir. Öğretmenleştirme meselesidir. Üniversitelerin gayesi ve fonk~
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siyonları ile öğretmen yetiştiren bir yüksek okulun fonksiyonlarını,
.gayesini eğer ayırt edemiyorsak zaten meseleyi tartışıp da nereye
^varacağız.
Elbette üniversite en iyisini yetiştiriyor, fakat ben üniversiteyi, aya
•çıkacak, icatlar yapacak, benim öğretmenim bunlarla meşgul olmaya
cak. Benim öğretmenim, benim çocuğum artık o noktadan geçti, to:runumu ve neslimi arzu ettiğim şekilde yetiştirecek biçimde eğitecek
tir, bilgi aktarmanın ötesinde eğiticektir. Özlenen öğretmen tipini sı
ralamaya lüzum yok, bugüne kadar öğretmenlerde gördük neler olması
lâzım geldiğini. Tip ortaya çıkartmaya uğraşmak, çok geç kalınmış bir
olay olarak gösteriyor. Tip ortadadır, nasıl bir öğretmen istediğimiz
herkesçe biliniyor bilinenle uğraşmayı ben fuzuli addediyorum.
Ayrıca, 1982 tarihinde yüksek öğretim kurumlarmı bir çatı altında
toplanmasının zarureti olabilir, iştirak edebiliriz bu demek değildirki,
'öğretmen yetiştiren kurumların da o silsile içinde, aym çatıda tutul
sun. Çünkü problemleri değişik, o ayrı bir topluluktur, öğretmen ye
tiştiren kurumlar ayrı bir topluluktur. Öğretmen yetiştiren topluluk
ları ayrı olarak mevcudiyeti kendi meselelerinin tartışılması, kendi me
selelerinin halledilmesi için Bakanlıkla olan temaslarının hız bakımın
dan, neticelenmesi bakımından, mukayesesini herhalde hepimiz yapa
biliyoruz. Daha 1982den beri öğretmen yetiştirmenin mesele olarak
•ele alınması herhalde üst düzeyde tabii büyük ilim adamlarımız, de
kanlarımız, rektörlerimiz vardır, bize anlatabilirler.
Diğer bir husus, atmosfer meselesidir. Bir öğretmeni atmosferin
de yetiştireceksiniz. Niçin bu sıcak havada şûrayı yapıyoruz, Sayın
Bakanıma sormak istiyorum, çünkü burası şûra salonu olduğu için
yapılıyor. Elbetteki çok güzel salonlar var. Ben öğretmenimi bir at
mosferde yetiştirmek istiyorum. Üniversitenin bu atmosferi bulama
dığı herkesçe malûmdur. İbadet etmek için bile, evde ibadet başka,
27 fazla sevabı var diye erkekler camiye koşuyor.
İlmi araştırmalardan bahsediliyor. Muvaffakiyetsizliği, başarısızlı
ğını ıspateden ilmi bir araştırma yok deniyor. Peki, başarıyı ispat
■eden bir ilmi araştırma niçin buraya getirilmedi.
Çok başarılı öğretmen yetiştiriyoruz diye bana bir araştırma da
gelmiş olsaydı iyi olurdu, çünkü Emret Bakanım programında, araştır
malarda istenildiği şekilde...
BAŞKAN — Sağolun efendim.
Sayın İsa Soytürk, buyurunuz.
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İSA SOYTÜRK — Sayın Bakanım, saygıdeğer üyeler; burada bir~
-özel eğitimci olarak konuşuyorum. Özel eğitimin de öğretmen ihtiyacıvar. Özel eğitim içinde öğretmenlerin yetiştirilmesi ve özendirilmesi
-dileğimizi burada iletmek istiyordum.
Sayın saygı değer üyeler, şu anda özürlü, sakat bir çocuğunuz oljnayabilir, tamam, ama kim garanti edebilirki ileride çocuklarımızın,,
-olamayacağını, Onun için bu yüce Şûra'da özel eğitim konusunda özel
kararlar alınması dileğindeyim. Bir kere bu kurumlarda çalışacak eği
timciler bulunamamaktadır. Bununda sağlanması için kısa dönemde
önerim, bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin, eğitimcilerin uzun sü
reli hizmetiçi kurslardan yararlandırılarak bu kurumlarm kazandırılmasıdır.
Özel eğitim zor ve pahalı bir eğitimdir. Özel araç ve gereçler is
temektedir. Bu konuda yüksek öğretim kumrularımızda ve diğer ku
rumlarda bu kumullarımıza araç gereçe üretecek ünitelerin açılması
nın sağlanmasını talep etmekteyim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkürler.
Sayın Dr. Hüseyin Ağca, buyumn.
DR. HÜSEYİN AĞCA — Sayın Bakanım, Muhterem Divan ve say
gıdeğer üyeler; Öğretmen yetiştirme konusuna değinirken, zannediyo
rum ki önce, temel yaklaşımdaki çağdaş değişimden haberdar olmamız
gerekiyor. 30 yıllık hocalık hayatımızın bize telkin ettiği öğretmen an
layışındaki değişim, öğreten öğretmenden eğiten öğretmene geçiş isti
kametindedir. O halde öğretmen; günümüzde sadece öğreten değil, da
ha çok ve gittikçe yoğunlaşan bir tarzda eğiten olarak yetiştirilmek
dummundadır. Çünkü bugün; öğretme sorumluluğunu örgün, yaygın
birçok kişi, kurum, araç, gereç üslenmiş durumundadır. Öğretmen, bir
taraftan eğitmek, diğer taraftan da, denetimsiz eğitim veren kurum,,
kuruluş ve vasıtaların yanlışlıklarını da düzeltme sorumluluğunu üslen
mek durumundadır. Bugün eğitim hizmetinin müşterisi olan kamuoyu
nun, çağdaş bir öğretmenden beklediği görev de bu olmalı. Bu nok
tadan haraketle; nicelik ve nitelik yönünden durumumuza bakıyoruz.
1943-1986 arasında ilköğretim kademesinde gerçekleşen öğretmen ar
tışı yıllık olarak yüzde 20 civarındadır. 1986-1987, 1988 rakamlarına
bakıyoruz, gerçekleşme oranı yüzde 7'lerde kalıyor. O halde, yakın bir
gelecekte Türk Toplumu öğretmensiz kalma tehlikesiyle karşı karşı
yadır.
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Aynı duruma nitelik olarak baktığımızda, öğretmen yetiştiren yük
sek öğretim kurumlarmm, 1739 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde
ifadesini bulan üç niteliğin yetiştirme programının içine dengeli şe
kilde dağıtılması gerekirken, biraz önce bir sayının hocamızın da ifa
de ettiği gibi, sadece 27 kredi, eğiten niteliği kazandırmaya tahsis
edilmiştir. Bunun program içindeki ağırlığına bakıyoruz. Değişik ku
mrularda 13 ayrı yüksek öğretim programını incelediğimizde, öğret
menlik bilgisine ait krediler yüzde 7-22 arasında değişiyor. Ortalama
yüzde 12-13 civarında. O halde, toplum, bizden eğiten hatta yanlış
eğitilmiş kişinin yanlışlıklarını düzelterek eğiten kişi isterken, biz bu
programlarla sadece-'yüzde 12-13 ağırlıklı muhteva ile öğretmen ye
tiştirmeye devam edersek, zannediyorumki vitrinlediğimiz öğretmen
ler müşteri bulamayacaktır.
Özetlemek gerekirse, dört ana başlık altında teklifimi yazılı ola
rak da arzedeceğim.
Yeterli sayıda ve uygun nitelikte öğretmen yetiştirme ve bu per
soneli kamu hizmetine sunma sorumluluğu kime ait ise, kamuoyu bu
hizmeti kimden talep ediyorsa, öğretmen yetiştirme sorumluluğu da,
yetkisi de ona ait olmalıdır.
Eğiten ve yanlış eğitilmişi düzelten öğretmen anlayışına geçilme
lidir. Öğretmenin itibar kazanması meselesine; onun cebine 3-5 kuruş
koymak gibi, tek yanlı bir yaklaşımla bakmak yanlıştır diye düşünü
yorum. 40 yıldanberi öğretmen, akşam 10 yetki ile yatıp sabah 8 yet
ki ile kalkmaktadır. Yetkisi azaltılan öğretmenin, sorumluluğunun azal
ması tabiîdir. Öğretmenin iyi yetiştirilmemesi, onun elinden yetkile
rinin alınmasının gerekçesi olamaz.
Bilgiyle, inançla, insan ve yurt sevgisiyle, sorumluluk ve yetkiyle
donatan bir öğretmen yetiştirme programı, millî bekamızın teminatı
olacaktır diyorum,
Saygılarımla arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağca.
Son konuşmacımız Sayın Mustafa Eşrefoğlu, buyurun efendim.
MUSTAFA EŞREFOĞLU — Sayın Bakanım, değerli Başkanlık Di
vanı nın üyeleri, şûranın çok seçkin üyeleri; hepinizi gönülden gelen,
kalbimi dolduran şu sıcak havanın içinde en samimi duygularımla
selâmlarım.
Sayın Bakanım, eğer konuşma zamanıma ilâve etmezseniz, dokuz
saatten beri bu konuşmaları dinleyen arkadaşlarımızın zihni yorulmuş
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tur, müsaade ederseniz şöyle bir zihni dinleme için bir kıta şiir oku
yacağım. Çünkü, politik hayatımdan, idareci hayatımdan önce öğret
menim, bunu onun için söyledim.
öğretmen, seslendikçe Allah'a iman dolu gür sesin
Sen vatan toprağı ile yağrulmuş bir abidesin
öyle bir âbidesin ki, nur saçar meşalen
Sen yedi iklim beş kıtaya hükmeden
Sormasınlar ihtiyar küreye sen kimsin, nesin
Sen sen vatan toprağıyle yuğrulmuş bir âbidesin
BAŞKAN — Efendim, bu kadar güzel bir şiirden sonra bence
başka bir şey söylemeye gerek yok.
MUSTAFA EŞREFOĞLU — Türk tefekkür hayatının kemale eren*
realist ve ilerleyici hizmetinden akıp gelen asil inançlarımıza hür te
fekkürümüze baktığımız zaman, Türk öğretmeninin, mualliminin ve ho
casının çok büyük ve önemli bir yeri vardır. Bundan 130 -140 yıl evvel
o muazzam ve muhteşem Osmanlı İmparatorluğu zamanında öğret
menlik mesleği bir ihtisas mesleği olarak görülmüş, batılı anlamda
öğretmen okulan açılmıştır. Ne talihsiz bir olaydırki 134 yıl sonra
olağanüstü bir zamanda geç vakitte 41 sayılı Kararnameyle bu öğret
men okulları elden çıkarılmıştır.
Ben Sayın Bakanıma diyorumki, biz Türk vatandaşı yetiştirmek
zorundayız, japon vatandaşı değil, Yugoslavya vatandaşı değil, Suriyevatandaşı değil.
Temel Eğitim Kanununda diyorki, Türk vatandaşı şu şu nitelikte
yetişecek. İşte bunun sorumluluğu da Millî Eğitim Bakanlığına verildiYarın Sayın Bakanım, seçim bölgesine gittiği zaman İslahiye'de kömür
lerde eğer okulda öğretmen yoksa, okul yoksa, okul açılamamışsa elbet
te sorumluluk YÖK Başkanında değil, Sayın Bakanımdadır.
Sayın Bakanım, bu komisyonda bulundum, tartışmalar oldu,, hatta*
bazı konuşmalarımız da rapora geçmemiş. Dışarı çıktık, aynı düşünce
de, aynı görüşte olan arkadaşlarız. Eşrefoğlu, niye ısrar ediyorsun, Milli
Eğitim Bakanlığı bu işi yürütemez dediler. Ben buna üzüldüm. Ben inanıyorumki, bu hususta ilk söz de, son söz de Millî Eğitim Bakanlığının*
olmalıdır. Bakanlık bünyesinde öğretmen yetiştiren öğretmen okullar*
hatta edebiyat fen fakülteleriyle beraber devredilmelidir, vicdani kanaatımdır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Eşrefoğlu.
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Sayın üyeler, önergeleri maalesef tartışmaya açamayacağız. Zaten*
konulan açığa çıkmıştır, onun için sadece özetle okuyup oya sunacağım..
îki grup önerge var. Birisi, yükseköğretimdeki öğretmen yetiştir
meyle ilgili okullann Millî Eğitim Bakanlığı na bağlanmasına dair bir*
tomar önerge.
Bir diğer önerge grubu var, önce onlan bilgilerinize arzediyorum^
Sayın İlhan Dülger'in önergesi;
"öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitimle öğretmenlere uygula:
nan genel kültür programının 21. yüzyıl nesillerinin üstün vasıflı yetiş
tirilmesi hedefine uygun olarak yeni bir yaklaşımla ele alınması ve
a) Toplumu tanıma ve yöneltme bilimleri derslerinin artmasv
sosyoloji, felsefe, din ve ahlâk bilimleri, liderlik, sosyal tarih,
b) Kalkınma şuurunun yeni nesillere kazandırılması için
Türkiye’nin kalkınma hedefleri, sınıfta işlenilen konuların Türkiye’nin
ihtiyaçları nerede ve niçin kullanıldığı konusunda irtibat kurma, bilgi
ve yollan,
öğrencilere çeşitli mesleklerle ilgili bilgi verme.
c) Demokratik kişilik kazandırma, bunun için de çözüm üretmeteknikleri konusunda öğretmenlere uygulanan genel kültür programı
nın takviye edilmesi. "* şeklinde.
Bunu bir temenni olarak kabul edelim ve zabıtlara geçirelim. Savın
Dülger yoklar.
Sayın Prof. Amiran Kurtkan bunu kendileri önerge olarak üzerineahyorlar. Önerge sahibi geldiler.
Bu konuda aleyhte görüş sahibi olan var mı? Yok.
Oylannıza arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sayın Rasim Pehlivanoğlu nun önergesi;
"Millî kültür konusunda,
(*)

Genel Kurulda
eklenmiştir.

kabul

edilen

bu

önerge,

“Öğretmen

Yetiştirme”

raporuna
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1.
Öğretmenlerin hizmet öncesiyle hizmetiçi eğitimde esas olan alan
bilgisi, öğretmenlik bilgisi, genel kültür yanma bir de millî kültür ek
lenmelidir. Öğretmenlerimiz millî kültür değerlerini benimsemiş olarak
yetiştirilmelidir." * denmiş.
Ben, komisyon raporuna bu önerge geldikten sonra baktım, hakika
ten bu konuda herhangi bir hüküm yok.
"2. Millî kültürün ne olduğu ve millî kültürümüzün unsurları, kuru
lacak bir komisyon yoluyla tespit edilmeli. Belirlenen millî kültür un
surları başta öğretmen yetiştiren kurumlar olmak üzere bütün okulları
mızın müfredat programlarına serpiştirilmeli." *
Müsaade ederseniz, iki ayrı konu var. Bu millî kültürün eklenmesi
konusunda aeyhte görüş sahibi olan var mı? Yok.
Önergenin bu 1 inci kısmını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Millî kültür konusunda yetiştirmeye ilave edilmesi kabul
edilmiştir.
İkinci konu olan komisyon konusu ilgi çekici. Şu anda zaten biz ko
misyon toplantısı yapıyoruz, çeşitli komisyon toplantıları yaptık. Onun
için isterseniz bu millî kültürün ne olduğu, millî kültürümüzün unsurları
konusunu bir komisyona bırakma teklifini yapalım. Bunu isterseniz bir
temenni olarak çalışma usulüdür, kabul edelim, oylamaya arz etmeye
lim.
Teşekkü ederiz efendim.
Sayın Rasim Pehlivanoğlu nun, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi
konusunda rapora eklenmesi dileliyle bir teklifi var.
"1. kurs ve seminerlere çağırarak bütün öğretmenleri bir arada eğit
mek mümkün olamayacağından, bunun yanında öğretmenler her yıl bu
lunduğu yerde hizmetiçi eğitime tabi tutulmalıdır. Bunun için gerekli
tedbirler alınmalıdır. İlkokullarda öğretmenlere uygulanmakta olan se
miner haftaları verimli hale getirilmelidir. Aslolan, öğretmenlerin kendi
kendisini yetiştirmesi ve yetişmeye devam etmesidir. Bu ortamı hazırla
yacak, teşvik edici ve yönlendirici tedbirler alınmalıdır." *
(*)

Genel Kurulda
eklenmiştir.

kabul

edilen

bu önergeler,

“öğretmen

Yetiştirme”

raporuna
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Bunun da rapora eklenmesi diyorsunuz, temenni mahiyetinde ekle
necektir.
Yard. Doç. Dr. Adil Çağlar’ın önergesi;
Yüksek Öğretim Komisyonu Raporu görüşülürken bir teklifi vardı;
"Girişte teklif edilen ÖSYM sınava mülakatı objektif olmayabilir, onun
için bu konuda objektif usuller gerekir" deniliyordu.
Şimdi bu konuyu tekrar hatırlayınız, ÖSYM ile ilgili Öğretmen Ye
tiştirme Komisyonunun çok çeşitli detaylı teklifleri var, teknik teklifleri
var. Bunu tekrar okumak istemiyorum. Onun için mevcut raporu size
hatırlatarak oylarınıza arz ediyorum. Yani, ÖSYM konusunda öğretmen
lere öğretmen liselerinden yüksekokula geçişte bir avantaj verilmesi
konusunda mülakat yapılması tekniğinin çıkarılmasını ister Sayın Adil
Çağlar.
Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Sudi Bülbülün teklifi;
"Yüksek Öğretim Komisyonu Raporunun 4 üncü maddesinin son
paragrafında yer alan diğer taraftan eğitim fakültelerine kabul edilecek
öğrencilerin ÖSYM sınavını müteakip öğretmenlik liyakati tespit mak
sadıyla bir mülakata tabi tutulmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı
ifadesinin;
1. Bu kanunun Öğretmen Yetiştirme Komisyonunun konusu oldu
ğu malûm,
2. Hiçbir ülkede bir gencin öğretmenlik liyakatim tespit edebilecek
objektif ölçme araçlarının bulunmayışı,
3. Mülakat yoluyla yapılacak böyle bir tespitin sübjektif olacağı
Aynı mahiyettedir, onun için reddedilmiştir, oylarınıza sunmuyo
rum.
Sayın Necmettin Karakuşun önergesi;
"X II. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına ;
Temel görevlerinden birisi de Millî Eğitim Gençlik veSpor Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi ve teknik liselere teknik öğretmen ye
tiştirmek olan, bugüne kadar mezun ettiği teknik elemanlarla ülkemi
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z in endüstriyel kalkınmasına büyük emeği geçen yüksek teknik öğret

men okulları olan şimdiki teknik eğitim fakülteleri mezunlarına aldık
ları öğrenimin ruhuna uygun teknik bir unvan verilmesi..."
Bu ezeli dertleridir, her komisyon, her toplantı ve her gün bununla
meşguldürler.
"Gerek ilmi, gerekse 1739 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmün
ce bir mecburiyettir. Böyle bir düzenleme, anılan fakültelere çok daha
başarılı öğrencilerin gelmesine ve daha kaliteli teknik öğretmenlerin ye
tişmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında bu düzenlemeyle birlikte
Bakanlık bünyesinde çalışan teknik öğretmenlerin durumlarının iyileş
tirilmesi, daha rahat olacaktır.
Saygıdeğer şûranın bu hususta tavsiye karan almasını arz ve talep
ederim."
Bu konu detaylı olarak üzerinde durulup tartışılmamıştır zannedi
yorum, Öğretmen Yetiştirme Komisyonunda tartışıldı mı efendim? Ko
misyonda tartışılmadığı söyleniyor. Tartışılmadığına göre yeni bir konu
dur, onun için bir günden ilavesi mahiyetindedir, ancak temenni şek
linde bunu zabıtlara geçiriyoruz.
Sayın Sevim Çameli’nin önergesi;
"Teknik eğitim fakültesi ve teknik yüksek öğretmen okulu mezun
ları 8 inci derecenin 1 inci kademesinde göreve başlatıldığı halde, mes
leki eğitim fakültesi kız teknik öğretmen okulu mezunları ise 9/1'den
göreve başlatılmaktadır. Bu okulların öğretim süreleri, programları ay
nı olduğundan bu eşitsizliğin giderilmesi."
Bu konu tartışıldı mı efendim, gündemde de yoktu.
Temenni mahiyetindedir.
Sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık’ın önergesi;
"Divan Başkanlığına,
Öğretmenlik mesleğinin cazipleşmesi için öğretmenlerin sayıca çok
olması, maaş ve diğer özlük haklarının arttırılmasına engel teşkil et
memeli. Sayın Şinasi Orel’in bakanlığı sırasında hazırlanan Meclisten
geçip Senatoya gelen öğretmen yardımlaşma kurumu kanun tasarısı
kanunlaşmalıdır."
Biz de temenni ediyoruz.
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Sayın Tekışık, aynı şekilde hizmetiçi eğitim konusunda görüşle
rini yazmış, onu da temenni olarak zabıtlara geçireceğiz.
Sayın Yard. Doç. Dr. Mehmet Ural’m önergesi;
"Raporda ilköğretim ve genel ortaöğretim okullarında öğretmen
yetiştirmeyle mesleki teknik öğretime öğretmen yetiştirme arasında
ciddi farklılıklar vardır. Bu farklılıkları da ortadan kaldırılacağını ve
aday seçimi işini daha geniş gruplara yayacağını umduğum aşağıdaki
teklifimi şûranın sayın üyelerinin oylarına sunulması,
Öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçiminde öğretmen kurul
larının kanaatlerinin bir ön değerlendirme olarak alınıp her türlü li
seden kurullarınca aday gösterilenlere sınav hakkı tanınmalı veya üni
versiteye girişte ek puvan verilmelidir."
ı

Teklifi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kadul edilmiştir.
Sayın Prof. Nasuhoğlu’nun önergesi;
"Bir mahkeme kararma dayanmadan görevden alınmış öğretmen
lerin göreve alınması..."
Bu 1402 meselesini izah etmiştim.
Sayın Orhan Savaşeri, Naim Durmaz, Asım Özdemir, Nuri Kiriz•oğlu’nun teklifleri;
"Ortaöğretimin içerisinde yer alan mesleki ve teknik eğitimde gö
rev alacak öğretmenlerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yetişti
rilmeleri, pedagojik formasyon ve özel eğitimlerinin verilemeyiş ne
denleriyle öğretmenliğe intibak edememektedirler. Bu bakımdan, bu
tür öğretmen yetiştirmelerinin, hazırlanacak yeni programların Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması hususu."
Daha aykırı teklif var, o tekliflerden sonra onlar reddedildiği tak
tirde bunu oylarız.
Sayın Kifayet Özaydın’ın önergesi;
"Öğretmen Yetiştirme Komisyonunun, sözleşme usulünün denen
mesine ilişkin 13 üncü önerisinin rapordan çıkarılmasını önerir, say
gılar sunarım."
Zaten bu konudaki görüşünü izah etmişti, yani sözleşmeli usulün
denenmesine ilişkin rapor önerisinin rapordan çıkarılmasını istiyor.
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Bu teklifi oylarınıza sunuyorum:
Reddedilmiştir.

Kabul edenler...

Etmeyenler..*

Kifayet Özaydm’m diğer bir önergesi;
"Öğretmen Yetiştirme Komisyonu raporunda yer alan 9 uncu öne
rinin aşağıda belirtildiği biçimde değiştirilmesini öneririz.
Saygılar sunarım.
Öğretmen tayin ve nakilleriyle ilgili mevzuat, öğretmenlerin tered
düt ve endişelerine yer vermeyecek biçimde bilimsel, nesnel ve açık öl
çütler temel alınarak her türlü müdahaleden uzak olarak yeniden dü
zenlenmelidir" diyor. Burada ilâve ettiği 4 kelime var, diğerleri aynı;,
bilimsel nesnel açık ve ölçütler ilave edelim diyor.
Bu tekifi oylarınıza .sunuyorum:
Reddedilmiştir.

Kabul edenler...

Etmeyenler.*

Sayın Kifayet Özaydm’m diğer bir teklifi;
"Öğretmen Yetiştirme Komisyonu raporunda yer alan ikinci öne
rinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesi;
Eğitim idareciliği bir branş olarak benimsenmeli, mevcut öğret
menlerin oylarıyla seçilecek eğitim idarecisi adayların uzun süreli hizmetiçi eğitim kurslarında yetiştirilmeli ve bu durum kanunlaştırılmalı."
Burada da ilave, "Mevcut öğretmenlerin oylarıyla seçilecek aday
lar" deniliyor.
Bu durumda bu ilavesiyle Savın Özaydm’m önergesini oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir.
İhsan Kamberoğlu’nun temennileri;
"Başöğretmen Atatürk’ün milletleri kurtaracak yalnız ve ancak
öğretmenlerdir tezinden yola çıkarak yıllardır savunduğum bir konu
yu X II. Millî Eğitim Şûrası gündeminde görmekten bahtiyarım. Konu
uzman öğretmen konusudur. Bu da küçük tarzda bir konuşma ancak
bu konunun uygulanış biçimine ilişkin bazı maddeleri sıralamak isterim.
Uzman Öğretmen yetiştirilmesinde bu esasların dikkate alınması
nı yüksek tensiplerinize arz ederim."
Burada görüşlerini belirtmişler, zabıtlara alınacaktır.
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Sayın Dr. Hüseyin Ağca’nm teklifi;
"Öğretmen yetiştirilmesinde ve istihdamında tedbirler;
1. Hemen başlanarak uygun metodlarla seçilecek öğrenci adayla
rının öğretmen liselerinde eğitilmeleri,
2. Öğretmen lisesi mezunlarının okul başarıları ve ilgi testlerin
den alacakları sonuçlara göre öğretmen yetiştiren programlara alın
maları,
3. Bu mezunların öğretmen adayı olarak belli programlara göre
eğitilmeleri, bu programlarda alacakları kredilerin yüksek lisans ile ka
deme kredileri olarak değerlendirilmesi."(x)
Bunu temenni olarak rapora geçiriyoruz.
İlhami Gebeşoğlu, Muammer Şamlı, Cevdet Sezgin, Celal Ural, Tarhan Doğan, Emin Kızılkaya, Mustafa Eşrefoğlu, Esma Canver, Ömer
Özbil, Nabi Avcı, Selahattin Özdemiroğlu, Abdulkadir Türkmen, Yusuf
Güçlü, Kadir Altuncu, Abdurrahman Yıldız, İshak Güner, Hayrettin
Gürsoy, Ayşe Demirkıran, Necdet Ürüm, Ahmet Ayaydın, Süleyman
Serçe, nin görüşleri var.
"Öğretmen Yetiştirme Komisyonuna hazırlanan rapor metnine, öğ
retmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının yüksek öğretimin kontrolunda bırakılması tavsiye edilmektedir. Öğretmen yetiştirme yüksek
öğretim kurumlan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine
alınması" şeklinde olan tekliftir.
Oylarınıza sunuyorum; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bün
yesine alınsın diyenler, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bu konuda Sayın Ahmet Arvasi, Savın Tevfik Göksel, Sayın Meh
met Sinançelik, Sayın Muhlis Gökçe, Sayın Mustafa Şensay, Sayın Nec
det Özkaya, Sayın Avni Durgay'm daha az aykırı olan önergesinin de
bu şekilde oylanması lüzumu kalmamıştır.
Burada da önce millî eğitim bünyesine alınıp sonra öğretmen üni
versiteleri kurulması teklif ediliyor idi.
—

★

—

Efendim, müzakereler bitmiştir.
Yapılan değişikliklerle birlikte Öğretmen Yetiştirme Komisyonu
nun raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
{x)

B u ö n e rg e , “ Ö ğ re tm e n Y e t iş tir m e " ra p o ru n a ilâve e d ilm iştir.

D — ÖĞRETMEN YETİŞTİRM E İLE İLGİLİ KARARLAR
Karar 1. Öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitimde öğretmenlere
uygulanan "genel kültür" programının, 21. yüzyıl nesillerinin üstün
vasıflı yetiştirilmesi hedefine uygun yeni bir yaklaşımla ele alınması ve;
a) Toplumu tanıma ve yöneltme bilimleri derslerinin artırılma
sı (sosyoloji, felsefe, din ve ahlâk bilimleri, liderlik, sosyal tarih),
b) Kalkınma şuurunun yeni nesillere kazandırılması için Tür
kiye'nin kalkınma hedefleri, sınıfta işlenilen konularla, Türkiye'nin
ihtiyaçlarının nerede ve niçin kullanıldığı konusunda irtibat kurulma
sı ; öğrencilere çeşitli mesleklerle ilgili bilgiler verilmesi.
c) Demokratik kişilik kazandırma, bunun için de çözüm üret
me teknikleri konusunda öğretmenlere uygulanan genel kültür prog
ramının takviye edilmesi.
Karar 2. Anaokulu ve anasınıfı öğretmeni ihtiyacının yükseköğre
tim tarafından karşılanması münkün oluncaya kadar, mevcut öğret
menlerin yanma "öğretmen yardımcısı" veya "eğitici" verilmesi konu
sunda gerekli çalışmaların yapılması; lise ve dengi okul mezunlarının,
kendilerine verilecek pedegojik formasyondan sonra bu amaçla istih
dam edilmeleri. (Kom. Rap. s. 9)
Karar 3. Öğretmenlerin hizmet öncesiyle hizmetiçi eğitiminde esas
olan alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi, genel kültür yanma bir de "Millî
Kültür" unsurunun eklenmesi.
Karar 4. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarmın Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınması.
Karar 5. Öğretmen yetiştiren öğretim kurumlarına alınacak öğ
rencilerin ortaöğretim kademesinde yönlendirilmesi; bu amaçla, öğ
retmen ilselerinin Devlet Plânlama Teşkilâtı Beş yıllık Kalkınma Plânı
nın destek çalışmalarında gösterildiği gibi (C. II. s. 227) yeniden öğret
men adayı yetiştirilmesi ve sayıları ile kapasitelerinin artırılm ası; bu
liselere gerek yatılı, gerekse gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin sı
navla ve mülâkatla seçilmesi.
Karar 6. Teknik Eğitim, Meslekî Eğitim Fakülteleri ile Sanat Eği
timi ve Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okullarının öğrenci kaynağını, Kız
Meslek, Endüstri Meslek, Teknik, Ticaret. Otelcilik ve Turizm Meslek
Liseleri ile diğer meslek liselerinin teşkil etmesi.
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Karar 7. Okulöncesi eğitim kademesine (Anaokulu ve Anasınıfı)
öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarının iki yıl olarak kal
ması ve programlara öğretmen lisesi mezunlarının belli kontenjan ve
puan avantajı sağlanmış ÖSS puanıyla, meslek lisesi mezunlarının ise
ÖSS mesleğe yatkınlık testi ile alınmaları; bu programların, Eğitim
Yüksekokulları bünyesinde düşünülmesi.
Karar 8. Eğitim Yüksekokullarının dört yıla çıkarılması ve sınıf
öğretmenliği anabilim dalma, öğretmen lisesi mezunlarının belli bir
kontenjan ve puan avantajı sağlanmış ÖSS punanı ile alınmaları.
Karar 9. Eğitim Yüksekokullarında sınıf öğretmenliği yanında te
mel eğitimin ikinci devresine veya ortaokullara Fen Bilgisi, Sosyal Bil
giler, Türkçe, Matematik gibi branş öğretmeni yetiştiren bölümlerin
açılması ve bu bölümlere öğretmen lisesi mezunlarının belli kontenjan
ve puan avantajı sağlanmış ÖYS puanı ile alınmaları.
Karar 10. Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi, Resim, Müzik Eği
timi bölümlerine öğretmen lisesinden mezun öğrencilerin, ÖSS yete
nek sınavı ile alınmaları.
Karar 11. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlannın diğer
bölümlerine öğretmen liselerinden mezun öğrencilerin, yine belli kon
tenjan ve puan avantajı sağlanmış ÖYS puanı ile alınmaları veya ba
şarı durumlarına göre doğrudan geçişlerinin sağlanmasın
Karar 12. Meslekî Eğitim ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Sanat
Eğitimi ve Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okullarına; Kız Meslek, Endüst
ri Meslek, Teknik, Ticaret, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile di
ğer meslek liseleri mezunlarından ÖSS ve Mesleğe Yatkınlık Testi ile
öğrenci alınması.
Karar 13. İlköğretim okullarından mecburî, ortaöğretim kumrula
rında seçmeli olarak verilen îş ve Teknik, Ticaret, Tarım ve Ev Eko
nomisi dersleri için öğretmen yetiştiren Yükseköğretim Programlarına
meslek lisesi mezunlarının, belli kontenjan ve puan avantajı sağlanmış
ÖSS puanı ile alınmaları.
Karar 14. Din eğitimi veren orta dereceli okullar ile genel ve mes
lekî okullara Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni yetiştirme
işinin de, branşlaşmayı ve ihtisaslaşmayı esas alacak şekilde yeniden
ele alınması.
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Karar 15. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlanna öğret
men lisesi mezunları dışında başka kaynaklardan öğrenci alınması ha
linde ÖSS veya ÖYS, Mesleğe Yatkınlık Testi, Müiâkat şartının aran
ması.
Karar 16. Öğretmen yetiştiren bütün yükseköğretim kurumlarma
bedenî ve zihni özürlülerin alınmamaları.
Karar 17. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlan programlannda yer alan genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi
derslerinin ağırlık ve muhtevalannda paralellik sağlanması.
Karar 18. Eğitim programlannm değişen ve gelişen şartlara göre
ele alınması; mevcut programlardaki ders çeşidi ve haftalık ders saat
lerinin azaltılması.
Karar 19. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını uygu
lama okullannda veya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili
üniversitenin işbirliği sonucunda seçilecek olan uygulama okullannda,
daha uzun süreli yapmaları için gerekli tedbirlerin alınması.
Karar 20. Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin (sınıf öğretmeni adaylan) öğretmenlik uygulamalarının bir kısmını, mutlaka köy ilkokul
larında yapmalannm sağlanması.
Karar 21. Yaygın Eğitimin ve özel eğitimin ihtiyaç duyduğu öğret
menlerin yetiştirilmesi için yeni programlann açılması.
Karar 22. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlan eğitim
programlannm, bilim ve teknolojideki gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlanna uygun olarak sürekli bir gelişme sürecine tâbi tutulması.
Karar 23. Eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu her türlü müfettişin
yetiştirilmesi ıçiıı yeni yöntem ve programlann uygulamaya konulması.
Karar 24. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlanna yeterli
sayı ve nitelikte öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla bir projenin ge
liştirilmesi ; bu proje çerçevesinde yurt içi yüksek lisans ve doktora
sonrası yurt dışı burs imkânlannın sağlanması; aynca, Yükseköğretim
Kurulunca yurt dışında yetiştirilmek üzere gönderilecek araştırma gö
revliler konusunda öğretmen yetiştiren kurumlara öncelik ve ağırlık
verilmesi.
Karar 25. Her kademe görevli öğretmenler arasında, 40 öğretmene
bir uzman öğretmen düşecek şekilde, ciddi kıstaslarla seçim yapılması;
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bu uzman öğretmenlerin, yılın 12 ayında öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde istifâde edilecek tarzda süratle yetiştirilmesi ve bu uzman öğ
retmenlere farklı ücret ve statü getirilmesi.
Karar 26. Eğitim idareciliğinin bir branş olarak benimsenmesi ve
mevcut öğretmenler arasından imtihanla seçilecek eğitim idarecisi aday
larının Bakanlıkça tespit edilecek uzun süreli hizmetiçi eğitim kursla
rında yetiştirilmesi; bu durumun kurumlaştırılması.
Karar 27. Aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri için mesleğe girdiği
günden başlamak kaydıyla en az bir yıl süreyle adaylık eğitimine alın
maları ve başarılı olanların öğretmen olarak görevlendirilmeleri esa
sının benimsenmesi ve uygulamaya en kısa zamanda başlanılması.
Karar 28. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılıp başarılı olan öğ
retmenlerin bu başarılarının özlük hakları yönünden değelendirilmesi;
bu konuda hukukî düzenlemelere gidilmesi ve bu değerlendirmenin üst
görevlere getirilmede de dikkate alınması.
Karar 29. Hizmetiçi eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması, hiz
metiçi eğitim enstitülerinin kurulması; ve faaliyete geçirilmesi, bütün
öğretmenlerin en az üç yılda bir hizmetiçi eğitimden geçirilmesi; için
gerekli tedbirlerin alınması.
Karar 30. Bakanlık merkez teşkilâtında "Öğretmen Eğitimi Genel
Müdürlüğü nün" kurulması.
Karar 31. Öğretmenlerin tayin ve nakilleri ile ilgili mevzuatın, ülke
mizin ihtiyaçlarına ve şartalnna uygun olarak yeniden düzenlenmesi.
Karar 32. Bölgeler ve iller arası öğretmen dağılımındaki dengesiz
liğin giderilmesi, üniversite bazında daha kaabiliyetli öğrencilerin mes
leğe teşviki yönlendirilebilmesi için öğretmenlik mesleğine toplumda
verilen önem ve değerin yeniden canlandırılması ve çalışma şartları ile
maaşlarının mesleğin haysiyetine uygun seviyeye getirilmesi.
Karar 33. Öğretmen adaylarının, ortaokuldan sonra mesleğe kon
santre olmaları için yatılı tahsil yapmalarının sağlanması.
Karar 34. Öğretmenler için "Meskene Kavuşturma Projesi" nin
başlatılması.
Karar 35. Öğretmenlere, özellikle mahrumiyet bölgelerinde lojman
temin edilmesi; lojmanda oturmayanlar için kira bedeli verilmesi.
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Karar 36. Kariyer düzeni ve rekabet sistemi içinde çalışkan ve ba
şarılı öğretmenlerin, unvan, maaş, üst göreve getirilme ve benzeri yol
larla değerlendirilmesi ve mükâfatlandınlması.
Karar 37. Öğretmen adayı öğrencilerine, maaşlı statü uygulaması
na gidilmesi, bir kurs mahiyetindeki bu aylıklı öğrenim süresinin terfi
*ve emekliliğe seyılması.
Karar 38. Öğretmen Personel Kanununun çıkartılması.
Karar 39. Öğretmene, her başarılı hizmet yılı için üç ay emeklilik
kıdemi verilmesi.
Karar 40. öğretmen çocuklarına, öğretmen liseleri, anadolu liseleri,
yükseköğretim ve yurt konularında kolaylıkların sağlanması, özel kon
tenjan ve bursların verilmesi.
Karar 41. Meslekî gelişmelerden haberdar etmek üzere, öğretmen
lerin meslekî yayınlarla desteklenmesi.
Karar 42. Öğretmenlerin, belediye vasıtalarında ücretsiz; havayolu,
demiryolu ve denizyolu vasıtalarında % 50 indirimli seyahat etmeleri
nin sağlanması.
Karar 43. Öğretmen istihdamında “sözleşme usulü" nün denen
mesi, yararlı olacağı gözlenir ise, uygulamaya konulması.
Karar 44. Genel Meslekî ve Teknik Orta öğretimde öğretmenlerin
•yetiştirilmesinin ve istihdamının yeniden gözden geçirilerek belli esas
lara bağlanması; bu çerçevede, öğretmenlik mesleğinin cazip hale ge
tirilmesi amacıyla statülerini ve ücretlerini iyileştirici tedbirlerle sıkın
tısı çekilen endüstriyel teknik öğretimdeki öğretmenlerin diğer kurum
ve kuruluşlara geçmemeleri için özendirici tedbirlerin alınması.
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A — EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER KOMİSYONUNUN
ÜYELERİ
Sıra
3Vo

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi

1.

Prof. Dr. Y. Büyükerşen

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Üniversitesi Rektörü
ESKİŞEHİR

2.

Prof. Dr. Yaşar Ersoy

Müşahit

O. D. T. Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim
ANKARA

3.

Prof. Dr. Oğuz Manas

Seçimle
Gelen Üye

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İZMİR

4.

Tahir Özgü

Müşahit

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ESKİŞEHİR

5.

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu

Davetli Üye

O. D. T. Ü. Öğretim Üyesi - ANKARA

6.

Doç. Dr. Haşan Güran

Müşahit

(TÜBİTAK) 0 . D. T. Ü. Elektrik Bö
lümü Bilgisayar Anabilim I>alı Öğretim
Üyesi - ANKARA

7.

Alb. İlhan Bingöl

Müşahit

İstanbul Askeri Lisesi
Çengelköy - İSTANBUL

8.

Recep Işık

Müşahit

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
İşletmeler Dairesi Başkan V. - Ankara

9.

İrfan Çiftçi

Müşahit

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi
Başkanı - ANKARA

10.

Yrd. Doç. Dr. Petek Aşkar

Müşahit

TÜBİTAK - ANKARA

11.

Nesrin Ozmen

Müşahit

P. T. T. İşletmeler Genel
Uzmanı - ANKARA

12.

Ali Çorlu

Müşahit

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili
ANKARA

13.

Mustafa Saka

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk İlkokulu Müdürü - UŞAK

Seçimle
Gelen Üye

Fen Lisesi Kimya Öğretmeni - ANK.

14.

Mehmet Özdemir

Müdürlüğü

15.

Sönmez Akbay

Seçimle
Gelen Üye

Çınarlı Teknik Lisesi Öğretmeni
İZMİR

16.

Süleyman Serçe

Seçimle
Gelen Üye

Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni
Gebze - KOCAELİ

17.

Necdet Ürün

Seçimle
Gelen Üye

Yeşilevler Yetişkinler Teknik Eğitim
Merkezi Öğretmeni - ADANA
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Sıra
No
18.

Adı Soyadı
Durmuş Ali Erfidan

Üyelik
Durumu

UNVANI - Görevi - Adresi

Seçimle
Gelen Üye

İmam Hatip Lisesi Öğretmeni - KONYA

19.

Tahir Karagüllü

Seçimle
Gelen Üye

Yenimahalle Ticaret Lisesi Öğretmeni
ANKARA

20.

Osman Nuri Ekiz

Seçimle
Gelen Üye

Sağırlar Okulu Öğretmeni
Fatih - İSTANBUL

21.

Yaşar Öztürk

Seçimle
Gelen Üye

İş Okulu Öğretmeni - BURSA

22.

îshak Güner

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
KASTAMONU

23.

Mehmet Kepteoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu Müdürü
GAZİANTEP

24.

Kenan Yomralı

Seçimle
Gelen Üye

T. R. T. Genel Müdür Yardımcısı
ANKARA

25.

Prof. Dr. Kâmuran Çilenti

Müşahit

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fak. Öğrt.
Üyesi - ESKİŞEHİR

26.

Nusret Karcıoğlu

Davetli

444-E 86 Street Apt. 20-A NY-10028
Newyork U. S. A.

27.

Prof. Dr. Aydın Öztürk

Müşahit

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi - İZMİR

28.

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu

Davetli

O. D. T. Ü. Öğretim Üyesi - ANKARA

29.

İlhan Kayan

Müşahit

İ. T. Üniversitesi - İSTANBUL

30.

Prof. Dr. Cevat Alkan

Davetli

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fak. - ANKARA

31.

Nevin Sorguç

Seçimle

D. P. T. Müsteşarlığı Uzmanı - ANK.

32.

Dr. Nabi Avcı

Müşahit

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müşaviri - ANKARA

33.

N. İrfan Tanrıkulu

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Üyesi - ANKARA

Müşahit

Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek Sok.
No: 6/3 Çankaya - ANKARA

34.

Doç. Dr. Aydın Koksal
\

35.

Prof. Dr. Süleyman Arslan

Seçimle
Gelen Üye

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı
KONYA

36.

Feyza Turan

Seçimle
Gelen Üye

Mithatpaşa Kız Teknik Lisesi Öğretmeni
Üsküdar-İSTANBUL

37.

Metin Alkan

Seçimle
Gelen Üye

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürü
İskilip - ÇORUM

(DÖRDÜNCÜ OTURUM)
Sayın üyeler, yaklaşık 4,5 saattir bir tek komisyon raporu üzerin
de çalışıyoruz. Konu ne derece önemli olursa olsun ; burada Başkan
lık Divanı olarak, bizim mümkün mertebe demokratik bir tavır içinde
her konuşmak, isteyene mutlaka konuşma hakkı verme gibi iyi niyeti
mizden ve doğru da olan bu durumdan meydana gelen bir usûl prob
lemi çıktı. O da ş u ;
Tam 38 kişiyi öğretmen yetiştirme konusunda konuşturduk, sistem
konusunda 26 kişiyi, yüksek öğretim konusunda 28 kişiyi konuşturduk.
Bu çok güzel bir şey, ben de iştirak ediyorum, ama mutlaka kaidelerin
uygulanışı belirli zamana ve mekâna oturmak mecburiyetindedir. Za
manımız da ortadadır, onun için usûl üzerine Sayın Selçuk Kantarcıoğlu diyorki,
“Komisyon üyeleri komisyonda gerekli görüşlerini açıklamışlar
uzun uzun nasıl olsa, aleyhte görüşe sahip olanlar yani muhalefet şerhi
verenler sadece konuşabilsin" diyorlar.
Biz mümkün mertebe komisyon üyelerinin hiç söz almamasını rica
ediyoruz bundan sonra, ama çok önemli bir muhalefet şerhleri varsa ve
mutlaka görüşlerini bildirmek istiyorlarsa çok kısa olarak ve 1, 2, 3 diye
saysınlar efendim.
Benim teklif edeceğim bir teklifi bir üyemiz göndermiş;
“10 kişiden fazla kişinin konuşmaması, konuşmacı miktarımn sınır
lanması."
Maalesef bu bir. zaruret haline gelmiştir. Onun için, şimdi Eğitimde
Yeni Teknolojiler Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. Bun
dan sonra konuşacak kişilerin sayısının 10 kişiyle ve 5 dakika süreyle
sınırlandırılması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi gerçekten çok güzel hazırlanmış bir ilmi rapor geldi önü
müze, bu da : Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu Raporu.
Dörtbaşı mâmur, her bakımdan mükemmel. Bir âdet vardır ; sen
çok iyisin, güzelsin dedikten sonra tenkit ederler. Şimdi bunu tenkit
kabul etmeyin, ama müsaade buyurursanız sadece teklifler kısmını
okuyalım efendim.
Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu Raporunu okutuyorum efen
dim.
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EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER KOMİSYONU RAPORU
A — GİRİŞ VE TANIMLAR :

Genel anlamıyla Teknoloji, insan makina sistemlerinin düzenlen
mesi, organizasyonu ve işletilmesini kapsayan ve bu konuda yeni fonk
siyonel yapılar geliştiren bilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir.
Eğitim teknolojisi, eğitimin içeriğinde devamlılık sağlamak öğreti
min etkinliğini artırmak ve öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine
uydurmak üzere eğitimin analiz ve organizasyonunda yeni bir yaklaşım
dır.
Bu yaklaşım öğretme - öğrenme sistemleri tasarımlama, geliştirme,
uygulama ve değerlendirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
Çağdaş eğitim teknolojisi bireysel eğitim ve kitle eğitimi olmak üze
re iki yönde gelişmektedir.
Çağdaş teknolojik imkânlar eğitimde ders kitabından bilgisayara
kadar uzanan ve öğrenci durumunun dikkatle kontrol edildiği çok geniş
ve çeşitli eğitim ortamları sağlamaktadır. Bu ortamlar sayesinde eğitim
de birinci kaynaktan bilgi temini, fırsat eşitliği, kalite, bireysel ve kitle
eğitimi gibi uygulamalar mümkün olmaktadır.
Bugün eğitim teknolojisine ilişkin gelişmeleri (Yeni teknolojileri)
beş ana katagoride özetlemek mümkün görülmektedir.
B unlar:
1. Yeni teknolojik sistemler
2. Öğrenme öğretme süreçleri
3. Eğitim ortamları
4. Proğram düzenleme yöntemleri
5. Eğitimde insan gücüyle ilgili gelişmeler.
Bilgisayarlar, televizyon sistemleri, eğitim amaçlı uydular, tele ileti
şim, bilgi işlem sistemleri veri bankaları ve veritabanı sistemleri gibi
uygulamalar yeni teknolojik uygulamalara bir kaç örnek oluşturmakta
dır.
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Tam öğrenme, yeterliliğe dayalı öğrenme, bireysel ve bağımsız öğ
renme, uzaktan öğretim, açık öğretim, mikro öğretim, ortamlara dayalı
öğretim gibi gelişmeler öğrenme - öğretme süreçleriyle yakından ilgili
yeni teknolojilerdir.
Çoklu ortamlar, video, teleks, telefaks, teleteks, eğitim teknolojisi
merkezleri, program geliştirme laboratuvarlan, eletronik laboratuvarlar, öğretme makineleri, robotlar, benzeşim ortamları gibi örnekler de
eğitim teknolojisinin ortam boyutu ile igili bir kaç yeni teknoloji örne
ğidir.
Davranış analizi, içerik analizi, iç analizi, görev analizi, programlı
öğretim, modüler öğretim, paket programlar ve bireysel esasa göre dü
zenlenmiş öğretim sistemleri gibi uygulamalar ise eğitim teknolojisinde
program düzenleme konusundaki gelişme ve uygulamalara ait bir kaç
örnektir.
Öğrenci gruplarının sayı, nitelik, ilgi ve beklenti yönünden değişme
si, eğitimde hiyerarşik personel yapısı ve yeni uzmanlık alanları gibi
gelişmeler eğitimde insan gücü ile ilgili yeni uygulamalardır.
Son zamanlarda bilgisayarlar eğitimde bilgisayarı öğrenme ve bilgi
sayar destekli öğretim gibi değişik yaklaşımlar şeklinde öğretim amacıy
la kullanılmaktadır.
Televizyon kitle iletişim ortamı olarak kullanıldığında öğrenciye
zengin ve çeşitli öğrenme yaşantıları sağlamakta, bir çok durumlarda et
kili biçimde uygulanmaktadır. Değişik yerleşim yerlerinde büyük kitlelelere hizmet sunma olanağı veren uydularla iletişim sistemleri, uzaktan
öğretim için büyük umutlar veren bilgisayarlı tele iletişim, önemli b ir
potansiyele sahip olan video disk sistemlerinin öğrenme ortamlarını güç
lendirmek üzere mikro bilgisayarlarla birleştirilmesiyle oluşturulan akıl
lı video disk sistemleri, video tekst, veri tabanı sistemleri ve robotlar
eğitime büyük katkılar ve yeni ufuklar açan önemli çağdaş teknolojiler
dir.
Video tekst sistemlerinin belirgin özelliği, kullanımının çok çeşitli
veri bankalarına sahip olması ve bu veri bankalarıyla kullanıcı arasın
daki etkileşimi belirgin hale getirmesidir.
Tele iletişim bir anlamda mektupla iletişime benzemekle beraber
sistemde bilgisayarın gücünden yararlanıldığından mesaj iletme zamanı
gün yerine saniye ile ölçülmektedir. Bu yolla bilgiye ulaşma ve bilgi işle
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me büyük ölçüde koaylaşmaktadır. Bu sistemler potansiyel olarak eği
timde kullanışlıdır. Çünkü uzaktan eğitime imkân vermektedir.
Video disk sistemleri, genellikle televizyon programlarının takdi
minde yeni bir ortam olarak düşünülmektedir. Bu sistem akıllı video
disk sisteminde olduğu gibi bir çok özelliği bir araya getirerek öğren
mek için zengin bir ortam yaratmaktadır.
Robotlar genellikle endüstri ve otomasyonla ilgili görünmekte ise
de bunların eğitim maksadıyla kullanılabilir olduğuna ilişkin örnekler
vardır. LOGO dilinin yaygınlık kazanması ve BIGTRAK oyuncağının bu
na uygulanması bu konuda bir gelişme belirtisidir. Yaratıcı öğretmenle
rin elinde bu ortamlar öğrencilere güdüleyici yaşantılar sağlayabilir.
Tüm bu ve benzeri gelişmeler sadece son zamanlarda kullanılmaya
başlanmış bazı örnekler olup teknolojik devrimin öncüleridir. Bunların
dışında şimdiden tahmin edilebüen teknolojiler arasında "Celluler Rad
yo" denilen yerel radyo istasyonlarının birbirleriyle bağlantıları, kulla
nımları mevcut bilgilerin tümüne ulaşma olanağı verecek "optik disk de
polama ve işleme" sistemleri, uydu firmalarının video ses ve diğer ileti
şim için 22.000 ve 48.000 kanal sağlama girişimleri evlerin iki yönlü ile
tişim kabloları ile donatılması uzmanlaşmış özel izleyicilere düşük güç
lü televizyon istasyonlarının hizmet sunması, bilgi disklerinin depolama
maliyetinin yazılı evraka bilgi depolamaya kıyasla çok düşük düzeyde
(1/100) olması gibi henüz araştırma düzeyindeki teknolojilerde dikkate
alındığından eğitimin yenilenmesi için çok geniş imkânların mevcut ol
duğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca, eğitim teknolojisinin bu görünümünün dikkate alınması ge
reken diğer bir boyutuda bireysel teknolojileri bilgi sistemleri şeklinde
bütünleştiren sistem tasarımlama işidir. Bu anlamda sistem tasarımla
ma her teknolojinin kapasitesinden yararlanarak onların matematiksel
toplamlarından daha büyük bütünler oluşturma işidir.
Görüldüğü gibi kitle iletişim ortamları, bilgisayarlar ve yeni tekno
loji bileşimleri şimdiden yeni teknolojiler olarak eğitimde kullanma
alanları bulmuştur.
Yeni teknolojiler örgün eğitimin boyutlarını geliştirmenin yanında,
yaygın eğitim yoluyla yeni öğrenci gruplarına ulaşma olanağı vermiştir.
Örneğin bu teknolojilerden yararlanılarak eğitim uygulamalarında uzak
tan öğretim açıköğretim, mikro öğretim kendi kendine öğretim gibi yeni
düzenleme ve uygulama modelleri geliştirilmektedir. Görsel işitsel yar
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dımcılar, radyo ve televizyon her düzeyde ve her türlü eğitimde kullanıl
ma imkânı bulmaktadır. Radyo ve televizyon okuma yazma öğretiminde,,
genel eğitimde, fen ve yabancı dil derslerini iyileştirmede, kapalı devre
televizyon ve mikro öğretim öğretmen eğitiminde, video kasetler teknik
eğitim, yüksek öğretim, mühendislik ve tıp alanlarında kullanılmakta;,
uydular aynı bölgedeki üniversiteler arası iletişimde ve toplum eğitimi
projelerinde kullanılmaktadır.

B — EĞİTİMDE

YEN İ

TEKNİKLERDEN
TEM EL İLK ESİ

YARARLANMANIN

Eğitimde temel sorun, nereden bakılırsa bakılsın kaynak sorundur.
Çünkü tüm diğer sorunlar, gerekli kaynak temin edildiği takdirde şu ve
ya bu biçimde çözülebilir. Kaynak sorununun hızla artan nüfus ve yük
selmesi gerekli olan okullaşma oranı karşısında daha da önem kazana
cağı aşikârdır.
Bu bakımdan eğitimde yeni teknolojinin kullanılmasında öngörüleni
temel ilke, klâsik derslik eğitiminin mahkûm ettiği kaynak çıkmazına
çözüm aramaktır. Başka bir deyişle komisyonumuz esas olarak, eğitimde
yeni teknolojinin endüstride, evlerde ve yaşanan diğer mekânda kurula
maddi kapasitenin ve insangücü kaynaklarının eğitim sistemine tekno
loji yoluyla entegre etme çarelerini göz önünde tutmuştur.

C — YEN İ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASINDA İZLEN EC EK
POLİTİKALAR VE ESASLARI

1. Yeni teknolojilerin, eğitim sisteminde uygulanmasında, bilimsel
yaklaşım biçimi esas alınması gerektiğinden, bunu sağlamak üzere
M. E. G. ve S. Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversitelerden ve diğer
ilgili kurumlardan oluşturulacak bir sürekli çalışma grubu vasıtasıyla,
eğitim teknolojisinin dünyadaki yenilikleri bunların uygulama şekli ve
sonuçları, yurdumuzzdaki eğitim teknolojisi uygulamaları ve sonuçları
sürekli izlenmeli, alman sonuçların yani uygulamalara ışık tutması sağ
lanmalıdır.
2. Yeni teknolojilerin, uygulamaya konmasında üretim, donatım ve
bunları kullanacak bilgili, becerikli insan gücü gibi gerekli altyapı fak
törlerinin yeterli düzeyde dikkate alınmasına özen gösterilmelidir.
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3. Yeni teknolojilerin uygulanmasında programlarla ortamlar ara
sında organik ilişki kurulmalıdır.
4. Yeni teknolojilerin ve eğitim araçlarının üretiminde, seçiminde
kullanılmasında davranış bilimlerinin verileri ve çağdaş program ge
liştirme ilkeleri esas alınmalıdır.
5. Her teknoloji, kendisinden önce gelişmiş olan bir teknolojiyedayalı olarak uygulamaya konmalıdır. Bu nedenle yeni teknolojilerin
uygulanmasında, bunların önceki teknolojilerle ilişkisi dikkate alınma
lıdır.
6. Yeni teknolojilerin uygulanmasında değişik uzmanlık alanları,
arasında işbirliği sağlanmalıdır.
7. Yeni teknolojilerin gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetişti
rilmesinde ve kullanılmasında özendirici önlemler alınmalıdır.
8. Yeni teknolojilerin kullanılmasında yurt içi imkânları değerlen
dirilerek yerli üretimine öncelik verilmeli, zorunlu durumlarda ithali
yoluna gidilmelidir.
9. Yeni teknolojlerin geliştirilmesi ve kullanılmasında (bina, telekominikasyon sistem, ulaşım, iletişim, haberleşme, basın yayın organ
ları gibi.) mevcut potansiyelin optimum düzeyde kullanılmasına önce
lik verilmeli bu kaynakların yetersizliği durumunda yeni kaynaklar bul
ma cihetine gidilmelidir.
10. Yeni teknolojilerin işe koşulmasında eğitim hizmetlerinin bü
yük kitlelere ulaştırılması ve aynı zamanda eğitimin kalitesinin yüksel
tilmesi esas alınmalıdır.
11. Yeni teknolojilerin uygulanmasında örgün eğitim, yaygın eği
tim ve kendiliğinden eğitim, bütünlük içinde ele alınmalıdır.1234
12. Yeni teknolojilerin uygulanmasında yatırım ve işletme mas
rafları gerekeceğinden ve mevcut kaynaklar da sınırlı olduğundan bu.
konuda önceliklerin belirlenmesine özen gösterilmelidir.
13. Yeni teknolojilerin kullanılmasında eğitimde maliyeti düşür
me, verimi artırma, hizmet yaygınlaştırma ve kaliteyi yükseltme esas
alınmalıdır.
14. Eğitimde yeni teknikler, bina, donatım ve öğretmen darboğa
zını aşacak şekilde, çok ortamlı yeni eğitim sistemleri geliştirmeye ve
böyle yaşanılan her mekândan eğtim ortamı olarak yararlanmaya fır-
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sat sağaylacak biçimde kullanılmalı ve böylece örgün mekân kuramı
nın malî baskısı azaltılmalıdır.
Bu meyanda teknolojiler konusunda yeterli birikime sahip yüksek
öğretim kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak yeni extern program
lar geliştirilmeli ve (okulöncesi temel eğitim, özel eğitim, ortaöğretim
gibi) eğitimin diğer kademelerinde de TV., radyo, basılı malzeme, yüzyüze eğitim gibi çok ortamdan yararlanan açık öğretim uygulamaları
başlatılmalıdır.
15. Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim teknolojisi zorunlu ola
rak okutulmalı ve bu dersleri okutacak öğretim elemanları yetiştiril
melidir.
16. Tüm eğitim kurumlarmda, yeni teknolojilerin uygulanmasın
dan sorumlu birimler oluşturulmalıdır.
17. Yeni teknolojilerin etkin biçimde uygulanabilmesi için XI. Şû
rada bu konuda uzman yetiştirilmesi ile ilgili alman kararların uygu
lama alanına konulması sağlanmalıdır.

D — TELEVİZYON - VİDEO - TELEKOMİNİKASYONTJN
VE ÖĞRETİMDE KULLANILMASI

EĞİTİM

Türk Eğitim Sisteminin bugün içinde bulunduğu darboğazların aşıl
masında, hiç şüphe yokki, kitle iletişim araçları olarak, televizyon ve
radyo, eğitim teknolojisi ve uzaktan öğretim yöntemleri ile birlikte kul
lanılarak, mevcut eğitim ve öğretimin gerek yaygınlaştırılması, gerek,
etkinliğinin arttırılmasında en önde gelen araçlardır.
Günümüzde radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları bir yan
dan eğitim ve öğretimde büyük yatırımları gerektiren mekân, donatım;
ve vasıflı öğretici sayısındaki sınırları aşarak, yaygın bir şekilde uzak
tan öğretimin önemini arttırırken, diğer yandan da okuldışı öğretim
ve eğitim imkânlarını veya potansiyelleri okul içine getirerek, öğretici
kadroların, öğretim fonksiyonlarındaki en etkili yardımcıları olmakta
dırlar.
Video, tele-konferans, tele-video, teleteks, ISND ve kablolu TV,,
kapalı devre TV. gibi teknolojik imkânlar da ayrıca gruplar veya bi
reyler arasında bilgi değişimi suretiyle öğrenime önemli katkısı olan,
araçlar olarak ortaya çıkmaktadırlar.
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Yirminci yüzyılın sonunda, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin, ge
lişmişlerle aralarındaki farkı kapatmak için eğitim ve öğretim sistem
lerinde yeni teknolojiler ile tekniklere başvurdukları sanılmamalıdır..
Ekonomik ve teknolijik yönden ileri ülkelerde, her biri diğerinden
farklı olarak, kendi eğitim ve öğretim sorunlarının çözümünde, bu:
teknolojik imkânlardan hem zamanla yarış ve hem de etkinliği nede
niyle yararlanmaktadırlar.
Ne varki, ileri teknolojinin ürünü olan ve adeta her geçen gün, ge
liştirilmiş bir yenisinin piyasaya çıkartılarak, kendinden öncekileri kul
lanım dışı bırakan bu araç ve gereçlerin pahalılığı, kalkınma sürecin
de ve çabasında olan ve dolayısıyla her sektörde dış kaynak ihtiyacı
içinde bulunan ülkelerin bu konuda kararlarını verirken çok dikkatli
olmalarının gerektiği de bir gerçektir.
Bugün Türkiye'de her öğretim kademesinde, nüfusa paralel olarak
artan talep ile toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyini, sürekli ola
rak yükseltmek isteği, okullardaki mevcut eğitim ve öğretimi iyileştir
menin yanı sıra bu programları okul duvarlarının dışına taşırarak en
ücra köşelerindeki mekânlara taşımak zaruretini ortaya çıkarmış bu
lunmaktadır.
Komisyonumuz bu zaruretin giderilmesinde, ilk, orta ve yüksek
öğretim ile yaygın eğitimde, okulların ve hizmet birimlerinin video-teyp,
monitör gibi toplam maliyeti trilyonla ifade edilen sistemlerle donatıl
ması çözümünü bugün için öncelikli görmektedir.
Bu sebeple, Türk ekonomisinin ve devletin bütçe imkânları da gözönünde bulundurularak, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması ve et
kinliğinin artırılmasında "Ulusal Radyo ve Televizyon Yayınlarına Önem
ve Ağırlık verilmesi" prensibini hareket noktası olarak görmektedir.
Bunun için önerimizi, Türkiye'de ilk önce, özellikle sabahın erken
saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar yayın yapan bir televizyon
kanalının münhasıran ve yalnızca her kademede örgün eğitim yapan
genel ve meslekî öğretim kurumlarımızm programlarına paralel "des
tekleyici" programlar ile örgün eğitim yapan kurumların programları
ve yaygın eğitim sorumlusu birimlerin programlarını yayınlaması, bü
tün bu kuruluşların beceri kazandırma amacına dayalı eğitici program
lara yer vermesi, gelecekte de, doğacak imkânlar ve ortaya çıkacak ih
tiyaçlara göre eğitim kanalı sayısının ileri ülkelerdeki gibi çoğaltılma
sıdır.
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Ancak Türkiye'de televizyonun bugün iki kanalla sınırlı bulunması,,
ikinci kanalın halen tüm ülkeyi kapsayamamış olması, tüm ülkeyi kap
sayacak bir III. eğitim kanalının kuruluşunun alacağı zaman, bu alan
da her geçen gün artan eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının şiddeti karşı
sında en büyük güçlüğü oluşturmaktadır.
Komisyonumuz, mevcut II. Kanalın ülke sathına bir an önce ya
yılması ve aynı şekilde III. kanalın kuruluşu tamamlanıncaya kadar,.
I. kanalın ulusal eğitim ve öğretim kanalı olarak kullanılmasını bu ko
nudaki güçlüğü aşmanın en kısa ve akılcı çözümü olarak görmek
tedir.
Ayrıca, müstakil kanal tahsisine kadar, mevcut I. ve II. kanallarda
TRT tarafından gündüz saatlerinde yayınlanan ve eğitici olmaktan çok,,
boşuna enerji tüketimi sayılabilecek programların saatlerinden yapıla
bilecek tasarruflarında, eğitim ve öğretim yayınlarına tahsisi üzerinde
durulmalıdır.
TRT programlarından müstakil ve yalnızca eğitim, öğretime tah
sis olunacak "Ulusal Eğitim ve Öğretim Kanalı'nda, ortaokul ve liseyi
dışarıdan bitirmek isteyenler için, örgün programlar yapılması düşün
cesi üzerinde de durulmalıdır.
"Ulusal Eğitim Televizyonu Kanalı" (ileride kanalları) yayınları için
özellikle Fen bilimleriyle ilgili programların tamamının ülke içinde
üretimi gibi masraflı yatırımlara yol açacak tercihlerden kaçınılmalı,,
evrensel bilgilere ait öğretici niteliği yüksek dış yapımların gerekenle
rinden yararlanılmalıdır.
Hızlı ve sürekli eğitici TV. programları üretimi için ilk ve ortaöğ
retime destek programların FRTEM imkânlarıyla yapılabilenlerin dışın
dakilerin serbest piyasada yaptırılabileceği imkânlar yaratılmalıdır.
Ulusal Eğitim Televizyonu kanalı yayınlarının kasetleri, devlet büt
çesi dışındaki kaynaklarla edinilmesi, video type’lere sahip okullara
ders araçları merkezlerince dağıtılması, bunlar için merkezlerde video
kütüphaneleri oluşturulması belli bir plana bağlanmalıdır.
Üniversitelerimizin bilhassa, ileri ülkelerin üniversiteleri ile sık ve
yakın ilişkisi ve akademik çalışmalar konusunda televideo, telekonferans, teleteks ve ISDN gibi imkânlardan yararlanmaları sağlanmalı,.
PTT'nin her türlü yatırımını tamamladığı teknolojinin kullanılması
üniversitelerimizce alışkanlık haline getirilmelidir.
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Bütün bunların ötesinde, 2954 sayılı Kanunda TV. de öğretim prog
ramları yayınlayan kuruluşlardan yayın bedeli alınmasını öngören hü
küm çıkarılmalıdır.

E — BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

Mikrobilgisayarların piyasaya çıkarak bilgisayar kullanma olayım
basitleştirip ucuzlatmasının üzerinde yaklaşık on yıl geçtiği şu günler
de ülkemiz, gelecekteki başarısını ve bütün hızıyla devam etmekte olan
teknolojik mücadele ayakta kalabilme şansını yakından ilgilendiren bir
tercihi yapma mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Bu tercih; eğitim sis
temimizi, eğitimdeki çocuk ve gençlerimizi hatta toplumumuzun öğren
meye açık tüm unsurlarını bilgisayarlar ve onların getirdiği imkânlar
dan faydalandıracak çalışmaları sağlam temeller üzerine başlatmayı
gerektirmektedir.
Bu konuda değerlendirmeler yapılırken uzak tutulması gereken bir
husus dış dünyanın yerinde sayıp bizi beklemeyeceği, aksine duraklama
ve gecikmelerin bizi nisbi olarak daha da gerilere düşüreceğidir. Çün
kü, bilgisayar ve bilgi işlemle ilgili gelişmeler çok hızlı olmakta; ayak
uydurabilen toplumların potansiyel ve refahlarına önemli katkılar yap
maktadırlar. Bu nedenle, Türkiye’de bilgisayar destekli eğitim konusu
ele alınırken; eğitim sisteminin diğer ihtiyaçlarının ürkütücü boyutlar
da olmasını engelleyici bir faktör olarak kabul etmemek, aksine bil
gisayarların getireceği imkânların diğer problemlerin çözümüne de kat
kıda bulunacağını dikkate almak gerekir.
Burada bilhassa vurgulamak istenen bir husus; bilgisayarlı eğiti
me başlangıç için okulları acele bilgisayarlarla doldurup sayısal he
deflere kısa zamanda ulaşmaya çalışmanın çok yanlış olacağıdır. Za
ten, bu tür bir yaklaşım israfa yol açacağı gibi, malî kaynakların bu
na imkân vereceği de şüphelidir. Ancak, şimdi doğru tercihler yapılıp
uygun stratejiler belirlenmezse ilerde ortaya çıkacak zararlar çok da
ha fazla olacak, kaybedilen zamanın telafisi daha büyük fedakârlık
lar gerektirecektir.
Görüldüğü gibi Türkiye eğitimde bilgisayar gerçeğini kabullenmek
ve vakit geçirmeden en uygun millî stratejileri belirleyip uygulamaya
koymak zorundadır. Bu konudaki daha fazla gecikme, gelişmenin başı
boş ve kendi mecrası içinde olmasına yol açacak, bundan da millî eği
tim sistemimiz ve diğer kurumlanınız zarar görecektir. O halde, hü
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kümet hedefleri ile tutarlı, kısa vadede önemli kaynak tahsisi gerek
tirmeyen, ancak millî menfaatleri ön planda tutarak zarurî alt yapıyı
oluşturmaya yönelik çalışmaları hemen başlatmak gerekmektedir. Bu
dönemde kazanılacak tecrübeler ve ortaya çıkacak müesseseler daha
ilerideki genelleştirme çalışmalarında yol gösterici olacağı gibi kay
nakların iyi kullanımı ve bu alanda millî potansiyelin artmasını da
sağlayacaktır.
Bilgisayarlar ve bunlara dayanan teknolojinin insan hayatını gi
derek daha çok etkileyeceği kesindir. Eğitimin bu gelişmenin dışında
kalması beklenemez. Bu nedenle konunun bir boyutu; yetişen nesil
leri bilgisayar konusunda eğitmek, bir boyutu da eğitimin diğer amaç
larını gerçekleştirebilmek için bilgisayardan faydalanmaktır. Çünkü
bilgisayarlar konuların öğretiminde yardımcı olarak kullanıldıkları gi
bi; simulasyon yoluyla deneyler düzenleme yeni modeller kurarak bun
ları irdeleme, bilgi bankalanna ulaşma ve benzeri modem imkânları
da öğrenci ve öğrencilere sunabilmektedirler. Bunlar ise öğretime da
ha aktif bir yapı getirmekte öğrenciye daha fazla düşünme, araştırma,
daha geniş kaynakları kullanma imkânları sağlamaktadır. Diğer ülke
çocuklarının böyle ortamda eğitildiği bir çağda eğitim sistemimizi bu
gelişmelerin dışında tutmak doğru değildir.
Bilgisayarlı eğitim konusunda mesafe almış ülkelerin dikkat ettik
leri en önemli hususlar; gelişmeleri milli kaynaklara dayandırmaları,
yazılım ve donanım konusunda bir karmaşa yaratmaktan dikkatle ka
çınmış bulunmalarıdır. Türkiye, eğitimin milli olması konusunda has
sasiyet göstermek zorunda bulunduğundan, bilgisayarlı eğitimin yaban
cı kültür unsurlarının nüfuzunu kolaylaştırıcı bir vasıta haline gelme
sini önlemek zorundadır. Bunun için temel şart gerekli eğitim yazı
lımlarının Türkçe ve millî eğitimin temel ilkelerine uygun olacak şe
kilde hazırlanmasıdır. Gerekli potansiyel Türkiye’de mevcut olduğu gi
bi, diğer ülke ve kuruluşların tecrübelerinden faydalanmak ta müm
kündür az kaynaklan sınırlı ülkeler bile yazılımlann millî olması ko
nusunda ısrarla bağlı kalmışlar ve başanlı sonuçlar almışlardır.
Türkiye’de millî eğitim teşkilâtının merkezi olması öğretmen eği
timi konusunda da kolaylıklar sağlayabilir. Seçkin öğretmenlerin yo
ğun eğitime alınması ve bunların gittikleri yerlerdeki öğretmenleri eği
timleri birçok ülkede uygulanmış bir sistemdir. Ancak öğretmen sa
yısının fazla olduğu ülkemizde asıl hedef öğretmenleri bu konuda ak
tif hale getirmek olmaktır. Bunun için, öğretmenlere önü açık ve ge
lişmeleri ödüllendirici sistemler sunmak gerekir.
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Yukarıda ele aldığımız hususlar, bilgisayar destekli eğitim alanın
da kullanılacak mikrobilgisayarların belli bir program çerçevesinde
okullara yerleştirilmelerini gerektirmektedir. Kanaatimizce bu konuda
Türkiye’nin yapması gereken, en kısa zamanda kendi mikrobilgisayar
larım üretecek kullanıma sokmasıdır. Bunu ülkenin informatik çağı
teknolojisine ayak uydurabilmesi için bir dönüm noktası teşkil edecek
çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Büyüklü küçüklü
pekçok ülkenin rahatlıkla başardığı bu işi Türkiye'nin başarmaması için
hiçbir sebep yoktur. Aslında öncelikle eğitim alanında kullanılacak
bilgisayarların tasarım ve üretimleri hiç de zor değildir. Çünkü bilgi
sayarlar; bütün dünya da belli bir mimari prensipler çerçevesinde ve
standart sistem elemanlarının çeşitli kaynaklardan temin edilerek bir
leştirilmesi esasına göre üretilmektedirler. Yani, şu anda Türkiye pi
yasasını da işgal etmiş bulunan çok sayıda markadan bilgisayarlar
temelde montaj ürünüdürler. Türkiye’nin kendi yapabileceği montaj
nitelikli işler yüzünden dışarıya büyük boyutlarda para kaptınlmasının hiç bir makul gerekçesi olamaz. Eğer millî donanım geliştirme
hedefine ulaşılamaz veya bu konuya gereken önem verilemezse Tür
kiye'nin ihtiyaçlarını dışardan tam olarak karşılamak mümkün olma
yacaktır. Diğer taraftan Türkiye, bu teknolojiyi hiçbir zaman yakala
yamayacağı gibi her üç beş yılda yetersiz kalmış ve demode olmuş
sistemler ve bunlara bağımlı yazılımın yarattığı karmaşanın sıkıntıla
rını yaşatacaktır. Türkiye artık gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ül
kelerin ömrünü doldurmuş teknoloji ürünlerini çok yüksek fiyatlarla
satmaya çalıştıkları bir ülke olmaktan kurtulmalıdır. Bilgisayarlı eği
time geçiş bu konuda önümüze tarihi bir fırsat çıkarmıştır. Bu fırsa
tı iyi değerlendirmek hepimizin görevi olmalıdır. Cumhuriyet hükü
metinin bu misyonu benimseyerek gerekli tedbirlere başvurması ülke
ye ve geleceğine yapılmış büyük bir hizmet olacaktır.
Buraya kadar ki açıklamalarda Türkiye'nin bilgisayarlı eğitim ala
nına altyapı oluşturma çalışmalarını başlatarak girmesinin zorunlu
olduğu vurgulanmaya çalışıldı. Türkiye bu konudaki tercihini olumlu
yönde yapmaya mecburdur. Zira unutmayalım ki, şu anda ilk öğre
timdeki çocuklarımız 2000’li yıllarda aktif hayatın içinde olacaklar, on
ların eğittikleri öğrenciler ise yirmibirinci yüzyıl dünyasında yaşaya
caklardır.
Bilgisayarlar eğitimde şu alanlarda kullanılması önemli yararlar
sağlayacaktır.
— ölçme ve değerlendirme
— Rehberlik faaliyetlerinde,
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— İdarî işlerde,
— Öğretimde;
— Araştırma ve tekrarlar,
— Problem çözme
— Simülasyon
— Konuların öğretimi
— Laboratuvarlarda araç olarak
— Etkileşimli eğitim araçlarının yönetiminde
Ayrıca bilgisayar kültürünün (Okur-Yazarlığının) her öğretim ka
demesindeki kişilere kazandırılması çağımızın bir gereğidir.
Yukanda açıklanan hususlar ışığında komisyonumuz aşağıdaki ko
nuların ivedi olarak gerçekleştirilmesini önermektedir.
Bilgisayar destekli eğitim konusunda uygun stratejileri belirleme,
yapılan geliştirme, öğretmen eğitimi ve donanım çalışmaları ile bunla
rın PTT nin paket anahtarlamalı data şebekesinden ve video-teks sis
teminden yararlanabilme imkânlarını, değişik pilot ve gerek uygulama
ları koordine etmek, bu teknolojilerdeki gelişmeleri izlemek ve araş
tırma geliştirme çalışmaları yapmak üzere özel bütçeli bir enstitü ku
rulmalıdır.
Bu enstitüde görev alacaklar ilgili alanlarda yaptıkları çalışma
larla tanınan Üniversite öğretim üyeleri ile ilgili diğer kuruluşların
temsilcilerinden seçilmelidir.
Pilot çalışmaların biran önce başlatılması da komisyonumuzca da
önerilmektedir.

F — KLASİK DERS ARAÇ - GEREÇLERİ

Yeni teknolojik gelişmelerin eğitim alanına getirdiği son derece
modern ve etkili eğitim araçlarının yanında klasik araç - gereçler yer
ve önemlerini korumaktadır.
Bunların başında yaparak - yaşayarak öğrenme yöntemlerinde kul
lanılan ders, laboratuvar ve atelye araçları ile bugün eğitim alanına gir
mekte olan modern araçlara temel teşkil eden görme - işitme yoluyla
eğitim araçları ve kitaplar gelmektedir.
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Klâsik ya da modern tüm Fen Bilimleri, Doğa olaylarının gözlen
mesinden ve olaylarla ilgili deney sonuçlannnı değerlenmesine dayana
rak geliştiği için bu bilimlerin öğrenilmesi de deneye dayanarak sağ
lanır. Deneysel çalışmanın amacı bir olayın deneycinin uygun gördüğü
koşullar altında yinelemek ve deneysel veriler arasında matematiksel
bağlantılar kurmaktır. Tüm fen dalların ortaya çıkarılan doğa yasaları
bu yöntemle elde edilmiştir.
Deneysel çalışma Gallilea'nm gününden beri bu yolla geliştiği için
fen bilimlerinin temel ilkeleri ancak bu doğal yolla öğrenilebilir. Öğ
renci kafası ile ellerini birlikte çalıştırıp bir takım sonuçlara varabi
lirse anlama süreci oluşur.
Bunun tersi yani bir metni sadece okuyarak ya da dinleyerek öğ
renmek ezberlemekten başka birşey değildir, ve hiçbir bilimsel niteliği
yoktur.
Deneysel çalışma öğrenim düzeyine göre araçlar ve gereçler ister.
İlk öğrenim düzeyinde çok yalın araçlarla o düzey için çok öğretici
deneyler yapılmasını sağlayabilir. Bu gibi araçlar öğretmenin hatta
öğrencinin sağladığı gereçlerle yapılabilir. Öğrenim düzeyi yükseldikçe
olayın niteliğine göre daha duyarlı ölçümler yapabilecek araçlara ge
rek duyulur. Durum Ortaöğretim 2. Basamağı için böyledir. Bunun
için gerekli ölçü ve gözlem aletlerinin yeterli miktarda sağlanması
gerekmektedir.
Bu düşünce daha 1960'h yıllarda anlaşıldığı için Avrupa Konseyi
nin tavsiye ve yardımları ile Ankara'da bir Ders Aletleri Yapım ve Ona
rım Merkezi kurulmuştur.
Bu merkez ilk ve orta öğretimde kullanılan tüm aletleri ülkemizin
ihtiyaçlarını da aşarak kütle halinde yapabileceği gib iön lisans düze
yinde fen programlan için gerekli araçlann büyük bir kesimini yapa
bilecek kapasitededir. Üzülerek belirtelim ki tam teşkilâtlı bir kurum
olan Ders Aletleri Yapım Merkezinden yeterince yararlanılamadığı bi
linmektedir.
Ders Aracı geliştirme, üretme ve eğitimin hizmetine sunma bakı
mından merkezde yetkili uzman kişilerden oluşan bir danışma birimi
kurulmasınnı uygun olacağını düşünüyoruz.
Bu birim ders programlannı ve alet geliştirme tekniğini iyi bilen
kişilerden oluşmalıdır. Bugün okullanmızda bulunan araç ve gereçlerin
öğretmenlerimizce verimli şekilde kullanılmadığı özellikle öğrencilere
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deney yaptırılmadığı bu durumun sonucu olarak da öğrencilerin fen
derslerini sevemediği bilinen bir gerçektir. Bu aksaklıkları gidermek
için öğretmenin çok ciddi bir programla hizmet içinde yetiştirilmesi
hiç ihmal edilmeyecek bir konudur. Bunun öğretmen yetiştiren kurumlarda dikkate alınması gerekmektedir. Bu problemin ülke genelinde
çok ciddi olarak ele alınması gerekir. Öğretmen, deneyleri yapmadıkça
öğrencilere de yaptıramayacaktır. Fen öğretimi hiçbir zaman başarılı
bir düzene giremeyecektir.
Ders araçlarının taşradaki İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıkla
rında bulunan atelyelerde ya da gezici teknik elemanlarca devamlı ola
rak çalışır durumda tutulmasının sağlanması gerekir. Okullarda za
manla doğal olarak eksilen ders araçlarının zamanında tamamlanması
zorunluğu vardır. Ders Aletleri Yapım Merkezinin her düzeydeki dersler
için belirli deney kitleri geliştirerek bunları okulların hizmetine sun
ması gereklidir. Bununla birlikte, İlk ve Orta öğretimde kullanılacak
öğretmene ve öğrenciye hitap eden laboratuvar kılavuzları geliştirile
rek bunlardan ilgililerin yararlanmasını sağlamak da gereklidir.
Özel Eğitim okullarında özürlü çocukların durumlarına uygun bir
Eğitim Öğretim biçimi kurabilmek ve yürütebilmek için gerekli özel
araç ve gereçlerin yeterli miktarda sağlanarak okulların kullanımına
verilmesi de komisyonumuzca gerekli görülmüştür.
Meslekî Teknik Ortaöğretim ve Halk Eğitim Merkezlerinin Özel
Eğitim okullarının 3308 sayılı yasanın getirdiği yeni yapılaşmayı ger
çekleştirmek ve buna paralel olarak yapılan program değişikliklerinin
ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak üzere bu okullardaki araç - ge
reç donanım gereksinimlerinin çağdaş teknolojiye uygun olarak yeni
lenmesi ve geliştirilmesi gerekir.
Bakanlığımıza bağlı olarak 1950’lerden bu yana görme-işitme yo
luyla eğitim araçları yapan Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merke
zinin yapıp illere dağıtmakta olduğu manyetik teyp, slayt, film, film
şeridi, levha, flaşkart, figürin, harita gibi araçlann da maalesef bütün
okullardaki öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve nitelikte
olmadığı gözlenmektedir. Bu çeşit araçların yapımına da, ders prog
ramlarına paralel seri halinde kitlerin hazırlanması yoluna gidilmesi
ve üretilen görsel araçların eğitimdeki çağdaş gelişmelere uydurulabilmesi için Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezinin organizasyonu,
personel araç - gereç dontaım yönünden çağın gereklerine uygun hale
getirilmesi gereklidir.
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Ders araçları arasında hiçbir zaman önemini yitirmeyen ders ki
taplarının da ele alınarak çağdaş hale getirilmesi mutlaka gereklidir.
Ders programlarına uyan ders kitabı, öğretmen kitabı, atelye ki
tapları, ne kadar modern ve yeni teknolojiler kullanılarsa kullanılsın
mutlaka gerekli ve çok önemli ders araçlarıdır. Bunların iyi kalitede
kâğıda basılmış, iyi okunabilir, cazip ve güzel eserler olması Türk Millî
Eğitimi için özlenen bir amaçtır.
Komisyonumuz, kitap konusunun Bakanlığımızca ele alınmasının,
her ders grubu için iyi yetişmiş editörler kullanılarak, göze hitap eden
bu önemli araçların ıslahı yoluna gidilmesinin gerekli olduğu kanaatin
dedir.
Arzederiz.
BAŞKAN — Çok teşekkürederim Sayın Büyükerşan.

C — EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER KOMİSYONU RAPORU
ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Şimdi bu komisyon raporu üzerinde görüşlerini bildirmek iste
yenleri alıyoruz.
Kâmil Baykara, Mehmet Hilmi Güler, Özgür Demiralp, Nusret
K*rcıoğlu, Özgür özgen.
Buyurun Sayın Baykara.
KÂMİL BAYKARA — Sayın Başkan, değerli üyeler; rapor büyük
bir dikkatle hazırlanmış, fevkalâde güzel bir rapor ve bunun için ko
misyonda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Mesleğe başladığımız ilk yıllarda okul müdürünün odasına girdi
ğimizde radyo görürdük, sonradan okul müdürlerinin odalarına teyp,
televizyonlar ilave edildi, ama bunlar ders aracı olarak kullanılmadı.
Şimdi ne büyük bahtiyarlıktaki, okullarımıza televizyonun üstünde
video gibi, bilgisayar gibi çağın hakikaten bugünkü insanı yetiştirecek
modem aletlerinin girmesi fevkalade güzel bir şey. Bunların kullanıl
ması kullanmak için öğretmen ve yeterli teknik eleman yetiştirilmiş
olduğu taktirde elbette büyük fayda sağlayacaktır. Çocuklarımız ikibin
yılının insanı olma yeteneğine ulaşacaktır.
Vaktiyle Bakanlığımız bütün ilkokullara fen bilgisi dolaplan gön
derdi. Denetlemelerimiz sırasında çok kere bu fen bilgisi dolaplarının
okul müdürleri tarafından kullandınlmadığım çok kere görmüşümdür.
Bazan gider okul müdüründen, şu fen bilgisi dolabının anahtarını ver
bakalım, bir görelim dediğimde okul müdürü yarım saat anahtarı arardı
ve anlaşılıyorduki o fen bilgisi dolabı hiç açılmamış, aman eskimesin,
herhangi bir müfettiş geldiği zaman teftiş fırçası gibi bu dolabı müfet
tişe gösteririm ve rapor alınm zihniyeti içinde çoğu kere bu fen bil
gisi dolaplan kullanılmamıştır.
Öğretmenlerimizi iş başında ve hizmet içinde yetiştirirken, deney
yapmasını bilhassa fen grubu öğretmenlerinin mutlaka her dersi de
neyle yapmasmı, mikroskopu kullanmasını, soğan zannı çizerken kara
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tahtada göstermemesini, mutlaka mikroskopla göstermesini ve okul
lara dağıtılmış bulunan harita, mikroskop ve fen bilgisi dolabı gib
aletlerini mutlaka eskise de, kırılsa da kullanılmasını sağlayacak hiz
met içi eğitimler süratlendirilmelidir.

Bakanlığımızın önemli bir konusu da ders kitaplarıdır. Bilhass;
baskıları, kâğıt kalitesi ve son zamanda maalesef okullarımızın yar
dımcı ders kitapları, pedagojik olmayan, iyi baskısı olmayan ve kâ:
gayesi güden yardımcı ders kitapları sağlanmıştır. Bundan da kurta
tanlmalıdır, resimli, güzel iyi basılmış kitapları Bakanlığımız bastır
malıdır. Bakanlığımız, mutlaka okullara dağıtılacak iyi bir sözlük bas
tırıp okullarımız kütüphanelerine gönderilmelidir.

Bu rapor hakkındaki benim maruzatım bundan ibarettir, saygıla
rımı sunanm.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Mehmet Hilmi Güler.

MEHMET HİLMİ GÜLER — Sayın Bakanım, şûranın sayın üye
leri; Hepinizi saygıyla selâmlarım.

Raporda bahsetmek istediğim bir nokta var, bahsedildiği haldi
rapora geçmemiş, o da, ders araç ve gereçleri konusunda ergonomet
rik özellikleri gözönüne alınmaması olmuştur. Aslında geniş bir kav
ram olmasına rağmen bir misalle önemini burada vurgulamak istiyo
rum. Bu daha çok vücut ölçüleriyle ilgili olan bir çalışmadır en basi
tine indirgeyecek olursak.

Özellikle millî eğitimin ilk ve ortaöğretim kısmını ele aldığımızda
öğrencilerin sınıflarını ve sıralarını gözönüne alacak olursak, birine:
sınıftaki bir öğrenciyle beşinci sınıftaki bir öğrencinin aynı sıralarda
oturduğunu biliriz. Burada da vücut ölçüleri ve gelişme süreçleri göz
önüne alınmadığı için öğrencilerde ya vücut bozuklukları olmaktadır
bu bir sırt ağnsı, kamburluk şeklinde veyahut da göz bozuklukları
hatta işitme bozuklukları dahi olabilmektedir. Bu noktanın, ders araç
ve gereçleri konusunda gözönüne alınmasında büyük yarar görmekte
yiz. Bu konu daha detayıyla da açılabilir, ancak süre kısıtlı olduğu
için bu misalle önemini vurgulamak isterim.
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Bu konuda TÜBİTAK'ta çalışmalar yapılabilmektedir ve Millî Eği
tim Bakanlığına bu konuda yardımcı olabileceğimizi burada ifade et
mek isterim.
Hepinizi saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz, sağolun.
Sayın Demiralp.
ÖZGÜR DEMİRALP — Sayın Bakanım ve sayın üyeler; ben kısaca
bu televizyon ve radyo programlarının arttırılması konusundaki öneri
hakkmdaki endişelerimi belirtmek istiyorum.
Özellikle çocuklar için yapılan programlan dikkatle izleyen bir iz
leyiciyim, çünkü alanım çocuk gelişimi. Gözlediğim şey, bu programlann hiç de çocuklar için uygun olmadığı, belki içinde birkaç tanesi
uygun gibi görülebilir, ama genellikle çocuklara yanlış kavramlar ka
zandıran ve onlann gelişimlerine uygun olmayan programlar yayınlan
maktadır. Bu süre arttmlsm televizyonda, ama eğer kalite bu olacaksa,
bu konuda benim endişelerim var. Çünkü, bildiğim kadanyle bu prog
ramlan yapan ünitede çocuk gelişiminden anlayan uzman adedi çok az.
Sadece program yapımcısı olmak, iyi program hazırlamak için yeterli
değildir. Bunun yanısıra programı hazırlayacağı alanda da bilgi dona
tımının olması gerekir. Benim böyle endişem var ve zannediyorum
şöyle çözümlenebilir.
Bu programlarda ya da bu ünitelerde Millî Eğitim Bakanlığı nın
bu konuyu bilen uzmanlarının da bulunması veya bir temsilcinin bu
lunması belki bir temenni kararı gibi alınabilir.
İkinci önerim, elbetteki yeni teknolojik gelişmelere ayak uydura
lım, her alanda bunları etkili bir biçimde kullanalım ama bir yandan
gözlediğimiz bir şey, okullarımızdaki pek çok araç gerecin onaranının
ve bakımının yapılmaması nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş olması,
yani halen kullanılacak durumda olanlar ufak tefek arızalan nedeniyle
bir köşeye atılmış vaziyette. Ya okullara bir onarım birimi ya da illere
onanm birimi açılarak bu araç geercin sürekli bakım ve onaranının
yapılması da sanırım hem ekonomik olması açsından, hem de bu tek
nolojik araçlardan yararlanma açısından yararlı olacaktır. Bu sanırım
hepimizin problemi. Diyelimki projeksiyon makinasının arızası, çok
ucuza halledebilecek bunlar.
Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim efendim.
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BAŞKAN — Çok teşekkürler.
Sayın Karcıoğlu, buyurun.
NUSRET KARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın meslektaşlarım;
Şûranın açılış gününde Sayın Bakanın konuşmaları bilhassa bilgisayar
makinalarmın eğitime girmesi konusunda onun heyecanlı ve inançlı ko
nuşması ve Sayın Başkanın da konuşmasının çoğunu bilgisayarların
Türk eğitimine girmesi teşkil ediyordu.
Sayılan teknolojik vasıtalar arasında bilgisayarın Türk eğitimine
girmesi yeni, onun için komisyonda bulunduğum halde bazı teferruata
girilmediği için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Sayın Bakanın ve Sayın Başbakanın bu konuda inaçlı ve kararlı
konuşmaları, bilgisayarların Türk eğitimine girmesinin manevi deste
ğini zaten sağlamış demektir. Onun dışında, bu desteğin sağlanması
konusunda daha aşağı kademelere inerek eğitimcilerin inanması gere
kir. Zaten bilgisayarların eğitime girsin mi, girmesin mi konusu asla
münakaşa edilemez, çünkü bu sahada biraz da geri kaldığımız bir ger
çektir. Yalnız, bilgisayarların Türk eğitimine girmesi konusunda son
derece ihtiyatlı olmamız gerekir. Çünkü, Sayın Bakanlığın raporlarında
görülmektedir ki, bu bazen 6 sıfırlı, bazen 9 sıfırlı rakamlarla ifade
edilmektedir malî değeri.
Bilgisayarların okullara, eğitimimize girmeden önce üzerinde duru
lacak şey, Millî Eğitim Bakanlığı, DPT ve bilhassa üniversitelerin işbir
liğine geniş ölçüde ihtiyaç vardır.
Türkiye 8 sene, 10 sene evveline göre çok çok değişik ve farklıdır.
Bu konda bir hayli ilerlenmiş durumdadır. Komisyonda, bilhassa üni
versitelerden gelen meslektaşlarımın gençlerin heyecanlı müdafaaları
insana heyecan veriyor.
Bilgisayarların seçiminde bilgisayarın kapasitesi, bu kapasite ilerletilebilir mi, genişletilebilir mi, hangi problemleri çözer, hangilerini çöze
mez, bunların hesaba katılması, ileride bazı ilaveler yapılabilir mi, ha
zır programları var mı; tüm bunların hesaba katılarak seçilmesi
lâzımdır.
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Sayın Bakanım yine hatırlarlar, DPT nin karşısına bir zamanlar şu
mesele çıkıyor. Her bakanlık, parası olan teşkilât kompitür almaya
kalkıyordu, ama DPT bir araştırma yaptı ve bunlara engel oldu. Çün
kü atıl kapasite vardı muhtelif yerlerde. İşte bunun gibi, demin saydı
ğım teşekküllerin işbirliğiyle kompitürler üzerinde karar verilebilir.
Parası olan ben falanca kompütürü alacağım diye ortaya çıkamaz ve
almamalıdır.
Hepimizce malûmdur, birkaç sene evveline kadar büyük ülkelerde
bilhassa Amerika'da bir kompitür patlaması olmuştur. Birçok kompi
tür yapmışlardır. Ama yapabilirler veya yapamazlar ve kompitürlerin
fiyatı 150 dolardan 2000 dolara kadar değişmiştir. Ve bunların birçok
lan kullanılmaz hale gelmiştir. Çabuk bozulan kapasiteleri müsait ol
mayan kompitürlerdir.- Okullarda kullanacağınız bilgisayar makinalannın çok dikkatlice seçime tabi tutulması gerekir. Çok ihtiyatlı bir adım
la büyük kütle halinde, Sayın Bakanım bir rakam vermişti, 65 bin okul
diyor, hepsinde değil, belki 65 okulda belki 600 okulda çok ihtiyatlı
olarak başlatılması yerinde olur kanısındayım.
Bir de terim meselesi vardır, radyo diyoruz, video diyoruz, tele
vizyon diyoruz, fakat kompitüre gelince bilgisayar diyoruz. Daima bu
isim kulağımı tırmalamaktadır. Çoğunuz diyeceksinizki, pişmiş aşa su
katma, çünkü bu artık dilimize yerleşmiştir diyeceksiniz.
Her şeyi kullanıyorsunuz da niye bilgisayar diyorsunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler efendim.
Buyun Sayın Özgen.
ÖZGÜR ÖZGEN. — Sayın Başkanım, şûranın değerli üyeleri;
Efendim Eğitimde Teknolojiler Komisyonunca hazırlanan raporda
komisyonun, mevcut ikinci kanalın ülke sathına bir an önce yayılması
ve aynı şekilde ikinci kanalın kuruluşu tamamlanıncaya kadar birinci
kanalın ulusal eğitim ve öğretim kanalı olarak kullanılmasını, bu konu
daki güçlüğü aşmanın en kısa ve akılcı çözümü olarak görmekte oldu
ğu belirtilmektedir.
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Raporda, ikinci kanalın kuruluşu tamamlanıncaya kadar ifadesi
almaktadır. Ben yanlış anlamadımsa, tamamlandıktan sonra diye bir
ifade kullanıldı. Biz heriki halde de TRT kurumu olarak, önce TRT ku
rumu adına konuştuğumu belirtmek isterim, bugün mevcut yayın yapı
sı ve niteliği itibariyle genel kabul görmüş, oturmuş ve popüler olmuş
TV 1 kanalının bütünüyle eğitim ve öğretim kanalı olarak kullanılması
görüşünün karşısındayım ve bu görüşe karşı görüşümüzü dün komisyon
başkanlığına, Genel Müdür Program Yardımcımız Kenan Yomral Beyin
ve benim imzalı bir yazılı görüşle bildirmiştik.
Uygun görürseniz aynı görüşü Divana sunmak istiyoruz.
Teşekkür ederim, saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Ben evvelsi gün komisyonları gezerken, bu komisyonun çalışmalarina da biraz şahit oldum. Sayın Büyükerşen bir bilgi verdi dedi ki,
"Renkli televizyona geçerken de eğitim için kullanılacağını ileri sürdü
TRT idarecileri, böylece izni kopardılar. Çünkü, eğitim o kadar herke
sin çok istediği, fakat iş paraya imkâna gelince herkesin cimri davran
dığı bir sektör ki, her konuda, herkesin eğitim konusunda görüşü var
ve herkes Türk eğitimi kalkınsın der, ama sonucunda bir şey yapmaya
gelince finansman komisyonunda yarın da göreceğiz, bir netice çıkmaz."
Aynı şekilde Sayın Büyükerşen'in diğer naklettiği husus, İkinci
program yayma girecekken müsaadeyi almak için TRT ilgililerin bu
kanalın tamamen eğitime tahsis edileceğini söylemişler. Yani şu anda
biz hem renkli televizyonun rengine sahibiz, gerekçe olarak, hem de
kanalın bir tanesine sahibiz. Bu konuda bu verilen bilgi çerçevesinde
TRT'nin bu muhalefet şerhini ve komisyon raporundan çıkarılması
konusunu oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Red
dedilmiştir.
Efendim, komisyondan bir uyarı aldık, Raporda ikinci kanal diye
geçen ibare üçüncü kanal olacak efendim, tapaj hatası yapılmıştır. İkin
ci kanal Türkiye'yi kapsadıktan sonra üçüncü kanal yapımına başla
nınca birinci kanalın kullanılması teklifi komisyon raporunda yer al
mıştır.
Başkanlık Divanı olarak bu takdirde şöyle bir önergeyi oylarınıza
arzedelim.
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Televizyonun mümkün olan ölçüde bütün kanallarıyla eğitimde
kullanılmasını şûra kararı olarak oylarınıza arzediyorum : Kabul edem
ler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
PROF. DR. OĞUZ MANAS — Sayın Başkan, komisyon üyesi konuşmayacak demişti, fakat konuşan beş kişiden üçü komisyon üyesidir, o
nedenle ben de söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, mümkün mertebe dedik, görüş belirtmek
istiyorsanız buyurun.
PROF. DR. OĞUZ MANAS — 1983 yılında Norveç Hükümeti bir
program başlattı, 4 yıl sonra bu programın tartışmalarına katıldım
ben, oldukça başarılı bir programdı, Norveç, bunun arkasından İskan
dinav ülkelerinde geliştirilen kendi kompitürünü kullanmaya başladı.
Bunu şunun için belirtiyorum.
Ciddi bir başlangıç gerekiyor. Biz 1984, 1985 arkasından bu dönem
lerde 1100 bilgisayar aldık, programsız bir başlangıç yaptık ve bugün
bilgisayarlar maalesef örtü üzerinde, laboratuvarlara tapulu olarak du
ruyor. Bazılarını da açtılar beyzing programlama öğretiliyor. Maalesef
bu programlama çocuklarımızı bilgisayardan soğutmak, hatta dersten
geçer geçmez kitabı yakma noktasına getirdi. Bu hatayı bu noktada
belirtmek istiyorum komisyon raporuna girmemesi nedeniyle.
Bütün bunlardan korkarak bilgisayardan vazgeçme noktasını zaten
geçtik. Bilgisayar doludizgin geldi ve okullarımıza girdi. Çok dikkatli,
düzenli ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlamamız lâzım. Bu başlangıç
bizi nereye götürecek, iki büyük noktaya ;
1. Türkiye kendi bilgisayarını yapacak. Bu tarihi bir gelişme ve
tarihi bir şans. Birçok devletler yaptı. Portekiz ve Ispanya şu anda ken
di bilgisayarını kullanıyor, Türkiye halen elini avucunu açıp dışarıdan
bilgisayar getirecek durumda.
Bu projenin 1 milyonluk rakamı belki 2 milyona ulaşacak ama
Türkiye 1995'lerde en az 500 bin bilgisayara sahip bir ülke durumuna
gelecek, kendi bilgisayarını yapacak. Dolayısıyla bu proje, memlekete
kendi bilgisayarını kazandırmak şansını da getirecek.
2. Herkes konuşuyor, Türkiye kendi bilgisayar programını, bilgi
sayar program yazarlığını geliştirecek güçte değil. Bu projenin ikinci
kazandıracağı nokta da, Türkiye kendi programlarını yazar güce erişe-
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çektir. Dolayısıyla, böyle bir güce eriştirecek bu projenin çok dikkatli
ve iyi programlanmış bir çalışmayı gerektiriyor. Bu rapor gerçekten
bunların büyük bir kısmını kapsıyor. Ben bu nedenle, bu çalışmayı
başlatan Sayın Bakanımıza huzurunuzda teşekkür ediyor ve hepinizi
saygıyla selâmlıyorum.
BAŞKAN — ’Çok teşekkür ediyoruz Sayın Manas a
Şunu da teyiden ifade etmek isterim, komisyonda da arzettiğim
gibi, Bilgisayar destekli eğitim projesi sadece Türk eğitimine çok bü
yük katkıda bulunmakla kalmayacak, biraz evvel Sayın Manas'in ifade
ettiği gibi, Türkiye'de bilgisayar teknolojisini adeta yeni baştan ortaya
çıkaracak ve sadece eğitim bakımından değil, teknoloji bakımından da
Türkiye'nin 21. yüzyıla hazırlanmasını sağlayacaktır.
Buyurun efendim.
SİNAN ÇEBİ — Sayın Bakanım, saygıdeğer üyeler; Sayın Baka
nım, bir bakanlık bünyesinde haberleşme ne kadar sağlıklı olursa işler
o kadar çabuk olur ve zamandan tasarruf olur. Devletimizin imkân
larını biliyoruz, ama bilgisayara geçmek isteyen bir Türkiye'de bizim
de genel idare hizmetlerinde çalışan bir idareci olarak sizlerden bir
istirhamımız olacak.
Mademki çağımız teknoloji çağı, bilgi çağı, feza çağı bizim sıkın
tımız şudur. Eğer Bakanlığımız imkânları varsa, zaman içerisinde ha
berleşme konusunda illere bir telsiz sistemi, ilçelerle muhabere konu
sunda, yapılırsa, tasarruf tedbirleri dolayısıyla iyi bir haberleşme için
de değiliz. Uzun vadede böyle bir telsiz sisteminin kurulmasıyla devle
tin telefona harcamış olduğu ödeneği uzun bir vadede amorte edeceği
kanaatındayım, hatta Bakanlığın ve çevresnin imkânlarıyla zaman için
de ilçelerle köylere bu telsiz sisteminin geçmesine taraftarız.
Ben Sayın Bakanımın bu konuyu bir temenni mahiyetinde değer
lendirmesini arzederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi basma iş çıktı, m anşet; telsizli öğretmen.
Şaka bir tarafa, tetkike değer bir konu, ancak karar alamayız, te
menni mahiyetinde zabıtlara geçirdik efendim.
Komisyon raporunu oylannıza arzediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.

D

—

EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER İLE İLGİLİ
KARARLAR

Karar 1. Televizyonun mümkün olan ölçüde bütün kanallarıyla eği
timde kullanılması.
Karar 2. Yeni teknolojilerin, eğitim sisteminde uygulanmasında,
bilimsel yaklaşımın esas alınması; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı koordinatörlüğünde üniversitelerden ve diğer ilgili kumrulardan
oluşturulacak bir sürekli çalışma grubu vasıtasıyla, eğitim teknolojisi
nin dünyadaki yenilikleri, bunların uygulama şekli ve sonuçlan, Yurdu
muzdaki eğitim teknolojisi uygulamalan ve sonuçlarının sürekli izlenme
si, alman sonuçların yeni uygulamalara ışık tutmasının sağlanması.
Karar 3. Yeni teknolojilerin, uygulamaya konulmasında üretim,
donatım ve bunlan kullanacak bilgili, becerikli insan gücü gibi gerekli
alt yapı faktörlerinin yeterli düzeyde dikkate alınmasına özen gösteril
mesi.
Karar 4. Yeni teknolojilerin uygulanmasında programlarla ortam
lar arasında organik ilişkinin kurulması.
Karar 5. Yeni teknolojilerin ve eğitim araçlarının üretiminde, se
çiminde ve kullanılmasında davranış bilimleri verilerinin ve çağdaş prog
ram geliştirme ilkelerinin esas alınması.
Karar 6. Yeni teknolojilerin gerektirdiği nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesinde ve kullanılmasında özendirici önlemlerin alınması.
Karar 7. Yeni teknolojilerin kullanılmasında yurt içi imkânlar de
ğerlendirilerek yerli üretime öncelik verilmesi; zorunlu durumlarda it
hal yoluna gidilmesi.
Karar 8. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasında (bi
na, telekominikasyon sistem, ulaşım, iletişim, haberleşme, basın yayın
organları gibi) mevcut potansiyelin optimum düzeyde kullanılmasına
öncelik verilmesi; bu kaynakların yetersizliği durumunda yeni kaynak
lar bulma cihetine gidilmesi.
^ Karar 9. Yeni teknolojilerin uygulanmasında örgün eğitim, yaygın
eğitim ve kendiliğinden eğitimin bütünlük içinde ele alınması.
Karar 10. Yeni teknolojilerin uygulanmasında büyük yatırım ve
işletme masrafları gerekeceğinden, bu konuda önceliklerin belirlenmesi.
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Karar 11. Yeni teknolojilerin kullanılmasında; eğitimde maliyeti
düşürme, verimi artırma, hizmeti yaygınlaştırma ve kaliteyi yükseltme
nin esas alınması.
Karar 12. Eğitimde yeni tekniklerin; bina, donatım ve öğretmen
darboğazını aşacak şekilde, çok ortamlı yeni eğitim sistemleri geliştirme
ye ve böylece yaşanılan her mekândan eğitim ortamı olarak yararlanma
ya fırsat sağlayacak şekilde kullanılması ve böylece örgün mekân kura
mının malî baskısının azaltılması;
Bu konuda yeterli birikime sahip yüksek öğretim kuruluşları arasında
işbirliği sağlayarak yeni. £xtem programların geliştirilmesi ve (okul ön
cesi, temel eğitim, özel eğitim, ortaöğretim gibi) eğitimin diğer kademe
lerinde de T V ., radyo, basılı malzeme, yüzyüze eğitim gibi) çok ortam
dan yararlanan açık öğretim uygulamalarının başlatılması.
Karar 13. Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim teknolojisinin
zorunlu olarak okutulması ve bu dersleri okutacak öğretim elemanları
nın yetiştirilmesi.
Karar 14. Bütün eğitim kurumlarmda, yeni teknolojilerin uygulan
masından sorumlu birimlerin oluşturulması.
Karar 15. Yeni teknolojilerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi
için XI. Şûra'da bu konuda uzman yetiştirilmesi ile ilgili alman kararla
rın uygulama alanına konulmasınn sağlanması.
Karar 16. Televizyonda eğitim yayınları için, 2954 Sayılı Kanundan,
yayınlanan kuruluşlardan yayın bedeli alınmasını öngören hükmün çıka
rılması.
Karar 17. Bilgisayarlı eğitime geçebilmek için, millî menfaatleri ön
plânda tutarak zarurî alt yapıyı oluşturmaya yönelik çalışmalara başla
nılması.
Karar 18. Bilgisayarlı eğitimde, yabancı kültür unsurlarının nüfu
zunu önlemek maksadıyla gerekli eğitim yazılımlarının, Türkçe ve millî
eğitimimizin temel amaç ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması.
Karar 19. Bilgisayar destekli eğitim konusunda uygun stratejileri
belirlemek; yapılan geliştirme, öğretmen eğitimi ve donanım çalışmaları
ile PTT'nin paket anahtarlamalı data şebekesinden ve video-tekx siste
minden yararlanabilme imkânlarını, değişik (pilot ve benzeri) uygulama
ları koordine etme; bu teknolojilerdeki gelişmeleri izleme; araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak üzere özel bütçeli bir enstitünün kurul
ması.
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Karar 20. Ders araçlarının, taşrada il eğitim araçları merkez baş
kanlıklarında bulunan atölyelerde veya gezici teknik elemanlarca devam
lı olarak çalışır durumda tutulması.
Karar 21. Özel eğitim okullarında özürlü çocukların durumlarına
uygun bir eğitim öğretim şeklini kurabilmek ve yürütebilmek için ge
rekli özel araç ve gereçlerin yeterli miktarda sağlanması ve bu okullar
da kullanılması.
Karar 22. Meslekî teknik ortaöğretim ve halk eğitim merkezlerinin
özel eğitim okullarının 3308 Sayılı Kanunun getirdiği yeni yapılaşmayı
gerçekleştirmek ve buna paralel olarak yapılan program değişiliklerinin ortaya çıkarttığı ihtiyaçları karşılamak üzere bu kurumlardaki araç,
gereç ve donanım ihtiyaçlarının çağdaş teknolojiye uygun olarak yeni
lenmesi ve geliştirilmesi.
Karar 23. Görme ve işitme yoluyla eğitim araçlarından olan teyp,
slayt, film, film şeridi, levha, flaşkart, figürin ve harita gibi araçların
çağdaş nitelikte ve yeterli miktarda üretilmesi.
*

Karar 24. Her türlü ders kitaplarının, yeni teknolojiler kullanılalarak daha kaliteli kağıtlara basmak suretiyle cazip, güzel ve daha eğiti
ci, öğretici nitelikte üretilmesi.
Karar 25. Okullardaki mevcut lâboratuvarlara işlerlik kazandırıl
ması.

VI.
BÖLÜM

TÜRKÇE VE
YABANCI DİL
EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

TÜRKÇE EĞİTİM KOMİSYONU

A
B —
C —
D —
E —

—TÜRKÇE VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ KOMİS
YON ÜYELERİ
TÜRKÇE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ KOMİSYONU RAPORU
YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ KOMİSYONU RA
PORU
RAPORLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER
KARARLAR
BAŞKANLIK DİVANI
Haşan Celâl GÜZEL (Divan Bşk.)

Prof. Dr. Orhan OĞUZ (Bşk. V.) — Doç. Dr. İhsan SEZAL (Bşk. V.).
Doç. Dç. Sadık Kemal TURAL (Raportör),
Yrd. Doç. Dr. Alemdar YALÇIN (Raportör), Faruk ÇAM (Raportör).

SÖZ ALANLAR
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Bahir GÜRER, Prof. Dr. Himmet
UMUNÇ, Esma CANIAZ, Sekna AKTAN, Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, Ahmet KABAKLI, Rauf İNAN, Veysel GANİ, önder GÖÇ
KÜN, Nurullah ÖZKILIÇ.
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A — TÜRKÇE VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ
KOMİSYONU ÜYELERİ
A) TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRENİMİ
No
Sıra

Üyelik
Durumu

Unvanı •Görevi - Adresi

1. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

Seçimle
Gelen Üye

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi
ANKARA

2.

Prof. Dr. Şerif Aktaş

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk Üni. Kâzım Karabekir Eğitim
Fak. Öğretim Üyesi - ERZURUM

3.

Prof. Dr. A. Güzel

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üni. Gazi Eğt. Fak. öğretim Üyesi
ANKARA

4.

Prof. Dr. Şükrü Elçin

Seçimle
Gelen Üye

Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Öğretim
Üyesi - ANKARA

5.

Doç. Dr. Orhan Okay

Davetli Üye

Atatürk Üniversitesi
ERZURUM

6.

Yrd. Doç. Dr. A. Yalçın

Müşahit

Gazi Üni. Öğretim Üyesi - ANKARA

7.

Sabahat Emir

Davetli Üye

Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı
Öğretim Görevlisi - İSTANBUL

8.

Nevin Kardaş

Davetli Üye

Gazi Üni. Eğitim Fak. Öğretim Görev
lisi - ANKARA

9.

Ayhan Doğan

Seçimle
Gelen Üye

Başmüfettiş Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı Teftiş Merkezi
İSTANBUL

Adı Soyadı

Öğretim

Üyesi

10.

Alb. Dursun Yaşa

Müşahit

Askerî Fakülte ve Yüksekokullar Komu
tanlığı
Cebeci - ANKARA

11.

Gürkan Söylemez

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmeni
ANKARA

12.

Nesrin Taşer

Seçimle
Gelen Üye

Aydınlıkevler Körler Okulu Öğretmeni
ANKARA

13.

Hüseyin Dağlı

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
YOZGAT

14.

Cevdet Sezgin

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
GAZİANTEP

15.

Kasım Çoban

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Malazgirt - MUŞ
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

16.

Haşan İlpars

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Ticaret Lisesi Öğretmeni
NEVŞEHİR

17.

Osman Ulıuiağ

Seçimle
Gelen Üye

Kurtuluş İlkokulu Öğretmeni - UŞAK

18.

Şevki Yıldırım

Seçimle
Gelen Üye

Dilek Köyü İlkokulu Öğretmeni
ELAZIĞ

19.

Ahmet Kabaklı

Seçimle
Gelen Üye

Tercüman Gazetesi - İSTANBUL

20.

Hüsnü Kaya

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Gelendost - İSPARTA

21.

Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu

Davetli Üye

Vaniköy Cad. No: 88 Çengelköy
Üsküdar-İSTANBUL

22.

Selim İleri

Seçimle
Gelen Üye

Milliyet Gazetesi - İSTANBUL

23.

Haluk Şahin

Davetli Üye

Hürriyet Gazetesi - İSTANBUL

24.

Ahmet Kot

Müşahit

Piyerloti Cad. Dağhan Sok. 10/4
Çemberlitaş- İSTANBUL

25.

Prof. Dr.

Davetli Üye

Ortadoğu Teknik Üni. - ANKARA

Ömer Saatçıoğlu
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B) YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
Sıra
No

Adı Soyadı

1.

Üyelik
Duruma

Unvanı - Görevi - Adresi

Prof. Dr. H. Sebüktekin

Seçimle
Gelen Üye

Boğaziçi Üniversitesi Eğt. Fak. Dekanı
İSTANBUL

2.

Hamdi Binay

Tabiî Üye

M. E. G. S. B. Talim ve Terbiye Kuru
lu Üyesi-ANKARA

3.

Prof. Dr. Himmet Umunç

Davetli Üye

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
ANKARA

4.

Yrb. Veysel Gani

Müşahit

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği - ANKARA

5.

Yrd. Doç. Dr. F. Alturkaya

Davetli Üye

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
ANKARA

6.

Doç. Dr. Zülâl Balpınar

Müşahit

Anadolu Üniversitesi A. Ö. F. öğretim
Üyesi - ESKİŞEHİR

7.

Kadriye Burcaklı

Seçimle
Gelen Üye

Özel Yükseliş Lisesi İlk Kısım öğret
meni
Maltepe - ANKARA

8.

Ülkü Özgüler

Seçimle
Gelen Üye

T. C. Merkez Bankası Başkanlığı Araştırma-Plânlama Eğitim Genel Müdürü
ANKARA

9.

Vicdan Erkır

Müşahit

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
İSTANBUL

10.

Feriha

Seçimle
Gelen Üye

Özel Tevfik Fikret Lisesi Müdürü
ANKARA

11.

Necdet Doğanata

Seçimle
Gelen Üye

Özel Fatih Lisesi Öğretmeni
Güzelyalı - İZMİR

12.

Budak Kirzioğlu

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
ERZİNCAN

13.

Bahir Gürer

Seçimle
Gelen Üye

Ankara Lisesi Öğretmeni - ANKARA

Gürsoy

14.

Nermin Şahin

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Ticaret Lisesi Öğretmeni
İZMİR

15.

Meral Çerçi

Seçimle
Gelen Üye

Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşaılığı
Uzmanı - ANKARA

B — TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KOMİSYONU RAPORU
Türkçe eğitim ve öğretimi komisyonu, 18-20 Temmuz 1988 tarih
lerinde toplanarak X II. Millî Eğitim Şûrasının (Hazırlık Dokümanı)
ile (Ön Çalışma Raporu) nu incelemiş; yapılan görüşmelerle bu ko
nuları yeniden tartışma ve değerlendirmelerden geçirerek, aşağıdaki
hususların Şûra Genel Kuruluna arzına karar vermiştir.
Her iki raporun giriş ve diğer bölümlerinde yer alan temel görüş
ve ilkeler, komisyonumuzca da benimsenmiş olmakla birlikte, komis
yonda ileri sürülen görüşlerin ışığında bunların, aynı madde başlıkları
altında yapılan ilâvelerinin aşağıdaki şekilde ifadesi uygun görülmüştür.
1 — TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN AMACI VE ÖNEMİ

Bu eğitim ve öğretimin amacı, okul öncesinden başlayarak yük
sek öğretimin sonuna kadar, Türk insanının konuşma ve yazı dili
olarak Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilecek, -duygu ve düşüncele
rinin ifadesinde yaratıcılığını geliştirebilecek bir formasyon ve kişilik
yapısına sahip kılmaktır.
Ayrıca, millet varlığımızın aslî unsuru, sosyal yapımızı şekillen
diren kültür değerlerimizin en yüksek taşıyıcısı, aktarıcısı ve gelişti
ricisi durumunda olan dilimiz, bu özellikleriyle aynı zamanda toplumumuzun fertlerini birbirine bağlayan ve kaynaştıran en önemli un
surlardan biridir. Bundan dolayı, millî birlik ve bütünlüğümüzün de
güvencisi durumundadır. Nitekim Atatürk de millî şuurun canlı tu
tulabilmesi için dil ve tarihin önemine işaret buyurmuştur.
Bunun dışında dilimizin Osmanlıca’dan Türkçe'ye uzanan çeşitli
gelişme safhalarında geçirdiği dalgalanmalar, özellikle Arap ve Fars
dillerinin yoğun baskısı altında yazı dili ve öğretim dili olarak ikinci
plâna itilmiş olmanın getirdiği tıkanmalar, Tanzimat devrinden II.
Meşrutiyete kadar uzanan tez ve antitez halindeki çatışma ve çabalar,
Cumhuriyet devrinde bu konunun millî dil anlayışı ve dil inkılâbıyla
özel olarak sistemli ve sentezci bir devlet politikâsı halinde ele alın
masını gerekli kılmıştır. Türkçenin Edebiyat, Felsefe, öğretim ve bi
lim dili olarak kendi kendine yeterli, gelişmiş, zengin bir kültür dili
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haline getirilmesi yolundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Ancak, bu
konudaki sistemsiz uygulamalar, zaman zaman, dilcilik anlayışının ve
bilimsellik ölçülerinin dışına taşarak yer yer, birbirinden farklı dil
tutum ve eğilimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, di
lin toplum içindeki birleştiricilik ve bütünleştiricilik niteliğini zedele
diği gibi, gençlerimizi dil ve kültür boşluğuna iten birtakım eksiklik
ve yetersizliklerle karşı karşıya getirmiş; dil inkılâbının hedeflerine de
aykırı düşmüştür.
Yukarıda kısaca arzedilen sebeplerle, bugün Türkçe eğitim ve
öğretimi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca Anayasanın ve
Millî Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerinin öngördüğü esaslar
çerçevesinde, her türlü aşırılıktan uzak, isikrarlı, sağlıklı bir dil poli
tikasının benimsenmesini ve uygulanmasını zarurî kılmıştır.
Görülüyor ki dilin sosyal yapı içindeki rolü ve tarihi gelişme şart
lan içindeki seyri, Türkçe eğitim ve öğretimine özel bir yer ayırmayı
gerektirmiştir.
c

Aşağıda arzedilen hususlar, bu ana görüşler doğrultusunda ele
alınmış bulunmaktadır.
2 — MÜFREDAT PROGRAMLARI

Müfredat programının Temel Eğitimle ilgili bölümü üzerinde Ön
Çalışma Raporunda belirtilen hususlar, komisyonumuzca aynen be
nimsenmiştir.
Ancak, Anadolu Liseleri ile bir kısım derslerin öğretimini yabancı
dille yapan okullann hazırlık sınıflan Türkçe müfredat programı ile
ders kitabının hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Lise Türk Dili ve Edebiyatı programı ise, otuzbir yıl önce tespit
edilmiş esaslara göre yürütülmektedir. Bu sebeple, programda, yakın
dönemin edebî metinlerine günün ihtiyaçlan ölçüsünde yer verilmeli
dir. Bu arada doğu ve batı edebiyatı metin örnekleri arasında bu
edebiyatlann klâsik örnekleri de yer almalıdır.
Aynca, Atatürk îlke ve înkılâplan ile ilgili konulan müfredat
programı çerçevesinde ele alınması uygun olacaktır.
Bunun yanında, programa diksiyon çalışmaları ile ilgili esaslar
konulmalıdır. Güzel Konuşma ve Yazma derslerinde öğrenciye ve dav
ranış incelikleri kazandırmaya özen gösterilmelidir.
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Kompozisyon dersleri ayrı bir ders hüviyetine kavuşturulmalı;
Türkçe dersi de sınıf geçmede ağırlıklı olmalıdır.
Türk Dili öğretiminin yeterince yararlı olabilmesi için Dilbilgisi
derslerinin ayrı saatlerde okutulması gerekli görülmektedir.
Gramer konulan arasında, Türk Dili ile ilişkisi açısından, Dilbili
mi nin bazı konulannın da verilmesi uygun olacaktır.
Ortaokul ve lise müfredat programlannm dilleri arasındaki fark
lılık giderilmelidir. Özellikle, program dili ile terimler açısından yük
sek öğretimle lise arasmdaki ayınmı ortadan kaldıncı çalışmalar ya
pılmalı; bu konuda Bakanlık ile Yüksek Öğretim Kurulu ve Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arasında işbirliği sağlanmalıdn.
3 — DERS KİTAPLARI

Bu konuda, ön çalışma raporunda yapılan tesbitler, Komisyonu
muzca da önemli hususlar olarak kabul edilmektedir.
Ancak, ilk ve ortaokul kitaplanyla lise kitaplannm programlara
göre, Bakanlıkça seçilecek şahıslara veya oluşturulacak komisyonlara
yazdınlması uygun görülmektedir.
Aynca, yine her sınıfın ders kitabı için, öğretmen kılavuz kitabı
hazırlanmalıdır.
Bunun yanında, öğrencilere okuma sevgi ve alışkanlığının kazandı
rılması için, ilkokuldan başlayarak, sınıf seviyesine göre, edebî değer
taşıyan, yılda en az beş kitabın okutulması uygun olacaktır. Bu hususta
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında bir liste düzenlenmelidir.
Edebî metinler ders kitaplarında parçalar halinde kalmamalı, bun
ların alındığı eserler Bakanlıkça temin edilerek okullara gönderilme
lidir.
Lise Türk Dili ve Edebiyatı ile ÖSYM sorulan arasındaki uyum
suzluğun giderilmesi gerekir. Bunu sağlamak için ÖSYM sorulannın
hazırlanması sırasında Bakanlık temsilcilerinin ve üniversitelerimizdeki
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Öğretim Üyelerinin bulundurulması
uygun mütalâa edilmektedir. Aynca, ÖSYM sınavlan için Türkçenin
ağırlığı artınlmah ve Türkçe için bir baraj sistemi getirilmelidir.
Ders kitaplan dışında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenle
rine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı yayın-
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lannın ücretsiz olarak gönderilmesi imkânları araştırılmalı; okul ki
taplıkları işler duruma getirilmeli ve kültür eserleri ile takviye edil
melidir.
4 — METOT VE TEKN İKLER

Bu hususta ön çalışma raporunun tespitleri bugün okullarımızdaki
Türkçe öğretiminin gerçeklerini aksettirme bakımından önemli görül
müştür.
Bunlara ek olarak;
Alfabe'den başlayarak imlâ, okuma, telâffuz, anlama ve anlatım
(Kompozisyon) bütünlüğünün metinler yoluyla ele alınması, bu ders
lerin metot birliği olarak düşünülmelidir. Yalnızca telâffuz eğitiminin
bir dil eğitiminden ibaret olmadığı, her öğretim kademesi için kabul
edilmelidir.
Dil öğretiminin aynı zamanda bir kültür eğitimi olduğu dikkate
alınarak, Edebiyat Tarihi, Dilbilgisi ve Kompozisyon dersleri arasında
birliği sağlayıcı bir ilke olarak metin, hareket noktası olarak kabul
edilmelidir. Muhteva öğretilirken dilin kuralları üzerinde durulmalı,
soyut kavramların tek başına öğretilmesinde ısrar edilmemelidir.
Türkçenin Dilbilgisi öğretiminde de konulann metinlere dayalı
olarak kavratıiması esas alınmalıdır.
Kompozisyon çalışmalarında, başlangıçta somut konulan ele alan,
güzel örnek metinlerden yararlanılmalıdır.
5 — TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

Bu konuda ön çalışma raporundaki görüşler aynen benimsen
miştir.
c

Özellikle öğretmenlerin bu öğretim ve eğitim için başarılannı ar
tırıcı nitelikte olmak üzere Bakanlığın hizmetiçi çalışmalannı daha ciddi
seviyede bir plânlama içinde ele alıp yürütmesinde yarar görülmektedir.
Öğretmen yetiştiren kurumların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç
vardır. Bu konuda Bakanlık ile YÖK arasında başlatılan ortaklaşa ça
lışmalar devam ettirilmelidir.
Üniversitelerimizin bünyesinde benzer öğretim yapan ve öğretmen
yetiştiren Fen - Edebiyat ve Eğitim Fakültelerindeki bu ikiliğin uygun
şekilde düzeltilmesi çareleri aranmalıdır.
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SONUÇ VE TEKLİFLER
Raporumuzun vukardaki bölümlerinde yapılan açıklama ve de
ğerlendirmelerden ayrı olarak Komisyonumuzda bazı genel kanaatlarda
belirmiş bulunmaktadır. Buna göre;
1. Üniversitelerimizin her sınıfında okutulmakta olan Türk Dili
derslerinin bugünkü ortaöğretim sistemindeki aksaklık ve yetersizlik
ten kaynaklandığı gözönünde bulundurularak, bu durum geçici bir
program uygulaması olarak düşünülmelidir.
Ancak, kanunda zorunlu bir ders olarak yer almış bulunan Türk
Dilinin bugün, ilgi çekici, etkili ve yararlı kılınabilmesi için, Üniversite
ve Yüksek Öğretim Kurulunca şimdiye kadar alman tedbirlere yeterli
öğretim elemanlarının ve fiziki imkânların sağlanması bakımından ye
nilerinin de eklenmesi uygun görülmektedir.
2. Aşağı yukarı bir çeyrek asırdan beri ve gittikçe artan bir hızla
eğitimimizde ve genellikle eğitim politikalarımızda yeni bir eğitimin
ve gelişmenin mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu olay, memleketimi
zin batı ülkeleri seviyesine erişebilmesi için teknik alanlarda büyük
hamleler yapmak ihtiyacından ve bunun adeta bir Devlet politikası ha
lini alması görüşünden kaynaklanmaktadır. Çağdaş batı ülkelerinin
ulaşmış oldukları seviyeye yaklaşabilmek için hiç şüphesiz sanayi ala
nında ve bunun eğitimi kaynaklarında gelişmeye ihtiyaç bulunmak
tadır.
Ancak, bu gelişme, bugün arzu edilen teknik seviyeye ulaşama
makla birlikte, şu noktaya gelmiştir: Başta öğrenci velileri olmak
üzere öğrencilerin hatta Devletin eğilimi, belli alanlara aşırı bir yüklen
me durumundadır. Bir memleketin, her ne pahasına olursa olsun bü
yük sanayi inkılâbını yapmasına değil, sağlıklı bir gelişme içinde, maddî
veya teknik alanlarda olduğu kadar, sosyal ve kültür alanlarında da
ahenkli bir büyümeye ihtiyacı vardır. Bir kültür ve ahlâk felsefesi ol
mayan tekniğin, faydasından çok zararı olacaktır. Ama bugün tekniğin
ön plâna alınmasıyla genel eğilimler de haliyle bu yöne kaymakta, bir
çeşit varlıklı yaşama ve tatlı pazarlama zevki toplumumuzu, gittikçe
sarsmaktadır. Böylece, başka Edebiyat eğitimi olamak üzere, sosyal beşeri bilimler alanı tesadüflere veya hiçbir yere giremeyen iradesiz
seçicilere kalmaktadır. Devlet, üstün zekalı gençlerin fen ve teknik
alanlarda yetişmeleri için Fen liseleri açmış ve sayılarını da artırma
yoluna girmiştir. Bunun karşılığı olan Edebiyat ve Sosyal Bilimler
Lisesi muhakkak düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir.
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3. Ortaöğretimde, hemen bütün derslerde sözlü sınavlar kalkmış
gibidir. Yazılı sınavların büyük bir bölümü de test tekniğine dönüş
mektedir. Böylece öğrencinin doğru ve güzel yazma, bir fikri en iyi
şekilde ifade edebilme ve yazarak düşünme imkânları giderek azalmak
tadır. Bunun için yazılı ve sözlü sınavlara ağırlık verilerek test usulü
en düşük seviyeye getirilmelidir.
4. Anayasamızın 42. maddesinde yer alan “Türkçeden başka hiç
bir dil eğitim ve öğretim kurumlarmda Türk vatandaşlarına ana dilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmüne dayanarak Anadolu Li
seleri ve benzeri özel okullarda bir kısım derslerin öğretiminin yabancı
dille yapılması, yanlış ve Türkçe eğitimi ve öğretimi için zararlı bir yol
olmuştur. Yabancı dillerin öğrenimi, yabancı dil veya bunu takviye
edici derslerle yapılmalıdır.
5. Yükseköğreim kurumlarmda yabancı dil öğretimine önem ve
rilmesi, kaçınılmaz bir zarurettir. Ancak, bölümler veya fakülteler ha
linde eğitim ve öğretim dili olarak Türkçe’nin yerine yabancı dillin ge
çirilmesi şeklindeki moda haline gelmiş eğilimlerin yarattığı sakıncalar
gözönünde bulundurularak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmalı
dır. Bilinmelidir ki Türkçe, milletimizin istiklâlinin bayrağıdır.
6. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni metodlarm, ders
araçlarının ve yeni bilgilerin, sistemin getirdiği faydaları tespit etmek
için üniversitelere anket formları göndererek, ortaöğretimin gelişme
sine yardımcı olacak yolları aramalıdır.7
7. Yurtdışmda bulunan ve yurda kesin dönüş yapan Türk çocuk
larının Türkçe-Türk kültürü bakımından istenilen seviyede olmadığı
bir gerçektir. Kaybolmasını istemediğimiz bu çocuklarımızın Türkçe
ve Millî kültürümüzle beslenmesi de en büyük arzumdur. Bu cümle
den olarak iki dilli bu çocukların yetiştirilmeleri için avnca tedbirlerin
alınmasının zarurî olduğuna inanıyoruz.
Durum, saygılarımızla arzolunur.

C — YABANCI DİL EĞİTİM İ VE ÖĞRETİMİ KOMİSYONU
RAPORU
1. Durum ve Durum Değerlendirmesi:

Batıda yabancı dil öğretiminde ilk önemli değişiklikler, 1950’lerden
itibaren görülmeye başlanmıştır. Özellikle, yeni bir öğretim ve araştırma
alanı olarak dil biliminin gelişmesi; dillerin yapı, kelime, anlam, ses ve
daha birçok açıdan bilimsel olarak incelenmesi ve araştırılması sonu
cunda yeni dil teorileri ve öğretim yöntemleri geliştirilmiş, buna paralel
olarak da geleneksel dil öğretimi köklü değişikliklere uğramıştır.
Dünyada yabancı diller öğretimi alanında görülen gelişmeleri dikka
te alan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkemizde 1970'li yıllara
kadar bütünüyle klâsik metodlara göre yürütülen yabancı dil öğretimi
ni bu tarihlerden başlayarak Avrupa Konseyi ve ilgili ülkelere yakın ve
uzun yıllar süren bir işbirliğine girmek suretiyle devamlı şekilde geliş
tirmiştir.
Ancak, Devletin konuya olumlu yaklaşımına, halkın yabancı dil öğ
retimine karşı her geçen gün artan ilgisine, alman bütün tedbirlere ve
yapılan bütün çalışmalar rağmen en iyi şartlar içinde faaliyet gösteren
ortaokul, lise ve dengi okullarda bile istenilen düzeyde yabancı dil öğre
nilmediği görülmüştür.
Optimal şartlarda öğrenciden beklenen, öğrenmekte olduğu yabancı
dilin tamamını öğrenmesi ve o dili akıcı bir şekilde kullanması değil,
öğretim programlarının öngördüğü seviyede bir iletişim gücü kazanma
sıdır. Ne var ki, ülkemizde aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü bu dü
zeye de çoğu kez ulaşılamamaktadır. Bu nedenlerin büyük çoğunluğu
ekonomik nitelikte olup altyapı eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır :
1.1.

Öğrenim-Öğretim ve Sımf Ortamı Açısından :

a. Öğrenciler genellikle yabancı dilin önemini kavrayamamaktadırlar.
b. Yabancı dil öğretimine, "faydacılıksan çok, kültür geliştirme
aracı olarak bakılmaktadır.
c. Bir çok öğrenci yabancı dilin nasıl öğrenileceğini bilmediğin
den derslerde ve ferdî çalışmalarında yeterli gelişme gösterememektedir
ler.
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d. Dili öğretilen ülkelere uzaklık dolayısı ile, öğrenciler öğren
dikleri dili, sözlü anlatımda hemen hemen hiç kullanamamaktadırlar.
e. Sınıf geçme konusunda sağlanan kolaylıklar öğrenmeyi olum
suz yönde etkilemektedirler.
f. Lise sınıflarında üniversiteye girme kaygısına kapılan öğrenci
ler, üniversiteye giriş sınavlarında, genel puan durumuna çok az etkisi
olan yabancı dile gereken önemi vermemektedirler. Hatta, lise son sınıf
ta bu öğrenimi ihmal etmektedirler.
g. Öğretim ve öğrenimde "hata" konusunda, çağdaş dil öğrenim
metodolojilerinin tavsiye ettiği tolerans gösterilmemektedir.
h. Derslerde, iletişim gücü sağlanmasına yönelik beceriler kazan
dırılmasından ziyade, bilgi amaçlanmaktadır.
Ayrıca, öğrenilen dilin sosyal kullanımı konusunda da gerekli olan
bilgi ve beceriler de ihmal edilmektedir.
ı. Dersler grup çalışmaları, ikili ve ferdî çalışmalar şeklinde düzenlenmemekte,, iletişim alıştırmalarına yeteri kadar yer verilmemekte
dir.
j. Okullarımızın çoğunda, etkili bir yabancı dil öğretimi için ge
rekli olan radyo - kaset, projeksiyon makinası, video, pazen tahta, tepe
göz vb. araç ve cihazlar bulunmamaktadır.
k. Derslik sayısının yetersizliğinden, uygun sınıf düzeni ve gerek
li öğrenim ortamı (u şeklinde veya yuvarlak (o) şeklinde sınıf düzeni)
sağlanamamaktadır.
l. Okullaşma oranında görülen hızlı artış, eğitimin alt yapısını
yetersiz kılmakta, bunun sonucunda sınıf mevcutları normalin üzerine
çıkmaktadır. Bu durum, özellikle daha çok sayıda öğrencinin seçtiği
İngilizce sınıflarında güçlükler yaratmaktadır.
1.2.

Hizmetöncesi ve Hizmetiçi Eğitim Açısından :

a. Hizmetöncesi eğitimi sırasında pedagojik uygulamalar ayrı
lan süre yeterli değildir. Ayrıca Yabancı dil öğretiminde ölçme, değer
lendirme konusunda da tatminkâr bir eğitim verilememektedir.
b. Bakanlıkça düzenlenen Hizmetiçi eğitim kurslarında her dil
için mevcut öğretmen sayıları dikkate alındığında, yapılan hizmetin ih
tiyaca cevap verdiği söylenemez.
c. Genel olarak, yabancı dil öğretmenleri, öğretmekte oldukları
dili kullanma imkânına sahip olamadıklarından, yabancı dil derslerin
de, gerekli dil hâkimiyetini gösterememektedirler.
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1.3.

Öğretim Programları Açısından :

a. Yabancı dil öğretim programları geliştirmeye ihtiyaç göster
mektedir.
b. Meslek liseleri için özel amaçlı programlar hazırlanamamıştır.
Sonuç olarak : Bütün güçlüklere rağmen yabancı dil öğretiminde
verimiliği artırmak üzere yapılan çalışmaların aralıksız, tutarlı ve insan
gücü bakımından yeterli bir şekilde sürdürülmesi bir zorunluluktur. Öğ
retilen dili öğrencide canlı tutmak ve ilgiyi sürdürmek için gerekli olan
destek malzemeyi sağlamak; okulları yeni teknoloji ile donatmak; hizmetöncesi ve hizmetiçi programlarını yeniden düzenlemek; kısacası, yeni
yaklaşımları bütün boyutları ile yerleştirmek ve ülke çapında arzulanan
sonuçlara tam olarak ulaşmak zaman almakta ve büyük malî kaynaklar
gerektirmektedir.
2. Basamaklı Kur Sisteminin Esasları ve Uygulam ası:

Yabancı dil eğitimini etkileyen olumsuz sebepleri gözönüne alan,
yabancı dil eğitiminde fırsat eşitliğini zedelemeden ve mevcut sınırlı kay
nakların istekli ve yetenekli öğrencilere götürülmesini hedef alan Bakan
lık, bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar dışındaki
ortaokullar ile genel ve meslekî liselerde, 1988 - 1989 öğretim yılından
itibaren Basamaklı Kur Sistemine geçilmesi kararını almıştır. (Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Makamdan alman 20. 6. 1988 tarih ve
3235 sayılı Onay). Bu karar komisyonumuz tarafından da uygun görül
müştür.
Bu sistemin esasları, uygulama şekli ve alınması gerekli tedbirler
aşağıda açıklandığı gibidir :
2.1. Esaslar :

a. Ortaokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar her sınıf bir ba
samak kabul edilecek, böylece sistem 6 basamaktan oluşacaktır.
b. Basamaklı Kur Sistemi, ortaokul birinci sınıfta zorunlu, diğer
sınıflarda ise isteğe bağlı olacaktır.
c. Her basamak sonunda, merkezi sistemle bir sınav yapılacak
tır.
d. Bu sınavla başarılı olan öğrenciye o basamağı tamamladığını
gösterir bir sertifika verilecektir.
e. Öğretmen, yıl içinde, öğrencinin gelişme durumunu izlemek
ve böylece onu yönlendirmek amacıyla yetiştirme ve geliştirmeye yöne
lik sınavlar yapacaktır.
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f. Sistemde haftalık yabancı dil ders saati sayısı her basamak
için 5 olacaktır.
g. Sistem kademeli olarak uygulamaya konacaktır.
h. Basamak sonu sınavında başarısız olan öğrenciler isterlerse,
sistemin dışına çıkabilecekleri gibi, istedikleri takdirde yeniden sisteme
girebileceklerdir.
i. Basamak sonu sınavlarına alman notlar hiçbir şekilde sınıf
geçmeyi etkilemeyecektir.
2.2.

Uygulama :

a. Uygulama, 1988- 1989 öğretim yılından itibaren ortaokul 1. sı
nıftan başlayacak, kademeli olarak yürütülecek, diğer sınıflardaki öğren
ciler eski uygulamaya tâbi olacaklardır.
b. Sınıf mevcutları ortalama 25 er öğrenciden oluşacaktır.
c. Uygulamaya katılacak yabancı dil öğretmenleri hizmetiçi eği
timinde geçirilecektir. Bu çerçevede okul yöneticileri için de seminerler
düzenlenecektir.
Uygulama, kısa ve uzun vade içeren çalışmalar gerektirmektedir.
2.2.1. Kısa Vadede Yapılması Gerekli Çalışmalar :

(a) Ortaokul birinci sınıfa ait amaçlar ve yöntemler tespit edil
meli;
(b) Mevcut yabancı dil öğretim programı bu maksatla gözden
geçirilmeli;
(c) Halen kullanılmakta olan ders kitaplarındaki üniteler, yeni
öğretim programına göre düzenlenmesi,
(d) Bu ünitelere ilâve olarak, ek öğretim materyali hazırlanmalı,
(e) Yeni öğretim programının uygulanışını, hedefleri ve muhte
vasını tanıtmak üzere, uygulamaya katılacak yabancı dil öğretmenleri
için hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmelidir.
2.2.2. Uzun Vadede Yapılması Gerekli Ç alışm alar:

(a) Yeni uygulama için, her üç dilde, 6 basamağı kapsayan iletişimsel yaklaşıma dayalı öğretim programları geliştirilmeli,
(b) Bu öğretim programlarına uygun ders kitapları ve yardımcı
malzemeler hazırlanmalı,
(c) Basamak içi öğretimde kullanılmak ve öğrencileri basamak
sonu sınavına hazırlamak amacıyla ölçme ve değerlendirme örnekleri
geliştirilmeli ve basamak sonu sertifika sınavları hazırlanmalı,
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(d) Bir Ölçme ve Değerlendirme Birimi, bir Otantik Doküman
Derleme Birimi, Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Malzemesi Üretim Üni
tesi, Bir Dokümantasyon Kitaplığı, bir Yabancı Dil Öğretmenleriyle Ha
berleşme Birimi, bir Öğretim Programları Geliştirme Birimi ve bir Hizmetiçi programları ve Eğitimi Geliştirme Birimi ihtiva edecek; Yabancı
ülkelerdeki benzeri merkezler, milletlerarası kuruluşlar ve üniversite
lerle bilimsel ve meslekî alanlarda iletişim kuracak; Yabancılara Türkçe
öğretim metodları hazırlanmasında rehberlik edecek; Türk tecrübesini
yayacak ve Yabancı dil öğretimiyle ilgili yeni metotlar geliştirilecek ve
uygulayacak; yabancı dil öğretiminde koordinasyonu sağlayacak bir
YABANCI DİLLER MERKEZİ kurulmalıdır.
(e) Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarm eğitim öğretim
programları bu sistemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlen
melidir.
2.3. Bu sistemle İlgili Alınması Gerekli Tedbirler :

a. Basamaklı Kur Sistemi içinde yabancı dil eğitimi gören bir
öğrenci, herhangi bir basamakta bu öğrenme sürecini durdurabilmeli ve
aradan birkaç yıl geçtikten sonra yeniden sisteme dönebilmelidir. Bu du
rumda bu öğrencinin yerleştirilmesinde şöyle bir metot uygulanmalıdır:
Öğrenci tamamladığı basamakları da içeren bir seviye sınavına tâbi
tutularak yabancı dil bilgi seviyesine uygun bir basamağa yerleştirilme
lidir. Meselâ, bir öğrenci, üçüncü basamağı tamamladıktan sonra yaban
cı dil öğretimine ara verir ve üç yıl sonra yeniden basamaklı kur sistemi
ne dönerek sertifika almak isterse, bu durumda bu öğrenci ilk üç basa
mağı içeren bir seviye belirleme sınavına tâbi tutulmalıdır; başarılı ol
duğu takdirde dördüncü basamaktan itibaren devam etmelidir. Başarı
sız olursa, daha önce tamamlamış olmasına rağmen seviyesine uygun
basamağa yerleştirilmelidir. Eğer öğrenci, ayrıldığı dönemde kendi im
kanlarıyla yabancı dil öğrenimine devam etmişse, bu durumda, üst basa
maklarda seviye tespit sınavına katılabilmeli ve uygun bir seviyeden de
vam edebilmelidir.
b. Basamaklı Kur Sisteminin işleyiş şekli ile ilgili mevzuat düzen
lemesi yapılmalıdır.
c. Uygulamada ; üniversitelerle, dili öğretilen ülkelerle ve Avru
pa Konseyi ile işbirliği yapılmalıdır.
d. Her basamağa ait çalışmalar, sürekli olarak, veli ve öğrenci
lerle işbirliği halinde değerlendirilmelidir.
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e. Çalışmaları izlemek, değerlendirmek, rehberlik etmek ve yüksek
seviyeli ve çağdaş yabancı dil öğretim metodolojilerindeki gelişmeleri
ve bunların sınıftaki uygulamalarını yakından bilen gezici bir ekip gö
revlendirilmelidir.
f. Önceki yıllarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretim elemanı
olarak görevlendirilmek maksadıyla yetiştirilmiş olan orta dereceli
okullarda görevli eğitici öğretmenler, yeniden yüksek seviyeli kurslar
dan geçirilmelidir
g. Eğitici öğretmen yetiştirmek üzere yeni kurslar düzenlenmeli
ve bu kurslarda müfettişlere de yeni sistemle ilgili bilgiler aktarılmalı
dır.
h. Almanca öğretiminde olduğu gibi, İngilizce ve Fransızca öğreti
miyle ilgili çalışmalara katılmak üzere, İngiliz ve Fransız Hükümetle
rinden uzun süreli birer uzman sağlanmalıdır.
ı. Bu sistemin uygulamasını yapan okullarla dili öğretilen ülkeler
deki benzeri okulların kardeş okullar olması sağlanarak hem yabancı
dil eğitiminin gelişmesi temin edilmeli, hem de memleketimizin yaban
cılara tanıtılmasına yardımcı olunmalıdır.
j. Kur sistemi uygulanmasının başarıya ulaşbilmesi için, Eğitim
Araçları İnceleme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, uygulamaya
katılacak okulların uzun yazışmalara mahal kalmaksızın orijinal ek
kaynak sağlamalarına imkân verilmelidir.
k. Bu sistem veli ve öğrencilere tanıtılmalı ve bu konuda gerekli
yayınlar yapılmalıdır.
3. Sonuç ve Teklifler :
3.1 Mevcut Öğretim ve Eğitimle İlgili Teklifler :

a.
Zorunlu durumlarda kalabalık sınıflar için özel öğretim
nikleri geliştirilmelidir.
b. Farklı yetenekteki öğrenciler ve otonom çalışmalar için özel
alıştırmalar ve ek materyal hazırlanmalıdır.
c. Yaz aylarında, dili öğretilen ülkelerle öğrenci ve öğretmen mü
badelesi yapılması için tedbir alınmalıdır.
d. Öğretmen ve öğrencilere plânlı, yoğun ve sürekli çalışma teknik
leri öğretilmelidir.

425

e. Öğrenciler ve velilere, meslekler ve yabancı dilin önemi konu
sunda aydınlatıcı bilgiler verilmelidir.
f. Her tür, Anadolu Lisesi statüsü uygulayan liselerle, Anadolu
Meslek Liselerinde, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Türk
çe okutulmalı, ancak bu derslerle ilgili ana kavramlar yabancı dil ders
leri içinde işlenmelidir.
g. Basamaklı Kur Sistemi dışında kalan okulların yabancı dil müf
redat programları yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmelidir.
h. İkinci ve Takviyeli Yabancı Dil Öğretimi için çerçeve program
lar hazırlanmalıdır.
ı. Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri içerisinde
kullanılmaları zaman ve maddi kayıplara neden olduğu kesinleşen laboratuvarlar kurulması yerine yeterli miktarda portatif kasetçalar, vi
deo, ve monitör, yabancı dil öğretiminin kullanımına sunulmalıdır.
j. İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yürütülen yabancı dil öğretiminin
branş öğretmenlerince yapılması için gerekli tedbirler alınmalı, yaban
cı dil dersleri için ders kitapları ve yardımcı malzeme hazırlanmalıdır.
3.2. Hizmet Öncesi Eğitimle İlgili Teklifler :

a. Eğitim Fakültelerinin yabancı dil bölümlerinde kullanılan prog
ramlar konusunda ilgili üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.
b. Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türkçe dersleri
üzerinde hassasiyetle durulmalı, özellikle Türkçe’nin yapısı öğretilmeli
dir.
3.3. Hizmetiçi Eğitimle İlgili Teklifler:

a. Dil öğretiminde verimliliği arttırmak amacı ile Türkiye bölge
lere ayrılmalı ve bu bölgelerde Yabancı Diller Merkezinin Şubeleri açıl
malıdır. Böylece tecrübeli, yurtdışmda öğrenim görmüş, metodoloji ala
nında yetişmiş öğretmenlerden bazılarını bu merkezlerde görevlendir
mek suretiyle, her ders yılı başında bölgesel toplantılar yaparak yıl
lık plânlar hazırlamak, örnek dersler vermek ek materyal geliştirmek,
yenilikleri kolayca aktarmak ve hizmet içi eğitimine yeni ve daha dina
mik bir boyut kazandırmak imkân dahiline girecektir.
b. Hizmetiçi eğitimine yaz kursları, mahalli seminerler, eğitici
öğretmen eğitimi ve yayın çalışmalarıyla devam edilmelidir.
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c. Bir yabancı dil Hizmetiçi Eğitim Okulu açılmalıdır.
d. Yaz kursları için hizmetiçi eğitim modelleri geliştirilmelidir.
e. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri başta olmak üzere ciddi öğretim
kurumlan ile işbirliği halinde yürütülmelidir.
f. Avrupa Konseyi ve ilgili ülkelerle işbirliği halinde öğretmen ye
tiştiren öğretmenler için ve yabancı dil öğretiminin çeşitli yönleri üze
rinde uygulamalı seminerler (Ateliers/Workshops) düzenlenmelidir.
g. Bir okul tipinden başka bir okul tipine geçen öğretmenler özel
kurslara tâbi tutulmalıdır.
h. Hizmetiçi eğitimi kurslarına katılacak öğretmenlerin seçiminde,
kurulacak Yabancı Diller Merkezinin mutlaka aktif rol alması sağlan
malıdır.
3.4 İkinci Yabancı Dil Öğretimi İle İlgili Teklifler :

İkinci Yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması için gerekli ted
birler alınmalıdır.
3.5. Radyo ve Televizyonda Yabancı Dil Öğretimi İle İlgili Tek
lifler :

a. Mevcut programlar değerlendirilmelidir.
b. İlgiyi belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere anket
ler uygulanmalıdır.
c. TV’de Türkçe veya yabancı dilde alt yazılı yabancı filmler gös
terilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
3.6. Yaygın Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi İle İlgili
Teklifler:

a. Yetişkinler, yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmelidir.
b. Hedef gruplar ve ihtiyaçlar tespit edilmelidir.
c. Bu kurumlar için programlar ve ders malzemesi geliştirilmesi
teşvik edilmelidir.
d. Kitle iletişim araçlarına dayalı yabancı dil öğretimi yapılmalıdır.
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3.7. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Teklifler :

a. Yabancı dil sınavları öğrencilerin başta iletişim güçlerini ölçme
ye imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
b. Türkiye’de, yabancı dil seviyesini ölçen resmi bir kurum tesis
edilmelidir.
3.8. Milletlerarası İşbirliği İle İlgili Teklifler:

a. Memleketimizle diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar ara
sında öğretmen, öğrenci, program, ders aracı vb. konulardaa millî sevi
yede veya okullar seviyesinde kısa ve uzun süreli mübadele sistemleri
geliştirilmelidir.
b. Avrupa Konseyi ve üye Ülkelerle işbirliği halinde düzenlenen uy
gulamalı seminerler izlenmeli; sonuçları özetler, makaleler vb. yollar
la yayılmalıdır.
c. Yabancı Dil uzmanlarının ; alanlarında inceleme ve araştırma
yapabilmeleri, yabancı ülkelerde düzenlenen millî ve milletlerarası
nitelikteki kurs ve seminerlere katılabilmeleri için burslar sağlanmalı
dır.
d. Türkiye’deki yabancı temsilciliklerin dil öğretim servisleriyle
daha geniş işbirliği yapılmalıdır.
e. Türkiye’de yabancı dil eğitimi konusunda hedef tespiti yapıl
malı, bu faaliyetler Avrupa Konseyi ve Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla
koordineli yürütülmelidir.
3.9. Yabancı Dil Öğretmeniyle İlgili Teklifler :

a. Yabancı dil öğretmenleri dersin akışı içerisinde gerekli görül
düklerinde, işledikleri konulara ilâveler yapabilmelidirler ve kaynak
seçiminde daha serbest davranabilmelidirler.
b. Günümüzde yabancı dil öğretmenliğinin çok geçerli bir meslek
olduğu gözönüne alınarak bu meslek maddi yönden tatmin edici bir
seviyeye ulaştırılmalıdır.
Arzederiz.

D — TÜRKÇE VE YABANCI DİL EĞİTİM İ KOMİSYON
RAPORLARI ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER
BAŞKAN — Efendim, her iki komisyon da adeta Bakanlığa hiç iş
bırakmamıştır, bizim sadece bunu alıp uygulamamız kalıyor. Bu mü
kemmel rapor ve çalışma için kendilerine gerçekten müteşekkiriz, özel
likle bu duygularımı ifade etmek isterim.
Şimdi her iki rapor üzerinde görüşlerini belirtmek isteyenleri kay
dediyorum.
Bahir Gürer, Prof. Himmet Umunç, Esma Camaz, Selma Aktan,
Oktay Sinanoğlu, Sayın Kabaklı bu konuda çok emeği geçen bir basın
mensubudur, Veysel Gani, Önder Göçkün, Nurullah Özkılıç.
Zamanında bitirirsek Sayın Turgut Babaya ve iki hanımefendiye
•de söz vereceğiz, bir de Şener Beye.
Şimdi efendim, katiyen sınırlama olarak kabul etmeyin, ama yıl
lardır bu eski - yeni dil, kelime tartışmasının ıstırabını yaşamış bir ay
dın olarak kabul buyurursanız hepinizden ricam Türkçe eğitimi ve öğ
retimi konusunda meseleyi saptırmadan, gerçekten Türkçe eğitimi öğ
retimi üzerinde duralım, Türkçe üzerinde değil. Bunu sınırlama yapa
rak söylemek istemiyorum.
Buyurun Sayın Bahir Gürer.
BAHİR GÜRER — Sayın Bakanım, değerli üyeler ; her ne kadar
•dil konusuna değinilmemesi belirtilmiş ise de baştan benim bir kısa
hazırlığım olduğu için küçük bir girişle, dille işe başlamak istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, mümkünse başlamayın, çünkü konu eğitim
vre öğretim konusu. Sizin bu başlangıcınız muhakkak karşı cevapları
■da çeker.
BAHİR GÜRER — Karşı cevap çıkmayacak efendim, çünkü bir
■öneri getiriyorum.
1. Dün olduğu gibi bugün de dilimiz bir keşmekeş içindedir. Konuş
tukları ve yazdıkları Türkçeyle öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, me
murlarımız, yöneticilerimiz, kısaca insanlarımız suçlanmakta, birtakım
ayrımlara tâbi tutulmaktadırlar.
2. Devre göre dilimiz, yerleşmiş kelimeler, Osmanlıca ya da öz
Türkçe suçlamalarıyla ders kitaplarından cımbızla ayıklanırcasma ku
lağından tutup atılmaktadırlar.
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3.
Konuşma ve yazı dilimiz Anayasa sözlüğü gibi dar ve kapsa
sız bir çerçeve içine sıkıştırılmaya çalışılmaktadır.
Çözümler; Devletin resmi bir Türk Dil Kurumu vardır. Bu kurum
şöyle ya da böyle bir yazın kılavuzu çıkarmıştır, Türk Dil Kurumu
mademki resmi bir kurumdur, öyleyse onun çıkardığı bu yazım kıla
vuzu, konuşma ve yazı dilimizde esas olarak alınmalı bu kılavuzda bu
lunan kelimeler kullanıldı diye hiç kimse suçlanmamalıdır.
Konuşma ve yazı dilimizi Anayasa sözlüğü gibi son derece dar
kapsamlı bir sözlükle sınırlandırmak yüce Türk dilini hapsetmek de
mektir. Kaldıki, Anayasa sözlüğü çoğunlukta hukuk dilini içeren bir
sözlüktür. Bu sözlük hiçbir zaman konuşma ve yazma dilimiz için ölçüt
alınamaz, alınmamalıdır.
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretimiyle ilgili sorunlar ve bun
lara çözüm yolları.
1. Öğretim programları konusunda da değinileceği gibi, Türkçe,.
Türk dili ve edebiyatı programları yetersiz, öğretmene kılavuzluk et
mekten uzaktır. Ayrıca, günün koşullarına uygun değildir.
Çözüm ; Türkçe, Türk dili ve edebiyatı programları yeniden ele
alınıp çağdaş bir hale getirilmeli, öğretmene kılavuzluk edecek biçim
de yeniden hazırlanmalıdır. Yalnız, programları hazırlayacak olanlar
bu dersleri en az 15 yıl okutmuş öğretmenler olmalıdır. Bu öğretmen
lere bir teknik, diğeri alan uzmanı olmak üzere iki danışman verilmeli
dir.
Üniversitenin hazırladığı programlar maalesef seviyenin üstünde ol
maktadır.
Aceleye getirmeden ve yeniden hazırlanan bu programlara uygun
olarak yarışma yoluyla ders kitapları yazdırılmalıdır.
2. Başta Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olmak üzere diğer branş,
öğretmenlerimizin birçoğu Türkçeyi doğru dürüst güzel ve etkili b ir
biçimde kullanamamakta ve özellikle öğrencilere iyi örnek olmamaktadır
lar. Örneğin, orta dereceli ve seçkin savılan bir okulda din ve ahlâk:
kültürü öğretmeni şöyle konuşuyor.
BAŞKAN — Efendim, bunlar teferruattır, zaten konu dışına çıktı
nız.
BAHÎR GÜRER — Geçiyorum bunları efendim.
Türkçe, Türk dili ve edebiyatıyla ilgili ders saatlerinin yetersizliği
de Türkçenin öğretiminde olumsuz bir etken olmaktadır. Bu yüzden.
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mevcut saatlerin de verimli olarak kullanıldığı bir gerçektir. Özellikle
liselerde çözüm, edebiyat derseleri kompozisyon derslerinden ayrılmalı,
kompozisyon dersi arttırılarak bu derste dil bilgisi ve kompozisyon ya
pılmalıdır. Tabii programlar ve kitaplar da bu duruma göre düzenlen
melidir.
Karneyle ilaç alımmda olduğu gibi, herhangi bir piyasa kitabı da
yüzde 20'si öğretmen tarafından ödenmek şartıyla almabilmelidir. Bu
rada da branş gözetilebilir. Örneğin, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri
ne kendi branşlarıyla ilgili yeni çıkan kitaplardan verilmesi gibi.
Zaman zaman alman kitapların okunup okunmadığını belirlemek
için öğretmenler denetlenmek, okumayan öğretmenlerin kitap karnesi
iptal edilmelidir.
Kısaca, öğretmenin kendini yetiştirmesi için elden ne geliyorsa ya
pılmalı, aksi takdirde mevcutla yetinmeye alışılmalıdır.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkürler sayın Gürer, özellikle Türkçe Komis
yonu raporunda, belki ben rastlamadım, biz müşahhas, somut bir tek
lif bekledik, bilhassa temel eğitim ve öğretimde ders saatlerinin art
tırılması şeklinde. Çünkü Bakanlık olarak bunu önümüzdeki öğretim
yılından itibaren getirmeyi düşünüyoruz, ama ruhu itibariyle komis
yon raporu zaten bu istikamettedir. O bakımdan bir mahzur doğur
maz, bunu da bilgi olarak arzetmek istiyorum. Zaten yüce şûramızın
kararları doğrultusunda olduğu için herhangi bir şekilde bir peşin hük
me de dayanmıyor. Mutlaka önümüzdeki ders yılından itibaren özel
likle temel eğitimden başlayarak Türkçe ve dil bilgisi ders saatlannı
muhakkak mümkün mertebe bir misline çıkartmak istiyoruz.
Bu konuda raporda bilgi var mıydı, buyurun Savın Korkmaz
PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ — Var efendim, Türkçe ve edebiyat
derslerini ayrı saatlere, kompozisyon derslerini ayrı saatlere ve gramer
derslerini ayrı saatlere koymuştuk.
BAŞKAN — Benim söylediğim daha çok temel eğitimde. Siz de
genel olarak arttırmak kanaatindesiniz.
Bakanlık olarak yayınlarımızı yüzde 50 tenzilatlı olarak satmaya
karar verdik, ancak yayıncılar buna bazı tepkiler gösterdiler, bu ayrı
bir konu tabii.
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Sayın Umuç.
PROF. DR. HİMMET UMUNÇ — Sayın Başkanım, şûranın saygıdeğer
üyeleri; Ben Türkçe Komisyonunun 6 ncı sayfasında beşinci bölümde
bir iki ifade biçimine itirazım var. Yabancı Dil öğrenimi ve öğretimi
yurdumuzun bugün artık Avrupaya, Avrupanm bir üyesi olmak için
başvurduğu bir dönemde ciddiyetini ve önemini daha da arttırmıştır.
Ancak, bu yabancı dil eğitim ve öğretimi yapılırken, burada kendi millî
duygularımızın da köstekleyici veyahut da bu öğretimin amaçlarını
sorgulayıcı bir kıstas olarak da her zaman öne sürülmesinin sakınca
larını da vurgulamak için söz aldım.
Deniliyor ki: "Ancak, bölümler veya fakülteler halinde eğitim öğretim
de yabancı dile geçilmesi şeklindeki moda haline gelmiş" ve bu parag
rafın sonundaki cümle bilinmelidirki, Türkçe milletimizin istiklalinin
bayrağıdır, elbette buna hiçkimsenin şüphesi yok, ama bu yükseköğ
retimde yabancı dilin eğitim öğretim dili olarak kullanılmasının sonun
da bu cümlenin eklenmesini, buradaki tartışmayı ve görüşü başka bir
yöne çekmekte. Türkiye, Ortadoğusuyla, Boğaziçi ve Hacettepesiyle bir
müstemleke memleketi olmamaktadır, bunu bu şekilde değerlendirme
miz gerekir.
Ortaöğretimde yabancı dilde başarılı eğitim öğretim yapmış yıllar
ca yapmış kolejlerimiz var, bunları kapatacak mıyız. O bakımdan, di
limizle milliyetçiliğimizle, kültürümüzle ilgili duygularımızı gerçekten
rasyonel bir şekilde ülkenizin kalkınmasına katkılar yapan dil öğreti
miyle ilgili hususlarda bir araya getirip, gerek toplumu gerekse üye
lerin bence bu konudaki duygularını başka bir yöne yönlendirmemek
lâzım.
Ortaöğretimdeki edebiyat öğretimi, 16 yaşındaki bir genç lise öğ
rencisinin bir sömestir eski edebiyatımızla boğuştuğunu, buna resmen
boğuşmak diyorum ve bunun sonunda bu çocukların bu edebiyat zev
kinden tamamen soğuduğunu hepimiz biliyoruz. Ben İngiliz Edebiyatı
Profesörüyüm, İngiliz okullarında orta çağ İngilizcesi, eski çağ İngiliz
cesi okutulmaz. Şekspir’den bir iki örnek verilir, ama dilin ve edebi
yatın güzelliği sevdirilir. Halbuki bizde Divan Edebiyatının bütün ayak
ve ölçü birimlerinin öğretilmesi, bunlar büyük sıkıntılar yaratmaktadır.
Bence Türkçenin güzelliğinin ve zevkini bu çocuklar aşılanabilmesi
için daha yaşıvan dildeki metinlerin seçilmesi, bu klasik eski edebiya
tımızın iyce araştırmasını ise Türkoloji bölümlerine özellikle bırakıl
masının daha yararlı olacağına inanıyorum.
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Türkçe öğretmenlerimizin özellikle dil bilimi alanında edebiyat ve
dil öğretimindeki yeni gelişmelerle iyi donanması gerekir. Özellikle bu
bakımdan hizmet içi eğitimin yaptırılması gerekir. Bizim Türkçe öğ
retmenlerimiz maalesef dil öğretiminde edebiyat öğretimindeki yeni
metotlardan büyük çoğunlukla habersizdirler.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Umunç.
Bakanlığımın başından itibaren belki dikkat buyurmuşsunuzdmv
kamuoyuna yansıyan beyanlarım oldu. Türk diliyle karınca kararınca
uğraşmış bir şûra üyesi olarak şunu ifade etmek istiyorum;
Biz yıllarca tek kelimeyle uğraştık, iki taraf varsa, artık inşallah
olmayacaktır, bunlar bazıları eski dil, eski kelimeler yabancı menşeili kelimeler ve bu kelimeleri ortadan kaldırmaya uğraştık. Bazıları da,
Türk dili sanki donmuşçasına ve yeni her üretilen kelime yanlış ve mah
zurlu imiş gibi telakki ederek bunların karşısına otomatik olarak geç
meyi bir misyon olarak kabul etti. Şunu itiraf edeyimki, yıllarca ben
ikinci tarafa daha yakın oldum ve gene Türk dilinin hangi görüşte olur
sa olsun mutlaka tahribine karşıyım.
Merhum Şemsettin Sami'nin kelime haznesi olarak tespit ettiği 300
bin kelimeden sonra bizim geçen yıl Türk Dil Kurumunun çıkardığı
imla klavuzunda 30 bin kelime var, yani onda bire zaten inmişiz. Daha
fazla tahrip etmeyelim. Şu anda en kültürlü olduğunu düşünen kim
selerin bile maalesef hem konuşma dilinin, hem yazı dilinin 3 bin keli
menin ötesine geçmediğini de kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hani
şu İngilizcede basitleştirilmiş baskıların dilleri var ya, üzerinde 3-5 bin
yazar, İşte onun kadar. Onun için, bu taassubu bir tarafa bırakıp, de
ğişen gelişen ilerleyen ve 21. yüzyıla doğru hızla giden Türkiye'mizde
dilimize mutlaka sahip çıkmalıyız ve bir anlaşma zemini bulmalıyız.
İkinci nokta, bunun en önemli yolu eğitim ve öğretimdir. Eğitim
ve öğretimde maalesef Türk Dili, -Karşı görüş olarak arz etmiyorumgittikçe daha fazla ihmal edilmiştir.
Bir millî dillikten tutunuz da, millî dil kültür anlayışına kadar
kaçınılmaz şart olan Türk dilinin eğitim ve öğretimine, süre olarak,,
öğretmen kalitesi olarak, öğretim metodu olarak önem verilmemiştir,
ihmal edilmiştir. Ben de hasbel kadar 16 yıl öğretim görevliliği yap
tım, son sınıflarda, hatta mezuniyet sonrasında çalışmalarım oldu. Öğ
rencilerimin hemen hiçbiri güzel Türkçe bilmiyordu.
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Diğer taraftan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ayrı bir konumda
olabilir, bir milletlerarası, uluslararası hüviyeti vardır, elbette bu mü
essese devam edecektir bu şekilde, İllâki mevcut oturmuş sistemleri
ortadan kaldıralım görüşünde olmamalıyız. Boğaziçi Üniversitesi de
böyle olabilir, Galatasaray Lisesi de böyle olabilir, ama şunu da dü
şünmek lazımki, özellikle 19. asırdan itibaren belirli kültür empozeleri
bu şekilde eğitim öğretim dilleri ve usulleriyle gelmiş yerleşmiştir.
Bunun ötesinde işi daha genişletme eğilimleri de herkes tarafın
dan bilinmektedir. İpin ucunu bir bırakırsak, Pakistan veya Hindis
tan'dan farklı olamayız diye endişe ederim.
Bir milleti millet yapan unsurların başında dini mahfuz tutarsak,
en başta olan dildir, bunu herhalde herkes kabul eder. Hele gittikçe
küçülen, gittikçe birbirine yakınlaşan bir dünyada millî bir dilin öne
mi daha da artmaktadır, daha azalacağına, çünkü bütün insanlığın an
laştığı müşterek bir dil olmadığına göre, bizim kendi dilimizi muha
faza etmemiz, korumamız, bunu eğitim ve öğretimde kullanmamız mut
laka millî devlet olmamızı devamettirmemiz demektir, millî kültürü
müzü devam ettirmemiz demektir, millî edebiyatımız ve belki de çok
tartışılmayan (Sayın Sinanoğlu belki bizi aydınlatacaklar) teknolojimizi
bulmamız ve devam ettirmemiz demektir. Bunlar olmadan bizim millî
bünyemizi muhafaza etmemiz mümkün değildir. Tarihe dönüp baktı
ğımızda bu şekilde olan Türk kavimleri da dahil birçok milletin, bir
çok medeniyetin tarihe intikal etiğini ve izlerinin silindiğini görüyoruz.
Bizim kendi medeniyetlerimizin dahi en büyük eksiklikleri geç
mişte, millî dili tam manasıyla kurup yaşatamamış olması değil midir.
Onun için, bir taraftan haklı olarak velilerimiz, Anadolu liselerinde
olduğu gibi, özel kolejlerde olduğu gibi yabancı di öğrensin, bunun baş
ka yolu yok diye bu okullara taleplerini arttırmaktadır. Bu bir arz-talep
meselesidir. Böyle olunca önce Devlet millî eğitim olarak bunun dı
şında kalmıştır ve özel öğretim okulları sırf bu yabancı dile olan ta
lep dolayısıyla süratle artmıştır. Bunun üzzerine Devlet de biz bunu
kuralım demiştir, Anadolu liseleri bu modelden çıkmıştır. Anadolu li
seleri daha kaliteli eğitiminden değil, yabancı dil öğretme talebinden
çıkmıştır ve gittikçe de sayıları artmaktadır. Bana Bakan olarak her
gün, artık ilçe seviyesinde Anadolu lisesi açalım diye gelmeye başla
mışlardır. Tabii değişik dersleri yabancı dilde iyi okutabilecek öğret
men çok az oluncada biz açmama durumundayız veyahut tabelayı de
ğiştirip gerekli öğretmenleri sonradan gönderme durumundayız. Bu
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da o bakımdan kaliteyi de düşürmektedir. Dolayısıyla, yabancı dil öğ
retmek başka şeydir ve bu muhakkak gereklidir, buna inanıyoruz, 65
yılda bu yapılmamıştır, ama yabancı dilde eğitim ve öğretim bambaşka,
bir şeydir. Onun için bırakalım açılanlar kalsın, yürüsün, gelişsinler,
ona kimsenin itiraz ettiği yok, ama bundan sonra eğitim ve öğretimi
mizi hızla başta İngilizce olmak üzere vabanci dile doğru kaydırma
yalım. Çünkü bu bizim millet olarak var olma meselemizdir, bunu arzetmek isterim efendim.
Edebiyat ve Türkçe öğretimi konusundaki tenkitlerine katılma
mak mümkün değil, bu konuda mutlaka Sayın Umunç’un söylediği gibi
daha sevimli metodlar bulmak lazım ve Türkçe öğretmenini de mu
hakkak yenilemeliyiz, çok haklısınız.
Sayın Esma Camaz.
ESMA CANIAZ — Savın Bakan, sayın şûra üyeleri; Ben huzuru
nuzda Türkçe Eğitim ve Öğretimi Komisyonu üyelerine teşekkürleri
mi sunmak istiyorum. 22 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Hazırlıklı gel
diğim bir konuydu, raporu incelediğimde sunmayı düşündüğüm teklif
lerin raporda dile getirildiğini gördüm, tekrar teşekkürlerimi arz edi
yorum.
Dile hakim olmak, manaları, değerleri iyi bilinen, kelimelerden,
meydana gelmiş zengin bir kelime hâzinesini ve çok sayıda çeşitli cüm
leler kurma maharetinide kazanmış olma demektir. Bilinirki, doğru
düşünmek, dile hakim olma meselesidir. Bu konuda benim teklifim
şudurki, kültür dili lisede öğrencilere öğretilmeli, hazmettirilmelidir.
Bugün liseyi bitiren gençlerden çoğu kültür dilinde geçen en basit ke
limenin manasını bilmemektedir. Günlük basın, öğrenim gençliğini ke
lime kadrosunun fakirliğini sık sık dile getirmektedir. Üniversite ho
calarının ifadelerine göre de bugünkü Türk liselerinden mezun talebe
lerin yüzde 60’ı hatta 70’i üniversitelerde okutulan kitapların dilini bil
mez. Halbuki lise, öğrencileri dil bakımından üniversiteye hazırlamak
la görevlidir. Malumunuzdur, Savın Bakanımız da dile getirdiler, bu
günkü nesiller için Halide Edip’in, Yakup Kadrinin, Reşat Nuri'nin
hatta Sait Faik’in eserleri anlaşılmaz hale gelmiştir.
Ortaöğretimin gençlerine ısrarla telkin edilmesi gereken görüşün
şu olması gerektiği inancındayım. Hangi kökten gelirse gelsin, dilimize
girmiş, bugün kullanılmakta olan kelimelerin anlamlarını bilmek ge
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rekir. Öğrencilerde kelimeye karşı bir hassasiyet uyansın, yeni duydu
ğu bir kelimeyle hemen ilgilensin belleğine yazsın, sözcük onun vaz
geçilmez bir arkadaşı olsun. Kültürlü insanların sözcükler en değerli
arkadaşlarıdır. Çünkü, bilinen kelime sayısı arttıkça düşünce gücüde
artacaktır. Biz ezberleyen öğrenciler değil, düşünen, yaratan öğrenci
ler arzu ediyorsak, onların kelime hâzinelerini mutlak zenginleştirmek
zorundayız. Her kelime zihin gücümüz için bir anten değerindedir. Öğ
rencinin düşünme gücü, bildiği kelimelerin sayısıyla doğru orantılıdır.
Buna bağlı olarak liselerde okutulacak ders kitaplarının da öğrencinin
seviyesi takip edilerek zengin bir kelime kadrosuyla yazılması gerek
tiği kanaatmdayım.
Saygılarımla arzederim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyoruz Sayın Camaz.
SELMA AKTAN — Komisyonda Türk dili eğitiminin ve öğretiminin
metot ve tenkitlerinin güzel bir şekilde ele alındığını gördük. Yalnız,
ilköğretimde olan sorunlara hemen hemen hiç değinilmemiş. Türkçe dil
öğretimi aileden başlarsa da, esas eğitim ilkokullarda başlar. İlkokul
larda Türkçe eğitimine daha geniş yer verilmesi çağdaş eğitimden ya
rarlanılması demektir.
Yurt dışında çalışan öğrencilerin, yabancı dille eğitim yapan öğ
rencilerin yurda gelip kötü bir durum geçirdiği gerçektir. Bunun
için Bakanlık iyi bir çalışma yapmaktadır, bu hususta arkadaşlara te
şekkür ederim.
Yurt dışından gelen öğrenciler azınlıktadır, benim esas değinmek
istediğim nokta, Türkiye’de yaşayıp da Türk dilini bilmeyenlere Türkçe
öğretmektir. Bugün karşımıza gelen bir kanı, siyasi durumun dışında
konuşuyorum, ben Adana’da nüfus savımı yaparken çocuğun enbaşta
sağlık kuruluna gidiyor, film satılıyor, en başta o gidiyor, Türkiye’nin
dertlerini biliyorum, fakat Türk dilini öğrenmemek için direniyor. Ka
dını, çocuğu, kızı katiyen bir tek kelime Türkçe bilmiyor.
ilkokullarda, ana okullarının bir kısmına eğitim konusunda önem ve
rilmelidir. Ben ana sınıflarının değil, ana okullarının açılarak Türkçenin öğretilmesine taraftarım.
İkincisi, Türk dilini sevdirmek, yaşayarak olur. Biz Türk dilini
nasıl sevdireceğiz, çocuklara hangi kitapları tavsiye edeceğiz? Bugün
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Üniversite bir boşluk içindedir. Yabancı dil bilir fakat kendi Türk
Edebiyatını okutsun mu, okutmasın mı diye tartışır.
Biz geçmişide, orta devride şimdiki zamanın dilimizide, yazarlarımızıda, şairlerimizide öğretmek zorundayız. Okusun ki kendi kültü
rünü anlasın, kendi şiirini anlasın. Milliyetçi bir öğretmen şu bakım
dan Milliyetçidir. Türk Yurdunu, kültürünü, geçmişimi severim ve
onunda, çocuğun kavrayıp Ben Türküm deyip davranmasını isterim.
Nasıl ki, bir senelik öğretmene sordum.
"Kızım sen niye öğretmen oldun" dedim.
"Bana dediki, "Hiç bir yeri kazanamadığım için oldum" dedi. Ben
memleketimi severim çocuğumu severim, ben Atatürkçüyüm diyemedi..
Biz öyle öğretmen yetişsin istiyoruz.
Ben şûra üyelerinin gözünde Atatürk Anıtının önünde bende da
hil olmak üzere kadınlı erkekli bir damla yaş gördüm. Gurur duy
dum. Atatürk’ü gördüm Hepimizi tebrik ederim. Orda onu gördüm.
Ben böyle öğretmen yetişsin diyorum. Yoksa bizim Millî Eğitim Ba
kanlığı yetiştirsin, öbür taraf yetiştirsin, programlı yetiştirsin, fakat
millî duyguyu, öğretmene yaratıcılığı versinler, Türk öğretmeniyim
diyebilsin. Sadece meslek değil.
Çağdaş teknolojiye 21. yüzyıla insan yetiştireceğiz diyoruz. Dik
yabancı dil önemlidir. Eğer mümkünse pilot bölgeler seçilsin. Çünkü
insanın zihni yavaş yavaş tekrarlanırsa bilgi kalır. Yoksa bir süre oku
mayla öğrensek hepimiz dil uzmanı oluruz. Yavaş yavaş temelden
başlayarak ister ihtiyarı ister mecburi bir deneme yapalım. Yabancı
dili resimlerle öğretmek kavdıyla -TV den de yararlanalım bu alana
kayalım.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim.
Sayın Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu.
Sayın şûra üyeleri, bildiğiniz gibi Savın Sinanoğlu Türkiye’nin
son asırda yetiştirdiği en büyük ilim adamlarından birisidir. Amerika
Birleşik Devletlerinden şûramıza katılmak üzere teşrif etmişlerdir.
Kendilerine şûra adına teşekkürlerimi sunuyorum.
PROF. DR. OKTAY SİNANOĞLU — Sayın Bakan, sayın şûra üye
leri; Karşınızda, Türk yurdunda gene bulunabilmek benim için en bü
yük bir gurur kaynağı, büyük bir zevk çok teşekkür ederim.

438

Efendim, budan önce, 15 yıl önceki şûraya gene böyle ani bir gi
rişle katılmıştım, gözlemim şuki, bu 15 yıl içinde, belki içinde bulun
duğumuz zamanı farketmiyoruz, Türkiye 15 yıl içinde bazı zor dev
reler geçirmiş olmasına rağmen, büyük bir ilerleme olmuş bulundu
ğunu farkettim, Bir kere çok sayıda genç yetenekli meslektaş arka
daşlar yetişmiş ve şûradaki hava 15 yıl önceki havadan çok farklı.
Büyük ilerleme, dışarıdan bakıldığı zaman belki daha da kolaylıkla
gözlenebiliyor. İnşallah bundan sonra dahada ilerlemeler olacak Tür
kiye’de.
Ben bu saatlere kadar sürmüş olan toplantıda fazla vaktinizi al
mak istemiyorum, birkaç ufak gözlemimi arzedeceğim.
BAŞKAN — Efendim, size 5 dakikalık süreyi uygulamıyoruz.
PROF. DR. SÎNANOĞLU — Yabancı dille de uzaktan ilgisi olan
hirkaç gözlemimden size bahsedeyim.
Bu son 20 yıl içinde siz de takip ediyorsunuz tabii, dünyada çok
büyük değişiklikler hızla oluyor ve bazan 2-3 yıl içinde dünyada 180
derece değişiklikler meydana geliyor. Mesele 70’lerde OPEC ve Arap
dünyası petrol zenginliğiyle ortaya çıktı, Amerika’da işadamları Arap
ça kurslarına gitmeye başladılar, arap petrol parasından faydalana
bilmek için. Arkasından petrol fiyatları düştü, bunun da modası geçti.
Bu sefer şu son bir kaç haftadır Amerikan basınında koparılan büyük
vaveyla Japonların Amerika’yı içinden önce ekonomik, sonra siyasi ve
de kültürel olarak fethetmek durumunda olduğudur. Ağırlık, uzakdoğuya kaymaktadır. Japonya bugün sanayide ve zenginlikte bir nu
maralı ülke haline gelmiştir biliyorsunuz. Yalnız Japonya değil, bu
gün Güney Kore, Amerika’ya yüzbinlerce otomobil ihracına başlamıştır.
Hatta Yugoslavya onbinlerce otomobil ihracına başlamıştır. Bugün
Amerikan ekonomisi zor durumdadır, birçok şeyler, hatta malzeme
ler üretilemez olmuştur. Amerika'da ve bunun için de Amerikan toplumunda ve idaresinde bazı telaşlar başgöstermiştir.
Şimdi, bu şekilde hızla değişmekte olan dünyada ayrıca iletişimin
ve taşımının çok hızla gelişmiş olması dolayısıyla dünya da küçücük
bir hale gelmiştir, bugün istediğiniz bir yere biliyorsunuz, bir faksimil
gönderebiliyorsunuz, istediğiniz anda aynı gün böyle bir toplantıya
katılabiliyorsunuz, dolayısıyla insanların dünyaya bakış açısı da de
ğişmeye başlamıştır ister istemez.
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Teknolojiye baktığımız zaman, teknolojide çok büyük hızlı değiş
me olmaktadır. Bu günkü mevzuu süper bilgisayarlar, süper iletken
ler gibi konular. îki sene sonra başka konular olacaktır, bugün yep
yeni bir teknoloji, biyoteknoloji ortaya çıkmıştır, yeni canlı türleri
üretilmektedir; değil laboratuvarda yapılması, bayağı üretilmek ve yeni
hayvan türlerinin patentleri alınmaktadır.
Şimdi bu kadar hızla değişen ortamda Türkiye’den baktığımız za
man şöyle sorunlar insanın akima geliyor; Eğitimin gayesi tabii baş
langıçta benim şahsi inancım, kendine ve toplumuna değer katan in
sanlar yetiştirmek. Daha pratik yönden bakarsak, bugün bir eğitim
sistemi kurup da bunu değil 50 yıl, 20 yıl, hatta 10 yıl bile aynen uy
gulamak mümkün değildir. Çünkü öğretilecek konular hatta temelin
den değişmektedir. Bugün bunu lütfen öğünmek gibi kabul etmeyin,
şu son ay içinde biz şahsen Amerika’da liseden itibaren lisans üstü
doktora seviyesine kadar kendi sahalarımızda eğitim sistemini orada
değiştirmekle meşgulüz, oranın durumuna göre.
Şimdi bu durumda eğitimin herhalde hem hızla değişen dünya
durumu, hem de teknoloik durumlar dolayısıyla başta o değer yargı
ları faslı hariç, çok esnek kabiliyette çevik insanlar yetiştirilmesi ge
rekiyor. Eskiden beri söylenen şey, eğitimin bir kişiye bir anahtar
vermesi, birçok kapıları açabileceği bir anahtar vermesi sorunudur,
yoksa kapıların tasviri değil, ama şimdi anahtarların da artık çok ça
buk kapıdan kapıya geçebilecek, hızla değişen kapıların kilitlerine
uyabilecek anahtarların olması gerekiyor. Aslında bu kolay bir şey
değildir, zannetmeyinizki bu yalnız Türkiye'de bir problem. Bugün
Amerika’da bir yeni eğitim seferberliği başlıyor, bilhassa fen ve tek
nolojiyle ilgili ve ortaöğretimden başlayarak hükümetin programında
bugün bir eğitim seferberliği vardır. Mesela fen konularında 50 yıldır
eğitim sisteminin değişmediği, bunun artık bu yeni teknolojiler için
yeterli olmadığı, gençlerin yeni teknolojilere özendirilmesi gerektiği,
bilhassa oradaki mahrum olarak yetişmiş olan -ki büyük bir kitledirfakir ve azınlık gruplan, bunlann da gençlerinin özendirilmesi gerek
tiği üzerinde durulmakta ve yenilikler aranmaktadır. Amerika’da da
bu bir numaralı problem halindedir.
O halde, mesela yabancı dil konusunda İllâki İngilizce, Almanca,
hadi belki hatm kalmasın diye Fransızca, üzerinde durmayalım. Bu
gün, yann belki japoncaya ihtiyacımız olacak, 70’lerde Arapçaya ihti
yacımız oldu. Bırakın dinî açıdan, tarihimiz açısından değil, fakat
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pratik petrol ve iş sahası bakımından, yeni eğitim sistemimizde bir
kere görüşüme göre, bir eğitimin gayesinin, millî eğitim gayelerinin
başlıbaşma kendi içinde düzenlenmesi bence pek kolay değil. Çünkü,
millî eğitimin gayeleri ancak ülkemizin gayeleri belirlendiği zaman or
taya çıkacaktır. Bunu ayırmak herhalde mümkün değildir. Dolayısıyla,
mesela teknoloji sahasında hangi teknolojilerle Türkiye’nin ileri gide
ceğini tasavvur ediyoruz? Otomobil yapımı mı; herkes yapıyor. Yu
goslavya onbinlerce satıyor, onlarla mı rekabet edeceğiz; gazoz fabri
kaları mı, yoksa bu süper bilgisayarlar mı; biyoteknoloji mi; hangisi?
Bu gayeler belirlenmeden, ki bu gayeler de pek uzun vadeli olamaya
caktır maalesef, gene o çevikliğe sahip olacak, belki 3-5 yıllık gayeler
olacaktır. Fakat bu gayeler belirlenmeden eğitimde daha ayrıntıya in
mek de pek mümkün olmayacaktır, amaçlar bakımından. Bu hem yaBancı diller için böyle, hem teknolojiler için böyle.
Teşekkür ederim, sağolun.
BAŞKAN — Sayın Sinanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Ahmet Kabaklı.
AHMET KABAKLI — Sayın Bakan, sayın şûra üyeleri; Değerli
bilginimiz Sinanoğlu bundan 10 sene kadar evvel lütfedip beni ziyarete
gelmişlerdi ve bu ziyaretlerinde Türkçenin felakete doğru gittiğini ifa
de etmişlerdi. Bana, ilk defa kendisinden duyduğum bir kolej dilinden
bahsetmişti, bu kolej dili, yabancı üniversite dili şöyleydi; 10-15 tane
yabancı kelime sıralanıyor, sonunda bir "dır" konularak Türkçe haline
getiriliyor. Böyle bir Tiirkçeye doğru gitmekteyiz.
Sevgili efendiler, hiç kimse lisan öğretiminin karşısında olamaz,
bundan 140 yıl önce Ziya Paşa diyor ki, "İster isen anlamak lisan-ı ci
hanı - Öğrenmeli Avrupa lisanı" Türkiye’de bugün kimsenin yabancı
dilin karşısında olmasına imkân yok, bunu bir defa kafamıza iyice yer
leştirelim. Ancak, şûra yavaş yavaş şûralaşmaya başladı. Bundan ön
ceki şûralar, "evet efendim" şûralarıdır. İlk defa bu sefer Türkiye’de
demokrasinin de gelişmesiyle artık düşüncelerimizi iyi kötü birbirimize
yasak koymayarak söylüyoruz. Burada biribirimize düşüncelerimizde
yasak koymayalım, madem devlet koymuyor, bu bir şereftir, biz koy
mayalım.
Şimdi Galatasaray’ın, Boğaziçi Üniversitesinin, Ortadoğu Üniversi
tesinin kimse aleyhinde değil, ama siz bana söyleyebilir misiniz, dün
yanın başka herhangi hür bir ülkesinde yabancı dille tedrisat yapılan
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üniversite var mı? Ben size soruyorum, lüffediniz. Japonya böyle bir
tecrübeyi geçirdi, döndü geldi, Amerikayı yenecek hale geldi. Ümidimiz
odur ki, belki biz de böyle bir tecrübeden sonra kendimize geliriz, şimdi
gelmiş olan nitelik, yalnız biz bu büyük maceranın içinden Türkiye'mizi
kurtarmaya çalışıyoruz.
Sevgili efendiler, kimse yabancı dile karşı değil. Hatta iyi yabancı
dil bize Türkçeyi öğretir, biz Türkçeyi öğrenilen bir lisan olmaktan
çıkarmışız, eğitim lisanı olmaktan çıkarmışız, bize bugüne kadar ya
kın yıllardan beri telkin edilen nedir; Türkçe doğru telaffuzu şart olan
bir lisan değil, doğru cümlesi şart olan bir lisan değil, her gün değiş
tirilebilen, her gün kelime uydurulabilen bir lisandır. Vaktiyle Reşat
Nurin’in yazdığı "Arapça değil mi, uydur uydur söyle" sözünü biz bu
gün Türkçe için kullanırsak yanlış mı söylemiş oluruz.
Demekki biz dilimize saygı istiyoruz, eğitim dilinin Türkçe olma
sını istiyoruz, bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının ağırlığını isti
yoruz. Dilde, Millî Eğitim Bakanlığının vaktiyle olduğu gibi herhangi
bir kuruma, teşekküle tâbi olmamasını istiyoruz.
Dilde sadece Millî Eğitim Bakanlığının bir görüşü olmalıdır, belki
başka teşekküller ona bağlı olmalıdır. Mesela diyelimki öyle değil ama,
divelimki TRT başka bir dil kullanıyor, Millî Eğitim buna, bağlı olmak
zorunda değildif. Terimler yapmak zorundadır Millî Eğitim.
Sevgili efendiler, özür diliyorum, Türkiye’de bir hababam sınıfı
felsefesi aldı yürüdü. Bir hababam sınıfı çok tutuldu, filmleri yapıldı,
televizyona bile geldi maalesef, neydi, bilgi ile alay eden bir filmdi,
bir eserdi. Yıllarca Haşim Haşim diye alay edildi bu eserde. İşte "o
belde, hangi bir kıtayı muhayyelde" diye soytarılık yapıldı. Halbuki
o belde şiiri bizim dilimizin en güzel şiirlerinden biridir. Haşim de
öyle kolay kolay bulunacak şairlerden değildir. Öyleyse, biz lütfen ede
biyatımıza, sanatımıza sahip çıkalım.
Öğretmenlik yaptığım yıllarda çocuklar bana sarılırlardı, özellikle
lise sınıflarında, hocam bizim hiç edebiyatımız yok mu, biz eziliyoruz
İngiliz edebiyatının altında diyorlar, siz neden bahsediyorsunuz. Var
evladım derdim, biz öğretmiyoruz, biz kötü öğretmenleriz de size on
dan öğretmiyoruz derdim. Vaziyet bundan ibarettir.
Şimdi sevgili dostumun birini büyük dikkatle dinledim, bize 5 tane
divan edebiyatının gazelinin okutulmasını çok görüyor. Böyle şey
olur mu...
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Kendileri İngilizce okutan bir üniversitenin mensubudur da; nere
lerden, kimlerden başlatılıyor, orta çağda okutuluyor, yakın çağla oku
tuluyor, bütün mesele buradadır. Efendim, dil edebî metin deneme
halinde liselerde okutulmaz, ancak klasikleşen, kabul edilen metinler
okunur, kabul edilir, ondan sonra okunur. Biz şimdi, birtakım gazete
resimlerini tabiatıyla koyamayız şeye, şimdi önemli olan birtakım nok
talar; biz şimdi neyle uğraşıyoruz, çocuklarımızın 5 tane divan ga
zelini öğrenmesi o kadar büyük bir zahmet midir? Rica ederim, Fuzûli gibi bir şairden nasıl feragat ediyorsunuz. Yunus gibi bir şairden
nasıl feragat ediyorsunuz. Bunların hepsi bu memleketin şanını, na
mını yapan insanlardır.
Sülevmaniye ne ise Bâki de odur, Süleymaniye'yi siz görüp be
ğeniyorsunuz, ama Bakinin şiirini tanımadığınız için beğenmiyorsu
nuz; tabii sizin için söylemiyorum, çocuklarımız için söylüyorum. Bu
korkunç bir şeydir, bu bir kültür düşmanlığıdır ve bize sindirilmiş bir
kültür düşmanlığıdır, programlarımıza sindirilmiştir. Azaltıla azaltıla
edebi metinler bir noktaya gelmiştir. Çocuklarımız Yahya Kemal'i an
lamıyor, okuyamıyor, eski adamlar diyorlar, Yahya kemal için. 1958'de
öldü. Saik Faik okunamıyor, Orhan Veli okunamıyor. Yani biz bu
kültür düşmanlığıyla nereye kadar varacağız, okullarımızdaki kültür
zaafıyla biz nereye gideceğiz. Batıyla nasıl didişeceğiz. Batı üstümüze
kültürle geliyor, bunu unutmayalım, teknikle gelen kolaydır, biz de te
vessül ederiz, alırız, yaparız, ama kültürle geleni ne yapacağız, içimize
nasıl sindireceğiz. Mecbursunuz, sevgili şûra üyeleri, Türk kültürüne,.
Türk edebiyatına sahip çıkmaya mecbursunuz. Aksi halde millet ola
rak esamemiz okunmaz.
Tekliflerim var, onları arzederim.

,

Valden diye bir zat Truman'm sözcüsü olarak dünyayı dolaşıyor ve
bizim yataklı vagona binip İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor, Tek Bir
Dünya adlı kitabında diyorki; "Ben ömrümde bu kadar manzum ko
nuşan, bu kadar şiirle konuşan devlet adamlarına rastlamadım. Hepsi
birlikte manzum konuşuyor."
Şimdi buyurunuz Namık Kemal'in üç tane beyitini telaffuz ede
meyen eğitim uzmanlarımız var. Biz nereye gideceğiz bununla. B ir
düşününki, bu memlekette bin yıl edebiyat tek kültür olarak sürdü
rülmüş, ondan sonra altındaki direği çekmişsiniz ve çökmüş, bundan
sonra hanki kültürü benimseyeceksiniz ve dilimizi nasıl zenginleştire
ceksiniz. Bütün bunlar önümüze çıkan büyük büyük sorulardır.
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Efendim, ana okullarımızda çocuklarımıza folklor verilmelidir, ana
okullarında çocuklarımıza nasıl Türkçe öğreteceğimiz bir meseledir.
Onu türkülerle, folklorla doldurmak zorundayız. Bu saha bomboştur,
kimse ne okutacağını, ne söyleyeceğini bilemiyor, halbuki çocuk 5 ya
şma kadar şahsiyetinin tamamını ediniyor. Çok büyük bir hadise.
Şûramız komisyonunda görüşülen bir mesele, Türk çocukları ilk
okuldan üniversiteyi bitirinceye kadar batıda olduğu gibi, eskiden biz
de de olduğu gibi en azından 10 tane kitabı mutlaka okumalıdır. Bu
nun için bir komisyon kurulmalı, mesela bir tanesi Dede Korkut ol
mak üzere 10 tane kitabımızı mutlaka ilkokuldan üniversiteyi bitirin
ceye kadar türlü seviyelerde okutulmasına itina edilmelidir. 10 kitapta
birleşemediğimiz taktirde müşterek bir kültürümüz yok demektir.
Bunun yanma sanat eğitimi için aynı şeyleri koymak istiyorum.
Türkülerimizle oyunlarımızla bunlar liselere ortaokullara intikal etme
li, bizim en azından ilkokulu, liseyi bitiren bir gencimiz 10 tane memle
ket türküsünü ta Trakya’dan Karadeniz'e, Kars'a kadar bilmelidir. Bu
nun da bir lisan ifadesi olduğunu ifade etmeye çalışıyorum.
Sayn şûra, vaktiyle Türkçeyi Arapça ve Farsçaya çiğnettik, bu
gün de İngilizce ve Fransızcaya çiğnetirsek, yarın biz bir kabile gibi ve
dolayısıyla bir kabile haline geliriz, dikkatinizi çekiyorum.
Okul kitapları mutlaka komisyonlar tarafından yazılmalıdır. Tabia
tıyla Talim Terbiyemizin denetimi altında, şahıslara yazdırtılmamalıdır.
Bu bakımdan endişelerim vardır, çünkü 25 yıldır kitap yazan insanlar
vardır, bunlar olacak şey değildir. Yazılmalıdır, 5 sene için yazılmalıdır,
en az 5 yıl bu kitaplar yürürlükte kalmalıdır, tek kitap usulüne gidilme
lidir. Çünkü öğretmenlerimiz değişik değişik kitapları seçmiştir.
Anadolu liseleri söylendi, terimler için, kimya terimleri dilbilgisi
terimleri, fizik terimleri, felsefe terimleri, sosyoloji terimleri bütün bu
terimler karmakarışıktır. Liselerde okutulan kitaplar da birbirini tut
maz. Hiçbir yerde, üniversitelerdeki de tutmaz. Binaenaleyh, bunun için
Sayın Bakanlığımız mutlaka üniversitemizden, liselerimizden türlü alan
larda seçtiği bilginlere her sahanın terimlerini tesbit ettirmeli ve bunlar
la yeni bir kitap yazılmalı ve bunların dışında ders kitabı kabul etmeme
lidir.
Test tekniği Türkçeyi öldürmektedir, ancak ısrarla belirtiyorum,
çocuklarımız üniversiteye ve yabancı okullara girmek için hiçbir şeyin
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lâzım gelmediğine, sadece işaretlemenin lâzım geldiğine inanıyor. Onun
için ne kafalarıyla, ne de kalemleriyle Türkçeyi öğrenmeye heves ediyor
lar.
Efendim, tabiatıyla Anayasa diliyle Türkçe sözlük olmaz. Türkçe
sözlüğü Millî Eğitim Bakanlığı hazırlatmalıdır.
Bakanlık Türkçe sözlüğü hazırlarken, Rahmetli Mehmet Kaplan ho
camızın harûkûlade bir düşüncesini arz ederek sözlerime son veriyorum*
Sabrınızı suiistimalden ötürü de özür diliyorum.
Aiehmet Kaplan Hoca şunu derdi; "Mutlaka ve mutlaka millî edebi
yattan, yani Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin’lerin yazmaya başladıkları
Genç Kalemlerden başlayarak bugüne kadar Türkçe eserler taranmak
ve bunlarda geçen kelimelerden müteşekkil bir sözlük hazırlanmalıdır*
Ne daha fazla, ne daha eksik".
Hepinizi büyük saygıyla selâmlıyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kabaklıya.
Teklifleri temenni şeklinde şûramız tarafından değerlendirilecektir*
Yalnız bir tavzihde bulunmak istiyorum.
Benim anladığım kadarıyla iştirak etmiş. Metot olarak Sayın Umunç,
Divan Edebiyatının veya Türk edebiyatının kaldırılmasını değil, meto
dun daha sempatik hale getirilmesini teklif etmişti, tabii bu arada met
nin aynen okutulmaması teklifi de vardı. Siz herhalde o bakımdan bu
tenkitleri yönelttiniz.
Cevaplandırmak mı istiyorsunuz, kısaca, buyurun efendim.
Yalnız bu tamamen şahsınıza yöneltilmiş değil, bu bir düşünce gru
buna karşı, Sayın Kabaklı böyle söyledi, ben böyle anladım.
PROF. DR. HİMMET UMUNÇ — Benim evimde 4 bine yakın kitabım
var, bu kitapların en az 2 bini kendi Türk tarihim ve edebiyatımla ilgili
dir. Ben Divan Edebiyatının daha üst düzeyde okutulmasını, lise çağın
da bunun daha az örnek metinlerle, Fuzûli’den bir kasideyi Savın Hoca
ma ezbere okuyabilirim, bunu ifade etmekle, ben kültürüme, dilime, ül
keme, düşman değilim. Burada bir millî kültür düşmanlığı mesajı veril
memiştir. İngiliz edebiyatı okutuyorsam, bunu ben kendi kültürümün,
kendi tarhimin yerini alacak olduğunu ne öğrencilerime aşılamışımdır,
ne de aşılamayı hiçbir zaman düşünmüşümdür. Sayın Hocamın düşün
celerimi yazılarından tabii biliyorum, elbette kendi kültürümüze, kendi
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dilimize ve tarihimize sahip çıkmalıyız, ama benim 16 yaşındaki kızımın
hüngür hüngür ağlayarak Divan Edebiyatının kâfiyelerini anlayamadığı
zaman bana sorduğunda ben de anlayamadım, bunları öğretemediğimiz
için çocuklarımızı mahfediyoruz, onun için benim önerim şuydu; Türkçe
öğretmenlerimizin, edebiyat öğretmenlerimizin öğretim metotlarının ta
mamen değiştirilerek yeniden teçhiz edilmesi gerekir dedim. Burada bir
düşmanlık, Türk kültürünü hor görme veya geri olduğunu ima eden
hiçbir düşünce taşımamışımdır.
O bakımdan, bunu burada açıklama gereğini duydum, teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim.
Bu şekilde aynı görüşe vardığınıza ben de çok memnun oldum, me
sele anlaşılmıştır, Sayın Umunç'a tekrar teşekkür ediyorum.
Sayın Rauf inan.
RAUF İNAN — Sayın Bakan, sayın şûra üyeleri; Türkçe üzerinde
konuşmayı çok arzu ederdim, ama saat 19.30’a geliyor.
Yalnız beni çok altında ezen bir sorun var, buna üçüncü kez dokunu
yorum. Bu ders yılı sonunda orta dereceli okullarımızda 23.630 öğrenci
sınıfta kalacaktır. Bu da 2360 okul eder, bu sınıfta kalanlar daha çok
hangi derslerden sınıfta kalıyorlar. Bu dersler çoğunlukla matematik ve
yabancı dildir. Matematik ve yabancı dil çocuklarımızın başarısızlığının
temel öğeleridir. Bu bakımdan, bu derslerin ancak öğrenebilenlere öğre
tilmesi gerekir, o taktirde onlar öğrenirler. Liselerden yabancı dil öğren
mede herkesin şikâyeti şudur; Liselerde bunca yıl okumuştur, bugünkü
koşullarda yabancı dil öğrenilemez, ama öğrenebilenlere öğretilirse uy
gun olur.
Ortaokulda çeşitli ara mesleklere girecek olanları neden zorluyoruz
ille yabancı dile, matematiğe; bir ortaöğretim genel müdürü arkadaşı
ma sordum, sen hiç cebir gereksinmesi duydun mu bunca yıldır çalışı
yorsun, cebiri öğrenmiş, ama hiç gereksinme duymamış. Sonra, bu yıl
acaba orta dereceli okullara kaç öğrenci gelecek, onu hesaplamayı ge
rekli görmüyor, halbuki o bir dört işlem meselesidir. Şu halde, matema
tik ve yabancı dil tutkunuzu biraz düzeltmemiz lâzım. Kısacası, yabancı
dil ve matematik öğrenebilenlere öğretilmeli, bu böyle olursa o zaman
şu da olur;
Sınıflar alabildiğine azalır ve bunlar için ya ayrı yeteneklere göre
okullar, vahutta ayrı dersler uygulanabilir. Amerikada olduğu gibi.
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Yabancı dil, Almanca, Fransızca, İngilizce, esasında bunlar kendi
aralarında birbirine karşı çok yabancı değildirler, çok kolay öğrenebilir
ler, ama oralarda zorunlu değildir herkesin öğrenmesi. Yine özellikle bi
lim alanına geçecek olanlar için bir tanesi değil, ikisini öğrenmesi lâzım
dır. Benim şimdi torunum Münih Üniversitesindedir, iki yabancı dil bil
mektedir. Almanca bildiği gibi Fransızca ve İngilizceyi de mükemmel
biliyor.
Bunun yanında bir çok halk okullarında yabancı dil yoktur. Alman
ya’da, İsviçre'de, ama bize göre bu diller çok aykırıdır. Bizim dilimizin
kuruluşu onlardan tümden ayrıdır. Öyle ortak sözcüklerimiz yoktur, on
larda ortak sözcükler çoktur.
Kısa bir süre Almanca öğrtmenliği yaptım, bazı alıştırma yöntemle
ri vardır, öğrenebilenler bunlarla çok sıkılmadan kolayca öğrenirler ve
zevk alırlar, ama öğrenemeyenler bunların altında ezilir.
Şu nokta geliyor akla; efendim biz şimdi, özellikle turizm, bu konu
da bizi zorluyor. Benim gözlemim var, Alanya’ya sık sık giderim, bun
dan 15 sene önce Alanya’da kimse Almanca bilmezdi, öğretmek için de
hiçbir okul yoktu, ama şimdi gidin, millet Almanca konuşuyor, pratik
ten öğrenmişler. O halde, turizmin kendi kendine böyle bir etkisi vardır,
ama bunlar bizim okullara gelseler sınıfta kalırlar o konuşanlar, çünkü
onlara gerekli olanları öğreniyorlar, gramer diye bir şey yok, ama öğreni
yor. Bunlar sebebiyle, Allah aşkına çocuklarımızı yabancı dil ve ma
tematiğin ezgisi altında öldürmeyelim, kişiliklerini öldürmeyelim. Ben
14 yıl matematik öğretmenliği yaptım ve matematik öğretmenleri çok
övünürler, matematik aklı açarmış, hayır hiç öyle bir şey yok.
BAŞKAN — Efendim, ama siz çok zeki ve akıllı görünüyorsunuz.
RAUF İNAN — Flayır, zeki olmam, akıllı olmam ondan değil, ilk
okul öğretmenliğinden geldiğimdendir.
Efendim, Sayın Bakanım bir dakika müsaade ederlerse bir matema
tik öğreten ortaokulun müdürünün bir olayını anlatayım.
Ankara'da bir ortaokul, beden eğitim öğretmeni dersten çıkar gelir
ve öğretmen odasında bir masanın üzerine elini koyar, masanın camı kı
rılır ve bu müdürle (müdür matematik öğretmeni) öğretmen arasında
uzun boylu yazışmalar ve müdür 50 lira istiyor cam parası. Öğretmen
de diyorki, ben 15-20 vereyim. Müdür hayır diyor ve bu konu bakanlığa
intikal ediyor. Bakanlıkta da bu konu bana havale edildi, ben de o zaman
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müfettiştim, gittim, baktım, sordum, bu camın, masa yapılırken keşfi
vrar mı, hayır, mübayaa komisyonu var mı, hayır, camın parçasını aldım,
•camcıya gittim, o uzunluktaki cam biliyor musunuz kaç liraymış, mate
matik öğretmeni olan müdür 50 lira istiyor, 16 liraymış, işte buyurun,
matematik öğretmeni bu.
Aradan yıllar geçti, 1962'de miydi, bir ortaöğretim konusundaki
programların değişmesinde ikimiz aynı komisyondaydık, bir ara
UNECSO dolayısıyla İstanbul’a gittim, döndüm, o arkadaş ille de prob
lemlerin ağırlaştırılmasını söylüyordu ve onu izah ediyor. Halbuki ma
tematik problemleri ta Sümerlerden, Asurlulardan kalmadır. Hâlâ o za
manki matematik kitaplarının problemleri, çoğu Sümerlerden, Asurlu
lardan kalma problemler, yeni problemlerden hiçbir şey yok. O bunu
aşk ile savunurken, ben de bir fıkra anlatayım dedim. Bir okulda vaktiyle
böyle bir şey olmuş dedim ve bu olayı anlattım. "O arkadaş çok vicdanlı
insanmış, bence de haklıdır, ben bütün sözlerimden vazgeçtim” dedi,
tabii kendisi olduğunu anladı.
r
Sayın Bakanım, matematik budur, yabancı dil de budur, yabancı
dili öğrenmek isteyenler lütfen Alanya’ya gitsinler.
Çok teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim.
Ayrıca, modern matematik konusunu da mutlaka müfredat progra
mında belki yarın gelecektir, mutlaka en kısa zamanda halletmek mec
buriyetindeyiz, onu da bir fırsatla arzetmiş olayım.
Buyurun Sayın Gani.
VEYSEL GANİ — Muhterem Bakanım, savın üyeler; Bu şûra ile
ilk defa uygulanan hazırlık ön çalışma komisyonları uygun ve yeterli
tarzda hazırlanan şûra dokümanları eğitim camiasında taktir toplamış,
gelecek hakkmdaki umutlarımızı güçlendirmiştir.
Hepsi de önemli ve gerekli olan şûra gündemi içerisinde yer alan
Türkçe ve Yabancı dil öğretimi konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Türk
millî eğitiminin gündeminde yıllardır en ön sıraları işgal eden yabancı
dil eğitimi her geçen gün daha da karmaşık hale gelmektedir.
Ortaöğretim birinci kademede haftada ortalama 4 saat, yıllık 140 ve
3 yıllık toplam 424 saat; ortaöğretim ikinci kademede haftada ortalama
5 saat, yıllık 175 ve 3 yıllık toplam 525 saat olan yabancı dil öğretimi,
ortaöğretimde toplam olarak ortalama 945 saati bulmaktadır. Bir eği
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tim yılının 35 hafta ve ortalama 5 günde beşer saatle ifade ettiğimiz bu
eğitim ve öğretim sırasında normal şartlarda 6 yıllık ortaöğretimin al
tıda biri yabancı dile hasredilmektedir. 6 senenin bir senesi neticesinde
öğrencilerimiz belli lisan bilgilerini elde etmekle birlikte, arzu edilen
seviyede bir yabancı dili konuşacak duruma gelememektedir. Bu husus
mevcut kaynakların yaygın olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasından do
layı etkili bir eğitimi engellemektedir.
O halde, elde mevcut, mahdut imkân ve kaynakların istekli ve ka
biliyetli öğrencilere tahsis edilmesi, bir yandan kaynak israfını önler
ken, diğer yandan gerek öğrenci ve gerekse öğretmen açısından motivas
yon sağlayacaktır.
Bu yönüyle, Bakanlığın uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve
şûra hazırlık komisyonlarında incelenerek şûra komisyonlarında karara
bağlanan ve raporda okunan basamaklı kur sisteminin uygulaması yıl
lardır sürgelmekte olan yabancı dil kargaşasına büyük ölçüde çözüm
getirecektir.
Ancak, bunun da beraberinde getireceği problemler olacak. Her
sistemin, verdikleri yanında bazı problemleri getirecektir. Bu problem
leri göğüsleyebildiğimiz taktirde, en azından 6 yıllık eğitim süresinin
bir yılından tasarruf ederek yetenekli, kabiliyetli ve hakikaten istekli
olan öğrencilere yabancı dil öğrenme imkânını vermeyi başaracağız.
Şayet bu mümkün olamıyorsa, o taktirde yine bu tür zaman ve be
yin israfını önleyebilmek maksadıyla yabancı dil derslerinin zorunlu ol
maktan çıkarılmasını, ihtiyari ve seçmeli hale getirilerek öğretmenle
rin ders yükünün azaltılarak dersanelerin daha dar bir çevrede, daha
uygun bir ortamda eğitime açılmasının uygun bir hal tarzı olacağını de
ğerlendirmekteyim.
Arzederim efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz.
Sayın Önder Göçkün.
ÖNDER GÖÇKÜN — Sayın Bakanım, dğerli şûra üyeleri; Türkçe
Eğitimi ve Öğretimi Komisyonu raporunun müfredat programları bö
lümünün beşinci paragrafında yer alan ifadelerden hareketle özellikle
şu nokta üzerinde hiç detaya girmeden dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
"Çocuklarımızı ve gençlerimizi güzel Türkçemizin ifade zenginliği
içinde, uyumlu, zarif davranışlarla bütünleştirerek yetiştirebilmek yo-
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lunda okullarımıza diksiyon ve görgü kuralları veya güzel konuşma ve
davranış şekilleri adı altında müstakil uygulamalı bir dersin konulması
teklifini saygılarımla arzederim.”
Aksi halde, güzel Türkçemizi konuşabilmek ve öğretebilmek için de
dışarıdan uzman getirmek zorunda kalacağımızdan korkanm.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Görüşleri temenni mahiyetindedir, zabıtlara geçirdik.
Sayın Nurullah Özkılıç.
NURULLAH ÖZKILIÇ — Sayın Bakanım, tarihi karar vermek üzere
toplanan kıymetli şûra üyeleri; Türkçe Eğitim ve öğretimi şûra günde
minin çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Tarihi şeref ve şanla
dolu olan Yüce Türk Milletinin varolup, yok olması Türkçe eğitim ve
öğretime bağlıdır. Bu bakımdan, güzel Türkçemizin özellikleri bozulma
dan yarınımızı emanet edeceğimiz vatan çocuklarına yepyeni bir eğitim
ve öğretim metotları alarak aktarılması gerekmektedir. Arzu ettiğimiz
insan tipinin Türkçe eğitim ve öğretimiyle şekilleneceği akıldan uzak tu
tulmalı ve Türkçe eğitim ve öğretimi millî bir devlet politikası haline
getirilmelidir. Bu bakımdan Türkçede Yunusların, Mevlâna'nın, Yahya
Kemallerin kokusu estirilmelidir.
Değerli üyeler, dil birliği bir milleti meydana getiren en önemli un
surlardan biridir. Tarihi ve mazisiyle irtibatı olmayan bir milletin
geleceğinin olmayacağı da açıktır. Bu bakımdan, güzel dilimizi boz
madan, yozlaştırmadan özelliklerinin korunması gerekir.
Dil, kültürünün taşıyıcısıdır, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen
kültür mirasımız, yarının teminatı olan genç kuşaklara dil vasıtasıyla
aktarılmaktadır.
Değerli üyeler, Türkçe Eğitim ve Öğretim Komisyonu raporunda
yer alan “Türkçenin, Türk Milletinin teminatı, istikbalin bayrağıdır"
ifadeleri taktire sayan görülmüştür.
Aziz vatanımızı, cennet vatanımızı emanet edeceğimiz vatan çocuk
larını bir fiil öğretme pahasına vazgeçme, yoketme gafletine düşülme
mesi gerekir. Bu hususta sayın Bakanlığımızın kura sistemi gerçekten
taktire şayan bulunmaktadır.

450

Sözlerimi bitirirken, yabancı dil konusunda Ortadoğunun gözbe
beği olan Türk Milletinin kendisine açılacak kapıları bekleyen bir dün
yaya geçebilmek için de Arapçanın seçmeli diller arasında yer almasmı arzu ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın şûra üyeleri, vakit bir hayli ilerledi, yaklaşık olarak 11 saattir
tek oturumda çalışmalarımız devam etmektedir.
Onun için, müsaade buyurursanız Türkçe ve Yabancı Dil komis
yonlarının raporlarını oylarınıza sunarak bu günkü çalışmalarımızı
bitirelim.
Ancak, Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Komisyonu raporunda Öğret
men Yetiştirilmesi Komisyonu raporunda önergeyle değiştirilen hüküm
lerle ilgili bazı hükümler bulunmaktadır. Zaten biz bütün bu değişik
likleri gözönüne almak için yarın genel bir yetki vereceğiz redaksiyon
komitesine.
Türkçe Eğitim ve Öğretimi Komisyonu raporunu oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyonu raporunu oylarınıza
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edil
miştir.
Bugünkü gündem konularımızı bitirdik, yarın saat 9.00'da topla
narak Eğitim Finansmanı Komisyonu ile Öğretim Programlan Komisyonlan raporlannı görüşeceğiz.
Hepinize saygılar sunuyorum.

E — TÜRKÇE VE YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE
İLGİLİ KARARLAR
A — Türkçe Eğitim ve Ö ğretim i:

Karar 1. Türkçe programlarında yer alan deyim ve terimlerin
okullarda okutulması ile, çeşitli merkezi sınavlarda (ÖSYM ve ÖDYM)
sorulan arasındaki fark (zamir: adıl, cümle: tümce, kelime: sözcük,
v.b.) başanyı etkileyen sebepler arasında sayılabileceğinden, bu ko
nuda ilgili kuruluşlarla temasa geçilerek bir terminoloji birliğinin sağ
lanması.
Karar 2. Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullann hazırlık sınıflan Türkçe dersi programlan ile ders kitaplannm
hazırlanması.
Karar 3. Lise Türk Dili ve Edebiyatı dersi programının yeniden
hazırlanması; bu programda, yakın dönemin edebî metinlerinden, doğu
ve batı klasiklerinden örneklere de yer verilmesi ve bu programa dik
siyon çalışmalan ile ilgiil esaslann konulması.
Karar 4. Kompozisyon dersinin, ayn bir ders hüviyetine kavuş
turulması.
Karar 5. Türkçe dersinin sınıf geçmede ağırlıklı olması.
Karar 6. Türk Dili Öğretiminin yeterince yararlı olabilmesi için
Dilbilgisi derslerinin ayrı saatlerde okutulması.
Karar 7. Öğrencilere okuma sevgi ve alışkanlığının kazandırılması;
bunun için, ilkokuldan başlayarak, sınıf seviyesine göre Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanlığınca tesbit edilmiş, edebî değer taşıyan, yılda
en az beş kitabın okutulması.
Karar 8. ÖSYM sınavları için Türkçe'nin ağırlığının artırılması ve
Türkçe için bir baraj sisteminin getirilmesi; bu konudaki soruların
hazırlanması sırasında Bakanlık temsilcilerinin ve Üniversitelerimiz
deki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden öğretim üyelerinin bulun
durulması.
Karar 9. Fen Liseleri gibi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Liselerinin
de muhakkak düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi.
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Karar 10. Millî Eğitimin genel hedeflerinden ilkinin, çocuğun ana
dilini kullanma başarısını, duyma, düşünme, hayal etme ve ilişki kur
ma başarısıyla bütünleştirilmesi; doğru telaffuz ile dilin doğru kulla
nılmasının ve çocuğun sosyalleşmesinin sağlanması.
B — Yabancı Dil Eğitimi ve Ö ğretim i:

Karar 1. Yabancı dil öğretiminde verimliliği arttırmak üzere ya
pılan çalışmalara; aralıksız, tutarlı ve insangücü bakımından yeterli bir
şekilde devam edilmesi.
Karar 2. Yabancı dil eğitiminde; fırsat eşitliğini zedelemeden mev
cut sınırlı imkânların istekli ve yetenekli öğrencilere götürülmesi için,
genel ortaokullar ile genel ve mesleki liselerde, 1988 - 1989 öğretim
yılından itibaren “Basamaklı Kurs Sistemi" ne geçilmesi.
Karar 3. Bir ölçme ve değerlendirme birimi, bir otantik dokü
man derleme birimi, ders kitapları ve yardımcı ders malzemesi üretim
ünitesi, 1 dokümantasyon kitaplığı, bir yabancı dil öğretmenleri ile
haberleşme birimi, bir ders programları geliştirme birimi ve bir hizmetiçi programlan ve eğitimi geliştirme birimini ihtiva edecek; ya
bancı ülkelerdeki benzeri merkezler, Milletlerarası kuruluşlar ve Üni
versitelerle bilimsel ve meslekî alanlarda iletişim kuracak; yabancılara
Türkçe öğretim metodları hazırlanmasında rehberlik edecek; Türk
tecrübesini yayacak ve yabancı dil öğretimi ile ilgili yeni metodlar ge
liştirecek ve uygulayacak; yabancı dil öğretiminde koordinasyonu sağ
layacak bir “Yabancı Diller Merkezi" nin kurulması.
Karar 4. Basamaklı kur sisteminin işleyiş şekli ile ilgili mevzuatın
düzenlenmesi.
Karar 5. Basamaklı kur sisteminin uygulanmasında; çalışmalan
izlemek, değerlendirmek, rehberlik etmek ve yüksek seviyeli çağdaş
yabancı dil öğretim metodolojilerindeki gelişmeleri ve bunların sınıf
taki uygulamalarını yakından bilen gezici bir ekibin görevlendirilmesi.
Karar 6. Almanca öğretiminde olduğu gibi, İngilizce ve Fransızca
öğretim iile ilgili çalışmalara katılmak üzere, İngiliz ve Fransız Hükü
metlerinden uzun süreli bir uzman sağlanması.
Karar 7. Basamaklı kur sisteminin uygulamasını yapan okullarla
dili öğretilen ülkelerdeki benzeri okulların kardeş okullar olması sağ
lanarak hem yabancı dil öğretiminin gelişmesine, hem de memleketi
mizin yabancılara tanıtılmasına yardımcı olunması.
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Karar 8. Yabancı dil öğretiminde; zorunlu durumlarda, kalabalık
sınıflar için özel öğretim tekniklerinin geliştirilmesi.
Karar 9. Basamaklı kur sistemi dışında kalan okulların yabancı
dil dersi programlarının yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçiril
mesi; ikinci ve takviyeli yabancı dil öğretimi için çerçeve programla
rın hazırlanması. (Kom. Rap. S, 8)
Karar 10. Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri
içerisinde kullanılmaları zaman ve maddi kayıplara sebep olduğu ke
sinleşen laboratuvarlar kurulması yerine, yeterli miktarda portatif kasetçalar, video ve monitörlerin yabancı dil öğretiminin kullanımına
sunulmas.
Karar, 11. Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türkçe
dersleri üzerinde hassasiyetle durulması; özellikle Türkçe’nin yapısını
öğretilmesi.
Karar 12. Avrupa Konseyi ve ilgili ülkelerle işbirliği halinde öğ
retmen yetiştiren öğretmenler için ve yabancı dil öğretiminin çeşitli
yönleri üzerinde uygulamalı seminerler (Ateliers/Workshops) düzen
lenmesi.
Karar 13. Yaygın eğitim kurumlannda; yetişkinlerin, yabancı dil
öğrenmeye, teşvik edilmesi; hedef grupların ve ihtiyaçların tesbit edil
mesi; bu kurumlar için programlar ve ders malzemelerinin geliştiril
mesi.
Karar 14. Yabancı dil imtihanlarının öğrencilerin başta iletişim
güçlerini ölçmeye imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi. (Kom.
Rap. S. 10)
Karar 15. Türkiye’de yabancı dil seviyesini ölçen resmî bir kuru
mun tesis edilmesi. (Kom. Rap. S. 10)
Karar 16. Yabancı dil öğretmeni teşvik etmek ve geliştirmek makşadıyla; Memleketimizle diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar ara
sında öğretmen öğrenci, program, ders aracı v.b. konularda millî sevi
yede veya okullar seviyesinde kısa ve uzun süreli mübadele sistemle
rinin geliştirilmesi. (Komp. Rap. S. 10)

VII.
BÖLÜM

EĞİTİM
FİNASMANI

- 3.

EĞİTİM FİNANSMANI KOMİSYONU

A —
B —
C —
D —

EĞİTİM FİN ASMANI KOMİSYON ÜYELERİ
KOMİSYON RAPORU
RAPOR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER
KARARLAR

BAŞKANLIK DİVANI
Haşan Celâl GÜZEL (Başkan)
Prof. Dr. Orhan OĞUZ (Bşk. V.) — Doç.

Dr. İhsan SEZAL (Bşk. V.)

Yrd. Doç. Dr. Alemdar YALÇIN (Raportör)
Doç. Dr. Sadık Kemal TURAL (Raportör) — Faruk ÇAM (Raportör)
SÖZ ALANLAR
Prof. Dr. Türkân AKYOL, Kaya ÖZDEMİR, Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK,
Dr. İsmail BİRCAN, Rasim PEHLİVANOGLU, Prof. Dr. Kâmil
MUTLUER, Prof. Dr. Mafcnut ADEM, Nuri KİNCİ, Rauf İNAN,
Turhan ONUR, Prof. Dr. Ömer SAATÇIOGLU,
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A — EĞİTİM FİNANSMANI KOMİSYONU’NUN ÜYELERİ
Sıra
No

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

1. Prof. Dr. Kâmil Mutluer

Seçimle
Gelen Üye

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi
Bilkent - ANKARA

2.

Prof. Dr. ö. Kürkçüoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekanı - ANKARA

3.

Prof. Dr. Turhan Yazgan

Seçimle
Gelen Üye

İstanbul Üni. İktisat Fakültesi öğretim
Üyesi - İSTANBUL

4.

Güler Şenünver

Tabiî Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
ANKARA

5.

Prof. Dr. Mahmut Adem

Müşahit

9 Eylül Üniversitesi öğretim
Üyesi - İZMİR

6.

Yusuf Güneş

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
öğretmeni Beşiktaş - İSTANBUL

7.

Erdoğan Ünver

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. Müsteşar Yardımcısı
ANKARA

8.

Ahmet Erdoğan

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel Müdürü - ANKARA

9.

Ömer özüduru

Tabiî Üye

M. E. G. ve S. B. APK Daire Başkan
V. - ANKARA

10.

Remzi Kılıç

Seçimle
Gelen Üye

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Eğitim
Dairesi Başkanı - ANKARA

11.

Bilâl Yakut

Seçimle
Gelen Üye

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Proje
Dairesi - ANKARA

Seçimle
Gelen Üye

KENT - KOOP Genel Başkanı
ANKARA
T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel
Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkan
Yard. - ANKARA

12.

Adı Soyadı

Murat Karayalçm

13.

Ahmet Baranok

Davetli Üye

14.

İhsan özçukurlu

Müşahit
M. E. G. ve S. B. Müşaviri ANKARA

15.

A. Remzi Sezgin

Seçimle
Gelen Üye

M. E. G. ve S. B. Yatırım ve Tesisler
Dairesi Başkanı ANKARA
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durama

Ünvam - Görevi - Adresi

16.

Tahir Kenan Özkan

Seçimle
Gelen Üye

(Başmüfettiş) M. E. G. ve S. B. İzmir
Teftiş Merkezi - İZMİR

17.

Mustafa Demirezen

Seçimle
Gelen Üye

D. P. T. Müsteşarlığı Plânlama Uzmanı
ANKARA

18.

Şener Birsöz

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
İSTANBUL

19-

Esat Sağcan

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
ANTALYA

20.

Yılmaz Sarıoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Çaykara Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Müdürü - TRABZON

21.

İhsan Kanberoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Müdür
Yrd. Kadıköy - İSTANBUL

22.

Sait Alper

Seçimle
Gelen Üye

İş Okulu Müdürü - BURSA

23.

Enver Koç

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Otelcilik Turizm Meslek
Lisesi Müdürü - BURSA

24.

Ahmet Dinç

Seçimle
Gelen Üye

Yenimahalle Ticaret Lisesi Müdürü
ANKARA

25.

Ahmet Sönmez

Seçimle
Gelen Üye

6. Akşam Sanat Okulu Müdürü
Teknikokullar - ANKARA

26.

Nesrin Altınoluk

Seçimle
Gelen Üye

Yenimahalle Kız Meslek Lisesi
Öğretmeni - ANKARA

27.

Zekiye Detnir

Seçimle
Gelen Üye

Atatürk llköğretmen Okulu Öğretmeni
Borçka - ARTVİN

28.

Sümer Bayoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Kız Teknik öğretim Olgunlaşma
Enstitüsü Müdürü - İSTANBUL

29.

Sevim Çameli

Seçimle
Gelen Üye

Yenimahalle Kız Meslek Lisesi
ANKARA

30.

Ruhî Kılıç

Seçimle
Gelen Üye

6. Akşam Sanat Okulu Öğretmeni
ANKARA

(BEŞİNCİ OTURUM.)
B — EĞİTİM FİNANSMANI KOMİSYONU RAPORU

I — MEVCUT DURUM :
A — SORUNLAR :
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Millî Eğitim Bütçesine ayrılan
ödeneklerin genel bütçedeki payının gelişmiş ülkelere göre düşük ol
duğu anlaşılmıştır. 1974 - 1988 yıllan arasındaki genel bütçedeki Millî
Eğitim Bakanlığı bütçe paylan incelendiğinde 1974 yılındaki % 16,1 lik
payın 1987 yılına kadar % 8,53 e kadar genel bir düşüş gösterdiği, an
cak 1988 yılında küçük bir artışla bu oranın % 8,68 e yükseldiği, hal
buki gelişmiş ülkelerde bu payın % 15 civarında olduğu görülmüştür.
(TABLO - 2) Öte yandan yüksek öğretim kurumlanna 1976 yılından 1986
yılına kadarki dönemde verilen ödeneklerin gayri safi millî hasıla için
deki payı binde 7,5'tan binde 7'ye, konsolide bütçe içindeki payı da
% 3,2'den % 2,8'e düşmüştür. Millî Eğitim bütçesindeki payların bu
düşüşü nedeniyle;
1) Beş Yıllık Kalkınma plânlarında öngörülen hedeflere erişmede
sıkıntılar meydana gelmiştir.
2) Bir yandan ödenek yetersizliği, diğer yandan nüfusun hızla art
ması ilk ve ortaöğretimde ikili, üçlü öğretime, sınıflarda standardın
üstünde öğrenci sayısı ile eğitim yapılmasına, tesis ve donatım yeter
sizliğine sebep olmuş, bu nedenle eğitimin niteliği de olumsuz yönde
etkilenmiştir. Benzer durum yüksek öğretimde de meydana gelmiştir.
3) Millî eğitimdeki finansman açığı için bütçe dışı imkânlar aran
mış, yöneticiler dolaylı yollarla bağış ve benzeri usullerle kaynak yarat
ma durumunda bırakılmış, bu durum vatandaş - yönetici ve üst yöneti
ciler arasında huzursuzluğa neden olmuştur.
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4) Bütçede genelikle personel ödemelerine % 75, yatırımlara %15,
diğer cari ödemelere % 10 civarında ödenek ayrılmış, cari ve yatırım
ödenekleri arasında bağlantı kurulamamış, gerek yatırım ödenekleri
nin, gerekse cari ödeneklerin tahsisinde bilimsel baza oturan bütçe
anahtarları kullanılamamıştır.
5) Ayrıca, eğitim yatırımlarının plânlanması ve yürütülmesi için
rasyonel ve işlerliği olan organizasyonlar kurulmamış, elverişli takip
ve denetleme hizmeti sunulmamıştır.
6) Yatırım programına alman projelerin, bedellerinin yıllara göre
sirayetinin önceden tespit edilmesine karşılık, yeterli ödenek ayrılma
dığından projeler plânlandıklan yıl ve sürede bitirilmemiştir.
7) Ülkemizde her dört nüfusdan birinin öğrenci ve öğretmen ola
rak eğitim sektöründe bulunması, Türkiye nüfusunun % 60'inin 24
yaşının altında olması eğitim hizmetinin boyutunu artırmakta, böylesine büyük bir sistemde finansmanın merkeziyetçi anlayışla tahsisi ve
kullanılması sistemin verimini düşürmekte ve çoğu kez rasyonel olma
yan uygulamalara neden olmaktadır.
8) Her geçen gün artan şekilde yeterince bakımı ve onarımı yapı
lamayan eğitim yapıları problemi had safhaya gelmiştir.
9) İmâr plânlarında eğitim yapıları için ayrılan alanların kamu
laştırılması maksadıyla tahsis edilen ödeneğin ihtiyacın çok altında ol
masının yanında, bu ödeneğin kullanımının sınırlandırılması, rasyonel
plân yapılmasını engellemektedir.
10) Başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere eğitim
sektöründe çalışan bütün personele ayrılan ödeneğin yetersizliği, veri
min düşmesine, ayrılmalara, nitelikli personel bulmada sıkıntılara ne
den olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak öğretmen ve öğretim ele
manlannın toplumdaki saygınlığı giderek azalmıştır.12
11) Eğitim sistemi yeni teknolojiye uygun donatılamamış, etkin ve
verimli karar verme mekanizması için gerekli bilgisayar destekli bilgi
sistemleri kurulamamıştır.
12) 8 yıllık ilköğretim uygulaması yaygınlaş tınlamamış tır.
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B — MÎLLÎ EĞÎTİMÎN MEVCUT FİNANSMAN KAYNAKLARI:
1) Genel ve Katma bütçelerden aynlan paylar
2) 222 sayılı kanuna göre özel idare gelirlerinin % 20'$i, köy büt
çelerinin % 10 u gelir getiren arazilerden sağlanan gelirler v.b.
3) Halkın gönüllü aynî ve nakdî yardımları.
4) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu'nun 32. madde
si uyarınca kurulan "Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Fonu"
5) 3418 sayılı "Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri" kanu
nun 2. maddesi gereği alman vergi.
6) Millî Eğitim bünyesindeki döner sermaye gelirleri.
7) Dış ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan proje bazında sağ
lanan krediler,
mevcut finansman kaynaklarım oluşturmaktadır.
II — T EK LİFLER V E TEDBİRLER

Yukarıda dile getireilen sorunlara çözüm getirmek birer araştırma
konusudur. Bununla beraber ilerideki çalışmalara ışık tutulması bakı
mından aşağıdaki teklifler ve tedbirler sunulmuştur.
A — MÎLLÎ EĞÎTÎME YENÎ KAYNAK TEMÎNÎ İLE ÎLGÎLÎ
TEKLİF VE TE D BÎR LER :
1) Konsolide bütçeden eğitime aynlan ortalama payın her yıl en az
% 20 dolayında tutulması prensip olarak benimsenmelidir.
2) özel idareden ilköğretim için aynlan payın uygulamada bütçe
nin hazırlama yılma göre iki yıl öncesinin geliri dikkate alınıp, % 20'si
hesaplanmakta, bu da o yılın bütçesinde önemli bir yer işgal etmemek
tedir. Bu nedenle % 20'lik payın artmlması için mevzuat değişikliği
yapılması sağlanmalıdır.
3) Belediye gelirlerinden de % 10'dan aşağı olmamak üzere Millî
Eğitime pay aynlması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
4) Orta ve yüksek öğretimde öğrencilerin eğitim harcamalanna
katılmalan sağlanmalıdır. Ancak bu düzenleme yapılırken ödeme gücü
yeterli olmayan öğrenciler burs ve kredi ile desteklenmelidir.
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5) Döner sermayelerin iyileştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaş
tırılması, kârnım kendi bünyesinde hemen kullanılır hale getirilmesi
sağlanmalıdır.
6) Millî Eğitim Vakfı vakıf şirketleri kurarak üretici bir hüviyete
kavuşturulmalı, sağlanan kaynaklarla eğitim hizmetleri yaygınlaştınlmalıdır.
7) Okulların her türlü bağış, kurs gelirleri, kantin gelirleri ve diğer
benzeri mahalli gelirlerin toplanacağı ve aynı okulda kullanılabilecek
şekilde bir mekanizmanın geliştirilmesi için gerekli yasal düzenleme
yapılmalıdır.
8) Toplu konut kooperatiflerince yapımı plânlanan konut sayısı
ve iskân edilecek nüfus durumuna göre kooperatiflere, kişi ve kuruluş
lara bu yerlere gerekli olan okulun yapımı ve arsasının karşılıksız dev
ri mecburiyeti getirilmeli, gerektiğinde kooperatiflere bu maksatla top
lu konut idaresinden lüzumlu kredi sağlanmalıdır.
9) Sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri içindeki Çıraklık
Eğitim Merkezleri arsalarının kooperatiflerce bedelsiz tahsis edilmesi,
hizmet binalarının sitelerle birlikte yapılması temin edilmelidir.
10) Belediye Gelirleri Kanununda lüzumlu değişiklik yapılmak su
retiyle ; okullarımızdan talep edilen ruhsat, ecrimisil, asfalt ve tretuvar katılma payı aplikasyon ücretleri gibi ücretler için muafiyet getiril
melidir.
11) TRT'nin reklâm gelirlerine eğitim payı ilâve ediler eğitime tah
sis edilmelidir.
12) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ülkelerden proje bazında
sağlanması geliştirilerek devam ettirilmelidir.
13) özel kurs ve dershanelerden belli bir oranda pay alınması sağ
lanmalıdır.
B — KAYNAKLARIN TAHSİSİ VE KULLANIMI ÎLE İLGİLİ
TEKLİF VE TEDBİRLER :

1)
Kaynak tahsisi belli plân ve program esaslarına uygun şeki
yapılmalıdır. Bütçe sistemi geliştirilmeli, ihtiyaçları doğru tesbit ede
cek ve bu ihtiyaçları karşılayacak bir kaynak tahsis mekanizması geliş
tirilmelidir.
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2) Çeşitli kanunlarla öngörülen atıl durumdaki eğitim kaynakları
nın etkin bir özendirme sistemi ile harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.
3) Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ödenek aktararak kaynak kul
lanımı yerine, Bakanlık merkezi ve il Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürlükleri bünyesinde yatırım hizmetlerini yürütecek sayı ve nitelikte
kadrolaşma sağlanmalı, kaynak bu yolla kullanılmalı, bu konuda mev
zuat değişikliği yapılmalıdır.
4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 8. maddesinin (p) bendine
bütün eğitim kurumlarının dahil edilerek kapsamın genişletilmesi su
retiyle uygulamalara kolaylık ve işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır.
5) Eğitim yatırımlarının ve eğitim finansmanının rasyonel plânlanması ve gerçekleştirilmesi için mevcut stokun tespit edilmesi, değer
lendirilmesi, eğitim yapıları ihtiyacı ve bunların yerel dağılımı belirlen
melidir.
6) Eğitim yatırımlarına yapılan harcamalara süreklilik ve istikrar
kazandırılması için uzun vadeli bir maliyet plânı hazırlanmalıdır.
7) Öğretmen ve öğretim elemanları ile diğer personelin çalışma
verimini ve etkinliğini artırmak üzere bütçelerden yeteri kadar ödenek
tahsisinin sağlanması, bunun için öğretmen personel yasası ivedilikle
çıkan İmalıdır.
C — DİĞER TEKLİFLER VE TED BİRLER :
1) Eğitimde uygulanan tip projeler yeniden gözden geçirilerek da
ha verimli, daha vasıflı ve tasarruflu hale getirilmelidir.
2) Kaynaklann kullanımında ademi merkeziyetçi sisteme gidilmeli,
yetki ve sorumluluklann merkezden mahalli idarelere hatta kurum sevi
yesine kadar indirilmesi temin edilmelidir.
3) 3194 sayılı îmar Kanuna göre imar proğramlannın yapılması
ve uygulanması, özel mülkiyetdeki alanlann kamulaştınlması ve lüzum
lu ödeneğin tahsisine bağlı olduğundan, aynı madde ile gerekli ödene
ğin yıllık bütçeye konulması hükmü getirilmiştir. Bu hüküm yerine
getirilmeli veya kamulaştırmanın belediyenin kendi mali imkânına
bırakılacak şekilde değişikliğe gidilmesi sağlanmalıdır.
4) Dağınık yerleşim birimlerindeki öğrencilerin merkezi okullarda
toplanması, ortaokullaşmanın sağlanması için de “merkezi ortaokul
bölgelerinin“ oluşturulması cihetine gidilmelidir.
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5) Nüfusu az ilçe merkezleriyle küçük yerleşim birimlerinde çeşit
li adlar altında ayrı okullar yapılması yerine, tek okul bünyesinde
farklı programlar uygulayan tek tip okul projesinin uygulanması sağ
lanmalıdır.
6) Eğitim yapıları ile birlikte öğretmenlerin mesleğe özendirilmesi,
özellikle öğretmenlerin ülke düzeyinde dağılımına etki yapacak lojman
eksikliğinin giderilmesine öncelik verilmelidir.
7) Öğretmenlere sosyal imkânlar sağlanması bakımından öğretmen
ler yardımlaşma kurumu (OYAK) kurulması yerinde bir tedbir olacak
tır.
8) Öğretmenevleri ve dinlenme tesislerinin geliştirilmesi ve süratle
çoğaltılması cihetine gidilmelidir.
SONUÇ OLARAK

İlk defa X II. Millî Eğitim Şûrasında eğitim finansmanı konusunun
gündeme getirilmesini takdirle karşılıyor ve büyük Atatürk'ün "Millî
Eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin ger
çek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Bu zaferin temini için hepimizin
tek can ve tek fikir olarak esaslı bir proğram üzerinde çalışması lâzım
dır." Sözlerini bir kez daha hatırlayarak finansman sorununun çözül
memesi halinde ikibin yılında büyük problemlerle karşı karşıya geline
ceğine inanılmaktadır.
Arzederiz.

EKLER:

1 — Bazı ülkelerde kişi başına düşen gayri safi millî hasıla (1986)
2 — Bazı ülkelerde eğitim büteçesinin Devlet bütçesinindeki payı
3 — Türkiye ve bazı ülkelerde eğitim harcamalarının gayri safi
millî hasıla içindeki payı
4 — Eğitim sektörüne ayrılan yatırım ödenekleri - harcamalar
5 — îş akış şeması
6 — Türkiye'nin eğitim nüfusu

TABLO: 1
BAZI ÜLKELERDE K İŞİ BAŞINA DÜŞEN
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA
(1986 YILI)
ÜLKE

ADI

G. S. M. H. $

A. B. D.

14.070 Dolar

F. ALMANYA

10.670 Dolar

FRANSA

10.400 Dolar

HOLLANDA

9.920 Dolar

BELÇİKA

8.230 Dolar

İNGİLTERE

8.970 Dolar

TÜRKİYE

1.230 Dolar
TABLO:2

BAZI ÜLKELERDE EĞİTİM BÜTÇESİNİN
DEVLET BÜTÇESİ İÇİNDEKİ PAYI
ÜLKE

ADI

MISIR

ORAN
9.4

YUNANİSTAN

10.1

TUNUS

14

FAS

18.7

A. B. D.

18.1

%
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TABLO: 3
TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDE EĞİTİM HARCAMALARININ
GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA İÇİNDEKİ PAYI
ÜLKE

ADI

ORAN

KANADA

8.2

FRANSA

7.9

DANİMARKA

6.9

A. B. D.

6.8

FAS

7.3

MEKSİKA

3.4

TAYLAND

3.9

HİNDİSTAN

3

TÜRKİYE

2.9 dur.

( %)

TABLO: 4
EĞİTİM SEKTÖRÜNE AYRILAN
YATIRIM ÖDENEKLERİ - HARCAMALAR
YILI

ÖDENEK

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME
ORANI (%)

1979

87.231

72.128

83

1981

183.761

173.842

95

1984

391.179

364.456

93

1985

516.252

506.281

98 dir.

P R O JE
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E K -5 İŞ AKIŞ ŞEMASI
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TABLO: 6
TÜRKÎYENÎN EĞİTİM NÜFUSU
1987 - 1988 ÖĞRETİM YILI
SIRA
NO:

OKUL TÜRÜ

OKUL
SAYISI

ÖĞRENCİ
SAYISI

OKULLAŞ
MA
ORANI

ÖĞRET
MEN
SAYISI

1

ANAOKULU

3447

101.039

4

6.169

2

İLKOKUL

50457

6.8080304

92

220.943

3

ORTAOKUL

5731

2.091.678

61

42.404

4

LİSE

.1451

697.227

203

56.649

5

M. T. L.

1295

471.631

13.7

42.609

6

YÜK. ÖĞR. (örgün)

—

360.456

8.3

27.648

7

YAY. YÜK. ÖGR.

—

142.432

33

—

8

ÖZEL ÖĞRETİM
(X)

572

124.178

—

7.189

9

ÖZEL EĞİTİM
(XX)

856

14.993

—

1.973

10

YAY. EĞİTİM

—

1201.948

—

—

TOPLAM:

öğretmen ve Öğrenci Toplam ı:

(X)
(XX)

12.085.886

12.491.469

İlk-Orta Lise ve Meslek Okullar birlikte alınmıştır.
İlk-Orta ve Lise birlikte verilmiştir.
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C — EĞİTİM FİNANSMANI ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER
BAŞKAN — Gerçekten şûranın bütün komisyonlarının raporu biribirinden güzel ama bu kadar derli toplu ve gerçekten finansman konu*
sunda söylenebilecek her şeyi ihtiva eden bir rapor hazırladıkları ve
bu güzel çalışmayı yaptıkları için başta Sayın Başkan olmak üzere bü
tün komisyon üyelerini tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şimdi finansman konusunda görüş belirtmek isteyenleri tespit edi
yoruz; Prof. Sayın Türkân Akyol, Kaya özdemir, İsmail Bircan, Rasim
Pehlivanoğlu, Sayın Kâmil Mutluer, Mahmut Adem, Nuri Kmcı, Rauf
İnan, Turhan Onur, Prof Dr. Ömer Saatçıoğlu.
Sayın Prof. Dr. Türkân Akyol, buyurun efendim.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — Sayın Bakan, saygıdeğer üyeler;
Bu büyük ölçüde çok olumlu rapor için ben de teşekkürle, saygılarımı
sunmakla söze başlamak istiyorum.
İki konuyu vurgulamak istiyorum. Bir tanesi, Anayasamızın sosyal
hukuk devleti ilkesi içerisinde kişinin eğitilme, bilgi ve becerilerini ge
liştirme hakkının devlet görevi olduğu, yani bir kamu hizmeti olarak
genelinde, özellikle ilköğretimde ücretsiz oluşu konusunu acaba bir
yerde vurgulamayı uygun bulur muydunuz.
İkincisi, bütçede...
BAŞKAN — Zaten orta ve yükseköğretim denilmiş, onu özellikle
ayırmışlar galiba, Anayasa da açık.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — İkincisi, bu kaynakların kullanı
mında bütün kaynakların bir tek elden merkeziyetçi bir sistemle uygu
lanmasında yarar gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Yani, yan ge
lirlerin kullanımında mutlaka merkeziyetçilik, ama serbestiyi vermek
için de Sayın Başkanın vurguladığı gibi ademi merkeziyetçi bir genel
uygulamanın birbirine bağlanmasında yarar olduğu kanısında olduğu
muzu da ifade etmek istiyorum.
Raporun 3 üncü sayfasındaki 13 üncü öneri, teklif bölümünde;
"Özel kurs ve dersanelerden belli bir oranda pay alınması." Bu rapor
da, yani Türkiye ulusal bilgi ve eğitim sistemini reorganize eden geniş
plânlama doğrultusunda gelecekte özel kurs ve dersanelere ihtiyaç ola
cak mıdır. Bir geçiş devresi için bunların gerekliliğini anlamaya çalı
şıyorum, ama mevcudiyetlerinin nedeni devlet olarak temel eğitim ve
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öğretimi yerine getirememekten kaynaklanan bu uygulamayı bu rapor
da sanki hiç kalkmayacakmışçasına muhafazayı uygun bulur musunuz.
Sadece bir hatırlatma niteliğinde.
Bunu arzetmek için söz aldım, teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Prof. Dr. Türkân Akyol'a teşekkürlerimizi sunu
yoruz.
Sayın Akyol, inanır mısınız ben de bu özel kurs ve dersaneden pay
alınması ibaresini görür görmez aynı şeyi düşündüm, hemen aklıma
o geldi, ama şu anda da esasında bu özel kurs ve dersanelerin tama
men yasaklanmasını hiçbir zaman düşünmüyoruz. Sistemde her zaman
her türlü imkân olmalı, ama bu derecede son yıllarda mantar gibi bit
meleri işin patolojisini gösteriyor, yani eğitim sisteminin hastalığını
gösteriyor ve bu bakımdan ele aldığımızda, ben de Bakan olarak ifade
ediyorum müsaadenizle görüşümü. Bu şekilde meydana gelen özel kurs
ve dersanalere tamamen karşıyım efendim.
Ama, sistemlerde boşluk meydana gelmez, mutlaka hemen yerini
doldururlar, siz eğer sistemi aksatmışsanız, özel dersaneler gelir yeri
ne oturur. Onun için müsaade ederseniz bunu kaldırmayalım, çünkü ne
kadar devam edeceği belli değil, inşallah en kısa zamanda telafi ederiz,
en kısa zamanda öğrencimizi bu yan kuruluşlara lüzum kalmadan ye
tiştirme imkânımız olur. Diyelimki isterseniz, oraya bir ibare koyalım,
zaman içinde kaldırılma gibi bir tahdite bağlamayalım da, eğitimde ge
rekli düzenlemeler yapılıncaya kadar gibi bir ibare koyalım ister
seniz.
Merkeziyetçi ve ademi merkeziyetçi olma konusunda gerçekten
koordinasyon kurulmalı, ilköğretimin parasız olduğu, aslında irticalen
bir bakıma onun dışında belirtilmiş, ama bunu da zabıtlara geçirmek
te fayda var, bir Anayasa hükmüdür. Böylece özel kurs ve dersane
den pay alınmasıyla ilgili "bu konuda köklü çözüm ve düzenlemeler
yapılıncaya kadar" ibaresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Sayın Kaya Özdemir, buyurun efendim.
KAYA ÖZDEMÎR — Sayın Başkan, şûranın değerli üyeleri; aslın
da tabii benim uğraştığım konu finansman konusu değil, fakat Sayuı
Bakanımın müsamahasına sığınarak teşkilatımın bazı talepleri var, on-
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lan arzetmek üzere kürsüye çıkmaya mecburum. O sebeple kürsüye
çıktım yoksa benim ihtisas alanım değil.
Efendim, bizim tespitlerimize göre Millî Eğitim Bakanlığının büt
çeden aldığı paylar demokrasiyi geliştirdiğimiz dönemlerde giderek ar
tıyor, demokrasiden uzaklaştığımız dönemlerde esefle kaydedelimki
düşüyor. Türk-îş'in tespiti olarak arz ediyorum ve demokrasiye doğru
hızla adım atarken bu komisyon raporunu hazırlayan arkadaşlara şük
ranlarımızı arz etmek istiyorum, yüzde 20'lik bir payın devlet bütçesin
den ayrılması konusunda bize göre gelişmekte olan bir ülke olduğu
muz için gelişmiş olan ülkelerin yüzde 15'lik payına kıyasla daha tu
tarlı daha geçerli bir teklif getirdiler. Bu tekliflerini yürekten destek
lediğimizi hemen ifade etmek istiyorum. Tabii demokrasiden uzaklaş
tıkça bazı çelişkiler ortaya çıkıyor, arzedeceğim.
Biz Türkiye'nin her yerinde okul yapımına işçi arkadaşlarımızın
verdikleri aidatla okul yapımına gönüllü olarak katılmak istedik, fakat
bu gönüllü olarak katılma isteyişimiz 2821 sayılı Kanundaki bir mad
deden dolayı engellendi, Maliye Bakanlığı yapamazsınız dedi. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapamazsınız dedi, Millî Eğitim Bakanlı
ğını arkamıza, benim o sıralardaki görevim gereği almamıza rağmen
bir türlü işin altından kalkamadık ve okul yapımına katkıda buluna
madık.
İstirham ediyorum, yani okullaşmaya, dersliklere ihtiyacımız bu
lunduğu bir dönemde gönüllü olarak okul yapımına katkıda bulunmak
isteyen bir büyük işçi kuruluşunu, mevzuat yönüyle engelleyen bu hük
mü düzeltmek her halde sizin iktidarınıza nasip olmalıdır. Sayın Ba
kanım, bunu yapmanız lâzım.
Bir başka çelişki, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanu
nunda bu defa sendikaların gelirlerine, bu gelirlerki artık grev fonu
kesemezsiniz, artık aidatlarınızı dilediğiniz gibi arttıramazsınız, kanun
la sınırlandırılmış belli bir yevmiyesi vardır, sendikalar eskiden oldu
ğu gibi gelir sağlayamıyorlar, buradan Çıraklık eğitimine pay ayırarak
sendikaları güçsüz bıraktığınızı acaba hiç düşünüyor musunuz Sayın
Bakanım, ama hemen belirteyim biz...
BAŞKAN — Sendikaların eğitim paylarından değil mi?
KAYA ÖZDEMÎR — Tabii, Sayın Bakanım, ama şunu arz etmek
istiyorum, bırakınız fonları keselim, dilediğiniz kadar size fon verelim
arzu ettiğiniz kadar miktarı, ama o fonun yönetiminde de lütfediniz
fonu verenler adma söz sahibi olmanızı sağlayınız. Çok güzel bir ka
nun çıkardınız, Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu gibi, gerçekten bu
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mesleki eğitim konusunda atılan en önemli adımlardan birisidir, her
zaman her yerde söylüyorum, şükranla kaydediyoruz, ama bir iki ufak
prüzünden dolayı eleştiriyoruz. Bunu düzeltirseniz fevkalâde isabetli
olur diye düşünüyorum. Bunu da zoraki bir vazife yapmak için, bunu
söylemem hususunda aldığım direktife istinaden arz ettim. Düzeltilir
se çok daha müspet gelişmeler sağlanmış olur. Hele şu okul yapımın
daki engelleri ortadan kaldırınız, kendi çocuklarımızı, bakın gene bu
rada ufak bir cümle var.
Ortaöğretimde çocuklar katkıda bulunsun diyorsunuz komisyon
raporunda, bir tehlike var gibi sezinledim, ama iyi niyetlerinden asla
şüphem yok, yani fukara çocukları nasıl katkıda bulunacak.
BAŞKAN — Fukara çocukları için istinai hüküm var.
KAYA ÖZDEMÎR — Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, sağ
olun.
BAŞKAN — Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Kaya Özdemir e.
Gerçekten işçi aidatlarıyla gönüllü katılma talebi Türk-İş’in ve iş
çi kuruluşlarının, işçilerimizin içinde bulundukları şartlara rağmen,
sendikalarımızın bu talepleri gerçekten son derece duygulandırıcı ve
önemli bir meblağa ulaşması bakımından da değerlidir.
Bu konudaki mevzuat engellerini aşma hususunda isterseniz Sayın
Özdemirin bu biglisini vesile kabul edelim ve bir tavsiye karan ala
lım, yani;
İşçi aidatlarından eğitime gönüllü katkıyı engelleyen hükümlerin
kaldırılarak işçilerin ve sendikaların eğitime gönüllü katkılan sağlan
malı, şeklinde bir hükümü oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Çıraklık Mesleki Eğitim Konu ve İdaresini ben de gündeme getir
mek istemiyorum, ancak size temsil ettiğiniz kuruluş adına böyle bir
görev verildiğine göre, bunu da gündeme getirdiğinize göre biz de fik
rimizi kısaca arzedelim.
Çıraklık ve Mesleki Eğitim gibi işçiyi de işvereni de son defece
yakından ilgilendiren daha eğitim çağında endüstri meslek lisesi öğren
cilerimizin asgari ücretin dörtte biri kadar da olsa ilk olarak yaptık
larının karşılığını önemli bir vetireye girdik. Gayet tabii işçi kuruluş
larının buna katkıda bulunması son derece normaldir. Kaldıki, biz bi
raz evvel ifade edildiği gibi, gayet tabii gelirin düşüklüğü açısından bu
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nu söylediniz Sayın Özdemir, ama bunu grevle ilgili fonlardan falan
almıyoruz, aksine sendikaların bir hayli rahat harcadıkları bir eğitim
fonu var, o eğitime aynlan kaynakların bir kısmı şeklinde, o da en faz
la yüzde 25 e tekabül ediyor. Ama maalesef kanun çıktığından bu yana
iki yıl geçmesine rağmen, başta Türk-îş olmak üzere sendikalarımızdan
tek kuruş bu fona gelmemiştir, yani kanun mükellefiyetlerine uyma
mışlardır.
Onun için müsaade ederseniz bir ikinci tavsiye kararı daha alalım
ve 3308 siy ılı Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Kanununa göre sendi
kaların ve diğer bütün -sendikalar diye de ayrım yapmayalım- kuru
luşların bu fona katkılarının muntazaman sağlanması" diye bir finasman tavsiye kararı alalım.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle
kabul edilmiştir.
Sayın Tekışık.
HÜSEYİN HÜSNÜ TEK IŞIK — Sayın Bakanım, şûranın değerli
üyeleri; Millî Eğitime finansman kaynağı bulmak her şeyden önce Millî
Eğitim Bakanlarının ilgili bürokratların, illerde ve ilçelerde vali, kay
makam ve millî eğitim müdürlerinin tutumuna bağlıdır.
Sayın Bakan göreve geldiği andan itibaren işi sıkı tuttukları için
50 yıldan beri çıkarılması düşünülen ve bir türlü çıkarılamayan Millî
Eğitim Vergisi Kanununun Meclisten geçmesini sağlamışlardır. Sayın
Bakanın bu hizmeti millî eğitim tarihinde şükranla hatırlanacak bir
hizmettir. îş böyle ciddi tutulur ve millî eğitime ayrılacak ödenekle
rin önemi anlatılabilirse, Hükümet de, Meclis de bütçedeki ödeneklerin
de arttırılacağı kanaatındayım.
illerde İstanbul Valiliği okul yaptıramazsan dersane yaptır kam
panyasını başlattı. Millî Eğitim Müdürlüğü bunu sıkı takip etmiş ve
İstanbul'a birçok dersane, okul kazandırmıştır. Ankara'da yine aynı
şekilde bu yıl okul yaptıranlara düzenlenen törenler hayırseverleri okul
yaptırmaya teşvik etmiştir. Tokat Valisi yaptığı çalışmalarla millî eği
tim hizmetini tahakkuk ettirmiştir, diğer illerde de bu tür çalışmalar
olmakla beraber, bütün bu illerin bu şekilde hızlı bir kampanyaya gir
mesini tavsiye edeceğim.
Millî Eğitim Vakfı, millî eğitime finasman sağlamak, okul yaptır
mak, ders aracı sağlamak amacıyla kurulmuştur ve kurulduğu yıllar
da da gerçekten önemli faaliyetleri görülmüştür, ama son yıllarda bu
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faaliyetlerin biraz azaldığını görüyoruz. Bir an önce finasmanı arttı
rıcı, kendine kaynak sağlayıcı ve millî eğitime daha çok katkıda bulunucu faaliyetlerde bulunmasını temenni ediyoruz.
Millî Eğitim Bakanlığının bugün Türkiye’de devlet - millet işbirliğiyle okul yaptırma .kampanyası vardır, bu yıllar önce başlamış ve devam
ederek birçok okul yapımı sağlanmıştır, ama okul yaptırma işinin son
yıllarda biraz yavaşladığını görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının finans
man kaynağı temin etmek ve okul yaptırma konusunda yeniden bir se
ferberliğe girişmesini şahsen arzu ediyorum.
Finansmanların sarfedilmesinde çok önemli bir konu vardır, özel
bir şahıs altı ay içinde dev gibi binayı yapıyor ve bitiriyor, ama Mülî Eği
timin ihale ettiği bir okul binasının inşaatı yıllarca sürüyor, tabii bu in
şaat süresinin uzaması fiyat artışlarından dolayı o okul binasının çok
pahalıya malolmasına sebep oluyor. Bu bakımdan gerekli bütün tedbir
lerin alınmasını, yapılacak okul inşaatlarının muhakkak yılı içinde biti
rilmesinin sağlanmasını, millî eğitim müdürlerine, valilere bu konuda
yetki verilmesini saygılarımla arzederim.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Tekışık a teşekkür ediyoruz.
Bir şeyi tashih edeyim, bu gecikme daha çok Bayındırlık ve iskân
Bakanlığı tarafından yürütülen yapılarda olmaktadır, Millî Eğitim Ba
kanlığı değil de, çünkü biz zaten emaneten götürüyoruz, bu da o Bakan
lığın kötü çalıştığı manasına gelmez, onu da tashih edeyim. Bayındırlık
Bakanlığı devletin müteahitidir, bütün devlet inşaatlarını, yatırımlarım
onlar yürütürler. Böyle olunca da tabii özel bir itina gösterme imkân
ları olmaz. O yüzden de zaten finansmanın yatırım bölümünde ayrı,
eskiden olduğu gibi bu işi götürebilecek şekilde bir organizasyon tek
lif edilmektedir.
Bu arada Sayın Tekışık'm bir özelliğinden bahsedeyim. Emekli öğ
retmen olduğu ve maaşından başka geliri olmadığı halde yıllardır okul
yaptırmaya uğraşıyor, geçen gün Siirt'te bir okulu bitirdi, bu yıl da
Diyarbakır'da bir okulu bitirecek. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz..
Sayın Dr. İsmail Bircan, buyurun.
DR. İSMAİL BİRCAN — Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri, Eği
tim sorunlarının çözümünde önemli bir etken olan finansman konu
sunu ilk kez tartıştığımız bu şûrada düşüncelerimi iki noktada arzetmek istiyorum.
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Birincisi, Eğitime ayrılan sektörel payın arttırılması, kısaca eğitim
sektörünün 6. ve 7nci Beş Yıllık Kalkınma Plânlan ve turizm gibi önce
likli sektörler arasına alınarak daha fazla kaynak aynlmalıdır. Bunu
şu şekilde özetlemek istiyorum;
Eğitime kaynak aynmında zihniyet değişikliğini gerçekleştirmeliyiz.
Bu konuda iki örnek arzetmek istiyorum. Bu sene Ocak 1988'de öğret
menlerimizin ek ders ücretlerini 500 liradan 650 liraya çıkardık. Maliye
Bakanlığındaki arkadaşlanmız alınmasınlar, ancak bu rakam Millî Eği
tim Bakanlığı dışındaki okullarda daha fazla oranda gerçekleşmiştir.
Zihniyet şu, Millî Eğitim Bakanlığı camiasında 380 binden fazla öğret
men vardır, dolayısıyla ek ders ücretlerini 150 yerine 250 veya 300 ola
rak arttırır isek, çarpı 380 bin şu kadar trilyon eder, dolayısıyla bü
yük bir kitleye bunu veremeyiz. Bu yapıdan vazgeçmemiz gerekir. Zira
eğitimimizin temel nüvesini Millî Eğitim Bakanlığı oluşturmaktadır.
İkinci örneğin, yine bu çerçevede;- yatılı okullarımızda öğrencilere
verilen yemek bedellerinde de görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı her derecedeki okullarımızda öğrenciler için 100 lira verirken Millî
Eğitim Bakanlığı dışındaki okullarda bu sayı fazla. Ben bu farklılığı,
bu zihniyeti anlamıyorum.
Somut öneri 1. “Eğitime konsolide bütçeden ayrılan pay yüzde 15'ten aşağı olmamalıdır" ifadesini 1739 sayılı Kanuna geçirmek üzere bir
tavsiye karan arzetmek istiyorum. Mademki 21. yüzyıl insanımızı yetiş
tirmek istiyoruz, o halde Millî Savunmadan sonra Millî Eğitime de ge
rekli kaynağı bulmalıyız.
Komisyonumuzun ilk ön raporunda bu rakam yüzde 15 idi, fakat
şu anda dağıtılan raporda yüzde 20'ye çıkanlmış. Dünya ortalamasını
alırsak, konsolide bütçeden ayırdıklan paylar, gelişmiş ülkelerde yüzde
14, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 15. Dolayısıyla Türkiye yüzde 13 civannı yakaladığına göre geçmiş yıllarda, optimum bir rakamın Millî
Eğitim Temel Kanununa konmasında yarar görüyorum. Millî eğitim
millî bir davamızdır, dolayısıyla siyasi karar organan değişse dahi, bu
oranın altına inilmemesi konusunda bir ilke kararı almalıyız.
İkinci husus; Bir yandan kaynaklann en etkili şekilde kullanmama
sı gerektiğidir.
Sayın üyeler, dünyanın hiçbir ülkesinde inşaatları 14 yıl süren okul
yapılan yoktur. O halde, eğitime ayrılan mevcut kaynaklan en iyi şekil
de kullanan bir sistem getirmeliyiz.
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Somut öneri 2. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çok değerli öğ
retmen, eğitici ve yöneticilerimiz yanında, daha fazla oranda ekonomist,
işletmeci, mimar, mühendis gibi elemanları da istihdam ederek öğrenci
beslenmesinden okul yapılarına kadar giden sorunlar çerçevesinde da
ha etkin kaynak kullanımı gerçekleştirilmeli ve uygulamalar sürekli de
ğerlendirilmelidir.
Son olarak;
BAŞKAN — Bunu biraz açar mısınız?
DR. İSMAİL BİRCAN — Bizim yaptığımız hesaplara göre 25 yıllık
plânlı dönemde 2500-6800 arasında temel eğitimde derslik ayrılmış, bun
lar programlarda öngörülmüş, fakat mevcutlarla topladığımızda 155
bin rakamına ulaşmış, temel eğitimde dersanemiz var. Bunlar 6 milyon
800 bin civarında öğrencimizi barındırıyor. Halbuki 25 yıllık plânlı dö
nemde ek olarak biz 112500 kapasite yaratabilirdik. Bunun çok büyük
bir kısmını gerçekleştirememişiz, dolayısıyla 267 500 civarında dersanenin olması gerekirken - başka bir ifadeyle - 10 milyon 800 bin öğrenci
yi barındıracak dersanemiz olması gerekirken, bu şu anda 155 bin civa
rında kalmıştır.
Arzetmek istediğim konu şudur; eğitimde de artık öğretmenlik gibi,
profesyonel yöneticilik gibi diğer ihtisas alanları da, kaynağın rasyonel
dağılımı bunlardan bir tanesidir, bu alanlara da gerekli personeli istih
dam ederek kaynakların daha etkin kullanımını ve uygulamanın sürekli
olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bircan, kaynakların tahsisi ve kullanımıyla ilgili
teklif ve tedbirlerde birinci teklif galiba bunu ihtiva ediyor diye düşü
nüyorum, yani daha somut, daha müşahhas bir şey söyleyecek misiniz
bu konuda.
DR. İSMAİL BİRCAN — Efendim, benim söylemek istediğim bu
yapının, zihniyetin değişmesi, verdiğim misallerde de bunu arzetmiştim,
dolayısıyla bu yapıyı değiştirmemiz gerekir.
Böylece bireye, tüm Türk insanına eğitim için harcadığı her kuru
şun sonuçta kendisine ve topluma refah olarak geri döneceğini öğretme
liyiz.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim güzel ve teknik konuşmanız için.
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Burada tabii son derece radikal önemli bir teklif var, o da konsolide
bütçeden her yıl otomatik olarak yüzde 20 eğitime pay ayrılması mecbu
riyeti getirilmesi, Doğrusu ben çok bayıldım bu teklife, ama bir endişem
de var hukuki bakımdan. Biliyorsunuz bütçe kanunları diğer bütün ka
nunların mali hükümlerinin önüne geçer. Maliyeciler bunu büyük bir
tebessümle seyrettikten sonra müteakip yılın bütçesine tekrar yüzde'8,3
koyabilirler diye endişe ediyorum, ancak buna rağmen şûranın genel eği
limini gösterme bakımından bu tavsiye kararının alınmasında fayda
vardır.
O zaman, isterseniz biraz daha insaflı olalım ve daha makûl olalım,
yüzde 15'in altına düşmeyecek şekilde her yıl bütçe kanunlarıyla Millî
eğitimle yükseköğretim'dahil ayrılan payın yüzde 15'in altına düşemez
şeklinde hazırlanacak bir kanunda, muhtemelen Millf- Eğitim Reform
Kanununda hükme yer verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Sayın Rasim Pehlivanoğlu.
RASİM PEHLİVANOĞLU — Efendim bir gerçek var, Millî Eğitim
Bakanlığı okullara her ne kadar yardım etse, ihtiyaçlarını görsede gene
eksikler kalıyor. Bölgeler, okul çevresi yardım etme ihtiyacını duyuyor.
Bunun için de tartışmalı oluyor alırsınız alamazsınız falan. Ben şunu tes
pit ettimki, bizim halkımız çok yardım severdir, hele çocuğu için kendisi
yemez, gerekirse verir. Ancak ona o yardım ihtiyacını hissettirmek, du
yurabilmek lâzım. Güzel hazırlanmış veliye yazılmış bir yazı her şeyi
hallediyor, bunu denedim.
Şimdi burada yardım alınmaya ihtiyaç vardır, alalım, ama veliyi de
ikna etmiş olalım doğru yere harcandığı yönünde. Bunun için makbuz
gereklidir. Böyle olunca harcaması da evraka dayanacaktır, okul aile
birlikleri makbuz veremez, para alamaz olduğundan, bunun yanmda bir
de okul koruma demekleri kurmak ihtiyacı doğmaktadır, o da ayn bir
muamele. Bu okul koruma demekleri kurulduktan sonra okul aile bir
liğine ihtiyaç yok. Okul aile birlikleri eğitim fonksiyonunu yapamaz du
rumda.
Teklifim, Okul aile birliklerine yardım alma ve harcama yetkisini
tanıyalım ve onlar da makbuz karşılığı olarak, bu makbuzu da Bakanlık
bastınp okullara dağıtmalı.
Aynca okullarda spor veya dosya parası adlarla paralar toplanıyor.
Bunlar şüpheyi mucip oluyor. Hiçbir para makbuzsuz toplanılmamak
ve okul müdürleri de boşuna zan altında kalmamalıdır.
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Şimdi önerilerimi veriyorum efendim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyoruz.
Sayın üyeler, aslında Türk millî eğitim sistemindeki para bütçeden
tahsis edilen ve maalesef yüzde 8’lere kadar düşmüş olan para değildir.
Eğer gayri safi millî hasılaya, hele harcamalara oranlarsanız ben eminimki, gayri safi milli hasıla da yüzde 2,9 şeklinde değil. Tabii şu anda
kesin rakam vermek zor, bu konudaki çalışmayı avlardır sürdüyoruz,
hesabı çok zor bir iştir. Bu konudaki sayın uzmanlar ve özellikle üniver
sitedeki elemanlar bize yardım ederse metot bakımından da çok mem
nun oluruz, o da şudur;
Eğitime bütçe dışı giren imkânlar nedir. Çünkü, aslında eğitim Tür
kiye'de parasızdır diyoruz, ama bir taraftan da bir aile bütçesini düşü
nün. Görünür giderler defter, kalem, kitaptır ama şimdi son yıllarda bil
hassa okul - aile birliklerinin devamlı olarak talep ettikleri paralar artı,
özel kurs, özel öğretmen, dersane ücretleri ve daha benzeri birçok hiz
metler. Bu arada özel öğretim kurumlanmn yıl aralarında istedikleri pa
raları her vesileyle birkaç günde bir istedikleri büyük meblağları buna
dahil etmiyorum, yaptığımız kanun hükmünde kararname ve yönetme
lik değişikliğiyle esasen bunlara mani olduk, sadece ücretlerini alabile
cekler, ne faaliyet yaparlarsa yapsınlar isteğe bağlı olarak da yemek ve
taşıma giderlerini talep edebilecekler, onun dışında bir ücret alamaya
caklar. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum.
Türkiye’de aslında bu İlmî araştırmalarla mümkün olduğu kadar
çalışılmalıdır, ama gayri safi millî hasıladaki harcama payı olarak eği
tim yüzde 2,9 un çok üstündedir ve eğitime ayrılan kaynaklar da kon
solide bütçenin bir yüzdesi olarak her ne kadar yüzde 9'lara görünüyor
ise de, gene konsolide bütçeye oranla bizim tahminimize göre yüzde 15'ten az değildir. O taktirde, hesapsız, plânsız bir harcama söz konusudur
ve büyük ölçüde de sosyal adalet ilkelerine uygun olmayan bir harcama
söz konusudur. Üstelik bu harcamanın prodüktivitesi de yoktur eğitim
bakımından.
Demekki bizim yapmamız gereken esasen halkımızın ödemekte ol
duğu bu paralan plânlı bir şekilde eğitim sektörüne kanalize etmektir.
Dolayısıyla, bazan eğitimde paralılık münakaşaları çıkıyor. Şunu bilinizki, Türk eğitimi, zaten eğer bu paralılık demekse yan yanya paralıdır.
Onun için bu çerçeveden de meseleyi ele almak lâzım.
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Okul - aile birliklerinin yaptıkları harcamaları belirli harcama bel
gelerine bağlanması konusundaki teklifinizi bir temenni mahiyetinde
kabul ediyoruz, zabıtlara geçecektir. Zaten bu şekilde olması icabetmektedir, ama aksi uygulamaların olduğunu da kabul ediyorum.
Sayın Prof. Dr. Kâmil Mutluer.
PROF. DR. KÂMİL MUTLUER — Sayın Bakanım, değerli üyeler;
İkinci kez söz alıyorum, eğitim komisyonunda bulunmama rağmen bu
da eğitim komisyonunun nekadar demokratik çalıştığının bir ifadesidir
zannediyorum.
Sayın Bakanım, Yükseköğretimin finansmanıyla ilgili küçük bir moEfendim, yükseköğretimin bugün finansmanı esas olarak katma
del arzetmeye çalışacağım. Bu modeli teorik bir çerçeve üzerine oturt
mak istediğim için eğer uygun görürseniz zamanı biraz taşacağım.
bütçeyle yapılmaktadır. Öğrenci, harçlar fonu öğrencilerden alman harç
lar esasında tam anlamıyla bir harç niteliğinde değildir, çünkü eğitim
hizmetine, dönük harcanmamaktadır. Bunlar sosyal hizmetleri için har
canmaktadır, bu harç, harçtan daha çok sosyal hizmetlere bir katılım
payıdır. Bunu bir tarafa koyduktan sonra katma bütçe nedir, katma büt
çe esasında harcamasını kendi gelirleriyle yapan, ancak kendi gelirleri
yetmediği zaman Hazine yardımına başvuran bir bütçe sistemi demek
tir.
Hizmetler üç kategoriye ayrılır. Bunlardan birinci grubu, toplumsal
mal hizmetler teşkil eder. Bunun faydası geneldir, bunun faydasını,
daha doğrusu kimlerin ne kadar bu hizmetlere fayda sağladığını tespit
etmek mümkün değildir. Bunun en karakteristik örneği Millî Savunma
nispetidir. Millî Savunma hizmetinden kişilerin sağladığı faydayı tespit
mümkün değil. Bu bakımdan, bunun finansmanının Millî Savunma har
camalarının finansmanının vergilerle yapılması teoride kabul edilmiştir.
Yarı toplumsal mal ve hizmet ise;
Paydasının bir kısmı topluma, bir kısmı da o hizmetten yararlanan
kişiye aittir. Bunun en karakteristik örneği millî eğitim hizmetidir. Bu
hizmetin faydasınnı bir kısmı toplumadır, bir kısmı o hizmetten ya
rarlanan kişiyedir. Öyle olunca, hizmetten yararlanan kişiye ait olan
kısmının, teoride o kişilere ödetilmesi gerekir. Ancak bizde tümünü
devlet bütçesiyle karşılamaktayız,
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1988 yükseköğretim bütçesine geliyorum; 600 milyarlık bir yük
seköğretim bütçesi vardır. Bu 600 milyarın tümü genel bütçeden gel
mektedir, hazine yardımı şeklindedir. Oysaki bu teoriyle bağdaştırdı
ğımız zaman bunun bir kısmının bu şekilde gelmesi ve bir kısmının da
öğrencilerden alınması lâzım. Yapılan kantitatif hesaplara göre toplu
ma üçte bir, öğrenciye üçte iki faydadır aşağı yukarı. Demekki 600
milyarlık bir bütçenin 200 milyarının bugünkü şekilde katma bütçeyle
finansa edilmesi lâzım. 400 milyarını da öğrencilere ödetilmesi lâzım
Maddeten bugün bunu uygulamak mümkün değildir. O zaman ne ya
pabiliriz, şöyle bir teklif öneriyorum;

Yine anlatım kolaylığı bakımından rakamlara döküyorum 200 mil
yar dolaylarındaki kısım yine bugünkü gibi bize Hazine yardımı olarak
verilsin, ama 400 milyarın bugünkü şekilde Hazine yardımı olarak ve
rilmesini kişisel olarak pek doğru bulmuyorum. Ne yapabiliriz;

Efendim, 400 milyarı transfer kalemine konmak suretiyle Yüksek
Öğretim Kurumundaki bir merkeze veya Kredi Yurtlar kurumuna dev
redelim. Bu durumda devletten çıkan 600 milyar olacaktır, 200 mil3rarı Hazine yardımı şeklinde, 400 milyarı borçlanmak üzere ayrılmış
bir para olacaktır. Çok kaba anlatacağım, zaman yetersiz, diyelimki
400 bin öğrenci var, her öğrencinin maliyeti 1 milyon, hiçbir öğren
cinin elini cebine uzatmadığını varsayalım ilk etapta. Her öğrenci gi
dip 1 milyonluk çekini alıp bağlı bulunduğu fakülteye veya üniversi
teye götürecektir. Bu durumda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor; Devlet
ten çıkan yine 600 milyar, yani devlet bugün 600 milyar karşılıksız
veriyor, ama bu durumda 200 milyarını yatırımlar karşılığı gibi, bu
günkü gibi verin, 400 milyarını borçlanmaya esas olmak üzere versin.
Devletten hiç fazla para çıkmıyor, grenciden de çıkmıyor, sadece öğ
renci 400 milyar borçlanmış oluyor. Üniversiteye aynı para giriyor,
600 milyar. Tabiiki bu model daha ileriki aşamalara götürülebilir, di
yelimki öğrencilerin bir bölümü kendi parasını peşin ödedi, artı 80
milyarlık bir para, bu da gelişmekte olan üniversiteleri ve başarılı
olan üniversiteleri desteklemekte kullanılabilir. Yani bu model paralı
öğretime geçişte ilk adımı teşkil edebilir. Bunun bir sürü yararları
var, burada bunları uzun uzun anlatmak mümkün değil. Eleştirilecek
tarafları da var, onları da cevaplamak mümkün, ama her şeyden önce
şu faydası var; bir kere bir üniversite bütçeleri katma bütçe esası üze
rine oturtulmuş olacaktır, yani üçte iki gelirini kendi ürettiği hizmet
ten sağlamış duruma gelecektir.
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İkincisi, yüksek öğretim kurumlanna bir maliyet muhasebesi sistemi
girmiş olacaktır.
Üçüncüsü, paralı bir öğretim olduğu için, daha doğrusu borçlan
ma suretiyle paralı bir öğretim olduğu için öğrenci 4 yıl içerisinde
öğrenimini bitirmek için çaba sarfedecektir. Bu sistemde okuldan
atılmayı, sınıfta bırakmayı da bir tarafa bırakabiliriz, çünkü kalan
kimseye, atılacak kimseye artan omlı bir hak getiririz.
Üniversiteler teşvik edilmiş olacaktır, daha fazla öğrenci almak
için. Yani özetle, bu borçlanma suretiyle modelde devletten fazla bir
para çıkmayacak, ilk etapda öğrenci sadece borçlanacak, öğrenci de
mali bir yük altına girmeyecek gelirleri de azalmayacaktır. Paralı yük
seköğretime geçişte bir ilk adım olmuş olacaktır. Aynı sistemi bazı
değişikliklerle Anadolu liseleri için de uygulamak mümkündür. Tabiiki
çok kısa süre içerisinde ancak bunları arzedebiliyorum. Ayrıntılarını
Sayın Bakanıma arzederim. Üzerinde tartşılabilir zannediyorum.
Sayın Bakanım sadece mevzuata bağlı kalmadan tartışmaya konu
lar getirelim dediği için ben bu konuyu arzettim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Prof. Dr. Kâmil Mutluer’e son derece ilgi çe
kici, üzerinde düşünülmemiş bu modeli teklif ettiği için teşekkürleri
mizi sunuyorum. Ancak, müsaade ederlerse üzerinde tartışmaya ihtiyaç
olan ve bir hayli teferruatlı ve çeşitli yönleri olan bu modeli karar şek
linde almayalım, ancak zabıtlara ilâve edelim.
Çok teşekkür ederiz.
Sayın Prof. Dr. Mahmut Adem.
PROF. DR. MAHMUT ADEM — Sayın Başkan, sayın üyeler; bir
kez daha söylemek istiyorum, bu alanın uzmanı olarak. İlk kez şûra
nın eğitim finansmanına gündeminde yer vermesi beni çok çok mutlu
etti. Burada tabii şunu da görebiliyoruz, Sayın Bakanımız Bakan ol
madan önce eğitim planlaması uzmanıydı bildiğim kadarıyla, Sayın
Yalçıntaş ile birlikte çalıştığı yılları anımsıyorum. Bunun tabii bugün
plansız bir görünüm gösteren Millî Eğitim Bakanlığına yani bir gö
rünüm vereceğinden de hiç kuşkum yok.
Efendim, bundan önceki şûra toplantılarında bazı kararlar almış
tık, oralarda soruldu mesela 8 yıllık temel eğitim veya öğretmen yetiş
tirme konusu. Bunların acaba mali portresi ne olur gibi sorular or
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taya atıldığında, alman cevap şöyleydi. Efendim, bunun maliyet fayda
analizi daha sonra yapılacak, henüz yapılmadı ve tabii uygulamadan da
hiç bir sonuç alınmadı. Sonra Sayın Dinçerler Millî Eğitim Bakanı
olduğu zaman maliyet analizi yapalım dediler, ama o da gerçekleş
medi. Onun için bu alana bu şûrada yer verilmiş olmasını gerçekten
önemli bir olay olarak görüyorum.
XI. şûradayaklaşık 40 bin dolayında eğitim alanında uzman ihti
yacı ortaya çıktı, bu tabii okullardaki kişilik hizmetlerine yönelik psi
kolojik danışma, rehberlik hizmetlerinden tutun da eğitim ekonomisi,
eğitim planlaması, yönetimi ve benzeri alanlarda 40 bin eğitim uzmanı.
Fakat, bakıyoruzki Bakanlığın öğretmen istihdamı ilanlarında hiç uz
man alınmıyor.
Sonuçta eğitim planlaması, eğitim mâliyesi eğitim ekonomisi, hatta
insan gücü plânlaması alanlarında sadece araç değil, bir de insan gücü
açısından alt yapı yetersizlikleri olduğu çok açık. Burada ben komis
yonlardaki çalışmalardan ve daha önceki çalışmalardan bir tarih öğ
retmeninin eğitim finansmanıyla ya da plânlamasıyla ilgilendiğini göz
ledim vey başka bir branştaki öğretmenin. Bu beni gerçekten ümitsiz
liğe şevketti.
O halde, birinci derecede düşünmemiz gereken eğer biz eğitimi
ciddi olarak plânlamak istiyorsak, Sayın Bakanımızın burada olmasını
iyi fırsat olarak görüyorum şahsen, o zaman mutlaka bu altyapının
oluşturulması gerekiyor, yani eğitim plânlamasını iyi örgütleyip bu alan
da yetişmiş uzmanları burada istihdam etmek gerekiyor, gayet tabiiki
bunların özlük haklarıyla, çünkü hatırlıyorum, Sayın Bakanımız da
hatırlayacaklar, 1960 lı yıllarda Savın Karcıoğlu Plânlama Araştırma
Koordinasyon Dairesini çok iyi biçimde örgütlemişti, ama bugün ken
dileri söz, almadılar. Ben isterdimki tecrübelerinden bize bazı şeyler
söylesinler.
Bu birinci gözlemim, ikinci gözlemim; bu uzmanlık hizmetleri ol
madığı için biz eski hocalardan hep duymuşusuzdur araştırma iğneyle
kuyu kazmadır. Bizim Başkanlığımızda yeterli araştırma yapılmadığı
için neyin nerede, ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Bir yaptı
ğımız çalışmada ticaret liselerinde sınıfta kalma ve terklerin yüzde 30
oranında kaynakların savurganca kullanıldığını gösteriyor. Bu az bir
rakam değildir. O halde bu alanın çok iyi araştırılması gerekiyor plân
lanmadan önce.
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İkinci gözlemim, bu sınıfta kalma ve terklerle açık işsiz ve gizli
işsiz öğretmenleri iyi istihdam ederek yeni kaynak yaratılması yerine,
iç tasarruflara ağırlık verilmesinden yanayım. Yeni bakanlığımızda ol
dukça kaynak israfı vardır, bu iş tasarruflarla önemli ölçüde kaynak
yaratılacağına innıyorum, hatta bazı yasal düzenlemeler de ters, bu
uzman konusunda aynı eleştiriyi YÖK için de söyleyebilirim. Üniver
sitelerimizin bizim plânlama uzmanlan için kadrolan vardır, bunlar
başka amaçlarla kullanılıyor, YÖK de bugüne kadar yeterli bir plân
lama faaliyeti gösteremedi. Ben Sayın Mutluer’in bu göreve gelmesin
den önce Sayın Başbakan Yardımıcısı Kaya Erdem, Sayın Mustafa
Yuluğ ile birlikte yükseköğretime maliyet çalışması yapmıştık, o sırada
harçlar konusu gündemdeydi, hatta orada bir terslik te görüyorum.
Harçlar bugün kabullenmiş gibi, ama harçlarla biz öğrencilere medikasosyal hizmetleri, boş zaman değerlendirilmesi, kantin hizmetleri gibi
hizmet sunmak için harç alıyoruz, ama gelin görünki, açık öğretim
fakültesinde böyle hizmetler öğrencilere sunulmaz. Bu öğrencilere fa
kültenin nerede olduğunu bilmezler, onlardan yasal olmayan bir harç
alıyoruz.
Özetleyecek olursam; 1. Altyapının eğitim plânlaması açısından
eğer bu noktada bizden bir katkı isteniyorsa ben hazırım.
Altyapının iyi kurulması.
2. İç tasarruflara önem verilmesi, yeni kaynaklar icadedilmesi,
hatta 222 sayılı Kanunun bir maddesinde devlet gelirlerinin en az yüz
de 2'si ayrılır der. Bakıyoruz bunun binde 5'i ayrılmış 88 bütçesinden.
O halde biz yeni kaynak arayacağımız yerde, hazır çıkmış yasamız var,
bu yasaların işletilmesinden yanayım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Adem e biz de çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Nuri Kinci.
NURİ KİNCİ — Sayın Bakanım, muhterem ■üyeler; uygulamada
bazı noksanlıklar olan bir hususu açıklamaya çalışacağım, bu da be
nim dileğim değil, gelmezden önce mevcut ilkokulların müdürleri bana
bir öneri götürmemi söylediler, o da şu;
Okul aile birliklerinin para toplamalan yasak, her okulun okul
koruma demeklerinin kurulması kanuni bir mecburiyet haline getiril
miştir. Ancak küçük yerleşim birimlerinde okul müdürlüğü yapan ar
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kadaşlar asgari hadllerde bugün bir okul koruma derneğinin hukukî
meselelerinin yerine getirip yasallaşması için en az 250 bin lira gibi
büyük bir meblağa ihtiyaç hissedildiğini söylüyorlar, bunun ne derece
doğru olduğunu bilmiyorum, ancak, otel masrafları, bastırılacak matbu
evraklar vesair giderler de asgari 250 bin liraya malolan okul koruma
derneklerini küçük okulların kurmalarına bugünkü şartlarda imkân
yoktur.
Şimdi Bakanlığa bağlı müdürlükler de ilkokula tahsisat veremedi
ğine göre, eskiden şöyle bir uygulama vardı. Merkezi okullarda yok
sul öğrenciler koruma dernekleri kuruldu, tek tip mukbuz bastırır
lardı, bunlarla diğer üye okullar para toplar, kendi kırtasiyle ihtiyaç
larını karşılarlardı. Bu da son düzenlemelerde kaldırıldığından, bil
hassa ilkokullarımızda kırtasiye giderlerinin karşılanması çok zor hale
gelmiştir, hatta okul müdürlerinin çokları simit satmak suretiyle kendi
ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetinde bırakılmışlardır. Bunun da hiç
bir yasal yönü yoktur. Gerek okul müdürleri, gerekse bu işle görevli
ler töhmet altında kalmaktadırlar.
Mümkünse, eski uygulamada olduğu gibi ya eski öğrenci koruma
dernekleri ihdas edilsin, basılacak makbuzlarla okul ihtiyaçları karşı
lansın veya kanuni bir düzenleme yapılarak il merkezinde bir okulda
okul koruma derneği kurulsun, diğer bütün okullar bu derneğe üye
olsunlar, tanzim edilecek makbuzla vatandaştan para toplansın, bu
okulların ihtiyaçları karşılansın.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Biz de teşekkür ediyoruz efendim.
Bu teklifinizi temenniler içinde zabıtlara geçirdik, teşekkür ederiz.
Sayın Rauf İnan.
RAUF ÎNAN — Sayın Bakan, savın üyeler; bu şûranın önceki şû
ralardan çok farkı vardır, bu şûra önümüzdeki zaman içinde millî eği
tim alanında bir reformu amaçlamaktadır. Bu reformun gerçekleşe
bilmesi iki koşula bağlıdır. Birisi, yeterince öğretmenin yetiştirilmesi.
Bugün Millî Eğitim Bakanlığı gerçekte düzeltimi yapabilmesi için Himalaya Dağı gibi büyük sorunlar karşısmdadır. En başta yüzbinlerce
öğretmenin kısa sürdee yetiştirilmesi. İkincisi de, bunu yapabilmesi
için eğitim finansmanı. Burada bu komisyonun hazırladığı raporu öv
güyle kutlarım, ancak beni huzurunuza getiren şudur; geçmiş yıllarda
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bu alanda verilmiş kararların, hatta yasalardaki maddelerin zamanla
gerçekleştirilmemiş olmasıdır, o kuşku beni huzurunuza getirmiştir.
Örneğin, 222 sayılı Yasada bütçenin yüzde 10 undan eksik, olmamak
üzere, il bütçelerinin yüzde 20’si, belediye bütçelerinin yüzde 5'i falan,
ama bir de köy bütçelerini, köy bütçeleri ile il bütçelerinin herhalde
gerçekleştiğini sanıyorum öbürlerinin zamanla üstünden atlandı geçildi.
Bu her zaman bir kuşkudur, acaba gerçekten bu olacak mı ve bu re
formu bu Bakan ki, onu yapacak kişiliğini birkaç gündür görüyoruz,
daha doğrusu Bakan olduğu günden beri de sözleriyle bu kişiliğe sahip
olduğunu göstermiştir.
Bugünkü hükümetlerin eğitim tarihimizde büyük yeri vardır. Ye
tişmiş birkaç eğitim bakanı gibi ve o dönemlerin hükümetleri gibi.
Efendim, bütçede konmuş olan ödeneklerin kullanılmasında savur
ganlıktan kaçınmak gerekir. En yoksulluk dönemlerinde millî eğitime
yeterince pay ayrılmıştır ve onunla da büyük atılımlar sağlanmıştır,
1940'larda sağlanmış olan okuma-yazma seferberliği halk eğitimi sefer
berliği, köy eğitimi seferberliği, teknik eğitim seferberliği, sanat eği
timi seferberliği, kültür seferberliği ve yayım seferberliği; bunlar o yıl
larda gerçekleşmiştir, fakat onların o yıllarda konmuş olan ödenekler
kullanılırken en ufak bir savurganlığa yer verilmemiştir. O zaman
Millî Eğitim Bakanlığında bir tek otomobil vardı, onu da Bakan kul
lanırdı. Öyle bir özverilik içinde ancak bu gerçekleşebilir. Böyle bir
düzeltimin gerçekleşebilmesinin bir koşulu da, Bakanlıktaki görevlile
rin bunu yapabilecek nitelikte olmalarıdır.
Bu konuda burada konuşanları candan kutlarım, Savın Kaya Özdemir'in değindiği bir noktaya ben de değinmek isterim. O diyordu ki,
demokrasi ile millî eğitim finasmanı arasında büyük bir bağıntı var
dır, demokrasi görüşü ve isteği ile. Nitekim en yoksulluk yıllarında
adı hiç geçmeyen demokrasinin gerçekleşmesi, önündeki zaman içinde
gerçekleşmesi için yapılan harcamalar bunu açıkça göstermiştir, ama
sonraki yıllarda da demokrasiden çok söz edildiği halde, millî eğitime
ayrılan ödeneklerin hiç de bunu gerçekleştirecek nitelikte olmadığını
göstermiştir.
Sayın Bakan size gönülden teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum, bilhassa yılların değerli bir
eğitimcisinden bu sözleri duymak bütün mesailerimizi kat kat karşı
lıyor efendim.
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Sayın Turhan Onur.
TURHAN ONUR — Sayın Bakan, sayın üyeler; Millî Eğitimde fi
nansman en önemli husus olduğundan mutabıkız ve bunun en büyük
en önemli kaynağı devlet bütçesidir, ancak ikinci kaynak, uluslararası
durumda da orta ve yüksek öğretimde harçlardır. Burada bu maddeyi
gönülden tasvip ediyorum, bunun üerinde önemli durulması gereğine
inanıyorum. Hatta bu konuda Bakanlığın ayrı bir çalışma yapması ve
bu çalışmaya maarif camiasının yanında, sanayi, tarım ve hizmet sek
törlerindeki işçi ve işverenlerle ve diğer kuruluşlarla beraber yapma
sında yarar vardır. Çünkü geniş ve toplumu ilgilendiren bir konudur.
Parasız öğrenci yahut da harçlardan muaf olma konusu var. Bu
nun üzerinde durmamızın nedeni de, Türkiye’deki hızlı nüfus artışıdır.
Bu gün her yıl bir milyon yeni öğrenci okula başlıyor, 40 kişiden 25
bin derslik, 25 bin öğretmen demektir ve bu kademe kademe iler
leyecek.
Bu büyük rakam da dikkate alınarak finansmanın üzerinde önem
le durulması gerekir.
Öğretmen Yardımlaşma Kurumu ve vakıf şirketleri. Benim Tür
kiye'de son 40 yılda gördüğüm deneyimler ve daha önceden de okuduk
larıma göre bunlar arzu edilen başarıyı gösteremiyorlar. Gerek bek
lenen katkıyı gösteremiyorlar, bu hususta yapılacak çalışmaların pek
yararlı olmayacağı kanısındayız ve buradan olan gelirlere lütfen bağ
lanmayalım, Merhum babamın, 1940'larm başında Öğretmenler San
dığına vermiş olduğu paralarının karşılığı 25 ve 100 liralık üç tane Öğ
retmenler Bankası hisse senedini hatıra olarak saklıyorum.
Raporda bir başka konu, toplu konut kooperatiflerinde arsa mec
buriyeti. Ben buraya arsa ve temel eğitim okulu yapılma mecburiyeti
diyorum. Yine organize sanayi bölgelerinde meslek lisesi yapılma mec
buriyeti, arsa yetmez, binanın yapılması mecburiyetini koyalım derim.
Ayrıca da, biraz evvel alman karara işverenler olarak gönülden ka
tılıyorum, 3308 sayılı Kanunun emretmiş olduğu fonları hemen ödeme
miz kararma katılıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur.
Şimdi acaba gözünden kaçtımı diye o maddeyi tekrar okuyorum.

m
"8. Toplu konut kooperatiflerince yapımı plânlanan konut sayısı
ve iskân edilecek nufus durumuna göre kooperatiflere, kişi ve kuruluş
lara bu yerlere gerekli okulun yapıpıı ve arsanın karşılıksız verilme
mecburiyeti getirilmeli/'
Çünkü bu benim baştan beri savunduğum bir iş, şimdi "sanayi
siteleri, organize sanayi bölgeleri içinde çıraklık eğitim merkezi arsa
larının kooperatiflerce bedelsiz tahsis edilmesi, hizmet binalarının
sitelerle birlikte yapılması temin edilmelidir." deniyor.
Siz şimdi buraya endüstri meslek lisesi olsun diyorsunuz yalnız
tabii Türkiye'de organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri artık ilçe
seviyesine dağıldı, eğer bunu getirirsek bazan 50 işyerlik küçük sanayi
siteleri var, mümkün olmaz o zaman organize sanayi bölgeleri diyor
sunuz...
Evet, sanayi siteleri ve organize sanayi bölgesi içinde...
Bu, 9 uncu maddeye ilaveten "yapılması temin edilmelidir. Ayrıca,
organize sanayi bölgelerinde belirli bir kritere göre endüstri meslek li
selerinin yapımı sağlanmalıdır. Bu, organize sanayi bölgeleri tarafın
dan finansmanının sağlanması suretiyle."
Bu şekilde tatminkâr mı efendim?
Bu konuda karşı görüş var mı? Yok.
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sayın Prof Dr. Ömer Saatçıoğlu.
PROF. DR. ÖMER SAATÇIOĞLU — Sayın Bakanım, şûranın de
ğerli üyeleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Özellikle Sayın Bakanı
mız lütfettiler, bana da konuşma fırsatı tanıdılar, ayrıca kendilerine
şükranlarımı iletmek isterim.
Efendim, konunun önemi üzerinde çok duruldu, bendeniz şûrada
o komisyonda çalışan bir kişi olarak ve biraz da raporun hazırlanma
sına katkısı olan bir kişi olarak görüşlerimin önemli bir bölümünü za
ten iletmiş bulunuyorum, ancak Sayın Bakanın atıfta bulunmuş olduğu
kulislerdeki görüşlerim hakkında da şöyle bir geçmişi hatırlamaya ça
lıştım, Sayın Bakana biz görüşlerimizi çeşitli vesilelerle iletiyoruz. Ben
den evvelki konuşmacıların Sayın Bakan hakkında söylediklerinin hep
sine katılıyoruz ve hatta bugün de kendilerine bir konuda görüşümü
zü konuşmamdan sonra arzedeceğim.
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Konu gerçekten çok önemli, işin içinde ülkenin bilimsel saygınlığı
var. Finansın giderek düşmesi, dolaylı olarak bilimsel saygınlığımızı
da etkiler hale geldi. Ben izninizle raporda değinmediğim, fakat ko
misyonda konuşmamda belirttiğim bazı istatistiklere dayanarak açık
lamalar yapmak istiyorum.
Yüzde 8,6’lara düşmüş, herkesçe kabul edliyor, fakat o bence da
ha da az. Biliyorsunuz son zamanlarda yüzde 8’lik düşmeler ve serbest
bırakmaları da gözönünde bulunduracak olursak, fiilen gerçekleşen
miktarın daha düşük mertebelere indiğini görerek üzülüyoruz.
Yapmış olduğumuz bir çalışmada ücretler konusunda da büyük
gerilemeler olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda ODTÜ'deki bütçe rakam
larının değerlendirilmesinde personel ödemelerinde üçte birlik gerile
me vardır. 78 fiyatlarıyla öğrenci basma ayrılan bütçe ödeneği 90 bin
lira iken, 87-88 yılında bu rakamın 25 bine düştüğünü görüyoruz. Per
sonel ödemelerinde de üç katı kadar düşme var.
Başka bir çalışmada ise, 60’lı yıllardaki üniversitedeki ücretlerle
şimdiki ücretleri karşılaştırdığımızda, hayat standardını hesaba kat
madığımız zaman şu anki ücretlerin 1,75 ile çarpılması gerektiğini gö
rüyoruz. 60 yıllarına nazaran hayat standardında yüzde yüzlük bir ar
tış olduğunu saptadık, buna göre bu rakamın 2 ile çarpılarak, yani
3,5 indeksine çevrilmesi gerekli, yani üniversite öğretim yelerinin 601ı
yıllardaki ücret seviyesine gelebilmesi için şu andaki alman ücretle
rin 3,5 ile çarpılması gerektiği ortaya çıktı. Bunlar somut, bilimsel ça
lışmalardır. Bütçe gerilemesine ışık tutar amacıyla size bu bilgileri ak
tarmayı borç olarak bildim, onun için size iletiyorum efendim.
Eğitim sistemleri temelden bir hizmet sektörüdür ve hizmetin ka
litesi çok önemlidir. Hizmetin kalitesi dediğimiz zaman da hizmeti ve
ren kişiler, yani öğretim elemanları ve destek personelidir. Şimdi ve
rimin arttırılması için doğal olarak öğretim elemanlarının tatmin ol
muş bir düzeye gelmesinde büyük yarar var. Aynı derecede önemli bir
husus da, destek personelinin kalitesi de çok önemlidir. Destek per
soneli dediğimiz zaman, mali ve idari işlerden sorumlu kişiler, yapı ve
teknik işlerinden sorumlu kişiler, sağlık, kültür, spor işlerinden so
rumlular, üniversitelerin imalathaneleri varsa orada çalışanlar, genel
sekreterlik ve idari kadrolarda çalışanlar. Şimdi onlara da baktığımız
zaman, görüyoruz ki maalesef eğitim sistemi diğer sektörlere nazaran
bir gerilme göstermiş ve bu kişilere özel tazminat ve zamlar çok az
bir şekilde verilmiştir. Örneğin, üniversitenin idari ve mali işlerinden

491

sorumlu bir daire başkanmm eline geçen miktarla başka bir sektördeki
aynı görevi yapan kişinin maaşı karşılaştırıldığında üniversitelerde
aleyhte bir durum olduğu gözüküyor. Öte yandan, yapı işlerinde de
aynı durum var. Bir kontrol mühendisine verilen ücretle piyasa değer
lerinin yaklaşık dörtte biri mertebesinde. Ülkenin kaynakları son de
rece sınırlı, yatırımlarda gecikmeler oluyor, yapılan yatırımların etkin
bir şekilde gerçekleşmesi için bu türlü teknik insanlara ihtiyaç vardır.
O bakımdan, benim burada somut önerilerimden biri; Tabii herkesin
söylemiş olduğu ücretlerin normal düzeye getirilmesi, öğretim eleman
larının öğretmenlerin ücretlerinin normal düzeye getirirken ve destek
personeline yeni imkânlar yaratılmasının çok önemli olduğunu burada
vurgulamak isterim. Çünkü onlar bir bütündür, öğrenciye servis ve
ren, öğrencinin hizmetini yükselten...
Diğer konu, sağlam bir bütçe sisteminin geliştirilmesi. Raporda da
var, açmak için biraz bilgi vereceğim size. Sağlam bütçe sisteminden
şunu kastediyoruz. İhtiyaçları doğru saptamak, belirlenecek anahtarlara
göre mevcut kaynağı o bütçe kalemlerine aktarabilmek.
Tabii bunun çeşitli bilimsel yaklaşımları var, sanıyorum onlardan
yararlanmakta büyük yarar var. Maliyet esasına göre bütçe yapmak.
Biz yine üniversitede maliyet hesabı yaptık ve Savın Bakanımıza da
bunu arz ettik, YÖK üyelerimize de arz ettik bu durumu. Oradaki ra
kamlara baktığımızda, ODTÜ’nün öğrenci maliyetleri 88 yılında ger
çekleşen bütçe ödeneklerine göre 1-3 milyon arasında değişiyor. Tabii
bir gelişme yok, iki katı gelişme söz konusu olsa, bu maliyetler ikişer
katlanarak 2-6 milyon olarak gerçekleşiyor.
Dolayısıyla, alınacak bütçelerin öğrenci sayısına ve maliyet esasına
göre uydurularak yapılmasında o kurumlarm gelişmesi bakımından
son derece önemli gördüğümüzü ifade etmek isteriz.
Biraz evvel vermiş olduğum istatiskiler çerçevesinde son 10 yıldaki
bu gerilemeye karşın 88 yılında almış olduğumuz bütçe bizi 78 yılma
getirmeye çok yaklaşık. O bakımdan, bu yaklaşımı bize sağlayan başta
YÖK un değerli üyelerine, Maliye Bakanlığına ve DPT ye tabiiki büt
çeyi onaylayan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arzetmek isteriz. Da
nsı öğrenci sayısına. Zira, 78’de 8500 iken 18 bin öğrenci için hizmet
veriyoruz.
Bazı somut öneriler getirmek istiyorum. Bu bütçe sistemi yanında
sanıyorum üniversitelerin ve eğitim kurumlannm kendi kavnaklannı
yaratabilir ve kullanabilir esnekliğe getirilmesi. Bunu mali özerklik
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olarak ben tarif etmiyorum, bazı kalemlerde yöneticilere yetkilerin ve
rilmesi ve esnek kullanım mekanizmalarının geliştirilmesi diye tarif
ediyorum. Bir bakıma bürokrasiden arınmak, rasyonel karar vererek
paranın rasyonel kullanımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi.
Üçüncü somut önerimiz; kendi kaynağını yaratıp kullanma mekaniz
masının geliştirilmesi.
Dördüncü somut önerimiz; yine öğretim elemanlarının verimini
arttırmak, parasal desteğini sağlamak üzere lojman politikasını eğitim
sistemleri içinde uygulamak. Biraz evvel sözü edildi, çeşitli hizmet ve
değeri ölçülemeyen, pmeğin Silahlı Kuvvetler gibi sistemlere uygula
nan mekanizmaların sağlık, eğitim, Süahlı Kuvvetler, para harcamak
tan kaçımlamayacağı üç önemli hizmet sistemi olarak benzer yörtemi
eğitim sektöründe de uygulamasını salık veriyoruz.
Spor tesislerine destek; keza üniversiteler spor kültürünün, bilin
cinin ülkede yayılması için çok önemli mekanizmalardır. Bunları ta
mamıyla bir özveriyle ve gönüllü olarak yaparlar. Özverili ve gönüllü
faaliyet gösteren birimlere devletimizin desteğinin giderek artmasını
temenni ediyoruz.
Başka bir önerimiz, yine gelir kaynağını arttırmak üzere sanıyo
rum burada endüstri kesiminden gelen üyeler de var, endüstrinin üni
versiteyi şimdikinden daha fazla destekler bir hale gelmesi için me
kanizmaların geliştirilmesi. Bu, bir bakıma endüstri - üniversite işbir
liği demektir. Endüstrinin üniversiteyle içiçe olması ve şu sıralarda
gerçekten ülke için çok önemli olan ürün ve teknoloji geliştirmede elele
gitmenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bunu her yerde söyleyeceğiz,
burada da söylemeyi yine bir bilim adamı olarak borç biliyorum.
Bir başka önerimiz; üniversitelerde, döner sermayelerde uygula
malı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalardan biz vergi öderiz,
gelir vergisi. Bir yandan kaynak yaratmak için çeşitli mekanizmaları
denerken, öte yandan devlete vergi veriyoruz. Tabiiki şurasını kabul
ediyorum, vergi mekanizmasının bir şekilde delinmesi lâzım, ama teş
vikler getirerek, nasılki bir ihracat politikasını desteklemek için bir
teşvik mekanizması geliştirilmiştir, araştırmaları da desteklemek ve
teşvik etmek için üniversitenin gelirini arttırmak için uygulamalı araş
tırmalardan veya araştırma gelirlerinden vergilerin asgari düzeye indi
rilmesi yönünden somut bir öneri getiriyoruz.
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Şimdiye kadarki öneriler finans ve genel eğitim sistemiyle olan
önerilerdi, ben şimdi sayın şûraya ve Sayın Bakanımıza temelde 3 öneri
arzedeceğim. Bana davetli söz verdiklerinden, ondan cesaretlenerek.
Birincisi, şûra raporlarının öneri kısımlarında ve içerikleri bakı
mından benzerliklikler ve çatışmalar var. Sanıyorum Bakanlığımız redakte edeceklerdir ve önemli olan konulan sıralayacaklardır. Bunun
hemen arkasından yapacağım bir öneri de, bu konular üzerinde aynntılı şekilde araştırma yapılması, sağlıklı yollann araştırmalar yoluyla
çizilmesi ve belki de başka platformda bunun tartışılarak uygulamaya
gidilmesinde çok büyük yarar olduğu kanısındayım. Çünkü, eğitim
sistemlerinin vermiş olduklan hizmet kişileredir, insanadır, aynı sağlık
sisteminde olduğu gibi. Kişiler üzerinde deney yapmak yerine, biraz
araştıncı olmak ve alınacak bilgiler ve doğru kararlar çerçevesinde
hareket etmekte büyük yarar olduğu kanısındayız.
Son bir önerimiz; inancımdan dolayı şu anda ülkemizin iki temel
konuda seferberlik ilân etmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi;
kaynakların etkin ve verimli kullanılması yönünde bir seferberlik.
İkincisi ise, eğitim seferberliğidir. Her iki seferberliğin en kısa zaman
da ilân edilmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyor teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Çok Teşekkürler Sayın Saatçıoğlu.
Efendim, görüşmeler bitmiştir teşekkür ederiz.
Eğitimin Finansmanı Komisyonu Raporunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, bir söz talebi varmış, Divan olarak unutmuşuz.
Özde-Bir Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ankan’ın söz istemi.
Herhalde o "özel kurs ve dersanelerden belli bir oranda pay alın
ması sağlanmalıdır" ibaresine itirazınız olacaktı, efendim isterseniz
Fatih Sultan Mehmet’in dediği gibi, "diğer kardeşlerin duyarsa bu bir
altını da vermem" demiş ya, bunu tartışmaya açarsak, özel kurs ve
dersaneler derhal kapanmalıdır diye bir netice çıkacak, şûranın tema
yülünü öyle hissediyorum, biraz evvel oralardan bağırıyorlardı, ister
seniz bundan vazgeçelim, zaten oylamayı da yaptık.
Teşekkür ederim.
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A — Türk Eğitiminin Finansman K aynakları:

Karar 1. Konsolide bütçeden her yıl bütçe kanunları ile Millî Eğitim ’e (Yüksek Öğretim dahil) ayrılan payın % 15'in altına düşmemesi
hususunun bir kanun hükmüne bağlanması.
Karar 2. Özel idareden, bütçenin hazırlanma yılma göre iki yıl
öncesinin geliri dikkate alınarak ayrılan % 20’lik payın artırılması için
gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması.
Karar 3. Ortaöğretimde öğrencilerin eğitim harcamalarına katıl
malarını sağlayıcı hukukî düzenlemelerin getirilmesi; ancak, bu dü
zenleme yapılırken ödeme gücü yeterli olmayan öğrencilerin burs ve
kredi ile desteklenmesi.
Karar 4. Belediye gelirlerinden de % 10’dan aşağı olmamak üzere
Millî Eğitime pay ayrılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapıl
ması.
Karar 5. Döner sermayelerin iyileştirilmesinin, uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve kârının kendi bünyesinde hemen kullanılır hale geti
rilmesinin sağlanması.
Karar 6. Millî Eğitim Vakfının, vakıf şirketleri kurarak üretici
bir hüviyete kavuşturulması ve sağlanan kaynaklarla eğitim hizmetle
rinin yaygınlaştırılması.
Karar 7. Okulların her türlü bağış, kurs gelirleri kantin gelirleri
ve diğer benzeri mahallî gelirlerinin toplanıp aynı okulda kullanılabil
mesini sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesi için gerekli mevzulat
düzenlemesinin yapılması.
Karar 8. Toplu konut kooperatiflerince yapımı plânlanan konut sa
yısı ve iskân edilecek nüfus durumuna göre kooperatiflere, kişi ve ku
ruluşlara, bu yerlere gerekli olan okulun yapımı ve arsanın karşılıksız
devri mecburiyetinin getirilmesi, gerektiğinde koperatiflere bu maksatla
lüzumlu kredinin Toplu Konut İdaresinden sağlanması.
Karar 9. Sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri içindeki Çı
raklık eğitim merkezleri arasalannm kooperatiflerce bedelsiz tahsis
edilmesi; ayrıca, organize sanayi bölgelerinde belirli bir kritere göre
endüstri meslek liselerinin yapımının sağlanması
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Karar 10. Belediye Gelirleri Kanununda lüzumlu değişiklik yapıl
mak suretiyle okullarımızdan talep edilen ruhsat, ecrimisil, asfalt ve
tretuvar katılma payı, aglikasyon ücretleri gibi ücretler için muafiyet
getirilmesi.
Karar 11. TRT'nin reklâm gelirlerine eğitim payı ilâve edilerek
bunun eğitim hizmetlerine tahsisinin sağlanması.
Karar 12. Özel Kurs ve Dershanelerden, bu konuda köklü çözüme
gidilinceye ve düzenlemeler yapılıncaya kadar belli bir oranda pay alın
masının sağlanması.

B — Eğitim Yatırım ları:
Karar 1. Kaynak tahsisinin belli plân ve program esaslarına uygun
şekilde yapılması; bütçe sisteminin geliştirilmesi; ihtiyaçları doğru
tesbit edecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak bir kaynak tahsis meka
nizmasının geliştirilmesi.
Karar 2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ödenek aktarılarak kay
nak kullanılması yerine, Bakanlık merkezi ve İl Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Müdürlükleri bünyesinde yatırım hizmetlerini yürütecek sayı
ve nitelikte kadrolaşmanın sağlanması; kaynaklann bu yolla kullanıl
ması; bu konuda gerekli mevzuat değişikliğine gidilmesi.
Karar 3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesinin (P)
bendine bütün eğitim kurumlannm dahil edilerek kapsamın genişletil
mesi suretiyle uygulamalara kolaylık ve işlerlik kazandırılması.
Karar 4. Eğitim yatırımlarının ve eğitim finansmanının rasyonel
plânlanması ve gerçekleştirilmesi için stokun tesbit edilmesi, değerlen
dirilmesi, eğitim yapıları ihtiyacının ve bunların mahalli dağılımının
belirlenmesi.
Karar 5. Eğitim yatırımlarına yapılan harcamalara süreklilik ve
istikrar kazandınlabilmesi için uygun vadeli bir maliyet plânının hazır
lanması.
Karar 6. Eğitimde tip projelerin, yeniden gözden geçirilerek daha
verimli, daha vasıflı ve tasarruflu hale getirilmesi.
Karar 7. Kaynakların kullanılmasında adem-i merkeziyetçi sisteme
gidilmesi, yetki ve sorumlulukların merkezden mahalli idarelere hatta
kurum seviyesine kadar indirilmesinin sağlanması,
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Karar 8. 3194 Sayılı îmar Kanununda, îmar programlarının yapıl
ması ve uygulanması, özel mülkiyetteki alanlann kamulaştırılması, lü
zumlu ödeneğin tahsisine bağlı olduğundan, aynı kanunun gerekli öde
neğin yıllık bütçeye konulmasına ait hükmüne işlerlik kazandırılması
veya kanunda kamulaştırılmanın Belediyenin kendi malî imkanına bı
rakılacak şekilde değişiklik yapılması.
Karar 9. Dağınık yerleşim birimlerindeki öğrencilerin merkezi okul
larda toplanması; ortaokullaşmannı sağlanması için de “Merkezi Or
taokul bölgelerinin" oluşturulması.
Karar 10. Öğretmenlere sosyal imkanlar sağlanması bakımından
Öğretmenler Yardımlaşma Kurumu (ÖYK) nun kurulması.
Karar 11. Öğretmenevleri ve dinlenme tesislerinin geliştirilmesi ve
süratle çoğaltılması cihetine gidilmesi.
Karar 12. Genel Ortaöğretimde; ikili öğretimin 60-70 kişilik sınıf
ların bulunduğu ve şehirleşme hızının yüksek olduğu yerleşim birim
lerinde eğitim alt yapısının öncelikle tamamlanması ve iyileştirilmesi
amacıyla, yatırımlarda bu yörelere öncelik verilmesi; inşaatların kısa
sürede bitirilmesini sağlayıcı sistemlerin geliştirilmesi.

.

VIII.
BÖLÜM

ÖĞRETİM
PROGRAMLARI

—

ÖĞRETİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

A — ÖĞRETİM PROGRAMLARI KOMİSYONU
B — KOMİSYON RAPORU
C — RAPOR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER
D — KARARLAR

BAŞKANLIK DİVANI
Haşan Celâl GÜZEL (Başkan)
Prof. Dr. Orhan OĞUZ (Bşk. V.) — Doç.

Dr. İhsan SEZAL (Bşk. V.)

Yrd. Doç. Dr. Alemdar YALÇIN (Raportör)

SÖZ ALANLAR
Doç. Dr. Sadık K. TURAL (Raportör) — Faruk ÇAM (Raportör)
Prof.

Dr.

Amiran

KURTKAN,

Fikret ÜÇCAN,

Şahin ALPAY,

S. Ahmet ARVASt, Prof. Dr. Türkân AKYOL, Lütfü AKCAN,
Selçuk KANTARCIOĞLU,

A

—

Sıra
No

Ö Ğ R E T İ M

P R O G R A M

Adı Soyadı

L A R I

K O M

Üyelik
Durumu

İ S Y O N U N U N

Ü Y E L E R İ

Unvanı - Görevi - Adresi

1.

Prof. Dr. Yaşar Yücel

Tabiî Üye

Türk Tarih Kurumu Başkanı
ANKARA

2.

Nadir Ünal

Seçimle
Gelen Üye

Tapu ve Kadastro Genel Müd. Eğt.
Dai. Başkanlığı - ANKARA

3.

Prof. Dr. Mustafa Aydın

Seçimle
Gelen Üye

İnönü Üni. Eğit. Fak. Dekam
MALATYA

4.

Prof. Dr. Refet Yinanç

Seçimle
Gelen Üye

Gazi Üniversitesi İ. İ. B. Fak. Öğretim
Üyesi - ANKARA

5.

Prof. Dr. Fatma Varış

Davetli Üye

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi - ANKARA

6.

Akın Şehirlioğlu

Seçimle
Gelen Üye

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Eğitim
Daire Bşk.-ANKARA

7.

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun

Müşahit

Hacettepe Üni. Öğretim Üyesi
ANKARA

8.

Doç. Dr. Meral Aksu

Seçimle
Gelen Üye

O. D. T. Ü. Eğitim
Üyesi - ANKARA

9.

Doç. Dr. Beyza Bilgin

Müşahit

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi - ANKARA

10.

Doç. Dr. Mustafa Balcı

Müşahit

Mesleki ve Teknik Araştırma Genel
Merkezi Başkanı - ANKARA

11.

Dr. Cezmi Bayram

Seçimle
Gelen Üye

Tercüman Lisesi Öğretmeni Topkapı
İSTANBUL

12.

Dr. Cihangir Özcan

Seçimle
Gelen Üye

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. Eğitim
Genel Müdürü - ANKARA

13.

Mustafa Güran

Seçimle
Gelen Üye

İçişleri Bakanlığı Eğt. Dai. Başkanlığı
Şube Müdürü - ANKARA

14.

Dr. Hüseyin Ağca

Seçimle
Gelen Üye

Genelkurmay Başkanlığı - ANKARA

Fakültesi Öğretim

15.

Osman Aksoy

Seçimle
Gelen Üye

Yukarıköy İlkokulu Öğretmeni Maçka
TRABZON

16.

Doğan Ergüder

Seçimle
Gelen Üye

Motor Teknik Lisesi Müdürü Yenişehir
İZMİR
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Unvanı - Görevi - Adresi

17.

Cemile Okur

Seçimle
Gelen Üye

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu Öğretmeni Köyceğiz - MUĞLA

18.

Müzeyyen Karatekin

Seçimle
Gelen Üye

Yunusemre Pratik Kız Sanat Okulu
Öğretmeni Yenimahalle - ANKARA

19.

Gülay Yonucuoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma
Enstitüsü Öğretmeni - İSTANBUL

20.

Seyit Ahmet Olgun

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu İmam - Hatip Lisesi
Öğretmeni - Beykoz - İSTANBUL

21.

Bünyamin Şerefbaba

Seçimle
Gelen Üye

Sekreterlik Meslek Lisesi Öğretmeni
İSTANBUL

22.

Ayşe Sönmez

Seçimle
Gelen Üye

Anadolu Otelcilik Turizm Meslek
Lisesi Öğretmeni - ANKARA

23.

Hüseyin Demir

Seçimle
Gelen Üye

Aydınlıkevler
ANKARA

24.

Gülay Bayrı

Seçimle
Gelen Üye

Ortopedik Özürlüler Okulu Öğretmeni
ANKARA

25.

Saniye Altay

Seçimle
Gelen Üye

Öğretilebilir Çocuklar Okulu
Öğretmeni - Ulus - ANKARA

26.

Güler Sürücü

Seçimle
Gelen Üye

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi
Öğretmeni - Kadıköy - İSTANBUL

27.

Recep P. Çulcu

Seçimle
Gelen Üye

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
ADANA

28.

Ali Küçükkartallar

Seçimle
Gelen Üye

100. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezi
KONYA

29.

Ömer Özcan

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Müdürü - AYDIN

30.

Nurullah Özkılıç

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü
Batman - SİİRT

31.

Mustafa Uzun

Seçimle
Gelen Üye

Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Müdürü Salihli - MANİSA

32.

Meral Çitici

Seçimle
Gelen Üye

Mersin Kız Meslek Lisesi Müdürü
İÇEL

Körler

Okulu Müdürü
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Sıra
No

Adı Soyadı

Üyelik
Durumu

Ünvam •Görevi - Adresi

33.

S. Özen Seçgel

Seçimle
Gelen Üye

Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Patnos
AĞRI

34.

Cihan Yamakoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Adalet Bakanlığı Eğitim Dai. Başkanı
ANKARA

35.

S. Ahmet Arvasi

Davetli

Türkiye Gazetesi - İSTANBUL

36.

Saadet Berna

Müşahit

Paris Caddesi Şimşek Sokak No : 15/2
Kavaklıdere - ANKARA

37.

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu

Davetli

UNESCO Türkiye Millî Komisyon
Başkanı - ANKARA

38.

Suna Karakaya

Seçimle
Gelen Üye

Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat
Okulu Öğretmeni Çankaya ANKARA

39.

Mustafa Kuşçuoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Mithatpaşa An. Tek. Lisesi Öğretmeni
İZMİR

40.

0 . Salih Ramazanoğlu

Seçimle
Gelen Üye

Antakya Lisesi Müdürü Eliyle
HATAY

41.

Ayla Selışık Tamar

Davetli

Yeni Asır Gazetesi - İZMİR

42.

Dr. Abdurrahman Demirtaş

Davetli

43.

Aydın Çulfaz

Seçimle
Gelen Üye

D.P.T. Müsteşarlığı Uzmanı
ANKARA

44.

Asuman Yücel

Müşahit

Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı Müşaviri - ANKARA

45.

Akın Yaraman

Seçimle
Gelen Üye

T.C. Ziraat Bankası Eğitim Dairesi
Başkam

46.

Ekrem Özger

Seçimle
Gelen Üye

T.S.E. Müşaviri - ANKARA

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 67/13
' Maltepe - ANKARA

B

—

Ö Ğ R E T İ M

P R O G R A M

L A R I

K O M

İ S Y O N U

R A P O R U

GİRİŞ

Eğitim sistemimiz içinde öğretim programlarının Atatürk İnkılâp
Te İlkeleri, Anayasa ile birlikte Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan ve
temel ilkeleri, Kalkınma plânları doğrultusunda, kişinin ve toplumun
her alandaki ihtiyaçlarına uygun, çağdaş, üretime yönelik, bilgi ve beceri
kazandırıcı; çağın ve geleceğin bilgi, teknoloji ve haberleşme toplumuna
uyabilen, millî kalkınma için gerekli insan gücünün yetiştirilmesini dik
kate alabilecek nitelikte olması; öğrenciye, hür ve demokratik düşünceyi,
sevgiyi, hoşgörüyü kazandırması, teoriyi uygulamaya dönüştürebilmesi
yeteneğinin geliştirilmesine yönelik usûl ve tekniklere uygun şekilde ha
zırlanması gerekmektedir.
Ayrıca öğretim programlarının, muhteva bakımından genç nesillere
millî kimlik kazandırmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün sürekli
ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, kendi geçmişlerini, mânevi
ve millî kültür değerlerini öğrenmede yardımcı olacak şekilde, sürekli
olarak İlmî bir yönötemle geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Her kademe ve türdeki okulların bütün faaliyetlerini ve çocuğun öğ
renimi ve bütün hayatını etkileyen eğitim programları, belli bir eğitim
kademesine has olarak öğretilen disiplinlerden oluşan öğretim program
ları ile, her dersin amaçlarını, fonksiyonlarını, ünitelerini ve uygulama
ilkelerini kapsayan ders programlan, birbirinin içinde helezoni biçimde
ele alınmalıdır.
Öğretimin niteliğini tayin eden programlar ve bunların geliştirilme
sinde dikkate alman amaç, süre, muhteva, metod ve değerlendirme ya
nında programlara etki eden bütün canlı ve cansız faktörleri dikkate
alınmasına özen gösterilmelidir.
H ED EFLER

Öğretim programları, bir eğitim sisteminin hedef aldığı insan tipini
yetiştirmede en önemli araçtır. İnsan tipinin esaslarını ise, millet ve ül
kenin özellikleri, ihtiyaçları, değişen ve gelişen yurt ve dünya şartları
tayin eder.
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Eğitim bu hususları temin eden yegâne araçtır. Burada eğitimin iki
önemli fonksiyonu ortaya çıkmaktadır: Millî Kültür değerlerinin korun*
ması ve yenilikçilik. Eğitim programlarının geliştirilmesinde bunların
birbirine tercihi önceliği söz konusu olmamalı ve iki fonksiyonun den
gelenmesine dikkat edilmelidir.
Millî Eğitimin Temel Kanunu nda ifadesini bulan, Türk insanının;
1. Atatürk İnkılap ve İlkeleri, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı;
2. Türk milletinin millî, ahlâkî, İnsanî, manevî ve kültürel değerle
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren;
3. Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çaışan;
4. İnsan haklarını ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu
riyetine karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranış haline
getiren;
5. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı
şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gü
cüne, geniş bir dünya görüşüne sahip;
6. İnsan haklarına saygılı;
7. Kişilik ve teşebbüse değer veren;
8. Topluma karşı saygı duyan;
9. Yapıcı, yaratıcı ve verimli;
kişiler olarak yetiştirilmesi, ilgi, istidat ve kabiliyetleri geliştirlerek ge
rekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırıl
ması suretiyle hayata hazırlanması, kendilerini mutlu kılacak ve toplu
mun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarının sağ
lanması hedef alınmıştır.
Mevcut resmi metinlerin esas itibariyle iyi vatandaş medeni şahsi
yetli fertler yetiştirmeyi hedef almasına, samimi ve ciddi gayretlere rağ
men metod eksikliği, malî imkânsızlıklar ve standartların bulunmayışı
gibi sebeplerle hedefe ulaşmak mümkün olmamıştır.
Öte yandan, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmayaşı derslerin
zevkle istekle takibine mani olmaktadır.
İleri kitle haberleşme araçlarının yaygınlığı ülkeler arasındaki sı
nırları ortadan kaldırmaktadır. İnsanlar ve milletlerin birbirlerini et
kilemeleri kolaylaşmıştır.

Milletlerarası iktisadi münasebetler artmıştır. Milletlerarası ittifak
lar çoğalmış ve çeşitlenmiştir.
İşte bu sebeperle 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertleri bir
taraftan kendi meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan da dış dünya
ile ilgili münasebetlere vâkıf, milletlerarası menfaat ilişkilerinin idra
kinde, ülkesinin menfaatlerini savunabilen, ülkesini tanıtabilen ve kapa
sitesi ile saygı toplayan insanlar olarak yetiştirilmek mecburiyetindedir.
Öğretim programlarının hazırlanmasında bu mecburiyetler de göz önün
de bulundurulmalıdır.
TEKLİFLER
1. Öğretim programlarının düzenlenmesinde vazgeçilmez bir zorun
luluk olarak görülen millîlik özelliğinin yanında, sevgi esasına dayanan
demokratik davranış geliştirme, hür düşünce ve hoşgörü unsurlarına
yer ve önem verilmelidir.
2. Millî Eğitimden beklenenlerin test edilebilir ve gerçekleştirilebi
lir nitelikte yeniden ifade edilmesi, öğretim programlarının Millî Eğiti
min amaçlarıyla tutarlı olarak geliştirilmesi ve bu programlar doğrul
tusunda ders kitaplarının yeniden değerlendirilmesi gereklidir.
3. Öğretim programlan kendisinden beklenen faydayı sağlamalıdır.
Bu ise programın, hazırlanmasından uygulama sonucuna kadar takibi
ve değerlendirilmesini gerektirir. Her kademedeki öğretim programla
rında bütünlüğe dikkat edilmesi, ders programlannın birbiriyle çelişme
sinin önlenmesi, o öğretim kademesinden beklenen fayda ve sonucun
gözetilmesi, öğrencinin sâdece bilgi sahibi olmak yerine, bilgileri kulla
nan ve davranış hâline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi esası gözönüne alınarak, ders programları yapılmalı ve uygulanmalıdır.
4. Öğretim ve ders programlarının hazırlanmasında öğretim kade
mesinin özelliği, çocuğun yaş grubu, o derse ayrılan süre hesaba katıl
malı, çocuğun ilgi, yetenek ve kapsitesi gözönünde bulundurulmalıdır.
5. Temel eğitim programlan bir bütün olarak ele alınmalıdır.
6. Mecburi olan İlköğretimde temel vatandaşlık bilgisi ve davranış
larını kazandıracak şekilde programlar düzenlenmelidir.
7. Millî Eğitim Temel Kanununda ve diğer kanunlarda eğitim ve öğ
retimle ilgili temel kavramann anlaşılmasında ve kazandırılmasında
sübjektifliğe meydan vermemek için bir "Temel Kavramlar Öğretmen
Rehberi" hazırlanmalıdır.
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8. Bütün öğretim kademeleri itibariyle, değişen ve gelişen ilim ve
teknolojiye paralel şekilde öğretim programları ve ders kitapları devam
lı değerlendirilmeli, gerektiğinde değiştirilmeli ve geliştirilmelidir.
9. Meslek liselerinin müfredat programları yeniden gözden geçiril,
meli, bu sistem içinde genel kültür derslerinin sayısı ve saatleri dengelen
meli, öğrencilerin mesleki ve teknik becerilerinin geliştirilmesine yöne
lik meslek dersleri arttırılmalıdır.
10. İnsanımızın düşünce ve manevî yapısının teşekkülünde önemli
yeri olan Tarih, Coğrafya, Türkçe ve Edebiyat, Din ve Ahlâk Bilgisi gibi
derslerin muhtevâsmın tayininde, hedef alman insan tipinin yetiştiril
mesi gözönünde bulundurulmalıdır. Bu dersler bilgi ezberletici değil,
düşündürücü, araştırıcı ve davranış kazandırıcı dersler olarak düşünül
melidir. Ayrıca, yine bu derslerin muhtevâsmın belirlenmesinde özellikle
ilkokullarda merkezden çevreye ilkesi dikkate alınmalıdır.
11. Tarih dersleri, Türk Tarihinin bütünlüğünü, olayların sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi kazandıradıracak şekilde ele alınmalıdır.
12. Türkçe eğitim ve öğretiminde programlardaki ve uygulamadaki
yetersizlikler giderilmeli, Türk çocukları Türkçeyi doğru, güzel konuşur
ve yazar hale getirilmeli, gereken yerlerde ders saatleri arttırılmalıdır.
13. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin Programları yeniden
gözden geçirilmeli, Anayasanın öngördüğü çerçeve içinde Din eğitimine
ağırlık verilmelidir.
14. Matematik ve fen derslerinin programları son gelişmeleri ihtiva
edecek şekilde düzenlenmelidir.
15. Resim ve Müzik gibi uygulamalı sanat derslerinin programları
geliştirilmeli,
Sanat Tarihi dersleri, Resim, Müzik, Türk ve İslâm sanatları bilgisi
ni de içine alacak şekilde ve Sanat Kültürü kazandıracak ölçüde yeniden
geliştirilmelidir.
16. Sağlık Bilgisi programlan çocuklarımızın kendilerini tanıması
na ve sağlıklarını korumasını imkân verecek şekilde diğer dersler için
de yeterince işlenmelidir.
17. Ders kitapları gözden geçirilerek anlaşılır bir dil ve ifadeyle yaz
dırılmak, öğrencilerin zevkle okumalanna imkân verecek resim, şekil
ile zenginleştirilerek bastırılmalıdır.
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18. Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için özel programlar
geliştirilmeli ve vakit geçirilmeden uygulanmalıdır.
19. Rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin kendilerini tanımalarına,
karşılıklı münasebetlerde gerekli becerileri kazanmalarına ve öğrendik
leri bilgilerin davranış haline gelmesine imkân verecek şekilde yapılma
lıdır.
20. Aileden gelen yetersizlikleri gideren, çalışan ailelerin çocuklarına
bakım ve eğitim imkânı veren ve çocuklarımızın ilkokula daha uyumlu
bir geçiş yapmalarını sağlayan okul öncesi eğitim programı geliştirilme
lidir.
21. Kırlık kesim ve göçer ailelerin eğitimi için özel olarak örgün ve
yaygın eğitim programları hazırlanmalı, gezici eğitim ve öğretim kurs
ları düzenlenmelidir.
SONUÇ
Ekonomik ve sosyal alanda süratle gelişen, Avrupa Topluluğu üye
liğinin eşiğindeki Türk toplumunun fertlerini sahip olması gereken vasıf
larla yetiştirmek; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve genç
lerimizin Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı, modern ve ileri Türkiye
idealini, millî, manevî, ahlâki ve estetik değerleri benimsemiş, bilgili,
İlmî düşünceye saygılı, herkese sevgi, saygı ve hoşgörü besleyen birer
insan olarak yetişmelerini en kısa zaman içerisinde sağlamak amacıyla
bütün öğretim programlan yeniden incelenmeli ve geliştirilmelidir.
Arzederiz.

-

C — ÖĞRETİM PROGRAMLARI KOMİSYON RAPORU ÜZERİNE
YAPILAN GÖRÜŞMELER
PROF. DR. AMİRAN KURTKAN — Sayın Bakan, muhterem şûra
üyeleri; Öğretim Programları raporunu zevkle izledim. Bu raporu ha
zırlayanlara huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Ben sadece noksan
gördüğüm bazı hususlara işaret etmek istiyorum. Bu da sosyolojiyle
ilgilidir.
Eğitim sistemi içerisinde sosyolojiye gereken ağırlığın verilmediği
ni gördüm. Sosyoloji, sosyal yapıyı, kültürü ve sosyo kültürel değişme
konularını işleyen bir ilimdir. Kısaca sosyoloji, cemiyetin yapısal yönü
nü ve dinamizmini inceler. Teknik, hukuk, iktisat ve diğer bütün ilimler
insan içindir. Cemiyet içindir, fakat cemiyetin ilmini bilmeyen ve onu
tanımayan fertlerin ortaokuldan sonra liseden sonra sosyoloji bilgisiyle
donatılmadan gelen fertlerin elinde bu ilimler beşeri karakterini kaybe
derek mekanik bir hüviyet kazanır. Meselâ sosyoloji bilmeyen bir hu
kukçu ne kadar âdil bir hukuk podifikatörü olursa olsun, yaptığı ka
nunlar rafta kalmaya mahkûmdur, çünkü o cemiyeti tanımamışsa dike
ceği elbisenin givdirileceği vücudun ölçüsünü almadan elbise hazırlayan
terziye benzer. Yapılan kanunlar rafta kalmaya mahkûm olur. Tarımcı
aynı şekildedir. Götüreceği tarım bilgileri köylüyedir. Cemiyetin bir ke
simidir. Sosyal yapıyı, sosyal değişmenin durumunu bilmiyorsa edindi
ği bilgiler hiçbir işe yaramaz.
Sayın şûra üyelerinin hepsi sosyoloji okumuş insanlardır. Fakat ço
cuklarımıza sosyoloji okutmazsak ileride onlar hiçbir zaman ne bir şûra
toplayabilirler, ne böyle bir şûrada böyle bir reform yapabilirler, çünkü
bütün bu kavramlar sosyal değişmeyi ve dolayısıyla sosyolojiyi ilgilen
diren kavramlardır. Sosyoloji okumayan fertler demokrasinin, işbirliği
nin, bütünleşmiş bir sosyal yapının, gelişmiş bir kültüre sahip çıkmanın
ve millî şahsiyetini koruyabilmenin yolunu bulamazlar. O halde, genel
sosyoloji kendilerine genel kültür kazandırmaya mecbur olduğumuz her
öğrenciye okutmamız gereken, asla vazgeçilemeyecek bir mecburi disip
lin olmalıdır.
İleride yetişecek nesillerin ilimle ideolojiyi dahi ayıramavan nesil
ler olmalarını istemiyorsak, ideolojilerin tutsağı olmaktan onları koru
mak istiyorsak, onlara sosyoloji okutmamız şarttır. Sosyololiji ortaöğ
retimde teknik ve mesleki branşlara ayrılan öğrenciler için spesifik dal-
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lar olarak okutmalıyız. Çalışma sosyolojisi olarak okutmalıyız. Bu ma
nada sosyolojiyi teknik ve mesleki liselerde okutulurken artık spesifik
bir hüviyete bürüneceği teknik bir ilim olacaktır. Çalışma sosyolojisi
olarak işletme içinde veya çalıştığı birim içinde davranışların niteliğini
öğreteceğiz çocuklarımıza.
BAŞKAN — Sayın Hocam, sosyolojiye daha fazla önem verilmesini
söylüyorsunuz ve metotun değişmesini böyle özetleyebilir miyiz efendim.
Süreniz doldu.
PROF. DR. A. KURTKAN — Efendim, şunu öneriyorum; ilköğretim
de vatandaşlık bilgilerinin verilmesi gerekir, zaten raporda yer almış. İlk
öğretimin ikinci bölümünde, 3 senelik bölümünde genel sosyolojinin ve
rilmesi, teknik okullarda ve teknik lise ve meslek okullarında ise mesle
ki niteliğe büründürülmüş sosyolojinin okutulması gerektiğini savunu
yorum. Bu gereklidir, çünkü yalnız teknik ve mesleki bilgi vermek, tek
nik ve mesleki bilgiyi öğrettiğimiz çocuklarımızda bir işyerinde davranış
larını kanalize etme imkânlarından ve bilgisinden mahrum olarak işye
rine sevkediyoruz demktir, bu da büyük sakıncaları ihtiva eder.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim.
Benim tespit ettiğim bir husus var. Biraz önce ben de tetkik ettim,
şimdi Sayın komisyon üyeleri beni mazur görsünler, sistematik bakım
dan şöyle bir tutarsızlık var program mantığı çerçevesinde.
Bir taraftan, meselâ tekliflerin 4 üncü maddesinde; ''Öğretim ve
ders programlarının hazırlanmasında öğretim kademesinin özelliği, ço
cuğun yaş grubu, o derse ayrılan süre hesaba katılmalı, çocuğun ilgi, is
tidat ve kapasitesi gözönünde bulundurulmalı" gibi temel hükümler var.
Mesela birkaç yerde söylemişsiniz, "öğretim programlarının geliştirilme
si için bir merkez kurulmalı" diyorsunuz, mesela, mesleki teknik liseler
kısmında "Mesleki teknik becerilerin geliştirilmesine yönelik meslek
dersleri açılmakta, kültür dersi sayısı buna göre dengelendirilmekte" di
ye, esasında böyle olması greken bir çalışmadır şûra zaten, ama bir taraf
tan da, mesela, naçizane benim iştirak etmediğim "İlköğretimde yabancı
dil ders saatlanmn arttırılması" gibi çok spesifik, müşahhas, somut tek
lifler getiriyorsunuz veya ne bileyim, din kültürü, ahlâk bilgisi dersinin
hangi sınıftan başlayacağını tespit ediyorsunuz.
Benim söylemek istediğim şu, bu kadar teferruatlı, ama aynı zaman
da çok genel hükümler aynı raporda yer almış. Böyle olunca bir zaman
lar şöyle şûralar da yapılmış, tenkit için arzetmiyorum, tabii zamanın
şartlarına göre.
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Falanca ders konsun mu, kaldırılsın mı veya ders saatları arttırılsınmı diye. 10 gün oturmuşlar onu tartışmışlar, kalksın demişler veya şu
dersi tekrar koyalım demişler.
Şimdi bizim yaptığımız şûra genelliği içinde böyle bir şey söz konu
su bile olamaz. Onun için, prensipleri koyduktan sonra aslında kademe
lere göre ders analizlerine kadar inme yerine hangi öğretim kademesin
de hangi prensiplere göre neyin yapılması gerektiği tavsiye şekline bence
büründürülmeliydi. Nitekim, mesela Temel Eğitim Komisyonunda bile
bu müfredat programları analizi bu açıdan yapılmıştır. Böyle olunca,
hem tutarsızlıklar kalkar, hem de sonradan idareyi bağlayıcı olmaz. Me
sela bakınız, yabancı dil ile ilgili fizibilite seviyesinde herkesin mükem
melliğini kabul ettiği bir kararımız oldu, dün oyladık kabul ettik. Orada
basamaklı kur sistemi ilköğretimin ikinci kademesi diye tarif ettiğimiz
ortaokulların birinci sınıfından başlıyor. İlköğretimde lisan dersi yok,
ama bunu alır kabul edersek, böylece, tartışmadan, bu taktirde ilkokul
ların birinci sınıfından itibaren öyle bir genellikle vazedilmişki - lisan
dersi koyma gibi çelişen bir zarurtle karşı karşıya kalıyoruz. Yani metot
bakımından, ben özür dilerim, şahsi kanaatim tabii, fazla tutarlı görme
dim efendim.
Sayın Üçcan, buyurun.
FİKRET ÜÇCAN — Sayın Bakan, değerli üyeler ; gerek DPT adına,
gerek şahsın adına bu başarılı organizasyondan dolayı Sayın Başkanı
ve Millî Eğitim Bakanlığının değerli mensupları tebrik etmek ve teşek
kürlerimi sunmak istiyorum.
Bu şûra Sayın Bakanın bu sabahki radyo konuşmasında da belirt
tiği gibi, gündemindeki meseleleri her boyutuyla ele almasıyla ve so
mut sanuçlara yönelik teklif ve temenniler getirmesiyle gerçekten tema
yüz etmiştir. Bu teklif ve temennilerden biz de DPT olarak şüphesiz
yararlanacağız. Özellikle Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlıkları
ve çalışmalarının arifesinde olduğumuz şu günlerde biz de ilham veren
bir şûra toplantısı olarak değerlendirmekten zevk duyuyoruz.
Biz Sosyal Plânlama Başkanlığı olarak görüşlerimizi iştirak ettiği
miz bütün komisyonlardaki - özellikle komisyonların hepsine katılmaya
itina gösterdik - yazılı ve sözlü olarak dile getirdiğimiz için kürsüde
mümkün mertebe az yer işgal etmeyi ve değerli üyelerin fikirlerini
dinleyerek istifade etmeyi tercih ettik, fakat öğretim programlarıyla
ilgili bu komisyon raporunun tartışılması sırasında söz alışımızın bir
sebebi de millî eğitimin temel sorunlarının çoğunun çözümünün öğre
tim programlarından geçtiğine olan inancımız dolayısıyladır.
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Millî eğitimin problemleri finansman mıdır, öğretmen yetersizliği
mi, müfredat mı, bunların hepsini içine alan veya bunların hepsinin
dışında olan bir başka sebep var mı. Bu şekilde baktığımızda zannediyorumki meselenin tek yönlü ele alınması bizi bazı yanlış kararlar al
maya sevkedebilir, önümüzde her şey var, fakat helvayı yapamayışımızm bir başka sebebini de araştırmak zorundayız.
Bizim kanaatimiz bu. Başka sebep dediğimiz sebebin,araştırma ek
sikliği olduğudur. Araştırma eksikliği, hangi safhada araştırma derken,
kısaca söyleyeyim. Alman kararların alınmasına kadarki safhada, ka
rarların alınmasından uygulanmasına kadar olan safhada ve uygulan
ma süresince yapılan araştırmalar. Zannediyorumki burada görüşlerini
ifade eden değerli üyelerin kesin ifadelerle belirtmemekle beraber, hep
sinin sıkıntısını çektiği ve dile getirmeye çalıştığı husus da çalışmalar
da araştırma eksikliğidir.
Sayın Bakan, bu görüşlerin tabii bir sonucu olarak ben bir kaç
misali dile getirmek istiyorum, bakınız biraz evvel öğretim Program
lan Komisyonu raporunda da bahsedildi, bir öğretim programları mer
kezi ; dün yabancı dil için bir yabancı diller merkezi, eğitim teknoloji
leri için bir bilgisayar destekli eğitim enstitüsü; bütün bu merkezlerin
kurulması inandığımız hususlardır, fakat bunların hiçbirinin isminde
maalesef biz bir araştırma kelimesinin bulunmadığını müşahade edi
yoruz. İsim neyi değiştirir demeyelim, isim, fonksiyonel karaktere at
fettiğimiz önemi en kısa tanımıdır.
Sayın Başkan, araştırma bir hayat tarzıdır, meselelere bir yaklaş
ma biçimidir. Biz Sosyal Plânlama Başkanlığı olarak ülkemizde sosyal
politikalar konusunda bu araştırma eksikliğine karşı gayet iddialı prog
ramlar geliştirme arifesindeyiz. Ümit ederizki gelecek şûra toplantısın
da bu kürsüden görüşlerini ifade eden değerli üyeler, biz son şûradan
beri şu konuda şu amaçla şu metodu kullanarak şu araştırmayı yap
tık, aldığımız sonuçlar bunlardır diye bize gerek DPT oalrak sosyal
politikalarımızı, eğitim kültür politikalarımızı oluşturmaya, gerek Millî
Eğitim Bakanlığı olarak size uygulamalardaki kararlarınızı oluşturma
ya ışık tutacak verileri getirsinler.
Tabiiki uzun yılların kazandırdığı şahsi tecrübenin değerini inkâr
etmek istemem yanlış olur, fakat biz burada her sayın şûra üyesinin
tecrübeleri kadar birçok karar oluşturmaya kalkarsak, her halde uygu
lamada bunun epey sıkıntısını çekeriz.
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Şu halde, esas olan geçmişteki tecrübeler değil, yapılacak bilimsel
araştırmalardır. Tecrübeler, o bilimsel araştırmaların içerisinde çok de
ğerli birer katkı olabilir.
Sayın Başkan, benim teklifim şudur; Şûrada hazırlanan çok de
ğerli komisyon raporlarındaki tavsiyelerin ve dile getirilen temennile
rin yeterli şekilde araştırmanın yapılmasını sağlamak. Bu hususta biz
Sosyal Plânlama Başkanlığı olarak üzerimize düşebilecek her görevi
seve seve yapmaya hazırız.
Bu teklifi biraz müşahhas hale getirmek istiyorum. Sosyal politi
kaların oluşturulması konusunda geliştirdiğimiz bir stratejik plânlama
metodunu biz eğitim konusunda uygulamacı kuruluşlarla birlikte bir
kaç günlük sıkı bir seminer şeklinde yapmaya hazırız, bunu teklif edi
yoruz, size uygun olan zamanda birlikte gerçekleştirmeye amadeyiz.
Zannediyorumki, böyle bir plânlama çalışması yaptıktan sonra, ki
plânlama konusundaki görüşümü de temel olarak şu şekilde ifade ede
bilirim. Kimse kimsenin çalışmasını, hayatını plânlayamaz, herkes ken
di plânını kendisi yapar. Ancak birileri, o plân konusunda yardımcı ol
mada uzmanlık kademesi itibariyle faydalı olabilir. Zannediyorum biraz
evvel bahsettiğiniz millî eğitim reformu kanunu hazırlık çalışmalarına
da böyle bir plânlama çalışması ışık tutacaktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz, her zaman katkılarınızı bekli
yoruz efendim.
Sayın Şahin Alpay.
ŞAHİN ALPAY — Sayın Başkan, sayın şûra üyeleri; Demokratik
Türkiye'de eğitim üç tane temel amacı olduğunu düşünüyorum, birçok
kimseyle birlikte, Yurttaşlara ülkenin kalkınması, gelişmesi için gerekli
bilgi ve becerilerin kazandırılması, fakat bunun yanında ve bundan
çok daha önemli olarak yurttaşlarını fikri hür, bağımsız düşünen, ba
ğımız davranabilen insan olarak yetişmesi. Bunun kadar önemli geç
mişte yaşadığımız acı deneylerin tekrarlanmaması için, ülkemizde de
mokratik değerlerin, demakratik kültürün yer etmesi, zannediyorum
ülkemizde eğitimin taşıdığı en büyük önem, bu demokratikleşme soru
nuna çözüm getirme, toplumuza demokratik kültürü hakim kılma işlehiçbir şekilde bahsedilmemektedir.
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Toplumumuzun demokratikleşmesini eğitimin temel amaçlarından
biri olarak tespit ettiğimizde, şüphesiz müfredat programı, öğretim
programı tayin edici bir rol oynuyor. Bu bakımdan, bu raporu ele alıp
genel olarak değerlendirdiğimizde ne yazıkki çok talihsiz, çok eleştiril
mesi gereken bir raporla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Vicdanı
hür, bağımsız düşünen, bağımsız davranan bireyleri yetiştirmeye hizmet
edecek bir anlayışı bu raporda bulmak mümkün değildir.
Vakit olmadığından bu genel eleştirimin yanında bazı somut eleş
tirilerimi de ilave etmek istiyorum. Efendim teklifler bölümünün 6 ve
7 inci maddelerinde bir Türk insan tipi yahut Türk insanı tipi şeklin
de bir kavram geçiyor, daha sonra da sonuç bölümünde de bu vurgu
lanıyor.
Efendim, taktir edersinizki bir tek tip insan ideali ancak totaliter
bir rejimde söz konusu olabilir.
Demokratik Türkiye Cumhuriyetinin hedefi, vicdanı hür, fikri hür,
bağımsız düşünen, bağımsız davranan yurttaşlar yetiştirmektir.
İkinci teklifler diye....
BAŞKAN — 6 ncı maddede varmış efendim.
ŞAHİN ALPAY — Sonuç bölümünü de okuyabilirsiniz Sayın Baka
nım.
Efendim teklifler bölümünün 15 vc 16 ncı maddelerinde getirilen
önerilerim de cumhuriyetimizin lâiklik temel ilkesi olan ve demokrasi
mizin de temel teminatı olan lâiklik ilkesiyle bağdaşmadığı kanaatmdayım.
Türkiye Devleti lâik bir cumhuriyettir, bu, Türkiye Devletinin dinî
olmaması anlamına gelir. Çok azınlıkta da olsalar Türkiye Cumhuri
yetinin hiristiyan, musevi ve dine inanmayan yurttaşları da vardır, bun
lar Türk demokrasisinde haklan korunması gereken, haklarının korun
ması, çoğunluğun iradesi kadar önemli olan azınlıklardır.
Ben bu bakımdan Türkiye’de din eğitiminin devletin görevi olma
dığını, ailenin görevi olduğunu düşünüyorum, bu maddeleri de laik cum
huriyet ilkemize fevkalade ters düşen yanlış bir anlayışın tezahürü
olarak mütalaa ediyorum.
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Getirmek istediğim başka somut bir öneri de, 10 uncu madde de
dile getirilmiştir teklifler bölümünde. Burada yansıyan zihniyet şudur;
efendim, "teokratik ve mutlakiyetçi Osmanlı tarihi ile lâik Cumhuriyet
rejimini birbirinden ayırmadan okutulacak bir tarih eğitimi sistemi be
nimseyelim." bunu da fevkalede talihsiz bir anlayışın, fevkalade yanlış,
demokratik ideallerimizle çelişen bir anlayış olduğunu düşünüyorum.
Sonuç olarak söylemek istediğim şudur; maalesef bu en önemli
komisyon raporu gayet demokratik bir ruhla cereyan eden ve birçok
faydalı tekliflerin getirildiği bu şûranın genel havasına gölge düşürecek
kadar geri bir zihniyeti yansıtmaktadır. Ben bu raporun tümüne ret
oyu veriyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpay.
Buyurun Sayın Arvasi.
S. AHMET ARVASÎ — Sayın Başkan, sayın şûra üyeleri; Zaman dar
lığı sebebiyle konuşmamı sadece bir konu etrafında yoğunlaştıracağım.
Bu konu, ülkemizdeki din eğitimi ve öğretimidir.
Mümkün mertebe kısa konuşacak ve satırbaşlarına işaret edece
ğim. Önce belirteyimki, Türkiye Cumhuriyeti lâik bir devlettir. Lâik
lik ise bilindiği üzere din ve vicdan hürriyetiyle din ve devlet işlerinin
biribirinden ayrılması olarak tarif edilir.
Ülkelerin laiklik telakkileri ve uygulamaları arasında esaslı fark
lar vardır, ama temel prensip budur.
Türkiye Cumhuriyetinin de kendine has bir laiklik anlayışının ve
uygulayışının bulunması da tabiidir. Bu, ta başından beri böyledir.
Tevhidi Tedrisat Kanunu, eğitim ve öğretimde birlik prensibini, dev
let gözetimini ve denetimini emretmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Anlaşmasına göre demin arkadaşımın
haklarını sevgiyle savunduğu, bizim de hak verdiğimiz, azınlıkların din
eğitim ve öğretimini cemaatlere bıraktığı halde, İslâm Dini ile ilgili
eğitim ve öğretimi bizzat yapmayı tercih etmiş, işi cemaatlere bırak
mamıştır.
Kanaatimce iyi de etmiştir. Sosyal, kültürel, siyasi ve ideolojik
istismarlara sebep olabilecek böyle bir duruma müsade etmemesi,
mevzuatımızın açısından çok uygundur. Üstelik bundan bizzat din de
zarar görecekti aksi halde.

520

Türkiye Cumhuriyeti, din eğitim ve öğretimini cemaatlere bırak
mayıp bizzat yapmakla hem devleti, hem cemiyeti, hem dinî tehlikeler
den korumak istemiştir.
Nitekim 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da bu hususu teyid
etmektedir. Anayasanın 24 üncü maddesini okuyacağım, bu maddeyle
ilgili hukukî yorumlamalar bana düşmez. Ama buradan anladığıma
göre bu konuda Türk millî eğitiminin de sorumlu olabileceği hüküm
ler çıkarılabilir. Bunu Millî Eğitim Bakanlığımız bu madde üzerinde
hukukçularıyla özel olarak durabilir ve konuyu detaylı olarak inceleye
bilir.
Madde hükmü şudur; "Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi, devletin
gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk
ve ortaöğretim kurumlarmda okutulan zorunlu dersler arasındadır. Bu
nun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine,
küçüklerin de kanunî temsilcilerinin talebine bağlıdır."
Görüldüğü üzere ilk ve ortaöğretimde din eğitim ve öğretiminin
iki yönü vardır. 1. Zorunlu olarak din kültürü dersi. 2. Din eğitim ve
öğretimi ihtiyarî olarak, yani mecburî din dersi olarak din kültürü,
ihtiyarî din eğitimi olarak da ayrıca. Bu görev, Türk millî eğitimine
verilmektedir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da buna amirdir zaten; eğitimde
ikilik olmayacaktır. Türk çocuğu kendi insanına her türlü konuyu
kendi okulunda devletin denetim ve gözetiminde yaptıracaktır, yeraltı
okullarına, gizli okullara fırsat vermeyecektir.
>
Şimdi, bu açık ifadelere rağmen şu andaki uygulama üzülerek belirteyimki yarımdır, yani okullarımızda din kültürü verilmekte, fakat
din eğitimi verilememektedir. Hürriyet ve demokrasi havarisi kesilip
herkesin hak ve hürriyetleri için her şeyi söyleyenler Müslüman Türkün
din ve inanç hürriyeti konusundaki haklarına neden saygı duymuyorlar.
Anayasanın bize ve çocuklarımıza tanıdığı bu hakkı yerine getirmek
gerekir kanaatindeyim. Bunun için Bakanlığımız ihtiyarî din eğitimini
gerçekleştirmek üzere ek zaman ayırarak ve ek program yaparak he
men işe el koymalıdır diye düşünüyorum. Bu hürriyet ve demokrasi
den bizim de yararlanmamız olacaktır.
Hürriyet ve demokrasiye bir azınlık meselesi kabul etmiyoruz,
hürriyet ve demokrasi herkes için vardır.
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Görülüyorki ülkemizde din eğitim ve öğretimini yürütmek işini
"bizzat devlet isteyerek yüklenmiştir, almamalı mıydı devlet üzerine, o
bir rejim meselesidir, beni ilgilendirmez. Cumhuriyet kurulalıdan bu
yana devletim, din eğitimi ve öğretimini ben yapacağım diyor; cemaate
bırak, bırakmam; senyap, yapmam; o halde kim yapsın bunu, fikri hür
vdcdanı hür insanlar nasıl yetişecek?
Benim kanaatıma göre hukuki zaruretler var, bunları incelemek
için sosyoloji dalı üzerine, siz bütün sosyologlar bilirlerki, lise talebe
leri dahi bilirki, fonksiyonel sosyal müesseseler inkâr edilemezler, an
cak kanalize edilebilirler. Siz sosyal müesseseleri inkâr ederseniz, yok
farzederseniz, reddederseniz yeraltına çekilir, illegal faaliyetlere baş
lar, gizli din eğitimi olur. Gizli akademiler, gizli Kur an kursları, gizli
fakülteler oluşur, eğer gerçeğini bulamazsan gerçek yoksa sahteler çı
kar. Mevlana Celalettin Hazretlerinin buyurdukları gibi, "Güneşler ba
tınca kandiller parlar." Biz bu millete muhtaç olduğu eğitimi vermez
sek, onu istemediğimiz ellere terketmiş oluruz.
Rijit bir nokta siyasi ve ideolojiktir, Türk çocuğu kendi devletinin
kontrolünde din eğitimi almazsa, yabancı ülkelerde din eğitimi almaya
.gider. Görüyoruz, vakıadır, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Suudi Arabis
tan'da, Libya'da din eğitimi görmeye giden vatan çocukları var, orada
.sadece din eğitimi görmemekte, ülkemize başka şeyler de taşımakta
dırlar. Bu tehlikeyi de mi görmüyoruz.
Kendi çok merak ettikleri Türk insan tipi bir kültür tipidir.
Tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle, idealleriyle, diniyle, vicdaniy
le bir kültür tipidir. Yoksa, kafatası, kan grubu, iskelet meselesi değil,
o bizim işimiz değildir, o, bize batıdan gelen hezeyanlardır.
Medeni dünyaya ayıp oluyormuş bizim din dersi okutmamız. İn
giltere okutuyor mecburî, o kanunu millî eğitim bakanlığı basmış, Al
manya haftada 5 saat okutuyor, 1 saati uygulamalı. Avusturya haftada
3 saat okutuyor, 1 saati kilisede uygulamalı. Daha sayayım mı...
Efendim, küçük yaşta din eğitimi olur muymuş.. Bakın ben size
arzedeyim. Millî Eğitim Bakanlığımızın Avrupa ülkelerindeki birinci
sınıf çocukları için hazırladığı Din Dersi Kitabıdır, ama ne yazılı; Va
tanımı seviyorum, babamı seviyorum, Allahımı seviyorum, dinimi sevi
yorum..
Pier Bo\ve adlı psikolog, din psikolojisi üzerindeki eserinde diyork i; "Çocuklara küçük yaştan itibaren din veriniz." O somutu idrak ede
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meyecek, doğru, ama insan idraki somuttan soyuta doğru yücelme ka
biliyetine sahiptir. Hepimiz somutla başlarız, merhale soyuta yükseli
riz. Hepimiz küçükken objektif tanımlara yaklaşırdık, sonra sübjektif
tanımlara doğrulduk, sonra mutlak olan Allah'a doğru akıyoruz. Beşe
riyetin macerası budur. Beşeriyet, bütün objektif tanrıları tarihin çöp
lüğüne itti, bütün sübjektif tanrıları da itti. Şimdi mutlak Allah’a doğ
ru ebedî bir koşu halinde büyük bir ruhi potansiyel taşıyan insanoğlu
nun yeni bir yarışı başlıyor.
Ben bu programı reform olarak görüyorum, yeni bir diriliş olarak,
görüyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkürler.
Efendim, sayın şûra üyeleri; bir vakitler ben fakültenin birinci sı
nıfında (o zaman Türkiye’de yeni açılmıştı) toplum önünde söz söyleme
kursları diye bir kursa devam ediyordum, o kursun bir kaidesi vardı,
önce anlamamıştım, din ve politika konusunda konuşulma yasağı vardı*.
Tabii bu iki konunun da ne gereksizliği, ne önemsizliği, ne değersizliği
tartışılmıyordu. Elbette değerliydiler, birisi devlet idaresi, birisi de in
sanın varlığıyla ilgili mesele. Ancak, görüyorsunuzki 5inci gününü de
vam ettirdiğimiz ve bitirmeye çalıştığımız süremiz içinde, şûramızda.
her şey büyük bir barış içinde geçti. Geçmiş senelerin bir kan davası şek
linde devam eden eski dil, yeni dil tartışmasından bile belirli müşte
rek zeminlere oturabildik, ama iş dine gelincede, dinî tartışmalara ge
lince din eğitim ve öğretimine gelince bu iş en koyu politikasıyla bir
likte, daha önce konuşma yapan hatipleri kastetmiyorum, ortaya sü
rüldü.
Dostum olan bir başyazar bugün diyorki, ''bu Millî Eğitim ŞûrasL
mı, şeriat kongresi mi” Bir defa insafınıza sığınarak arzedeyim.
Bugüne, şu saate gelinceye kadar en ufak bir şekilde bu şûranın
bu insafsız ithama maruz kalmasını gerektirecek bir hava var mıydı
efendim, muhalif, muafık ve çeşitli görüş sahiplerine sorayım?..
Şimdi de yok ve aslında Türkiye’de lâiklik konusu da; din
eğitim ve öğretimi konusu da bu şûranın sınırlarına ve süresine sığ
mayacak kadar geniş bir konu, elbette önemli bir konu, ama bizim
Meclisteki mesaimizin bile belirli bir oranını -ki bu katiyen yüzde
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10-15’in altına düşmemektir- alan, mesela daha iki senelik bir politi
kacı iken 4 defa ikisi Hükümet adına olmak üzere bana konuşma za
rureti düşen bir konu bu, bunun gibi birçokları gibi aynı konuda gö
rüşlerini belirtmişler ve bu yüzyılların konusu, halen tartışılıyor. Üs
telik inanın insan için kesinlik, pozitif bilimlerden daha fazladır, ama
■çeşitli inanç seviyelerinde kimseler var, Bu durumda, bu konuların ke
sin şekilde çözülmesi mümkün değil. Mesela birazdan okuyacağım tek
rar, evrim teorisi ders programından çıkartılsın diyor birisi. Bu, bu
yurun konuşalım, tartışalım falan demek oluyor.
Nitekim bakınız, herkes biribirine gülücükler dağıtırken, biraz ön
ce Sayın Arvasi nin konuşma süresi yüzünden arkada münakaşa çıktı.
Efendim lafı uzatmak istemiyorum, bu işler teknik işlerdir. Müf
redat Programı Komisyonunun bence hatası şudur; Sağlık bilgisi der
sine gelelim, sağlık bilgisi dersinin kuvvetlendirilmesi, ayrı ders olarak
alınması, konulması gibi konuları müsaade buyurun 2-3 gün içinde ne
ticelendirmeyelim efendim. Çünkü, biz sizin kararlarınıza çok saygılı
yız, adeta tavsiye kararları, istişari nitelikte kararlar değil, bağlayıcı
hararlar olarak görme eğilimindeyiz. Bizi uygulanamaz hükümlerle kar
şı karşıya bırakmayın.
Bir taraftan teferruattan, detaydan kurtaralım programları diyot u z ders sayısını yarıya indirelim diyoruz, hiç şüphesiz çok önemlili
ğine inandığımız sağlık bilgisini ayrı ders olarak koyalım diyorsunuz,
bir tane de böyle önerge var. Tabii önerge sahibinin fikirleri saygı de
ğerdir, okuyacağım da onları, ama belki tarafsızlıktan ayrılıyor gibiyim,
misal olarak gösteriyorum.
Şimdi aynı şekilde bana Kabinedeki Bakan arkadaşlarım hep ken
di konularıyla ilgili ders koyma teklifinde bulundular. Kulakları çın
lasın, herkes derki, mesela trafik eğitimi çok önemlidir diyor Sayın
Kalemli, ille de trafik eğitimi dersini ilkokuldan başlat, sonuna kadar
getir. Bir bakıma makûl de, can kaybına mani olursunuz der. Ama biz
hunu bu müfredat içine nasıl sığdırabiliriz. Bu belirli kuruluşlarla, bir
kaç filmle belki televizyon sayesinde öğretilecek bir iş. Sağlık eğitimi
de öyle, diğer eğitimler de öyle.
1982 Anayasasının verdiği imkânla "din kültürü ve ahlâk öğretimi
ilk ve ortaöğretim kurumlarmda okutulan zorunlu dersler arasında yer
alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ancak kişinin kendi is
teğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır." fikrine
tam uygun olarak hazırlanmış, güzel.
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Müsaade buyurursanız bizde naçizane şu tenkitde bulunalım;
Şu anda mevcut din derslerinin eğitimi öğretimi konusunda, ge
rekliliği konusunda demiyorum, o da ayrıca tartışılabilir, ama daha
tam manasıyla bir tahlil, bir netice bağlanmamışken, bunu getirmek
veyahut herhangi bir programın kaçıncı sınıftan başlayacağını buraya^
getirmek...
Ayrıca, bir taraftan meslekî teknikte çok genel şeyler söylerken,,
bir taraftan da falanca dersleri koyup kaldıralım demek bence bir ra
por bütünlüğüne uyan davranışlar değildir.
Onunu için, eğer siz de kabul ederseniz hem bu her konuşmacının
fikirlerinin değerli olduğunu kabul etmekle beraber, bu kısır müna
kaşaları ortadan kaldırmak bakımından, çünkü bunun sonu alınamaz*
isterseniz 5 gün daha devam edelim, biz sizi misafir etmekten mem
nunuz, ama neticede bol bol tartışırız ve temel görüşlerdeki farklılık
dolayısıyla, bakış tarzlarındaki farklılık dolayısıyla bir netice kolay
kolay alamayız. Bunun için daha bir nesil geçmesi bence gerekiyor.
Onun için, bunu redakte edelim ve sadece belirli öğretim prog
ramlarının yönlenmesi gereken noktalar üzerinde duralım. Mesela, din
eğitiminden bahsederken, din kültürü ve ahlâk öğretimi derslerinin*
ayrıca Anayasadaki ilgili maddelerin gerçekleştirilebilecek şekilde iyiı
düzenlenmesini söyleyelim.
Şunu da arzedeyim. Hiçbir zaman din eğitimi ve öğretimi lâik
liğe aykırı değildir. Laiklik çünkü dinsizlik değildir.
Bu gayet sarihtir, ama bu görüşte olmayanlar da vardır. Veya biz.
saygı göstermek mecburiyetindeyiz bu görüşte olmayanlara, Bizim Milli
Eğitim Temel Kanunumuz bunu bu şekilde kabul etmiştir.
İnsan tipi tartışmasına gelince, müsaadenizle ben de şunu arzede
yim. Baştan beri tabii bu bize ait bir görüştür, Hükümet olarak Sayın
Başbakanımız başta, demokratik özellikler taşıyan araştırmaya, tartış
maya açık tipler, nesiller yetiştirmek istiyoruz. Tip kelimesinin tipik
olması işi karıştırmıştır biraz belki, ama insan seviyesinde bakarsanız,,
tabii bunu etnik, etnolojik bir problem olarak görmediğimize göre, Sa
yın Arvasi'nin de belirttiği gibi, esasen Sayın Alpay da işi etnolojik ba
kımdan almamıştır, kültürel bakımdan almıştır, benim de anladığım
odur. İnsan tipinin yönlendirilip yönlendirilemiyeceği münakaşası var
dır, ama şunu da kabul edelim ki elbette eğitim yönlendirme demek
tir, yalnız empoze demek olmamalıdır. İnsanlara çeşitli alternatifler
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gösterebilmelidir. Herhalde demokratiklikten kastımız budur. Fakat
^eğitim, belirli hedeflere göre yapılır ve müfredat programları da o he
deflere göre düzenlenir. Devlet politikası olarak eğitimi nasıl almışız;
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî, manevi, ahlakî değerler ka
zanmış, millî kültür değerleri kazanmış, ama çağdaş değerlere de açık,
ilmi zihniyette çağdaş, ilmi, teknolojik gelişmeleri hazmetmiş bilgi sa
hibi, sevgi, saygı dolu, kavgadan uzak, barışa açık tipler diyoruz, de
ğil mi. İşte tipolojiden kastedilen budur, yoksa tipoloji, herhangi bir
-otoriter rejimdeki yönlendirme olmamak gerekir ve bunu ben herhan
gi komisyon üyesinin de bundan öteye adam fabrikasından üretim yap
ma olarak düşündüğünü zannetmiyorum ve zannetmek istemiyorum.
A m a , bu komisyonun eksik tarafı, hür düşünceli insanlar yetiştirme
zarureti üzerinde müşahhas şekilde durmamış olmasıdır.
İlkelerde var, fakat tedbirlerde, müfredat programlarının bu şeİdlde hazırlanması hususunda bir tedbir yok, diğer şekiller var, ama
^rada bir dengeleme olmamış.
Sayın üyeler, sakın gazete manşetlerinden etkilendiğim zannedil
mesin, o gazete manşetlerine bakılırsa zaten Türkiye'de herkesin bir
etiketi vardır, benim de etiketim bulunmaktadır bildiğiniz gibi, bun
dan katiyen gocunmadım şimdiye kadar. İnanan bir insanım, inandı
ğını da söyleyen bir insanım. Ancak, bu derece ciddi, önemli farzettiğimiz ve mümkün mertebe bir konsensüs, bir mutabakat olmasını arzu
-ettiğimiz bir komisyonda, mutlak Türkiye’nin gerçeklerini, yaşanan
şartları ve ilmi zaruretleri gözönüne almak gerekir. Aksi taktirde, siz
ille de yabancı dil ilköğretimden başlar derseniz, siz sağlık bilgisine
-önem verdiğinizden, başkaları tarım bilgisine önem verdiğinden prog
ramları doldurmak isterseniz, ertesi gün Sayın Haşan Pulur gene dol-du ortalık der, Sayın Rauf Tamer de yarasanın gene kanatları incele
niyor der. Biz hiçbir zaman bu arındırmayı da yapamayız, Halbuki
•esas hedeflerimizden birisi de budur.
Efendim, teklifim şudur; Öğretim kademeleri itibarıyla ille de ana
liz yapılacaksa, ilköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki teknik öğre
timde (aynen mesleki teknik öğretimde olduğu gibi) genel hedeflerin
honulması, insan yetiştirilmesiyle ilgili temel hedeflerin belirlenmesi,
Türkçe ders saatlerinin arttırılması gibi zaten diğer komisyonun da
gözönüne aldığı ve proje geliştirdiği bir konuyu zikredebiliriz. Ayrıca,
üin kültürü ve ahlâk dersleri öğretiminin zaruretinden ve bu konuya
önem ve ağırlık verilmesinden bahsedebiliriz, ama onun ötesinde re

daksiyon yapalım. Bu konuda komisyona bu raporu tekrar verelim, ko
misyon, bu istikamette redakte etsin, bu istikamette redakte edip et
mediğini de bizim Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliği, genel redak
siyonu yaparken gözden geçirsin. Genel Kurulda alman, alınırsa eğer„
bu prensip kararı muvacehesinde ve Bakanlığı müşkül duruma sok
mayacak, müşahhas şekilde bağlamayacak bir rapor çıksın derim.
Şimdi ben söz vermeye devam edeceğim. Ricam, laiklik tartışmala
rının, hele hele din ve inanç tartışmalarının dışında bu müşahhas teklif
üzerinde işi teksif ederek belli bir neticeye bizi götürecek konuşmaların
yapılmasıdır.
Buyurun Sayın Akyol.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — Sayın Bakanım, yanlış anlamadımsa biraz evvelki sözlerinizden, raporun bütünü konusunda Sayın Baka
nımız rahat değiller, bundan evvelki saygıyla karşıladığımız, kutladığı
mız raporlar niteliğinde size yardımcı olmayacağı kanısındalar, eksik
buluyorlar. Yürekten paylaşıyorum, benimki ayrı, ama. Bu nedenle de,,
geri alınıp, anılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmasını uygun buluyor
sunuz, ondan sonra da tekrar söz verme gereğini neden duyduğunuzu,
anlamak istiyorum Sayın Bakanım. Yani söz alan tüm arkadaşlarım aca
ba. . . .
BAŞKAN — Şundan duydum efendim.
Şimdiye kadar şu zaman sınırlaması haricinde biliyorsunuz şûra
nın demokratikliğini zedeleyen hiçbir müdahalede bulunmadım, Baş
kanlık Divanı olarak bulunmadık.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — Çok saygıyla karşılıyoruz efendimBAŞKAN — Onun için, bu alman kararlara hürmeten söz vermiş
tim, fakat haklısınız, şimdi bunu müşahhas bir teklif şeklinde önce:
lehinde ve aleyhinde birer kişiye söz verelim, sonra da oylayalım.
PROF. DR. TÜRKÂN AKYOL — Prensiplerini oylayacağız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Doğru, haklısınız.
Efendim şu hususu söylemek istiyorum. Komisyonun ille de hemem
şimdi gidin bakalım doğru toplanın diye karar almıyoruz, fakat bir meç
hul vakti de teyit etmiyoruz, süre veririz, bunu bu hafta sonuna kadar-

527

^hazırlayıp getirirler, biz de şûramızı eksik bırakmış olmayız. Aksi taktir
c e şûranın bir gündem maddesi görüşülmemiş olarak kalır, bu da bizde
•önemli bir gündem maddesidir. Eksiklik meydana getirir.
Benim tavsiyem, bugün öğleden sonra bunu bitirme şeklindedir.
Komisyonu toplayamazsak,
toplarız.

o zaman toplayabildiğimiz kadarını

Buyurun.
(Yerinden bir Üye) — Efendim, ben de komisyondaydım, fakat oy
lama sırasında komisyonda bulunamadım maalesef. Bir redaksiyon
heyeti tespit edilmedi, onun için de bölünmeler oldu, herkes dediki,
ben güzel demem, güzel bizden olmayınca. Biz de diyoruzki, güzel de
mokrasinden yanadır, doğrudan yanadır, 5 gündür sergiliyor dedik.
•Gerçekten de ifade ettiniz, tekrar redaksiyonun ele alınması gerekli.
BAŞKAN — Ben de aynı istikamette söyledim.
Benim getirdiğim önerinin aleyhinde bir kişiye söz vermek isti
yorum.
Buyurun.
S. AHMET ARVASİ — İstişari karardır, sizi bağlamaz bence oy.lanmalıdır.
BAŞKAN — Bir de aleyhinde söz vermek istiyorum.
Buyurun Sayın Akcan.
LÜTFÜ AKCAN — Sayın Başkan, değerli şûra üyeleri; önümüzde
'iki tane teklif var. Bir tanesi komisyon raporu, bir tanesi de Sayın
Bakanımızın ifade ettiği şekli almış rapor. İkinci bir redakteye lüzum
vok, çünkü komisyon üyelerinin dağıldığı ifade edildi. Sayın Bakanı
mızın görüşlerini ifade eden rapor metniyle komisyon raporlarının ayrı
.ayrı oylanarak karar bağlanması.
Sayın Bakanımızın görüşlerini ifade eden kısım raporda değişiklik
eder pozisyondadır. Bu benimsenmişse neden oylamaya gerek duyu
luyor, redakte edilecekse Sayın Bakanımızın ifade ettiği görüşler pa
ralelinde olacağına göre, bu, raporda yer almış bulunacaktır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, bir de şu bilgiyi arzedeyim. Bakın daha 3 gün önce ilk
öğretimden ortaöğretime geçişte sınav olsun mu, olmasın mı diye tek
nik bir konu geldi. Oylamaya kalktık, lehte ve aleyhte kimse elini kal
dırmadı. Bu aslında bir hassasiyetin, bilimsel endişenin haklı neticesiydi. Çünkü bu çok teknik bir konuydu ve herkes bu konuyu çok iyi
bilmiyordu, bunun sorumluluğu altına girmek istemedi. Bunun üzerine
ne yaptık. Sayın İlhan Dülger burada mı, onun başkanlığında ortak ko
misyon tekrar toplansın, bunu iki gün tartışsın, geliştirsin, bize bir
fikir getirsin dedi.
Şimdi benim kastettiğim, sadece dinî konuların politik münaka
şalara ve çekişmelere sebebiyet verdiği için, terki meydan etmek demek
değil, samimi kanaatimi söyleyeyim. Diğer raporlarda da vardır, re
daksiyon için verdik, ama müfredat programı gibi bir konuda biraz;
önce bazı misallerini verdiğim o derece mahzurlu kesin hükümler varki,.
bunları şimdi hiç tetkik etmeden getirip oylamaya sunmak biraz fazla
usulen yapmak gibi olacak. Yani biz Bakanlık olarak uyarız, ummayız;
konusunu gündeme getirmek istemiyorum, elbette biz Bakanlık olarak
Anayasa yetkimizi kullanırız, demin de söyledim, biz isterizki, X II. Millî
Eğitim Şûrası gerçek bir reform, dönüm noktası olarak tarihe geçsin ve
biz de bu şûra kararlarına ters düşecek mümkün mertebe hiçbir ş e y
yapmayalım. Bu hassasiyetten ileri geliyor, gayettabii ben oylarım, ge
çerim, en kolayı budur, hiçbir zaman Bakanlığı da bu iş bağlamaz, şûra
bu şekilde karar almıştır deriz, şûra tenkit edilir geçer.
Efendim, ben bunu oylarınıza arzetmek istiyorum, teklifim şudur;
İsterseniz buna Genel Kurul Başkanlık Divanının raportörlüğünü de.
katalım,
Sayın Doç. Dr. Sadık K. Tural'm başkanlığında müsaade edersenizolsun, Sayın eski Müsteşarımız Abdurrahman Demirtaş Bey de lütfedip*
katılsınlar, bize yardım etsinler, raportörler de ve Divan Başkanlık
raportörleri de müsadenizle, baştan beri bu işin içinde çalışıyorlar,,
buna iştirak etsinler, bunu oylayacağım onu plânlıyorum.
Mümkün mertebe belirli konulardaki istikamet verici, elbette yön
lendirici ağırlık noktalan olması normal, ama bunların ötesinde ders
bazına inip bağlayıcı kararlar getirilmemesi ve genel tavsiyelerin bu
şekilde düzenlenmesi ve varsa bulunacak eksikliklerin tamamlanması?
konusunda; Oylannıza arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
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Teşekkür ederim itimadınıza.
Sayın üyeler, bu durumda komisyonla ilgili önergeleri oylarınıza,
sunmuyorum.
İlköğretimden ortaöğretime geçiş konusunda İlhan Dülgerin Komisyon Başkanı olarak hazırladığı komisyon raporunu, üyelerin imzalanda var, bilgilerinize arzediyorum.
"İlkokul ve ortaokullarda mezuniyet, okul başansmm değerlendi
rilmesi sonucu ders notlan ve karne ortalamasıyla son sınıfı bitirmekleolmaktadır. İlkokulun kalkmasıyla aynı yöntem ilköğretimden mezuni
yette kullanılmalıdır.
1. İlköğretimi tamamlamakta olan öğrenciler ilgi, istidat ve kabili
yetlerine göre ortaöğretimin çeşitli program lanna yönlendirilirler. B ul
yönlendirme, tavsiye mahiyetindedir.

Şûraca getirilen sisteme göre ilköğretimin son 3 yılı boyunca ilaveolarak seçmeli programlar da devam edeceğinden, öğrencinin ilgi ve is
tidatlarını denemesi daha çok imkânlarla mümkün olabilecektir.
' l ı "

’

.

-

2. İlköğretimden ortaöğretim kurumlanma geçiş ilke olarak sınav
sız olmalıdır.
3. Özel kabiliyet gerektiren ortaöğretim programlan fen lisesi, güzle;
sanatlar ve benzeri için yetenek imtihanlan yapılır.
4. Parasız yatıhlık için bu konudaki kanun uygulanır.
5. Talep çokluğu dolayısıyla çok müracaatlarla karşılaşan ortaöğre
tim programlan, sıralama imtihanı yapabilmelidirler. Talebin boyutlanna göre bu imtihanlar okulca veya merkezden yönetilebilir.
6. Aynca, normal okuyan çocuğun ilköğretimin 6-13 yaşlarını kap
saması, Şûra karanna göre lise öğretiminin 15-17 yaşlan arasında olma
sı, 14 yaş grubunun ortaöğretime bitişik bir yönlenedirme senesiyle yön
seçimine yardımcı olunabilecek ve bazı eksikliklerin giderilebileceği bir
yıl olarak görülmektedir.
Yıl kaybeden öğrenciler aynı sürece bulunduklan yaşlar itibariylede devam edebilmelidirler."
Sonradan müracaat edip, bu temenni olsun dediler, çünkü bir kesin
liği yok, ilk 5 konuyu ben şöyle bir cümleyle izah edeyim, eğer yanlış an
lamışsam beni ikaz etsinler.
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Ben şöyle anladım; ilköğretimden, yani 8 yıllık ilköğretim kastedil
mektedir, hâlâ bu oturmadı, onun için arzediyorum, ortaöğretim kumru
larına geçiş ilke olarak sınavsız olmalıdır, ancak talep çokluğu dolayı
sıyla, çok müracaatlarla karşılaşan ortaöğretim programları sıralama
imtihanı yapabilmelidirler. Talebin boyutlarına göre bu imtihanlar okul
ca veya merkezce yönetilebilirler. Yani mümkün mertebe sınavsız olsun,
ama çok talep olan konularda da seçme bu şekilde yapılsın denilmekte-dir.
Bu konuda aleyhte görüş sahibi var mı?
Buyurun efendim, Sayın Kantarcıoğlu.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bu hususun IX. Millî Eğitim Şûrasın
da alman kararlar doğrultusunda öğretmenler kurulu kararıyla bu yön
lendirmenin yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli bölümler
de vardır.
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, görüşünü gerçekten haklı buluyo
ruz, ama isterseniz bu genel reaksiyondaki tutarlılığı sağlama bakımın
dan genel olarak düzeltelim.
Başkanlık Divanının ve Şûra Genel Sekreterliğinin dikkatini çeke
lim , burada bir fark var.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu konu Tebliğler Dergi
sinde çıkmıştır, hazırlık sırasında herhalde bu doküman gözden kaçtı.
BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir doküman gözden kaçmadı.. Biz
Anayasa konusunda farklı şeyleri rahatlıkla getirebildik. Tebliğler Der
gisinin sözümü olur. Eski şûra kararlarını burada değiştirdik, siz geniş
düşünün Sayın Kantarcıoğlu.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, öğretmenler kurulu karan
■ve........
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, peki siz görüşünüzü söyleyin, atıfta
bulunmaya lüzum yok, buyurun efendim.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, öğretmenler kurulu kararı
nı müteakip yönetme tavsiyesi, hatta orada velisine tebligat var ve imza
~var. Fransa’da bu deneme yapılmaktadır, bu konuda Talim Terbiyede
daha önce çeşitli görüşmelerimiz de 10-15 kişilik bir grup araştırma yap
mıştı.
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BAŞKAN — Görüşünüz anlaşıldı efendim.
Bu konudaki getirilen komisyonun teklifini, sistemini oylarınıza
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ancak, Sayın Kantarcıoğlunun belittiği hususları da temenni ma
hiyetinde zabıtlara geçirdik ve mutlaka gözönüne alacağız Sayın Kantarcıoğlu.
Ayrıca, redaksiyonda da tekrar gözden geçirilecektir. Bir tezat var
sa düzeltilecektir.
Efendim, bir de şöyle bir önerge var:
"Yüksek Öğretime Geçiş Komisyonunun hazırlamış olduğu rapo
run 4 üncü sayfasında yer alan 9 (b) ve (f) bentlerinin birleştirerek aşa
ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mesleki ve teknik lise mezunlarının öncelikle okullarında takip
ettikleri programlara uygun yükseköğrenim kurumlanna girişleri sağ
lanır."
Mehmet îyigün, Remzi Sezgin, Nuri Kıziroğlu.
Şimdi burada durum şudur, ben daha evvel de konuşmamda be
lirtmiştim, zabıtlara geçirtmiştim.
Biz meslekî teknik öğretime motivasyon sağlamaya, teşvik sağla
maya çalışıyoruz, bu yüzden 1970 yılından itibaren hatırlayacağınız
gibi, ismi bile değiştirildi, bu detaya bile dikkat edildi, endüstri mes
lek liseleri oldu .
Bütün mesleki teknik ortaöğretim kurumlan eskiden hiçbir yük
seköğretim kurumuna geçiş hakkına sahip değillerdi. Yani geçiş yolu
kapalıydı. Bizim, DECD uzmanlarınca yapılan tetkikler, Plânlama uzmanlannca yapılan araştırmalar ve o zaman Millî Eğitim Bakanlığının
yaptığı araştırmalar şu neticeye götürdü.
Mesleki ve teknik ortaöğretime motivasyonun tek yolu var, o da
demokratik şekilde geçişi sağlamaktır. Onun için dikey geçiş hakkını
istisnasız sağladık. Şimdi gayet tabii mesleki teknik ortaöğretimin asıl
olarak yükseköğretime geçişlerinde kendi branşlanyla ilgili öğretim
görmeleri şarttır. Nitekim, burada bu prensip vazedilmiştir. Ancak,,
bunu diğer branşlara geçmeyi yasaklayarak getirmek, motivasyonu tek
rar kaldırır. Endişe buradadır. Bu bakımdan bu getirilmiştir. Böylece^
öncelikle denilerek diğerlerine gitmek gerektiğini kabul etmekte, ama
istisnai bile olsa istenilen yere gitmeyi de açmaktadır.
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Bunu oylarınıza arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
'edilmiştir.
Şimdi genel kuruldan iki yetki alacağız, ben kısa bir konuşma ya
pacağım, sizi daha fazla bekletmeyeceğim.
Birincisi, aslında deminki oylamayla sağlanmıştır, ama tekrar usûl
bakımdan bir açıklık olması için arzediyorum;
Birinci yetki; Raportör Doç. Dr. Sadık Tural'm başkanlığında ve
komisyonlardan Öğretim Programları, Müfredat Programları komisyo
nunun öğleden sonraki mevcut üyelerinin iştirakiyle ayrıca diğer rapor
törlerin, Genel Kurul Başkanlık Divanı Raportörlerinin iştirakiyle,
Öğretim Programlan Komisyonu tekrar toplanacaktır. Bu komisyon,
daha önce yapılan, saat 14.30da toplanacak, Genel Kurulda yapılan
müzakerelerin ve özellikle oylamaya arzederken yapılan konuşmaların
zabıtlardan alınarak tespitiyle bir nihai rapor hazırlayacak, bu nihai
raporun özellikle ders seviyesine bağımlı olmamasına dikkat edilecek
ve bu nihai raporu kabul konusunda da bizim nihai şûra genel kurulu
görüşüne dahil etmemiz konusunda da sizin bir yetki vermeniz gere
kiyor. Yani, bu rapor geldikten sonra burada ortaya çıkan teklifleri
diğer 6 raporla birlikte mütalâa edeceğiz ve X II. Millî Eğitim Şûrası
nın kararlan arasına alacağız. Bu şekilde ilân edeceğiz.
Şimdi bu yetkiyi oylannıza arzediyorum.
Bu arada bir kolaylık olması bakımından şunu söyleyeyim, bu ka
rarların daha sonra şu anda nihai durumu ortaya çıkmadığına göre,
bu kararlann tamamına iştirak edilmeyebilecektir. Daha sonra bu ko
nuda gayet tabii herkes kendi fikrine sahip olmaya devam edecektir.
Şimdi bu yetkiyi oylannıza arzediyorum:
yenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kabul edenler... Etme

Şimdi X II. Millî Eğitim Şûrası, Cumhuriyetin başlangıcından beri
yapılan bütün şûraların toplamından daha çok sonuç çıkardı ortaya.
Bu da gerçekten taktire şayan, son derece önemli ve değerli bir husus
tur. Ancak, bunun bir de güçlüğü var, redaksiyon bakımından. Mesela
Yeni Teknolojiler Komisyonu raporunu hatırlayınız, 17 sayfa, çok te
ferruatlı konular var, önemli kararlar var. Bütün bunları redakte et
mek önemlidir.
Diğer taraftan, Öğretmen Yetiştirilmesi Komisyonuyla ilgili temel
bir karar değişikliği olduğu için o karara göre yazılmayan raporun ol
duğu gibi redakte edilmesi de söz konusudur.
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Öğretmen yetiştirmesiyle ilgili diğer bölümler de bazı hususlar
vardır. Öğretim Programlanda hemen her bölümü belki finansman
kısmı hariç, gündemin her maddesini yakinen ilgilendirmekte ve kesin
tiler bulunmaktadır.
Onun için redaksiyonun son derece önemi vardır. Redaksiyonda
iki noktaya Genel Kurul adına dikkat edilmesi gereğini raportörlere ve
Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliğine talimat olarak veriyorum.
Birisi, yapılacak redaksiyonlarda asla şûra kararlarının özü değiştirilmeyecektir. Redaktörlerin, Bakanlığın, şûra Genel Sekreterliğinin
görüşü değişik de olsa buna itina edilecektir. Çünkü biz bunları basa
cağız yayınlayacağız, tekrar tartışmaya açacağız.
İkincisi, buna mukabil, şûra genel kurulunun esas kararları, te
mennileriyle eğilimi ki müzakerelerden açıkça anlaşılmaktadır, gözönüne
alınarak usulle ilgili düzenlemeler ve esası değiştirmeyecek şekilde muh
teva düzenlemeleri yapılabilecektir.
Bu konuda değişik görüşü olan varmı? Yoktur.
Bunu da oylarınıza arzediyorum:
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kabul edenler...

Etmeyenler...

Efendim, X II. Millî Eğitim Şûrasının son günündeki görüşmeler
burada bitmiştir.
Müsaade buyurursanız ben de birkaç şey söylemek istiyorum böylece görüşmeleri bitireceğiz.
Buyurun Savın Akcan.
LÜTFÜ AKCAN — X II. Millî Eğitim Şûrası 18-22 Temmuz tarih
leri arasında çalıştı, basında şûra çalışmalarıyla ilgili olarak yazılar
da dikkate alınarak şûranın birlik ve beraberlik içerisinde demokratik;
ve hür düşünce ışığı altında görüşlerini açıklayıp aldığı kararların
kamuoyuna duyurulması için Başkanlık Divanınca bir basın bildirisi
nin yayınlanmasını teklif ediyoruz.
BAŞKAN — Biz düşünüyoruz zaten, yarın da ayrı bir basın top
lantısı yapmayı düşünüyorum.
Bu konuda şûra kararlarını ana hatları itibariyle açıklama konu
sunda da beni yetkilendirir misiniz. (“Evet" sesleri)
Teşekkür ederim efendim.
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D — EĞİTİM RAPORLARI İLE İLGİLİ KARARLAR
Karar 1. Eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde öğretim programlannın; Atatürk İnkılâp ve ilkeleri, Anayasa ile birlikte Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlan ve temel ilkeleri, kalkınma plânlan doğrul
tusunda, kişinin ve toplumun her alandaki ihtiyaçlanna uygun, çağdaş,,
üretime yönelik, bilgi ve beceri kazandırıcı, çağın ve geleceğin bilgi,,
teknoloji ve haberleşme toplumuna uyabilen, millî kalkınma için ge
rekli insan gücünün yetiştirilmesini dikkate alabilecek nitelikte olması;
öğrenciye, hür ve demokratik düşünceyi, sevgiyi, hoşgörüyü kazandır
ması; onun, teoriyi uygulamaya dönüştürebilmesi yeteneğinin gelişti
rilmesine yönelik, usûl ve tekniklere uygun şekilde hazırlanması.
Karar 2. Öğretim programlarının; muhteva bakımından genç ne
sillere millî kimlik kazandırılmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün
sürekli ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, kendi geçmişlerini,
manevi ve millî kültür değerlerini öğrenmede yardımcı olacak şekilde
ve devamlı olarak İlmî bir yöntemle geliştirilmesi.
Karar 3. Her kademe ve türdeki okulların bütün faaliyetlerini ve
çocuğun öğrenimini ve bütün hayatını etkileyen eğitim programlan,
belli bir eğitim kademesine has olarak öğretilen disiplinlerden oluşan
öğretim programlan ile her dersin amaçlannı, fonksiyonlannı, ünite
lerini ve uygulama ilkelerini kapsayan ders programlarının birbirinin,
içinde helezönî biçimde ele alınması.
Karar 4. Programlann geliştirilmesinde; eğitimin, "millî kültür
değerlerinin korunması" ve "yenilikçilik" olarak ifade edilen iki önemli
fonksiyonunun birbirine tercihinin ve önceliğinin söz konusu olmaması;
bu iki fonksiyonun dengelenmesine dikkat edilmesi.
Karar 5. 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertlerinin; bir
taraftan kendi meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan dış dünya ile
ilgili münasebetlere vakıf, milletlerarası menfaat ilişkilerinin idrakinde,
ülkesinin menfaatlerini savunabilen, ülkesini tanıtabilen ve kapasitesi
ile saygı toplayan insanlar olarak yetiştirilmesi; öğretim programlarının
hazırlanmasında bu mecburiyetlerin de göz önünde bulundurulması.
Karar 6. Öğretim programlarının düzenlenmesinde; vazgeçilmez
zorunluluk olarak görülen millilik özelliğinin yanında, sevgi esasına da
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yanan demokratik davranış geliştirme, hür düşünce ve hoşgörü unsur
larına da yer ve önem verilmesi.
Karar 7. Her kademedeki öğretim programlarında bütünlüğe dikKat edilmesi; ders programlarının birbiriyle çelişmesinin önlenmesi;
o öğretim kademesinden beklenilen fayda ve sonucun gözetilmesi; öğ
rencinin sadece bilgi sahibi olması yerine, bilgilerini kullanan ve dav
ranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi.
Karar 8. Öğretim ve ders programlarının hazırlanmasında; öğre
tim kademelerinin özelliği, çocuğun yaş grubu ve dersle ayrılan süre
nin hesaba katılması; çocuğun ilgi, yetenek ve kapasitesinin gözönün^de bulundurulması.
Karar 9. İlköğretim programlarının bir bütün olarak ele alın
ması.
Karar 10. Mecburî olan ilköğretimde, temel vatandaşlık bilgisi ve
davranışlarını kazandıracak şekilde programların düzenlenmesi.
Karar 11. Millî Eğitim Temel Kanununda ve diğer kanunlarda
•eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramların anlaşılmasında ve kazan
dırılmasında sübjektifliğe meydan vermemek için bir "Temel Kavram
lar Öğretmen Rehberi’ nin hazırlanması .
Karar 12. Bütün öğretim kademeleri itibariyle, değişen ve gelişen
ilim ve teknolojiye paralel şekilde öğretim programlarının ve ders ki
taplarının devamlı değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.
Karar 13. Meslek liselerinin öğretim programlarının yeniden göz
den geçirilmesi; bir sistem içinde genel kültür derslerinin sayısı ve
-saatlerinin dengelenmesi; öğrencilerin meslekî ve teknik becerilerinin
geliştirilmesine yönelik meslek derslerinin artırılması.
Karar 14. İnsanımızın düşünce ve manevî yapısının teşekkülünde
önemli yeri olan tarih, coğrafya, Türkçe ve edebiyat, din kültürü ve
ahlâk bilgisi gibi derslerin muhtevasının tayininde, kültürel açıdan
hedef alman insan tipinin yetiştirilmesinin gözönünde bulundurulması;
bu derslerin, bilgi ezberletici değil, düşündürücü, araştırıcı ve davranış
Kazandırıcı olması; program muhtevalarının belirlenmesinde, özellikle
ilkokullarda merkezden çevreye ilkesinin dikkate alınması.
Karar 15. Tarih dersleri, Türk tarihinin bütünlüğünü, olayların
rsebep - sonuç ilişkilerini ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi
Kazandıracak şekilde ele alınması.
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Karar 16. Türkçe eğitim ve öğretiminde programlardaki ve uygu
lamadaki yetersizliklerin giderilmesi ; Türk çocuklarının Türkçeyi doğru,
güzel konuşur ve yazar hale getirilmesi; gerekli durumlarda bu derse
ait haftalık saatlerin artırılması.
Karar 17. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin programları
nın yeniden gözden geçirilmesi; Anayasanın öngördüğü çerçeve içinde
din eğitimi ve öğretimine ağırlık verilmesi.
Karar 18. Matematik ve fen dersleri programlarının son gelişme
leri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi.
Karar 19. Sanat tarihi, resim ve müzik dersleri programlarının;
Türk ve İslâm sanatları bilgisini de içine alacak ve sanat kültürü ka
zandıracak şekilde yeniden geliştirilmesi.
Karar 20. Sağlık bilgisi konularının, çocuklarımızın kendilerini ta
nımasına ve sağlıklarını korumasına imkân verecek şekilde diğer ders
ler içinde yeterince işlenmesi.
Karar 21. Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için özel prog
ramlar geliştirilmesi.
Karar 22. Rehberlik faaliyetlerinin; öğrencilerin kendilerini tanı
malarına, sosyal ilişkilerinde olumlu bilgileri kazanmalarına ve öğren
dikleri bilgileri davranış haline getirmelerine imkân verecek şekilde
yapılması.
Karar 23. Aileden gelen yetersizlikleri gideren, çalışan ailelerin ço
cuklarına bakım ve eğitim imkânı veren ve çocuklarımızın ilkokula
daha uyumlu bir geçiş yapmalarını sağlayan okul öncesi eğitim prog
ramlarının Türkiye’nin şartlarına, sosyal ve kültürel yapısına, değer
sistemlerine uygun olarak geliştirilmesi.
Karar 24. Kırsal kesim ve göçer ailelerin eğitimi için özel olarak
•örgün ve yavgm eğitim programlarının hazırlanması.
Karar 25. 66 - 72 ay grubu için "oyunla eğitimcin daha da geliş
tirilmesi; mevcut program uygulamadan kaldırılarak ayn bir progra
mın hazırlanması.
Karar 26. Sekiz yıllık mecburî öğretimin son yıllarında, bütün
öğrencilerin haftada ortalama belli gün sayısı kadar ortak ders göre
ceği, ayrıca altı çeşit de seçmeli programının (ihtiyaca göre artırılabilir)
kullanılacağı program uygulamalarına imkân verilmesi; seçmeli prog
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ramların; genel kültür, yaygın eğitimle çıraklık, kırsal alan için yay
gın eğitimle çiftçilik, örgün eğitimle zanaat dallan, din öğretimi ile il
gili dersler, ağırlıklı yabancı dil derslerinin olması.
Karar 27. İlköğretimde öğrencilere, çevrelerini koruma, geliştirme,,
insan ve çevre sağlığı şuuru yeterince verilmek üzere; önemli çevre
meselelerinin programlar içinde uygulamaya dönük ve köklü davranış
kazandıracak şekilde işlenmesi.
Karar 28. Bütün ortaöğretim kurumlannda, toplumun ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlan ile iş hayatının gerekleri doğrultusunda program
geliştirme faaliyetleri, Bakanlık bünyesinde kurulacak "Program Ge
liştirme ve Araştırma Merkezi" tarafından sürekli olarak yapılması ve
öğrencilerin ilgi, istidat ve başarılarına göre çeşitli programlar arasın
daki geçişlerine esneklik kazandırılması.

IX.
BÖLÜM

TEMENNİ
KARARLARI

If J ,

—-

TEMENNİ KARARLARI
1 — Genel kurulda, ortaöğretimden üniversiteye geçişin, mevcut
duruma göre daha değişik ve kademeli değerlendirmelerle, belirli bir
vadede yapılması hususu çoğunlukla benimsenmiş olmakla beraber;
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi uygulamalarının ve bununla ilgili
olarak yürürlükte bulunan sistemin, Bakanlığımızla YÖK ve ÖSYM
tarafından bir değerlendirmeye tâbi tutulması,
2 — Yükseköğretim için daha fazla kaynak tahsis edilmesi ve
Yükseköğretimde okullaşma oranının artırılması; ancak, okullaşma
oranı artırılırken insangücü ve istihdam durumunun gözönünde bulun
durulması.
3 — Üniversitelerde otokontrol sisteminin etkinliğinin artırılması
için gerekli tedbirlerin alınması.
4 — 1402 sayılı Kanunda üniversiteden uzaklaştırılan öğretim ele
manlarının üniversiteye dönmelerinin sağlanması.
5 — Psikoloji, sosyoloji ve siyasi bilimleri bünyesinde toplayan
ayrı "Sosyal Bilimler Fakülteleri'nin kurulması.
6 — Üniversitelerde, yabancı dil ve Türkçe derslerinin kaldırıl
ması, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin korunması.
7 — Meslek Yüksek okullarının müfredatlarının, bulundukları yö
renin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına göre düzenlenerek
"Yöresel Meslek Okulları" (Communıty College) olarak düzenlenmesi.
8 — Sanayi - Yüksekokul işbirliğinin geliştirilmesinde gerek dört
yıllık ve gerekse iki yıllık yüksekokullardan yararlanılması.910*
9 — Yetişkinlerin yükseköğretim kurumlannda sürekli eğitimi ve
bu konuda modellerin geliştirilip toplumumuzun eğitim seviyesinin
yükseltilmesinde öncelikli yeri alması.
10 — Üniversite fen müfredatının, lisans seviyesinde millî öncelik
lere göre yeniden düzenlenebilmesi için çalışma grubu oluşturulması.
11 — Yardımcı doçentlik’in mevcut durumu ile ilgili yeni bir dü
zenlemenin yapılması.
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12 — Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlannda görev ala
cak öğretim elemanlarının akademik formasyon, kişilik ve davranış
özellikleri bakımından öğretmen adaylarına örnek olacak nitelikleri
taşımalarına ayrı bir özen gösterilmesi.
13 — Nitelikli öğretmen yetiştirilmesi temel amacına ulaşmak
için Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuru
lunun işbirliği içinde olmalarının yararlı ve gerekli görüldüğü.
14 — En verimli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gözönüne
alınırsa, öğretmenlere harcanacak her türlü bütçe imkânlarıma yatırım
harcaması olarak telâkki edilmesinin benimsenmesi ve bu konuda hiç
bir fedakârlıktan kaçmılmaması.
15 — Öğretmenin meslekî itibarının manevî yönden de ele alınması.
16 — îlk ve ortaokul ile lise ve dengi okulların Türkçe, Türk Dili
ve Edebiyatı ders kitaplarının, Bakanlıkça seçilecek şahıslara veya
oluşturulacak komisyonlara yazdmlması; bu dersler için öğretmen kı
lavuz kitaplarının da hazırlattınlması.
17 — Edebi metinlerin, ders kitaplarında parçalar halinde kalma
ması; bunların alındığı eserlerin, Bakanlıkça temin edilerek okullara
gönderilmesi
18 — Ders kitapları dışında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğ
retmenlerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür Bakan
lığı yayınlarının ücretsiz olarak gönderilmesi imkânlarının araştırıl
ması.
19 — Okul kitaplarının kültür eserleri ile takviye edilmesi ve iş
ler hale getirilmesi.
20 — Üniversitelerimizin her sınıfında okutulmakta olan Türk Dili
derslerinin, bugünkü ortaöğretim sistemindeki aksaklık ve yetersizlik
ten kaynaklandığı gözönünde bulundurularak bu durumun, geçici bir
program uygulaması şeklinde düşünülmesi.21
21 — Ortaöğretimde yazılı ve sözlü yoklamalara ağırlık verilerek
test usulünün en düşük seviyeye getirilmesi.
22 — Yurt dışında bulunan ve Yurda kesin dönüş yapan Türk ço
cuklarının, Türkçe ve millî kültürle beslenmesi için ayrıca gerekli ted
birlerin alınması.
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23 — Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlann eğitim ve öğre
tim programlarının, ''basamaklı kur sistemi’ nin ihtiyaçlarına cevap ve
recek şekilde düzenlenmesi.
24 — İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yürütülen yabancı dil öğretiminin
branş öğretmenlerince yapılması için gerekli tedbirlerin alınması.
25 — Radyo ve Televizyonda yapılan yabancı dil öğretimi ile ilgili
mevcut programların değerlendirilmesi; bu konuda anketler uygulan
ması; TV’de, Türkçe veya yabancı dilde alt yazılı yabancı filmler gös
terilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.
27 — İşçi aidatlanndan eğitime gönüllü katkıyı engelleyen hüküm
lerin kaldırılarak işçilerin ve sendikaların eğitime gönüllü katkılarının
sağlanması.
28 — 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Kanununa
göre sendikaların ve diğer bütün kuruluşların, Meslekî ve Teknik Eği
tim Fonuna katkılarının muntazaman sağlanması.
29 — Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ülkelerden proje bazında
haynak sağlanması uygulamalarının geliştirilerek devam ettirilmesi.
30 — Kız teknik yüksek öğretmen okulu mezunlan ile meslek eği
timi fakültesi mezunlannm da, erkek teknik yüksek öğretmen okullan
ile teknik eğitim fakültelerinden mezun olanlar gibi memuriyete bir üst
dereceden başlaması. Hususlan, X II. Millî Eğitim Şûrası’nm yapmış
olduğu komisyon ve genel kurul çalışmalannda, istişarî ve temenni ma
hiyetinde olmak üzere kararlaştmlmıştır.

X.
BÖLÜM

KAPANIŞ
KONUŞMASI

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
HAŞAN CELÂL
XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KAPANIŞ KONUŞMASI
X II. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; hepinizi saygıyla
selâmlıyorum.
Sayın üyeler, 5 gündür bir aradayız. X II. Millî Eğitim Şûrası'nda
gerçekten Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının da, tüm kamuoyu
nun da tahminlerinin çok ötesinde ve fevkinde, son derece önemli ve
güzel çalışmalar yapılmıştır. Bundan birkaç sonuç çıkarıyorum. Birisi,
herkesin zannettiğinin aksine; «eğer çok seslilik olursa herkes karşı
karşıya gelir ve mutabakat meydana gelmez, en iyisi hep aynı düşünen
kişileri bir araya getirmek gerekir», şeklindeki bir görüş, sizin bu bir
liğiniz ve beraberliğinizle ve çeşitli tartışmaların ışığında ortaya çıkan,
gerçekten birbirinden değerli görüşlerle artık geçerliliğini kaybetmiştir.
Türkiye çok sesli bir ülke olmuştur. Demokrasiyle idare edilmek
tedir. Başta eğitim öğretim konuları olmak üzere, bundan asla taviz
vermeye bir niyeti yoktur. İnşallah bundan sonraki dönemde eğitimde
millîlik kadar, eğitimde çağdaşlık kadar, eğitimde ilmilik kadar diğer
önemli bir ilke de; eğitimde demokratiklik ve demokrasiyi sağlama
olacaktır.
Sayın üyeler, Şûra çalışmalarından şu sonuç da çıkmıştır; Napolyon’un "eğer bir işi halletmek istemiyorsanız komisyona havale edin"
şeklindeki sözünü sizler X II. Millî Eğitim Şûrası'nda ortadan kaldır
dınız; hepinize çok teşekkür ederim.
Çünkü, birbirinden değerli çalışmalar yapan komisyonlarımızca,
gerçekten itiraf etmek gerekir ki, şu anda Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı olarak bizim dahi senelerce üzerinde çalıştığımız birikimimiz
olan konularda aklımıza gelmeyen, son derece uygun, yenilikçi, buluşçu
güzel teklifler getirilmiştir. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür
borçluyuz.
Sayın üyeler, Türkiye bir dönüm noktasındadır. Türkiye, gözünü
gelecek yüzyılın başına dikmiştir. Türkiye, şanlı mazisine, kurduğu bin
lerce yıllık medeniyetine uygun olarak, tekrar hak ettiği gelişmiş ül
keler seviyesine çıkma ve dünyanın en itibarlı ülkelerinden biri olma
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hedefine ulaşmak istemektedir. «Şimdiye kadar, o hedefe ulaşmak için,
sadece ekonomik tedbirler alınmasına çalışılmıştır», şeklinde bir kanaat
var. Gerçekten bu tamamen doğru olmasa da şunu itiraf etmek gere
kir ki, ekonomik kalkınmanın yolu gayri safi millî hasıla ve fert başına
millî gelir tabloları arasında aranmış, fiyat deflatörleriyle çarpılıp bö
lünmeye çalışılmıştır. Ancak, ekonomik kalkınmanın gerçek yolu, Sa
yın Başbakanımızın da Şûra açış konuşmalarında ifade buyurdukları
gibi, eğitimdir. Çünkü, başarılı eğitim, ekonomik kalkınmanın da en
önemli unsurudur.
Türkiye’mizi, sadece gayri safi millî hasılası büyümüş, sadece be
lirli taksimatlarla fert başına düşen geliri büyük görülen, sadece alt
yapı yatırımlarını tamamladığımız bir ülke olarak görmek istemiyo
ruz. Türkiye'mizi mutlaka eserlerine sahip çıkan, millî ve manevî de
ğerler kazanmış, çağdaş, bilgili, sevgi dolu insanların bulunduğu bir
ülke yapmak istiyoruz.
Esasen bu söylediğim gayri safi millî hasıla gibi göstergelere ulaş
manın da yegâne yolu budur. Eğer beşerî unsuru bütün verimliliğiyle
kullanamazsak, eğer beşerî unsuru ilim ve teknoloji yoluyla, eğitim
yoluyla ekonomiye intikal ettiremezsek, netice almak zaten mümkün
değildir.
Biz tabii kaynakları çok zengin olan bir ülkedeyiz; her şeyi
ve insan gücünü de ithal ederek kalkınmamızı ihale edemeyiz. Biz,
mutlaka kendi imkânlarımızı en iyi kullanarak kalkınmak mecburiye
tindeyiz. Zaten, Türk insanının yapısında, özünde, muhtevasında bu
cevher vardır, buna inanıyoruz. İnşallah, gelecek asra sadece mevcut
proglemlerini gidermiş olarak değil; eğitim sistemini tamamen mo
dernize etmiş, eğitimde gerekli reformları yapmış, bundan sonraki ça
ğa damgasını vurmak üzere hazırlanmış bir eğitim sistemiyle girmiş
olacağız.
İşte, bu yeni eğitim sisteminin ve yapacağımız bu reformun temel
lerini de sîzler, X II. Millî Eğitim Şûrasının üyeleri atıyorsunuz.
İnanıyorum ki, inşaallah, bu vasıflarınızla tarihe geçeceksiniz ve
ufak tefek tartışmalar, belki organizasyon bozuklukları ve bilhassa 18
Temmuz sıcağının hatıraları da o zaman silinecektir.
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X II. Millî Eğitim Şûrasının Millî Eğitim reformumuzun gerçekleş
tirilmesinde önemli bir harç koyduğuna inanıyor ve 18-22 Temmuz
günlerinin Türk eğitim tarihinde ve ülke kalkınmasında bir dönüm
noktası olmasını temenni ediyorum.
Hepinize, gece gündüz demeden yaptığınız çalışmalar, müsait ol
mayan şartlarda gösterdiğiniz gayretler, verdiğiniz emekler için tekrar
tekrar teşekkürlerimizi arzediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.

.

XI.
B ÖLÜM

BASINDA
XII. MÎLLÎ EĞİTİM
ŞÛRASI
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Yazarıma S, Ahmet Arvasi, 12. Eğitim Sûrâsı Öğretim

L Programları Çeliştirme Komisyonu'nda konuştut

12. MÜH Eğitim şûrâîi, 10 ayrı komisyon
halinde çalışmalarına
devam ediyor

S K A J L A — Türk »Sura
usıenuain ameliyat r a

Mite» yatırıldığı 12- Mılil Et.

tim Şirin, p d ı y m a l ı n r u leg
al! eltice 10 » > n k o m i s y o n
bilinde d e v i m ediyor.
Ş i r i n e Öğretim P r a ğ r ı m Urı Celiyi irere k o m ı s y o a u ' n <U k o n u g a n yazarımız S. Abm e l Alsısı, neılekı eğ n i m ve
ren o k u l l u m y»ygmlı»ı.rılBuı. ge r e i L ğ i m belirtil ve
"İnsir. go c U y t u ı u r m e k ¡¿e
prodttkıii okulları ıg~.ük ve
rilmelidir" dedi.
" K e n d i milli e ğ ı u n sısıemim u i kurmalıyız” yekimde k o 
n u ş a n S A h m e t Arv»i;, ılı
a r m i i liselere djyuiııs U u j t 1 cır. gittikçe iriliğim he; okula
d u l ladene: verilmeli gerek
liğini’ belimi ve "ûıuliır
T ü r k kıılıuranlin uvunucusıı
odrulıdu" d n l
ilköğretim K o m i s y o n u ' n d a
Prul. Dr. A m i n e K u n k a a
ustun zekili 0|ıenci.erin Ocuoe yıy engeli çıkınimamas.a:
inerken, llkagrc-ım Genel
M u d u r . C e m J Ç e u n , ilkağreu m d e oğ-eııır. i a r e i m m uzaiıimu. k o n u l tındı geciküdığ.nı belirterek, "llkağrttlıaJ S
yıi> ku - ı k m ı k aıiyesıir." d e 

Mıîii Eğitim Bakanı Haşan Celal Güzel’in emri üzerine, ba
yayınevlerinde ikinci bir emre kadar bakanlık yayını ders
durduruldu. Satış durdurma karar., hem geçen yıldan kaJrr
hem de zamlı fiyatlar konulmuş yeni bask. ders kitaplannı kap
ANKARA- Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı
K asan Celal Güzel, bakan
akça gelecek öğretim yılın
da ilk ve orta dereceli okul
larca okutulmak üzere ye
ni bastırılan ders kılaplanna kendisinden izinsiz ola
rak zamlı fiyat etiketleri
konulup bakanlık yaymevlerir.e satılmak üzere gön
derilmesi olayına el koydu.
B al:an G iu e i m olayla ilgili
olarak inceleme yaptırdığı
ve sorumlular hakkında
soruşturm a açtıracağı öğre-

niıdı.

B ak an Güzel’in emri
üzerine, bakanlığın 67 fide
ki yayınevlerinde ikinci bir
em re kadar bakardık yayı
nı ders kitaplarının satış:
durduruldu. Satış durdur
ma karan, hem geçen yfi-

LL^
6

Öte yandan yeni zamlı
fiyatlar konmuş ders kitaplannın, A nkara'daki bakanlfi; yaya..evleri cfişında,
başta Konya olmak üzere
pek çok ildeki yayınevlerine gonderümiş olduğu sap
tandı. Bunun üzenne E akanlık, fi gözetmeksizin
bütün illerdeki bakanlık
yayınevlerinde kitap satış
larını durdurdu.

Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı, basım
ders kitaplarından ilkokul
4’üncü sınıf din kültürü
kitabı fiyatının 170 lira
dan 1200 liraya çıkarıldı
ğını (yüzde öû5 zam), ilko
kul 5’ınci sınıf din kültürü
ders kitap: fiyatının da 3S0
liradan 1100 liray a yük

seltildiği (yüzde 18S zam)
şelfimdeki

belirlemeleri
_
1__ U --- ■

Yard. Doç. Dr.
Ethem Levent
(Cazi Eğitim Fak. Öğr. üys.)

Derslerle ilgili teftişin, breiiikle yabancı okul
larca yabancı Çillerle verilen derslerin teftişi
nin nasıl yapıldığı, teftişte neyin ölçüldüğü ve
bunun hangi kadro ile yapıldığı açık olarak bi
linmemektedir.

9

le bek
miş ti.

T ü r k ç e ve Yıbı n o s Dil k o 
Oysa j misyonu,
b i k inilim diril fin

üst düz« j
kanlığın
iarfiadığı
birine ba
ne karşı
tapiarın : :
yatların
bazı bak
ne gönd
mıştı.
Bu ar
başka bir
ise, zam l
nrn, kitaf
ne ulaşiıj

ce kabîl e r i t " B a s z m k i .
kur ıiiienu"ni kini. eiu. G e 
nel kurul'» Sunulacak u u t m e
gire, fiireariler islerlerle »iş
l e m d e n çıkabilecekleri g.rı
ılırıa no d ı r d» ııaıf geçmeyi
eu-erneyecet

Girerden
yorm'adı ka
ııgizoğiu ı
ateşi gerekiri
r m giderim'.:
komisyon
zırlanmış; v jı t m
b u ğ u n gcçıisv*

salt olduğunu Detir

li

12.

Akademik

B e y i n l i J. u y l ı d e
Mii£ Lgılus Şfirls.

k»isekOgretlekoaayucu'nda. Üniversitelerde uygulının
v u r inlüıınlırının bire indi
rilmesi islendi. K o m i s y o n
- üyelerinden b u y u l çoğucluvize sayısının bire indiril
meli gfiruyünde oldukLırım
bıiduduer.
Prof.Di.- M u m l u Soysal,
k o m i s y o n u n unıversııe yöneu m : e n a m ılyın ile geıırılmes.n. benimsediğini hatırlaıarık.
bayie b u a m e r e d a , m m b u
Unıvaırıreıa d e v i m , sozkonuru olacaksa. Ogreüir.. Oyelenain yukaeiışlenr.ın de « k a 
d a r ı z kurulur ı ı r z f m d m yap . m a s . gerekliğini bı.d.rd..

DOÇENTLİK TEZİ
Prof.Dr. Soysal, doçentlik
tezi ve d e n e m e dersi uygulamalarına dönülmesinin daria
iyi nta.nğ
tdyledı.
Prof. D r Halil C u de. doçenıiık tezi u ygulamasın m d >
C e m lerin olgur.leym.es.n d a
b i ı r d faydası b u l u n d u ğ u n u
beiU-ıu. Doçentliğin kolaylijluüUıgır.ı ve kılııer— r. duyıug . n u uvua e r . Prof.Dr. Halil
Cis. doyznıdk imıikanUrıntn
d a b a sû. bırunde yıpıln.asmı
uırd. h»_l C m . ' û g r t u «
«yticnar c s d d l ve Bİa e v !

.

ÖĞRETİMDE
İLKELER

Ancak, edinilen bilgi
re, düne kadar hiçb
abii sistemli Kitap diliyle d e ü b i r i 
kanlık yayınevine
k e n d i ttnuyacaSız. Gücümüz yesıısatışı y a s a k tır”
iınct kısa söze ç o k a n l a m ve îeferDU e‘
mr fril-meai. uz. ruit ^tiemeyevalıyautriAyrıca,"Çok

T

—--- --------- ---------m
■fi! m ı h. a y ------lut-u'
v a n y u k u d u r " ıı *unj Yunus EmT T T T", ^ r ’
Ûİn
v
a"

re'den ûirer.mfiiz. 1? î b u c.r.a:. ı^nr az
sözle ç o k >ey anlatmış, faziletlin. T u r a ç e
ve bilgi ojyetimınin baı hedefi olarak 1 Milli E i i ’
- ım Şûrası'na teklif ederi:.
ö i r e l i m d e birinci hedef, c k u d u j u d e r 
si ç o u u î » sr.dırm:kl.r. B u n u r . için Cjreımer.ı sevdirmek, yari iyi y e n ¡ t e m e k gere
kir. S o n m Öğrenci, o derver. s o m u t bir so
n u ç sağladığım bilmelidir. Ya r i bılg.sı di}
hayatta, sanatla, sohbette, bir p r o b i e m . n
çjzutr.unde, bir fiı b a ^ a r m û k u iye y ı . ^ D a h a ilai giderek diyebiliriz kr: C n a e k 
m e k veya h ü n e r veya itibar veya ¡es s. veya
sevin; kazandırmalıdır. Bu n l a r ı n h.çbırın i k a z a n d ı r m a y a n bilgi ölü, zararlı, belan
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Milletlerarası
düşmanlıklar
ve ders
kitapları
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D u ru m ,
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M illi EgltlîTl
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ın ûucesl
iç infjûndtoplandı
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M illi t e l l i m ş u ra s ı öncesi ç;un »opıanuı vc
2 • ç a lış m a la rın a devam ediyor.
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Eğitimde reform şart
Dr. Sinan BAYRAKTAROĞLU
İMdt doğdu 10&Oİ ALI DTİF Ingiliz Dili
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Londra Unlyanllıtrndt doklcn ytplı. ODTil'dı, Ctmbndg» Qnlvtrı,t»tJ'nd* *ı Kuıty
İrimdi Ulıttr Foiıttkmt O u riu'ntiı Öğretim
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M illi E ğ itim G enç
lik ve Spor B a k a n lığ ı
m ızın 66 y ıllık ta rih in 
de İlk o larak İn s a n ı
m ızın nisbeten k e n d i
ne güven d jy d u ğ u b ir
bakanın b a ş k a n lığ ın 
da E ğitim ve Ö ğ re tim
k o n u la rın ı p la n la m a k
Özere XII. M illi E ğ ilim
Ş urası buğun to p la n 
m ış bulunuyor.
Din ile Ilg ın e ğ itim
ve Öğretim k o n u la rın 
da ç e kile n s ık ın tıy ı
b il lıil içinde b ulunan
b iz le rd e n d in le n m e
lü tfu n d a b u lu n a c a k
ş uraya s es le n m e k is 
teriz. Bu h u s u sta İlâh iya t F a kü lte s i Öğre
tim Üyelerine ve D iy a 
net te ş k ila tın a z iy a 
d e s iy le görev d ü ş 
m e k te d ir. D e v le tin ,
bu ik i te ş e kkü lü ş û ra 
da (dini ko nulard a)
sağ ko lu kab ul e tm e 
si te m e n n im izd ir. 21
ra bu hu s u sta şuraya
ko m isyo n b a şka n lığ ı
y a p a c a k y e tış re le m an s ık ın tı
söz ko nusu
D ıya n '
kanı

ka.
p ılm .
m uz h ı
lan bu h.
lu bir katı
m iy e t ka z.
o lu r ka n a a tin .
E l’an, İlk ok.
son ik i s ınıfınd a ,
ve lis e le rin tü m su.
la rın d a o ku tu la n Di>
K ü ltü rü ve A r v îk B il
g isi d e rsle rin i İlâhiyat F a kü lte s i m e zu n 
la r ı o k u t m a k t a d ır .
B u n la rd a n Ö z e llik le
ilk o ku lla rd a o k u tu 
lan sözde dm dersi,
büyük m ille tim iz iç in
ve S ayın B aka n ım ız
H.C. G üzel için ç irk in
ve utanç ve ric i b ir
m anza ra arzetmektad ir. O kul id are si *£
derse giren Öğretmen
Oin dersi sa a tin d e h i
kaye ve m asai anlattırn a k ta d ır. D in in h i
kâye ve m a s a ld a n
İbaret olduğ u im a jın ı
körpe d im a ğ la ra aşı
la m a kta d ır. O ya ştaki
ç o c u kla rım ız din d er
sinde za ra rlı ş e yle r
ö ğre nm e kte veya öğ
re tilm e kte d ir. Bu acı
gerçeğin te la fis i â c il
d ir ve m üm kü n d ü r.

XII. Milli Eğitim Şurası ve Din Eğitimi
kan lığ ım ız bu h u s u s 
ta s am im i o lsu n ve
e m ir b u y u r s u n la r .
N a m ze t g ö s te rd iğ i
m iz bu in s a n la rın kûl"tür y e te rs iz liğ in i s a 
v u n a c a k la r ç ık a c a k
o lursa, b u n la rın o in 
s an ları ta n ım a d ık la rı
nı veya kö tü n iy e tli
o ld u k la r ı n ı s ö y le 
m e kle k im s e ,e h a k a 
ret e tm iş o lm a yız s a 
n ırım . 1950 de aç ılan
im am natıp lis e le ri ve
1963 de mezun veren
bugünkü İla h iya t fa 
k ü lte le ri p o litik seb e b le rd e n • z iy a d e ,
to p lu m d a y o k lu n
h is s e d ile n
y o k s u llu k çv ı
den kurt.
. a f V

Mansur Mogul
□ E l 'a r ., ilk o k u lla rın s o n ik i sın ı

öğretm enden
Gflrencl ir*
z u rs ü ? 1-

•a-e
,Vj*

der'-

o k u t u la n s ö z d e
m ille tim iz iç ir
H .C . G ir'

..

1

• 6 — işin en mühim- i
m id e Ö ğretm en yetiş- !
’ren o k u lja ra a gele- i
ğln ö ğ re tm en namv ln e ve rile n d in ■
►• ve din Öğretiliş e n d ü n y a ;
İç in d e tat- (
'It 7ia lı. Bu İ
it t e n alı- 5
v e göre '
em m ei >
'İzd ir. ‘

f ı n d a , o rta v e liselerin tiim s ın ı fla 
r ın d a o k u t u la n D in K ü l t ü r ü yA h lâ k B ilg isi d e r s l e r in i ilâ
l âh iv
h i' v _j A v
k ü lt e s i m e z u n la r ı o k u t r
B u n l a r d a n ö z e llik le

rln ta rih d e rsle rin d e 1
Islâm D in l’nln doğu- *
şu to p ra k la rd a n ziyâ- t
de g ö n ü lle re ya yılış ı )
ve fs ıh e d ış l daha özlü İ
ve s e s li şe kild e İşlen- \
m e lid ir.

✓

trda

verİCİ

•y- •:

~

ek
^ r bilmeligerçekgericigerçeğe karşı
'.m a ktır. Dört sene
d o la ş tığ ım ve g örd ü
ğüm h e m e n her o ku
lu n ya n ın d a birde k ili
ygun
se m e v c u ttu r ve öğ
p lar ise
re tm e n re fa ke tin d e ,
a m a n için
papaz ö n d e rliğ in d e
e d ılirse d e, ku
ç o c u k la ’a k ilis e k ü l
^ ıa c a k o lan korniş
yo n iarc a d anad a gü tü rü v e rilm e k te d ir..
K a lk ın m a d a üç ana
se- ze lle n hazırlattırılab lm e s e le n in z a r u re ti
*imseh e m e n her yerd e s e r
•4— Gerek-ders kİ
r.as halinde
g ile n m e k te d ir. a) A ğ ır
la p la rı, g erekse ha
¡irilip özellikz ıria ttırıla c a k yard ım  S a n a y ii s e r g ile y e n
’ y u rd u m u z d a k i
fa b rika 'b a c a la rı, b)
cı le rs k ita p la rı m uh
'T ıie z h e b l z ü m r e le r
a ra s ın d a ki bağ la rı s ı teva ve b askı b a kı Z ira a t) - s e rg ile ye n k ış tıra c a k , bu zü m re  m ınd an Sayın B a ka n ’- ta rım fa a liy e tle ri c)
lere m e n sup ç o c u kla  ıh soy İs m iyle m üte  K ilis e ve kilis e d e Iba
de} eden h a lk topiu-,
n as ip o lm a lıd ır.
rı g ele c e kte b irb irin e
lu k la r ı g ö s te rile re k
.5 — O rta o k u lla rın
d ana da y a k 1
ç a ktır, B a h 1
Türnçe, lis e le rin E de b u n la rs ız b ir m ille tin
k a lk ın m a s ın ın m ü m 
s ık ıla ş t
b iyat d e rsle rin e d in in
e h la k i yö nünü can- kün o ia m ıya c a ğ ı a n 
yac
« V m d ıra c a k , gönûller- la tılm a k İs te n m e k te 
dir. C â m ls lz a y d ın la 
g jŞ r ' v *
d in î h e y e c a n
rım ız ın k u la k la rı ç ın 
x«s>' ',a ırac a k m anzum
la s ın , u y a n ış la r ın a
vesike o lsu n inşaal-

ik-

ü ü n ya n
..ıfilyecekm l¿ tb l, a h lr a t in
’ .de
ya s ın
tk m ls ln g ibi ç a lış ”
d iyen Islâ m D in i bu
h a ld e n e lb e tte ş ik a 
p isi bu
^ ı i , yük
ye tç id ir.
sek İlim *m sil eden
•• " D ü n y a d aha K
Ü n iv e rs ite y e , d iğ e r
d a im a daha r
ta ra fta n üstün ve ilâ 
d an a ile r
hı im a n Id a a iin l ü lkü
üstünp
m âbede d a y a n m a k 
ta. fe rtler, anca k bu
s u re tte m illi şuurdan
n e m ala nm .ş b ir
ş ia r havası (H<.
değ il havası) Iç ir v
N â m ık K e m a l’in l
dediği şe kild e " F e ro
k a lm a k ta n k o rk m a 
yan m e rtle r" o lm a k
vasfı ka za n m a kta ve
ü n ive rs ite İle mâbed,
. b ir b ir in i t a m a m la 
m a k ta d ır.
B izde İse M âbed,
d u ru m la rı
m ü s b e t m a n a s ıy la
ilim d e n, m âbed m e n  " l, lD a r iy ‘
m u h ta ç tır. B
s up la rı d in in ş e k il ve
şû rad a bu me
Ö ğ re tm e n s ık ın t ıs ı söz is ra fın d a
k a la 
m a ze re ti Is tin a ts ız - , rak d in in ruhun d an, çokt d e ta y la r,y U 'v
a lıntıp
ıp in c e le n ip ç. *
dır. ŞOyleki: H e r m a 
özünden uzun zam an
le r a r a n m a la r .
^
h a lle ve kö yüm üzd e ki
ta m a m e n h a b e rs iz
c a m ile r d e g ö r e v li b ıra k ılm ış tır. Ş im d i
o la n la r yüzde ye lm iş, lerd e ise Dinde, F e l Sonuç olarak:
seksen
o r a n ın d a
1 - llko ku tkarın d in
sefed e, E d e b iy a tta ,
İm am H atip m e n ş e li T e rin ve diğer ilim d e r s le r i m O V re d a t
dir. V e ya en az İm am
d a lla r ın d a y e tiş m iş p ro ğ ra m la rı e s a s İti
H atip o k u lu m ezunu k ü ltü rlü din a d a m la rı b a riyle , çocuklam ızç o ç u k la rım ız k a d a r
g ö re nle r bu d u ru m a da d in d u yg u s u uyan
d in kü ltü rü n e sahip
uyanan
ta h a m m ü l e d e m iy o r d ır m a ğ a ,
o lan kim s e le rd ir. Bu lar. K ü ltü r süzlüklerl- d u yg u s u - d ü ze n leyip

hü1'

Vjp-

Şamil TAYYAR ~1

t

£ 1 2 . Milli Eğitim ŞÛw rasi'nda komisyon ça11 şm a l a rı sürerken
sistemde yapılacak

.tf-

•

erlik öğrenimin 8 yı
la çıkarılması □ 6 yaş
uygulamasının yaygın
laştırılması O Öğret
men liselerinin yeni
den kurulması G Öğ
retmenlere yeni bir
personel kanunu □.
YOkte köklü değişiklik
O Özel üniversitelere
teşvik □ Bilgisayarlı
eğitimin püot bölgede
uygulanması □ Paralı
eğitime yeni öğretim
yılında başlanması

(

HA8ESI

s ^ J * a k la .
kazandık-

^ ¿ ¡ 'liın duygusunu, İl
a d a n b ilg iye geçm e
yi, ru h la rd a dine k a r
şı sevgi u yan d ırm a yı
s ağ la yacak, ailed e n
ye m u h itte n gelen
tü rlü te lk in ve te s irle 
ri s üzm eye ye le ce k
m a h iy e tte o lm alı.

S SAYFADA

)

Zamlı ders kitaplarının satışı durduruldu...Bakan sorumlu arıyor

Güzel “ Zam olayı’ ’na el köyde
Milli Eğitim Bakanı Haşan Celal G üzerin olayla ilgili olarak inceleme
yaptırdığı ve sorumlular hakkında soruşturma açtıracağı öğrenildi
Milli lQ ıtım G en çlik vp S p o r B a k a n ı H n san C e la l G ü r e l'»n. g p le c e k (Ş ıp tım yılında o k u tu la c a k vo B a k a n lık ç a
b a s tır ıla c a k d e r s kitap larının ü z e rin e fiyat k o n m a m a s ı
vp yayınpvlprınp damıtılmam a:»! k o n u s u n d a k i k a s ın e m 
rin e k a r jı. b a s ım ı ta m a m la n a n d r r s kitaplarının ö r e r i
n e fiyat koyulup . B a k a n lığ ın y a y ın ev le rın e damıtıldı

Konuyla İlgili haberin gazetemizde yayınlanmasın
dan aoma Milli f gitım Gençlik ve Spor Bakanı Ha
ta n Crlal Gu/pl. kendisinden İzinsiz olarak dert
kitaplarına zamlı etiket konulup. Bakanlık yayınavlerlne satılmak üzere gönderilmesi olayına el koydu
Bakan Güzel in olayla İlgili olarak Intelem e yaptır dıO' belirtildi.
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Educating fo r democracy, Europe
I will be attending the 12th National Educa
tion Council in Ankara much of next week.
I can certainly think of better places to
spend a week in mid-July, but as the pro
phet Mohammed said, anything for
education.

days of the republic with the goal of pro
pagating the "revolutionary" message of the
new regime to the people. It acquired fascist
overtones along the way.

The goal of the council has beer, described
as “taking appropriate measures for the
development of Turkish education, identi
fying educational problems and making pro
posals for their solution.” Since there is no t t l l
draft document to discuss, the event may Haluk
not produce many concrete results. It will at least pro
vide an opportunity for airing grievances.
Taking the educational system as a whole, the need
for effective solutions to urgent problems cannot be
over emphasized. But 1 think, before getting down to
the nitty gritty, something much more important needs
to be agreed upon: the need for a basic reorientation
of the aims of the system
Yes, 1 think the time is ripe for reorienting our educa
tional system before undertaking secondary corrections
on its course. This reorientation is comprised of two
overlapping phases: reorientation for democracy and
reorientation for Europe.
The overall aim of every educational system is to train
“good citizens," but every political regime has its ow
definition of what a good citizen is. An authority
system wants obedient citizens, a communist
hard-working citizens, etc. What kind of cj>
a democracy need?

The problem is the TUrkish educational l,
on an authoritarian model. It was created.
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UşUrmc-gc n a h k û ı a . l l l o c a l ,
lícnxiuLÜ
bu y alu t e ç t a r ú t n one ah b lr
}• e r e b i l d i t l g e r ç e ğ i d i r ,
jg im lu k , U k lii ed ile» topiq
ue y u a c iic l u/ ufuua e a r u x
gozr » la .n a a . B u a u n n
d eri, U k iit c t ü k k r i lopiuzziua
i u u / u u a ru rs r .a k ia n ¡b a r r i.

This system does not foster the creativity which
flourishes only in an atmosphere of freedom. It does
not promote the free debate which is essential for
democracy. It does not train leaders, only followers.
So, the whole system has to be reoriented toward
democracy.
But tha* is not all. The students of today are likely
tobe>
ily citizens of Turkey but also of the EuroMty sometime in the future. This means
•te for the same jobs and trophies as
'rs. Will they be ready for it? They
vo learn at least one European
will be needed. The universal com.uucation will have to be augmented.
.entation will affect all curricula and educaprocesses in and out of the classroom. It will
tuire teachers and educators who themselves have
oeen re-oriented! It w ill take time, and now is the time
to begin

Active, tolerant, critical and we1'
I would say.

5®

The authoritarian nature of the Turkish
educational system is reflected in the
classroom ar.d in teacher-student, teacheradministrator and administrator-ministry
relations. Just think about the black-and
white uniforms, morning oaths and students
o
•
standing up when the teacher walks into
^ahlil the classroom.
In this system, the teacher knows everything while
the student knows nothing. The teacher is the sub
ject of the educational act while the students are its
objects.

lu. taxai œurUi ûe^uau. ju ra
Müli Ejitim ul’xcta bugurJai dv*anced e ve yapóla kaldığı uhdtzùc T u n rroLcuAin B aa m ericm y-a
içinde ‘.lim e ih lu cal: daim a ítícvcutu u .

.‘■U L L ; T l f J I YTDE.N
HL.VtA.MST T E V B ÎY E YE
___________ G EÇ IŞ___________
U ikJi. H a rt i . krod i.-n n e oí sa
guven duygumuzu an ırm ış:!
F i l A . bu hmTpİC jrcrjdcfl VA7■--- -r. •-J
b u lu n u ru m u z jû v c n duygusu,
im ili m ücadele ruhu zam aráa ki/ -

I

buimuj. m i i w ’
.x,;

miLJ pvuiya-

Icrun-ı

ıu e J :£ : kadar yaldızlı,
buzza ik a * ed ici olsa b ık *.
B \ T iL JL A > M A V E Y A
H L R O D İA N H A JO -K T T

Toynbcc. Turkıyc dcA moUl
b b^iı'lıla^mu iurekeıtnc.
Ronu LTjpa/aiuriu^u dooemiivts.
VJıudt Kralı Hcdor'un krrti. p e y
g*mberi<rı Hz Y *h )»'n ır tuyiAi
kestirm esine
benzeterek,
•‘ H erodıaj*" bir harekedir diyor.
Çunku. Türkiye. Eatıiü^rru hare
ketiyle. kuiahJ olar^dcğerknnın.
kurumiariAifl kafalını kevtvijtır.
Bu L aİ otwW'. HcrodiAn dır ( ) ) .

roy nbcc. “ T a r i H ercrliao’U n
qnaçW vsa u re izam tu ı ı ' f i i \hf
a k . bu, B«dcıriye4 b«ua»eaxııe
•e e k k y e b iiır ? ” koruMua^ sordukat.

sonra devanı ediyor
" U u bu soku d a "Heroduus’-

dedır Türk mületuun kumluyu bu
noktada keodır.ı göstermekledir
Türk mülkü Do^u-Baa sczuezıru
yapamadığı U aJırJc bugunc ka
dar y»irı?Vj ^ekliiu aJdı|ı. buna
r<gmen usabak edemedi?j Baiı'>un
¿ıddeüı uzyıkı altında ezüeccktır
Turt Mdıi E|ıuou'run çû-otsA k
mükellef o^la^u büyük mesele bo
dur. Türk MtUî E|:umu.
B aa sentez im yapacak kaöü-yctte

)u düşünen ıra/VJar. ydiktirmek
naxbur.j caodcta; B u au ciçu d c.
kendi k o k k n o e . keodiDc has olan
ve daırrva huy ranhi uyandırm a bu iuAae buılercs yıidaa be n gclı^ard-.p 6a kültürüne h a ili, m illi
benlik duyguau kuvvetli, fahaiyet
sahibi, keraüoe ju v c a e n . dc^uner..
araştırıcı btr acail yetiştirm cLıir
Bu çok zo r. başanlm ası güç b u ış-
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o k u l l a r d a y a b a n c ı d il ö ğ r e t i m i -

M illî E ğ iti m Ş û r a s ı d e v a m

ş ilig j ve p o l i t i k a n la y ı ş ı s a y e s in 

run " k * r s t e s e m i ı e " b a ğ l a n m a 

e d iy o r . Ş û r a k o m i s y o n l a r ı n d a

d e ş û r a d a f a r k l ı g ö r ü ş le r in te m -

s ın ı k a t u l e t li. K o m is y o n A n a 

a lın a n

A

v iz e s a y ı s ı n ı n b i r e i n d i r i l m e s i
g ö rü şü n d e

o ld u k la rın ı

b il

d i r d ile r .

y abancı

sd e d ilm e L m k ir u ru n b u lu n a b il

d o l u l is e l e r i v e f e n l i s e l e r i n d e

d il C -g r r U m ır .d c " k u r a la U r n l”

d iğ in i s ö y le d i. A lla a , " S a y ı l

b a le n y a b a n a d ille y a p ıl a n ö ğ 

U b u l e d ü d i- A n a d o l u l i s e l e r i n 

G ı u r l T ı r l ı lo p lu m t ııu » ç e ş it

r e t im i n

ç e v rilm e s i

d e , T ü r k ç e O ğ r r n ım e g e ç i l m e s i

li k a a a l l a n a r a s ı a d a b i r a e ı t e ı

İ lk Ö ğ r e t im K o m i s y o n u 'n d a

y ö n ü n d e d e k a r a r a ld ı . B u k a 

o r a y d ı iç i e d e d ir . K ır k l ı g & n sş-

6 y a ş u y g u la m a s ı k o n u s u e le

k a r a r la ş t ır ıld ı ve ü n iv e r s ite le r 

r a rla r

a lı r .d i ? D P T S o s y a l P l a n l a m a

d e y ö n e t i c i l e r i n ş im d i o ld u ğ u

t r h J k iş ile r t a y t a b a l t a » l a ü -

s u n u l a c a k . ________________________

g i b i t a y in le b e l i r l e n m e s i n e d e 

y a t i f l Ue ç a ğ r ı l d ı . B i r s o r a i - k

vam

• o a k o ıu a u

ilk

k a ra r la rd a

e d ilm e s i

g ö rü şü

kabul

bu ens

c id d i

T ü r k ç e ’ ye
Ş û ra

G enel

K u r u lu 'r a

m UL öteftTİM

k a ra r la ra y a M y a c a ğ ı pek k « i a

K u r u l u 'n d a g ö r ü ş ü l e c e k .

d e ğ i l " d e d i.
A J l a a , fa r k lı g ö r ü ş te k i k iş i

lış m a la rın d a te m e l ö ğ r e tim in 8

ilk k a r a r Y ü k s e k Ö ğ r e t i m K o -

le r in

ç a ğ ın lm a la n n ın

tı y a ş ın d ı b a ş la m a s ı g ö r ü ş le r i

m ity o n u ’ n d a n

e ğ it im d e katille a r a y ı ş ı n ı n d t b ir

a ğ ır lı k k a z a n d ı , 't t p ı i a n k o n u ş 

s o n u c u o l d u ğ u n u s ö y le d i.

m a l a r d a i l k ö ğ r e t i m i n 8 y ıla ç ı -

Ş û r a s ı 'n d a

ç ık u .

Y ü k sek

ö | r e t im K o m i s y o n u ü n iv e r s it e

şû ra y a

8

UYCUULBgikgT

D a ie s i B a ş k a n ı Î !h * e D u !» î t , 6
y a ş u y g u la m a s ın ın c r a ş t ı r m a l a ra d a y a n d ı r ı l m a d a n b a ş l a t ı l d ı 

e d ild i. B u k a ra r la r Ş û r a G e n e l
12. M ilî E ğ itim

ilk ö ğ r e tim

K o m isy o n u ç a 

y ü a ç a k tn lm & s ı v e ö ğ r e tim in a l 

ğ ım b e l i r t e r e k , " I l k o k - B İ a b a ş 
la m a y a ş ım a o s e a iıs a a a u b u iu e

e ğ itim

tlk U e m c fe ltd lr ”
K gû^Ç LA B

ı l s t e e» i ■ I
d e d i.

IkSTTİfO R

y û n e u c ıl e n r u n b e lir le n m e s i k o 

S e lç u k Ü n iv e r s ite s i R e k tö rü

n u s u n d a u > i n y a d a s e ç im y o 

H a l J Û ı i s e Y O K s is te m in in

k a r ş ıla n m ış

lu n u n

a n t i d e m o k r a t i k o ıd u ğ u i d d i a 

k e n , s ın ıf tn e v c u lla n n ın k a b a 

ö ğ r e n c ile r in in ö d e d ik le r i h a rç

O y la m a s o n u n d a s e ç im g ö r ü 

la r ın ın

şü n ü

u y g u la n m a s ı n ı t a n ı ş t ı .
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Devletim izin bekası millî eğitim e bağlıdır
evletimizin bekası ile iigili en Önemli
mesele gençiığın eğitimidir. Gençleri
millî ve manevî değerlere bağlı olarak ye
tiştirirseniz devletin ve milletin gelef
ni teminat altına aimış olursun.* ,
.
Eğitim Gençlik ve Spor Bakr
butun devlet kuruluşlara ';
reken de budur. Bunı^fc^J^^Oıesı için
uzun vadeli eğitim p^'^NV&ına ihtiyaç
vardır. Yoksa siyasî pa ^vKîldarlarının ve
ya bankaların değişmesiyle millî eğitim
politikası değiştirilirse iyi neticeler almak
mümkün değildir.

k>

'alı mı? Bu konuda noier düşünüM İ

^örüldüğü üzere AFS bursiarı (öğre
nim yapmak maksadıyla yurt dışına gön
derilecek gençlerin seçilmesi) için yapılan
imtihanda sorulan sorular millî birlik ve
bütünlüğümüze, dinî inanç ve millî kültü
rümüze aykırıdır ve bunların tahribini he
def almaktadır. Bu soruları soranlar halen
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
çeşitli kademelerinde görev yapmaktadır
lar. Asknda ttk yapılması gereken bu kadrcla.ın «Latadır. Bu kadroları ıslah
etmeden, millî kültürümüze ve manevî
değerlerimize bağlı öğretmen kadrosunu
yetiştirmeden sariedilecek bütün mesai
boşa gidecektir. Ve zaman israfına yol
açacaktır.

Türkiye gerçeklerine uygun bir millî
eğitim politikasının gerçekleştirilebilmesi
ve uygulanabilmesi İçin iyi yetişmiş, millî
ve manevi değerlere bağ!: öğretmenlere
ihtiyaç vardır. Belirtilen vasıflara haiz öğ
retmen yetiştirmedikçe, ne kadar iyi ve
Millî eğitim; millî ve manevî değerlere
gerçekçi eğitim politikaları uygulamaya
bağlı ve bu değerleri koruyan, yaşayan ve
koyarsanız koyunuz başarılı olmanız
yaşatmaya azami gayret gösteren bilgili
mümkün değildir. Bir de millî eğitim hu öğretm enlerle gerçekleşebilir. Bu doğersusunda başarılı olabilmek için öğretme^
e bağlı öğretmenler kendiliğinden ye
lerin biran evvel geçim sıkmtıs*:
meyeceğine göre; bunların yetişeceği
kurtarılması gerektiği gerçeğidir
keseleri her bakımdan desteklemek
■nektedir. Bu müesseselerin işleyi12 Eylül öncesinde T>"v
nda aksayan tarafları varsa, gena sürükleyen müe-*
~ irleri almayı da ihmal etrgemek
eğitim müessese^,rafından biline^
tı nı sevrn^
değer^
olojile.
iş eğitir,
ibarettir.
i? 1
olmamıza
*
aliyetlar k ıs ^ .
Aralık 1987 t a % ^
pılan imtihanda'-^
açık delilidir. A g
lan soruların bir
Sargın’a işkence ya"^,
l’k nedir?/Kürtiarü y.Nâ
O^VV &
den bir şey demiyorisu V
daki Türkier’e baskı y a ^
yorsun?/ Geneleve giöiy ^
neleve gitmek bir ihtiyat,
dinin etkisi iie Müslüman to^
geridir de Hıristiyan toplumla,
dır?/Çok sıkışık durumda kalsa,
rından vazgeçer
=i7nprpr misin?/,°ezt.
mıçın9/Dö7, ^%
yapar mısın?/Türkive’de Komünii.^ ,0

l

-%%% -

&o^,w
$.?&
\

iz9 göre en önomü ve ihmal
veken müesseseler eğitim
kilatlarıdır. Doktorundan
tta devlet başkanlığına
vi>. kadrolar ve müessase'çmektedir. Bu teşkl'ursa yetiştirdikleri

&

& * K ve Tkucağına
ürk T @
-

t ş ! karşıya
^ezmenin en
><u millî eğitimden
gıtim Gençlik ve S p o r
^ ^ ^ ¡ i n d e k i kadroları ıslah siSörev alacak kadroları milyetiştirmeden Türk devletinin
'Jİ için yaPiiacak bütün işler başarıkalmaya mahkumdur. Yapılacak iş,
millî eğitimi, millî kültür ve manevi değer
leme bezenmiş kadrolara teslim etmektir.

■sV
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YABANCI DİL KOMİSYONU

İLKÖĞRETİM KOMİSYONU

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI GENEL SEKRETERLİĞİ
1 - Ömer OKUTAN (Genel Sekreter),
2 - Ahmet SEVGİ (Gen. Sekr.
Yro'.), 3 - N. İrfan TANRIKULU (Gen. Skr. Yrd.) 4 - Ahmet TOMBUL
(Şûra Şube Müdürü).

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KOMİSYONU

XII.
BÖLÜM

ŞÛRA
ÜYELERİ

.

-
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SIRA
NO

A — TABİİ ÜYELER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ /

ADRESİ

1

Doç. Dr. İhsan Sezai

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşar Vekili

2

Altan Ateş

Müsteşar Yardımcısı

3

Doç. Dr. S. İlhan Sezgin

Müsteşar Yardımcısı

4

Ayşe Demirkıran

Müsteşar Yardımcısı

5

Erdoğan Ünver

Müsteşar Yardımcısı

6

Altan Ateş

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı V.

7

Ömer Okutan

Kurul Üyesi

8

Orhan Çakıroğlu

Kurul Üyesi

9

Hamdi Binay

Kurul Üyesi

10

Ahmet Sevgi

Kurul Üyesi

11

Güler Şenünver

Kurul Üyesi

12

Ezdihar Karabulut

Kurul Üyesi

13

Nâzım İrfan Tanrıkulu

Kurul Üyesi

14

Abdulkadir Türkmen

Temsilci Üye (Ortaöğretim Genel Müdürü)

15

Mehmet İyigün

Temsilci Üye (Erkek Teknik Öğretim Gn. Müdürü)

16

Doç. Peyman Eren

Temsilci Üye (Kız Teknik Öğretim Gn. Müdürü)

17

Ahmet Erdoğan

Temsilci Üye (Çıraklık ve Yaygın Eğt. Gn. Md.)

18

Özcan Mete

Temsilci Üye (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü)

19

Celâl Ural

Teftiş Kurulu Başkanı

20

Ömer Özuduru

A.P.K. Kurulu Başkan Vekili

21

Lütfi Özhan

Birinci Hukuk Müşaviri

22

Prof. Dr. İhsan Doğramacı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı

23

Prof.

Yükseköğretim Kurulu Başkan V.

24

Uygur Tazebay

Yükseköğretim Kurulu Başkan V.

25

Suat İlhan

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Bşk.

26

Prof. Dr. Utkan Kocatürk

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

27

Prof. Dr. Haşan Eren

Türk Dil Kurumu Başkanı

28

Prof. Dr. Yaşar Yücel /

Türk Tarih Kurumu Başkanı

29

Prof. Dr. Necati Öner

Atatürk Kültür Merkezi Üyesi

30

Cem Duna

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gn. Md.)

Dr. Tahsin Özgüç

568

SIR/V
NO

B — SEÇİMLE GELEN ÜYELER
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
1

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Cemil Çetin

İlköğretim Genel Müdür Vekili

2

Halil Hayıt

Din Öğretim Genel Müdürü

3

Emin Kızılkaya

Personel Genel Müdürü

4
5

Necdet Özkaya

Özel Öğretim Kurumlan Dairesi Başkanı

Dr. Yusuf Ekinci

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı

6

A. Remzi Sezgin

Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanı

7

Ayhan Doğan

Başmüfettiş - M.E.G. ve S.B. Teftiş Mer. / İstanbul

8

Tahir Kenan Özkan

Başmüfettiş - M.E.G. ve S.B. Teftiş Mer. / İzmir

9

Dr. Nihat Bilgen

Başmüfettiş - M.E.G. ve S.B. Teftiş Mer. / Ankara

10

Selahattin Özdemiroğlu

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Ordu

11

İshak Güner

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Kastomonu

12

Hayrettin Gürsoy

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Kocaeli

13

Şener Birsöz

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - İstanbul

14

Ömer Özcan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Aydın

15 Muammer Şanlı

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - İzmir

16

Turgut Akan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Ankara

17

Hüseyin Dağlı

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Yozgat

18

İlhami Gebeşoğlu

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Burdur

19

Esat Sağcan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Antalya

20

Fevzi Budak

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Kars

1i 21
22

Budak Kırzioğlu

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Erzincan

Abdurrahman Yıldız

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müd. - Diyarbakır

i 23

Cevdet Sezgin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü - Gaziantep

24

Fevzi Celepçi

M.E.G. vve Spor Müdürü - Ereğli / Zonguldak

25

Yılmaz Sanoğlu

M.E.G. ve Spor Müdürü - Çaykara /

26

Muhlis Gökçe

M.E.G. ve Spor Müdürü - Şarköy / Tekirdağ

27

İsmail Akmaz

M.E.G. ve Spor Müdürü - Bozöyük /

28

Mustafa Uzun

M.E.G. ve Spor Müdürü - Salihli / Manisa

29

Avni Buğday

M.E.G. ve Spor Müdürü - Dalaman /

30

Sefa Çayır

M.E.G ve Spor Müdürü - Aksaray / Niğde

31

Ahmet Şahin

M.E.G. ve Spor Müdürü - Bünyan / Kayseri

32

M. Sinan Çelik

M.E.G. ve Spor Müdürü - Kadirli / ADANA

33

Hüsnü Kaya

M.E.G. ve Spor Müdürü - Gelendost / İsparta

34

Abdülvahap Akbulut

M.E.G. ve Spor Müüdürü - Olur / Erzurum

35

Kasım Çoban

M.E.G. ve Spor Müdürü - Malazgirt / Muş

Trabzon
Bilecik
Muğla

SIRA
NO
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/

g ö rev!

/

ad resi

36

M. Selim Uran

M.E.G. ve Spor Müdürü - Midyat / Mardin

37

Nurullah Özkılıç

M.E.G. ve Spor Müdürü - Batman / Siirt

38

Rasim Altıntaş

İlköğretim Müfettişi - Ankara

39

Mustafa Uçkan

İlköğretim Müfettişi - İzmir

40

R. Nurhan Yavuz

İlköğretim Müfettişi - Gaziantep

41

Şemsettin Gedikli

Yatılı ilk Öğrt. Böl. Okulu Müd. - Genç / Bingöl

42

Necdet Ünal

İlköğretim Okulu Öğretmeni - Anamur / İçel

43

Remziye Köse

Ahmet Ferda İlkokulu Öğretmeni - Antalya

44

Mustafa Saka

Atatürk İlkokulu Müdürü - Uşak

45

Bilâl Büyükkaya

Şehit Mevlüt Meriç İlkok. Öğr.-Keçiören/Ankara

46

Kadriye Özdemir

Sakan a İlkokulu Öğretmeni - Samsun

47

Osman Aksoy

Yukarıköy İlkokulu Öğr. - Maçka / Trabzon

48

Ali Özbayır

Karadurmuşlu Köyü İlkok. Öğr. - Kırıkhan / Hatay

49

Adil Atasever

Ağaç Köyü İlkokulu Öğretmeni - Kütahya

50

Şevki Yıldırım

Dilek Köyü İlkokulu Öğretmeni - Elazığ

51

Serap Dinçer

Çapa Ortaokulu Öğretmeni - İstanbul

52

Lamiye Tokgöz

Akyazı Ortaokulu Öğretmeni - Erzincan

53

Ferihan Gürsoy

Özel Tevfik Fikret lisesi Müdürü - Ankara

54

Ömer Özdil

Özel Yükseliş Lis. İlk. Kıs. Müd. Maltepe / Ankara

55

Hüseyin Arısoy

Özel Ortadoğu Lis. Gn. Md. - Kartal / İstanbul

56

Dr. Cezmi Bayram

Özel Tercüman Lis. Öğr. Topkapı / İstanbul

57

Necdet Doğanata

Özel Fatih Lis. Öğr. - Güzelyalı / İzmir

58

Kadriye Burçaklı

Özel Yükseliş Lis.İlk.Kıs.S. Öğr. - Maltepe/Ankara

59

Kadir Altuncu

Anadolu Lisesi Müdürü - Trabzon

İhsan Kurt

Fen Lisesi Müdürü - İzmir

1 60
61
62

Zinnur Tiryaki

Akşam Lisesi Müdürü - Erzurum

Eyyüp Özcan

Yunusemre Lisesi Müdürü - Eskişehir

63

Yusuf Güçlü

Cumhuriyet Lisesi Müdürü - Eskişehir

64

Mahmut Kaplan

Hasanoğlan Öğretmen Lisesi Öğretmeni - Ankara

65

Bahri Gürer

Ankara Lisesi Öğretmeni - Ankara

66

Gürkan Söylemez

Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmeni -- Ankara

67

Melahat Bilezikci

Mimar Kemal Lisesi Öğret. - Kocatepe / Ankara

68

Mehmet Özdemir

Fen Lisesi Öğretmeni - Ankara

69

Orhan Savaşeri

Tophane Anadolu Teknik Lisesi Müdürü - Bursa

70

Mustafa Kuşçuoğlu

Mithatpaşa Anadolu Teknik Lisesi Öğr. - İzmir

71

Doğan Ergüder

Motor Teknik Lisesi Müdürü - Yenişehir / İzmir

72

Sönmez Akbay

Çınarlı Teknik Lisesi Öğretmeni - İzmir

SIRA
NO

570

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

73

Nuri Kiziroğlu

Anadolu Denizcilik Meslek L. Md. Beşiktaş / İst.

74

Yusuf Güneş

Anadolu Denizcilik Mes. Lis. Öğr. - Beşiktaş / İst.

75

Naim Durmaz

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü - Balıkesir

76

Süleyman Serçe

Endüstri Mes. Lis. Öğr. - Gebze / Kocaeli

77

Ahmet Ayaydın

Çınarlı Endüstri Pratik Sanat Ok. Md. - İzmir

78

Asım Özdemir

Aktaş Endüstri Pratik Snt. Ok.Md.-Mamak / Ank.

79

Necdet Ürün

Yeşilevler Yetişkinler Teknik Eğt.Mrk.Md. - Adana

80

Sami Özfidan

Yetişkinler Teknik Eğt. Mrk. Öğr. - Konya

81

Ahmet Sönmez

6. Akşam Sanat Okulu Müd. - T. Okullar / Ankara

82

Ruhi Kılıç

6. Akşam Sanat Okulu Öğr. - T. Okullar / Ankara

83

Suna Karakaya

Halk Eğt. Mer. ve Akşam San. Ok.Öğr. - Çankaya

84

Cemile Okur

Halk Eğt. Mer. ve Akşam San. Ok. Öğr. - K. / M.

85

Güher Kumbasar

Kadıköy Anadolu Kız Mes. Lis. Md. - İstanbul

86

Serap Çokgüler

Kadıköy Anadolu Kız Mes. Lis. Öğr. - İstanbul

87

Sevim Çameli

Yenimahalle Kız Mes. Lis. Md. - Ankara

88

Nesrin Altınoluk

Yenimahalle Kız Mes. Lis. Öğr. - Ankara

89

Saliha Çelebioğlıı

Mithatpaşa Kız Tek. Lis. Md. - Üsküdar / İstanbul

90

Feyza Turan

Mithatpaşa Kız Tek. Lis. Öğr. - Üsküdar / İstanbul :

91

Ruksan Kara

Yunus Emre Pratik Kız. Sanat Ok.Md.-Y.M./Ank.

92

Müzeyyen Karatekin

Yunus Emre Pratik Kız.San.Ok.Öğr.Y.M./Ankara

93

Nursev Çiftçi

Pamukova Kız San. O.O.Md. - Sakarya

94

Adalet Türkoğlu

Pamukova Kız San. O. O. Öğr. - Sakarya

95

Sümer Bayoğlu

Kız Tek. Öğr. Olg. Ens. Müd. - İstanbul

96

Gülay Yonucuoğlu

Kız Tek. Öğr. Olg. Ens. Öğretmeni - İstanbul

97

Mehmet Dede

Anadolu İmam - Hatip Lis. Müd. - Beykoz/İst.

98

Seyit Ahmet Olgun

Anadolu İmam-Hatip Lis. Öğretmeni - Beykoz/İst.

99

Mustafa Kütahyalıoğlu

İmam - Hatip Lisesi Müdürü - Bursa

100

Durmuş Ali Erfidan

İmam - Hatip Lisesi Öğretmeni - Konya

101

Adem Şanver

Solfasol İmam - Hatip Lisesi Müdürü - Ankara

102

İhsan Çiftçi

İmam - Hatip Lis. Öğretmeni - Felahiye/Kayseri

103

Uğur Teke

Spor Meslek Lisesi Müdürü - İzmir

104

Abdulkadir Koç

Spor Meslek Lisesi Öğretmeni - İzmir

105

Ahmet Dinç

Yenimahalle Ticaret Lisesi Müdürü - Ankara

106

Tahir Karagüllü

Yenimahalle Ticaret Lisesi Öğretmeni - Ankara

107

Hüseyin Taşlı

Sekreterlik Meslek Lisesi Müdürü - İzmir

108

Bünyamin Şerefbaba

Sekreterlik Meslek

109

Enver Koç

Anadolu Otelcilik-Turizm Mes. Lis. Müd. - Bursa

Lisesi Öğretmeni - İstanbul
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110

Ayşe Sönmez

Anadolu Otelcilik-Turizm Mes. Lis. Öğr. Ankara

111

Ahmet Türkmen

Anadolu Ticaret Lisesi Müdürü - Düzce/Bolu

112

Nenmin Şahin

Anadolu Ticaret Lisesi Öğretmeni - İzmir

113

Süleyman Uyar

Sağırlar Okulu Müdürü - Eskişehir

114

Osman N. Ekiz

Sağırlar Okulu Öğretmeni - Fatih/İstanbul

115

Hüseyin Demir

Aydınlıkevler Körler Okulu Müdürü - Ankara

116

Nesrin Taşer

Aydınlıkevler Körler Okulu Öğretmeni - Ankara

117

Tevfik Güler

Ortopedik Özürlüler Okulu Md. Yrd. - Ankara

118

Gülay Bayrı

Oropedik Özürlüler Okulu Öğretmeni - Ankara

119

Sait Alper

İşokulu Müdürü - Bursa

120

Yaşar Öztürk

İşokulu Öğretmeni - Bursa

121

Mehmet Özmen

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müd. - Ankara

122

Aysel Özen

M. Kemal İlkokulu Öğretmeni - Balgat/Ankara

123

İsa Soyutürk

öğretilebilir Çocuklar Okulu Müdürü - İzmir

124

Saniye Altay

Öğretilebilir Çocuklar Okulu Öğr. - Ulus/Ankara

125

İhsan Kamberoğlu

Validebağ Sağlık Mes. Lis. Müd. Yrd..
Kadıköy/İstanbul

126

Güler Sürücü

Validebağ Sağlık Mes. Lis. Öğretmeni
Kadıköy/İstanbul

127

Abdullah Yaşar Ayaz

Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü - İzmir

128

Recep P. Çulcu

Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü - Adana

129

Hilmi Dulkadir

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam San. Ok. Müd.
İçel

130

Metin Alkan

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam San. Ok. Müd.
İskilip/Çorum

131

Ali Küçükkartallar

100. Yıl Çıraklık Eğitimi Mer. Öğretmeni - Konya

132

Mülayim Dağ

Çıraklık Eğitimi Merkezi Öğretmeni - Bursa
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UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

SON BEŞ YILDA TÜRKİYE GENELİNDE SEÇİLEN YILIN ÖĞRETMENLERİ
1

Turhan Cavit Öz

Emekli Öğretmen (1983)
Özenç Sok. No: 4 /1 4 Kadıköy - İstanbul

2

Selma Aktan

Kâzım Karabekir İlkokulu Öğret. (1984) Adana

3

Osman Salih Ramazanoğlu

Emekli Öğeretmen (1985)
Antakya Lisesi Müdürlüğü Eliyle - Hatay

4

Abdullah Şeref Canbolat

Kabataş Ticaret Lisesi Müd. (1986) - Beyoğlu/İst.

5

Esma Canıaz

Atatürk Lisesi Edebiyat Öğretmeni (1987)
Tavşanlı - Kütahya

1987’DE İLLERDEN SEÇİLEN YILIN ÖĞRETMENLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mehmet Ali Bingöl
Emin Sağlam
Haşan Kargın
Osman Uludağ
Sabri Salman
H. İbrahim Hayati Pektaş
Zekiye Demir
İskender Onat
Sadettin Tanga
Haşan İlpars
Mehmet Nuri Kıncır
Bekir Arslan

Plevne İlkokulu Müdürü - Lapseki/Çanakkale
Çakıllı İlkokulu Müdürü - Vize/Kırklareli
İstiklal İlkokulu Müdürü - Edirne
Kurtuluş İlkokulu Müdürü - Uşak
Nâmık Kemal İlkokulu Müdürü - Denizli
Çirit İlkokulu Müdürü - Bolvadin/Afyon
Atatürk İlköğretim Okulu Öğret. - Borçka/Artvin
Ticare Lisesi Müdürü - Giresun
İnkılâp İilkokulu Öğretmeni - Gerze/Sinop
Anadolu Ticaret Lisesi Öğretmeni - Nevşehir
Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu Öğretmeni - Sivas
Emekli Öğretmen
Süleyman Türkmâni İilkokulu Müdürü Eliyle
Kırşehir

13

Meral Çitici

Mersin Kız Meslek Lisesi Müdürü - İçel

14

Ayhan İnanç

Bayrak İlkokulu Müdürü - Kahramanmaraş

15

Basri Özdurmuş

Emekli Öğretmen
Haydar Mursaloğlu İlkok. Müd.lüğü Eliyle - Hatay

16

Halit Okay

Adaklı Köyü İlkokulu Öğret. Yüksekova - Hakkari

17

S. Özen Seçgel

Cengiz Topel İlkokulu Müdürü - Patnos/Ağrı

18

Haşan Çekil

İbni Sina İlkok. Müd. Yrd. - Ovacık/Tunceli

19

Mehmet Kepteoğlu

Şehit Nusret İlkokulu Müdürü - Şanlıurfa

20

Mustafa Naci Kaysı

Dr. Cemil Karslıgil İlkok. Müd. - Gaziantep

21

Salih Akbaş

Yatılı llköğr. Böl. Ok. Müd. - Çelikhan/Adıyaman
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B.
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1

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Prof. Dr. Kâmil Mutluer

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi
Bilkent/Ankara

2

Prof. Dr. Cemil Şenvar

Yükseköğretim Genel Kurul Üyesi
Marmara Ün. Ecz. Fak. Dek. - Nişantaşı/İstanbul

3

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Anadolu Üniversitesi Rektörü - Eskişehir

4

Prof. Dr. Halil Cin

Selçuk Üniversitesi Rektörü - Konya

5

Prof. Dr. Kemal Gürüz

Karadeniz Tek. Üni. Rektörü - Trabzon

6

Prof. Dr. Mehmet Sağlam

Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü - Samsun

7

Prof. Dr. Ergün Toğrol

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü - İstanbul

8

Prof. Dr. Mustafa Aydın

İnönü Üni. Eğitim Fak. Dekanı - Malatya

9

Prof. Dr. Rasih Demirci

Gazi Üni. Mesleki Eğitim Fak. Dekanı - Ankara

10

Prof. Dr. Reşat Genç

Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dekanı - Ankara

11

Prof. Dr. Kemal Güçlüol

Fırat Üni. Teknik Eğitim Fak. Dekanı - Elazığ

12

Prof. Dr. Mustafa Kuru

Atatürk Ün. Eğitim Fakültesi Dekanı - Erzurum

13

Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu

Ankara Üni. Eği. Bilimleri Fak. Dekanı - Ankara

14

Prof. Dr. Rifat Önsoy

Hacettepe Üni. Eği. Fak. Dekam - Ankara

15

Prof. Dr. Ramazan Özen

Gazi Üni. Teknik Eği. Fak. Dekanı - Ankara

16

Prof. Dr. Hikmet Sebüktekin

Boğaziçi Üniversitesi Dekanı - İstanbul

17

Prof. Dr. Ahmet Uysal

O.D.T.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı - Ankara

18

Prof. Dr. Şerif Aktaş

Atatürk Üni. Kâzım Karabekir Eğt. Fak. - Erzurum

19

Doç. Dr. Meral Aksu

O.D.T.Ü. Eğitim Fakültesi -- Ankara

20

Prof. Dr. Yahya Akyüz

Ankara Üni. Eğt. Bil. Fak. - Cebeci/Ankara

21

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Gazi Üni. İk. Tic. Bil. Fak. Öğretim Üyesi-Bolu

22

Doç. Dr. Sudi Bülbül

Ankara Üni. Eğt. Bil. Fak. - Cebeci/Ankara

23

Prof. Dr. Yaşar Ersoy

O.D.T.Ü. Eğitim Fakültesi - Ankara

24

Doç. Dr. Barbaros Günçer

O.D.T.Ü. Eğitim Fakültesi - Ankara

25

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. - Beşevler/Ankara
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26

Prof. Dr. Saim Kaptan

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Ankara

27

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ural

Gaz Üni. Gazi Eğitim Fak. - Beşevler/Ankara

28

Prof. Dr. Nihat Nirun

Yükseköğretim Kurulu Üyesi - Karanfil Sok. 14/12
Yenişehir/Ankara

29

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi - Bilkent
Ankara

30

Porf. Dr. Rüçhan Arık

Ank. Üni. D.T.C.F. Dekanı - Sıhhiye/Ankara

31

Prof. Dr. Süleyman Arslan

Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı - Konya

32

Prof. Dr. S. Hayri Bolay

Hacettepe Üni. Edebiyat Fakültesi - Ankara

33

Prof. Dr. Ömer Saatçıoğlu

O.D.T.Ü. Rektörü - Ankara

34

Prof. Dr. Şükrü Elçin

Hacettepe Üni. Edebiyat Fakültesi - Ankara

35

Doç. Dr. K. Yaşar Kopraman

Ank. Üni. D.T.C.Fakültesi - Sıhhiye/Ankara

36

Prof. Dr. Amiran Kıırtkan

İstanbul Üni. İktisat Fak. - Beyazıt/İstanbul

37

Prof. Dr. Oğuz Manas

Ege Üni. Mühendislik Fak. - İzmir

38

Prof. Dr. Orhan Düzgüneş

Ank. Üni. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi - Ankara

39

Prof. Dr. Turhan Yazgan

İstanbul Üni. İktisat Fak. - Beyazıt/İstanbul

40

Prof. Dr. Rafet Yinanç

Gazi Üni. İkt. ve İd. Bil. Fak. - Ankara

41

Doç. Dr. Sadık K. Tural

Hacettepe Üni. Fen - Edebiyat Fak. -- Ankara

42

Prof. Dr. Şakir Akça

Ank. Üni. Diş Hekimliği Fak. Öğrt. Üyesi - Ank.

..

|

!

575

SIRA
NO

B — KAMU — KURUM VE KURULUŞLARINDAN SEÇİMLE GELEN ÜYELER

1

ADI VE SOYADI
Dr. Nevin Sorguç

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Uzmanı
ANKARA

2

Aydın Çuifaz

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Uzmanı
ANKARA

3

Fikret Üçcan

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Sosyal Plânlama Başkanı
ANKARA

4

Doç. Dr. Beşir Atalay

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Sosyal Plânlama Daire Başkanlığı
ANKARA

5

İsmail Karaman

Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Sosyal Plânlama Daire Başkanlığı
ANKARA

6

İbrahim Yurt

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı
ANKARA

7

Doç. Dr. İsmail Bircan

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı
ANKARA

8

Hüseyin Çoşkun

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı
ANKARA

9

Mustafa Demirezen

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı
ANKARA

10

Meral Çerçi

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
Plânlama Uzmanı
ANKARA

11

Cihan Yamakoğlu

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tetkik Hâkimi
ANKARA

12

Hikmet Özdemir

Adalet Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
(Çocuk İslâhevi İçi)
Keçiören - ANKARA
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13

Salih Tuzcu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Eğitim Dairesi
Başkanı - ANKARA

14

Mustafa Güran

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Şube Müdürü
ANKARA

15

Tuğ. Amiral Önder Uzan

Millî Savunma Bakanlığı Plân, Prensipler ve
Antlaşmalar Dairesi Başkanlığı
ANKARA

16

Kur. Alb. Ruhi Tanrıöver

Millî Savunma Bakanlığı Plân, Prensipler ve
Antlaşmalar Dairesi Başkanlığı Plân ve
İstihbarat Şubesi Müdürü
ANKARA

17

Dr. Cihangir Özcan

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık
Eğitimi Genel Müdürü
ANKARA

18

Nezihe Timur

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
ANKARA

19

Fikri Şahin

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personel Genel Müd.
ANKARA

20

Remzi Kılıç

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Eğitim Dairesi
Başkanı - ANKARA

21

Yüksel Dinçer

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ANKARA

22

Berki Şahin

Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı
ANKARA

23

Akın Şehirlioğlu

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Eğitim ve El Sanatları Daire Başkanı
ANKARA

24

Merci Kabal

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Teşkilât ve Destekleme Genel Müdür Yardımcısı
Cinnah Cad. No : 16
Kavaklıdere - ANKARA

25

Ahmet Yeraltı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Personel Daire Başkanı
Kalaba - ANKARA

26

Erdoğan Erkuş

Anadolu Meteorolojji Lisesi Müdür Yardımcısı
Kalaba - ANKARA
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ADI VE SOYADI
Nadir Ünal

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim
Dairesi Başkanı

28

Tüm. Gen. Rasim Betir

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı
ANKARA

29

Kd. Alb. Özdemir Akoğlu

Genelkurmay Başkanlığı Akademi Okul Müdürü
ANKARA

30

Füsun Aslan Tosun

Millî Güvenlik Kurulu Başkanlığı Uzman Yard.
Tunus Cad. No : 46
ANKARA

31

Ferhan İzat

Basın-Yayın Enformasyon Genel
Atatürk Bulvarı No : 203

Müdürlüğü
ANKARA

32

Ercan San

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
Hanımeli Sok. N o : 7
Sıhhiye - ANKARA

33

Dr. Mehmet Hilmi Güler

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Genel Sekreterliği
İstanbul Cad. No : 88
İskitler - ANKARA

34

Cemil Ergene

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Sosyal İstatistikler Dairesi Başkam
ANKARA

35

Ekrem Özgen

Türk Standartlar Enstitüsü Müşaviri
ANKARA

36

Ali İhsan Göğüş

Gazeteciler Cemiyeti
ANKARA

37

Recep Bilginer

İstanbul Gazeticiler Cemiyeti Başkanlığı
Cağaloğlu - İSTANBUL

38

Lütfü Akcan

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı
Tunus Cad., No :57/2
ANKARA

39

Kenan Yomralı

TRT Genel Müdür Yardımcısı - ANKARA

40

Melih Yalman

İzmir Gazeteciler Cemiyeti - İZMİR

►
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Millî Eğitim Eski Bakanlan

1
2

ADI VE SOYADI
Prof. Dr. Tahsin Bancuoğlu
Prof. Dr. Orhan Oğuz

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Vani Köy Cad. No : 88 Çengelköy - Üsküdar
İSTANBUL
Marmara Üniversitesi Rektörü
İSTANBUL

3

Şinasi Orel

Bağdat Cad. 252/1 Dai. 10
Göztepe - İSTANBUL

4

İsmail Arar

Billur Sok. N o :

19/8
Kavaklıdere - ANKARA

5

Prof. Dr. Sabahattin Özbek

Mebusevleri iller Sok. N o : 27
ANKARA

6

Prof. Dr. Safa Reisoğlu

Ethem Efendi Cad. 2 /2 Kuşoğlu Apt. Dai. 24
Erenköy - İSTANBUL

7

Ali Naili Erdem

Ahmet Mithat Efendi Sok. No : 24/7
Çankaya - ANKARA

8

Nahit Menteşe

Emek Mahallesi Yıldıztepe Bloklan 6. Blok/42
,
ANKARA

9

Necdet Uğur

Oran Sitesi 7 2 /2 Oran - ANKARA

10

Haşan Sağlam

Harp Akademileri Sitesi E - Blok N o : 104
Zincirlikuyu - İSTANBUL

12

M. Vehbi Dinçerler

Y'üksel Sitesi B - Blok No : 25
Bahçelievler - ANKARA

11

Metin Emiroğlu

Yüksel Sitesi B - Blok No : 13
Bahçelievler - ANKARA

C — DAVETLİ Ü YELER
1

Halit Güler

Diyanet İşleri Başkanlığı - ANKARA

2

Ahmet Şağan

Devlet Personel Dairesi Başkam - ANKARA
:-
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[ SIRA

Millî Eğitim Eski Müsteşarları

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Nuri Kodamanoğlu

Başbakanlık Müşaviri - ANKARA

2

Ferit Saner

Kantarcı Rıza Sok. 2 /2 D. 12 Ferit Bey Apt.
Erenköy - İSTANBUL

3

Hüsnü Cıntlı

Atatürk Bulvarı, İlbank Kooperatif Blokları
243-A/Blok, N o : 52
Kavaklıdere - ANKARA

4

Mehmet Önder

And. sok. Kavaklı Apt. No : 28/21
Çankaya - ANKARA

5

Nusret Karcıoğlu

444. E. 86 STREET, Apt. 20 - A Newyork, NY
10028
U.S.A.

6

Abdullah Nişancı

Tunalıhilmi Cad. N o : 59/17
Küçükesat - ANKARA

7

A. Nihat Akay

Mühürdar Köşkü Samandra Cad. No :30
Yakacık - İSTANBUL

8

Abdurrahman Demirtaş

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N o : 67/13 ;
Maltepe - ANKARA

9

Dr. İlhan Özdil

Özveren Sok. N o : 39/10
Demirtepe - ANKARA

10

Prof. Dr. Cevat Alkan

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
ANKARA

11

Cezmi Biren

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T.A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No : 93/97
;
Fındıklı - İSTANBUL

12

Bahir Sorguç

İleri Sok. No : 15/5

13

Prof. Dr. Cemil Kıvanç

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
İSTANBUL

Anıttepe - ANKARA
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Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanlan
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UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

ı

Zekâi Baloglu

Kantarcı Sok. Feritbey Apt. No : 2 /2
Erenköy - İSTANBUL

2

Doç. Dr. Galip Karagözoğlu

Yükseköğretim Kurulu Müşaviri
Bilkent - ANKARA

Fehmi Arabacıoğlu

Tirebolu Sok. No : 36/16
Yukanayrancı - ANKARA

Emin Sağlamer

Ömür Sok. Filiz Apt. No : 30/3
Aşağıayrancı - ANKARA

Ülkü Bilgen

Counselon for Education.
Turkish Embassy 2010 Massachusetts Ave N. W.
Washington D. C. 20036
U S. A.

S. Giirkan Tekin

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
Bilkent - ANKARA
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ADI VE SOYADI

1

Prof. Dr. Arif Çağlar

Fırat Üniversitesi Rektörü - ELAZIĞ

2

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu

O.D.T. Üniversitesi Öğretim Üyesi - ANKARA

3

Prof. Dr. Himmet Umunç

Hacettepe Üniversitesi - ANKARA

4

Prof. Dr. Rüstein Kaya

Anadolu Üniversitesi - ESKİŞEHİR

5

Prof. Dr. Fatma Varış

Ank. Üni. Eğt. Bil. Fak. Öğretim Üyesi - ANKARA

6

Prof. Dr. Abdülkadir. Karaban

Etiler Nisbetiye Cad. Prof. Sitesi B - Blok 4 /C
İSTANBUL

7

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
; :

Department Of Chemistry Yale University New
Haven Cunnecticute
U.S.A. -

İ

8 j Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

Hacettepe Üni. Öğretim Üyesi - ANKARA

9

Prof. Dr. Yahya Kemal Kaya

Gazi Üni. İkt. ve Tie. Bil. Fak. Dekanı - BOLU

10

Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu

Ank. Üni. Eğt. Bil. Fak. Öğrt. Üyesi - ANKARA

11

Prof. Dr. Haşan Ali Koçer

Ank. Üni. Eğt. Bil. Fak. Öğretim Üyesi - ANKARA

12

Prof. Dr. Mümtaz Soysal

İzmir Caddesi 34/3 Kızılay - ANKARA

13

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu

UNESCO Türkiye Millî Eğitim Komisyonu * Baş.
ANKARA

14

Doç. Dr. Haluk Yavuzer

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi - İSTANBUL

15

Doç. Dr. Orhan Okay

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi - ERZURUM

16

Yrd. Doç. Dr. Fuat Altunkaya

Gazi

17

Doç. Dr. Mehmet Şahin

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi - KAYSERİ

18

Doç. Dr. Nilüfer Göle (Akat)

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi - İSTANBUL

19

İçen Börtücene

Merkez Bankası Başkam Müşaviri - ANKARA

20

Güner Gücük

21

Hüseyin Hüsnü Tekışık

Rehber Yayınlan Kâzım Karabekir Cad.
Öğün İşhanı - Ulus/ANKARA

22

İlhan Dülger

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
ANKARA

23- İsmet Özel

Üniversitesi Öğretim

Üyesi - ANKARA

IBM Temsilcisi - ANKARA

P.K. 3 2 8 - Sirkeci/İSTANBUL

-

-
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SIRA
NO

C — DAVET EDİLEN ÜYELER
UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

ADI VE SOYADI

24

Bilâl Yakut

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Proje Dairesi
ANKARA

25

Aytuğ İzat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ANKARA

26

Sebahat Emir

Türk Musikîsi Devlet Konservatuvan
Öğretim Görevlisi
P. K. 238 - Nişantaşı - Beyoğlu/İSTANBUL

27

Nevin Kardaş

G. Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi - ANKARA

28

Ali Çobanoğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri - ANKARA

29

Murat Karayalçın

KENT KOOP Genel Başkam
Atatürk Bulvarı N o : 57
Kızılay - ANKARA

30

Prof. Dr. Mehmet Aydın

9 Eylül Üni. Öğretim Üyesi - İZMİR
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SIRA
NO

D — KURUM VE KURULUŞLARDAN DAVETLİ ÜYELER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Haluk Şahin

Yazar - Hürriyet Gazetesi / İSTANBUL

2

Ulcç Gürkan

Yazar - Sabah Gazetesi / İSTANBUL

3

Necati Zincirkıran

Yazar - Günaydın Gazetesi / İSTANBUL

4

Selim İleri

Yazar - Milliyet Gazetesi / İSTANBUL

5

S. Ahmet Arvasi

Yazar - Türkiye Gazetesi / İSTANBUL

6

Mehmet Altan

Yazar - Sabah Gazetesi / İSTANBUL

7

Ahmet Kabaklı

Yazar - Tercüman Gazetesi / İSTANBUL

8

Şahin Alpay

Yazar - Cumhuriyet Gazetesi / İSTANBUL

9

Tayyar Şafak

Yazar - Bulvar Gazetesi / İSTANBUL

10

Rauf İnan

Yazar (Eğitimci Yazar)
Selanik Cad. S. S. Blokları 8. Kat. Kızılay / ANK.

11

Adil Özkol

Nokta Dergisi - İZMİR

12

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

İstanbul Üniversitesi
Profesörler Sitesi A - 2 / Blok Dai. 22
Etiler - İSTANBUL

13

Prof. Dr. Şerif Mardin

İ.T.Ü. İşletme Fakültesi - İSTANBUL

14

Prof. Dr. A. Bican Ercilasun

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi - ANKARA

15

Prof. Dr. Muharrem Ergin

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi - İSTANBUL

16

Ahmet BAR ANOK

T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkan Yardımcısı
Konur Sok. 41 K a t: 3
Kızılay - ANKARA

17

Uğur Akpmar

T.C. Merkez Bankası Başkanlığı
Araştırma Plânlama ve Eğitim Genel Müdürü
Bankalar Caddesi No : 40
Ulus - ANKARA

Ülkü Özgüler

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Eğt. Md.
(Eğiim Merkezi)
Yenimahalle - ANKARA
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B — KURUM VE KURULUŞLARDAN DAVETLİ Ü YELER

C

z

ADI VE SOYADI

19

Doç. Dr. Mehmet Ünal

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
--------------------------------------------------------------------------- ♦
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliği Başkanlığı Başkanlık
Özel Müşaviri - Atatürk Bul. No : 149
Bakanlıklar -ANKARA

20

Osman Özbek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
İzmir Cad. N o : 24 Kızılay - ANKARA

21

Kaya Özdemir

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bşk.
Başkanlık Müşaviri Bayındır Sok. No : 10
Yenişehir - ANKARA

22

M. Emin Başer

Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürü
Ulus - ANKARA

Orhan Duru

(Yazar) Güneş Gazetesi - İSTANBUL

Faruk Aktuzlu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Konur Sok. No : 4
Kızılay - ANKARA

A. Memduh Üreyen

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
Genel Başkan V.
Kızılay - ANKARA

26

Prof. Dr. İlhan Kayan

İstanbul Teknik Üni. Rektörü - İSTANBUL

27

Dr. Cahit Tutum

Emekli Öğretim Üyesi
1. Cadde 30/15 Bahçelievler - ANKARA

28

Kâmuran Özbir

Yükseköğretim Basın Danışmanı - ANKARA

29

Ayseli Usluata

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi - İST.

30

Yılmaz Öztuna

(Yazar) Tercüman Gazetesi - İSTANBUL

31

Ayla Tamar Selışık-

(Yazar) Yeni Asır Gazetesi - İZMİR

24
■ 25
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SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Mehmet Başhan

(Emekli Genel Müdür)
P.K. 353 - Kızılay / ANKARA

2

Rasim Pehlivanoğlu

Kılıçaslan Mah. Güç Sok.
Yavuz Apt. N o: 13/1

KAYSERİ

3

Dr. Hüseyin Ağca

Genelkurmay Başkanlığı - ANKARA

4

Alb. İlhan Bingöl

İstanbul Askerî Lisesi - Çengelköy / İSTANBUL

5

Alb. Dursun Yaşa

Askerî Fakülte ve Yüksek Okullar Kom.
Cebeci - ANKARA

6

Yrb. Veysel Gani

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
ANKARA

7

Hüseyin Aktuğ

(Emekli Müsteşar Yrd.)
Refik Belendir Sok. 55 / 22
Y. Ayrancı - ANKARA

8

Kâmil Baykara

(Ankara Eski Millî Eğitim Müdürü)
İnönü Cad. no : 298 / 2
Hatay - İZMİR

9

Turgut Baba

(Emekli Başmüfettiş)
Hatay Cad. 285 / 1 Sokak No : 8 / 3
İZMİR

10

Nurten Özkoray

M.E.G.S.B. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
ANKARA

11

Faruk Çam

M.E.G.S.B. Ticaret ve Turizm Öğretimi
Dairesi Başkanı
ANKARA

12

Ali Sungurtekin

M.E.G.S.B. Yükseköğretim Dairesi Başkanı
ANKARA

13

Asuman Safi

M.E.G.S.B. Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler
Dairesi Başkan V.
ANKARA

14

Muzaffer

M.E.G.S.B. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi
Başkam
ANKARA

15.

Tevfik Göksel

M.E.G.S.B. Yayımlar Dairesi Başkam
ANKARA

16

Tahir Argün

M.E.G.S.B. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı
ANKARA

Doğan
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SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

jj 17

Recep Işık

M.E.G.S.B. İşletmeler Dairesi Başkan V.
ANKARA

18

İrfan Çiftçi

M.E.G.S.B. Eğitim Araçları ve Donatım
Daire Başkanı
ANKARA

19

Haşim Ayaokur

M.E.G.S.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkam
ANKARA

20

İbrahim Küçükyumuk

M.E.G.S.B. Bütçe Dairesi Başkanı - ANKARA

i 21

Dr. Nilay Ülkü

M.E.G.S.B. Merkez Sağlık İşleri Başhekimi
Beşevler - ANKARA

. 22
V

Doç. Dr. İsmail Özçelik

Karadeniz Tek. Üni. Fatih Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi
TRABZON

i 23

Ahmet Davutoğlu

Ü R D Ü N

: 24

Sebahattin Tunca

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
Eğitim Uzmanı - Kızılay/ANKARA

\ 25

Muzaffer Edirgen

Başbakanlık Çevre Genel Müdürü
Kızılay/ANKARA

\ 26

Osman Nuri Filiz

M.E.G.S.B. Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü
Kurtuluş - ANKARA

*;

; 27

Kemal Kamiloğlu

M.E.G.S.B. Beden Terbiyesi Genel Müdürü
Ulus - ANKARA

1 28

Mustafa Özel

Dış Ticaret Demeği OTİM İş Merkezi
Ihlamur - İSTANBUL

: 29

Asuman Yücel

M.E.G.S. Bakanlığı Müşaviri
ANKARA

30

İlhan Kutluer

Marmara Üni. İlâhiyat Fak. Araş. Gör.
İSTANBUL

31

Atilla Erbil

M.E.G.S.B. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdür Yardımcısı
Kurtuluş - ANKARA

32

İhsan Özçukurlu

M.E.G.S. Bakanlığı Müşaviri

1•
1•

ANKARA
i 33

Dr. Mustafa Gül

YÖK Başkanlığı Personel Daire Başkam
Bilkent - ANKARA
i

587

SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ /

ADRESİ

34

Selçuk Kantarcıoğlu

(Başbakanlık Personel Eski Başkanı)
15. Sokak 19/9 - Bahçelievler / ANKARA

35

Vicdan Erkır

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
İSTANBUL

36

Ziver Tezeren

(M.E.G.S.B. Emekli Müşavir Müfettişi)
Ethem Efendi Taşmektep Sok.
Erenköy Apt. N o : 78
Erenköy - İSTANBUL

37

Mehmet Memiş

Teknik Eğitim Vafkı (T.E.V.) Başkam
Menekşe Sok. Menekşe Apt.
Kızılay - ANKARA

38

Necmettin Karakuş

Teknik Öğretmenler Derneği (T.Ö.D.)
Menekşe Sok. Menekşe Apt.
Kızılay - ANKARA

39

Ali Bitik

Gazi Teknik Lisesi Müdürü
Teknikokullar - ANKARA

40

Em.Gn. Burhan Göksel

(Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkan V.)
Meşrutiyet Cad. N o : 3 7 / 6
Kızılay - ANKARA

41

İbrahim Ankan

Özel Dersaneler Birliği Başkanı
Gazi Mustafa Kemâl Bulvarı No : 105 / 2
Maltepe - ANKARA

42

Prof. Dr. Aydın Öztürk

43

Prof. Dr. M. Ali Kısakürek

Karadeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
TRABZON

44

Prof. Dr. Ayhan Türelli

TÜBİTAK Başkanlığı Teknik İşler Yardımcısı
ANKARA

45

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun

Hacettepe Üniversitesi Mes. Reh. Al. Uzmanı
ANKARA

46

Prof. Dr. Mahmut Adem

9 Eylül Üni. Buca Eğt. Fak. Eğt. Bil. Bölüm
Başkanı
İZMİR

47

Tahir özgü

Anadolu Üniversitesi Öğrt. Gör.

48

Doç. Dr. Orhan Aslan

G. Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
ANKARA

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi - İZMİR

ESKİŞEHİR
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SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER
UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

ADI VE SOYADI

49

Doç. Dr. Haşan Güran

(TÜBİTAK) O.D.T.Ü. Elektrik Bl. Bilgisayar
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - ANKARA

50

Doç. Dr. A. Kemal Solak

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi - ERZURUM

51

Doç. Dr. Sabahattin Balcı

Meslek Yüksek Okulu Müdürü - ÇANKIRI

52

Doç. Dr. Önder Göçkün

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi - KONYA

53

Doç. Dr. Zülâl Balpınar

Anadolu Üniversitesi AÖF Yunusemre Kampüsü
ESKİŞEHİR

54

Doç. Dr. Suat Anar

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi
BALIKESİR

55

Doç. Dr. Haydar Taymaz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
ANKARA

56

Doç. Dr. Mustafa Balcı

Meslekî ve Teknik Öğretim Araştırma vc
Geliştirme Merkezi Başkanı
ANKARA

57

Doç. Dr. Bahattin Yediyıldız

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
ANKARA

58

Doç. Dr. İnci San

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
ANKARA

59

Semih Büker

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ESKİŞEHİR

60

Yrd. Doç. Dr. Petek Aşkar

TÜBİTAK - ANKARA

61

Yrd.Doç.Dr.

Gazi

62

Yrd.Doç.Dr. Turan Güven

A.Ü. Fen Fakültesi Öğretim Üyesi - ANKARA

63

Dr. Fethi Toker

ÖSYM Başkanı

64

Saadet Berna

(Emekli Başöğretmen)
Paris Cad. Şimşek Sok. N o : 15/2
Kavaklıdere - ANKARA

65

Aysal Aytaç

M.E.G. ve Spor Bakanlığı Müşaviri - ANKARA

66

Doç.Dr. Beyza Bilgin

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı
ANKARA

67

Metin Oğan

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bşk.
Eğitim Müdürü
Bayındır Sokak N o: 10 — Yenişehir/ANKARA

Alemdar

Yalçın

Üniversitesi

Öğretim

Üyesi - ANKARA

Bilkent - ANKARA
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SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

Nesrin Özmen

Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Ulus - ANKARA

Vehbi Kılıç

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
Kiplas Araştırma ve Eğitim Servisi Sorumlusu
Ali Samiyen Sok. Fidan Sitesi Aktar Apt.
No : 9 Dai. 67
Gayrettepe - İSTANBUL

70

Haldun Özen

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Konur Sokak No : 4 — Kızılay/ANKARA

71

Ali Çorlu

M.E.G. ve S.B. Bilgi İşlem Dairesi Başkan V .
ANKARA

Kâmil Aydoğan

İncesu Lisesi Müdürü - ANKARA

73

Ali Bozkurt

Eğitimciler Demeği Başkanı
Ataç Sokak No : 27/5 — Yenişehir/ANKARA

74

YrdJDoç.Dr. Adil Çağlar

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi - İSTANBUL

75

Dr. Nur Otaran

T.C. Merkez Bankası Başkanlığı Araştırma
Plânlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim
Müdürü Bankalar Cad. N o: 40 Ulus-ANKARA

76

Alaaddin Korkmaz

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri

77

Özgür Demiral

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri ANKARA

78

Erdinç Büyükakalın

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri

79

Mehmet Turan Akköprülü

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri ANKARA

80

Talat Uğur

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri ANKARA

81

Doç.Eh*. Burhan Erdem

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri ANKARA

82

Dr. Tayyip Duman

Gazi Üni. Mesleki Eğtim Fakültesi
Öğretim Üyesi
ANKARA

83

Prof.Dr. Hakkı Dursun Yıldız

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
İSTANBUL

Nabi Avcı

M.E.G. ve S. Bakanlığı Müşaviri ANKARA

Mustafa Şen

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları
ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı Personel
Eğitim Dairesi Başkanı Atatürk Bulvarı N o : 149
Bakanlıklar - ANKARA

68

; 69

• 72

j 84
! 85

ANKARA

ANKA.RA
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SIRA
NO

D — DAVET EDİLECEK MÜŞAHİTLER

ADI VE SOYADI

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

86

Bahattin Güngör

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
ANKARA

87

Avk.Doç. Tahsin Erdinç

Yusufpaşa Otobüs Durağı Yanı Önal İşhanı Kat :5
Aksaray - İSTANBUL

88

Dr. Fevzi Öz

18. Sok. No : 32/5

89

Prof. Dr. Kâmuran Çilenti

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
ESKİŞEHİR

90

Tuna Yurtsever

Sağlık Sok. No : 30/5

91

Prof.Dr. Reha Oğuz Türkkan

Doğançay Boğazköy Çiftliği N o : 41 BİLECİK

Ahmet Kot

Piyerloti Cad. Dağhan Sok. 10/4
Çemberlitaş - İSTANBUL

93

Kifayet Özaydun

Öğretmen Dünyası Dergisi
Tuna Cad. 2/402 (Tuna Han 4. Kat)
Yenişehir - ANKARA

94

Haşan Şefik Altay

Teftiş Damşma Merkezi Başkanı - K.K.T.C.

95

Osman Özalp

Erkek Teknik Eğitim Müdürü - K.K.T.C.

96

Erol Özçelik

Genel Orta Eğitim Müdürü - K.K.T.C.

97

Prof.Dr. Hilmi Hacısalihoğlu

Gazi Üni. Fen - Edebiyat Fak. Dekanı - ANKARA

98

Prof.Dr. Yusuf Tatar

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi - ELAZIĞ

99

Doç.Dr. Ferruh Müftüoğlu

İstanbul Tek. Üni. Öğretim Üyesi - İSTANBUL

100

Beşir Ayvazoğlu

(Yazar) Tercüman Gazetesi - İSTANBUL

101
102

Fahrettin Tos

(Yazar) Milliyet Gazetesi - İSTANBUL

Vedat Öğün

Cemal Gürsel Cad. Boz Sok. No : 4/ 13
Cebeci - ANKARA

103

Prof. Dr. Baykal Sezen

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi - İSTANBUL

104

Prof.Dr. Cevat Geray

Dil Derneği - ANKARA

105

İlyas Durum

106

Cahit Külebi

Şehit Ersan Cad. No : 32/ 8 - 06680
Çankaya - ANKARA

107

Doç.Dr. Aydın Koksal

Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek Sok. No : 6/3
Çankaya - ANKARA

108

Ertuğrul Zekâi Ökte

Belgelerle Türk Tarihi Vakfı Başkanı - İSTANBUL

109

Prof.Dr. Niyazi Karasar

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi-KONYA
(Bahçelievler 1. Cad. 8. Sok. 10/7 Gül Ap. ANK.)

110

Mustafa Esrefoğlu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı - ANKARA

111

Ozdemir Hazar

Yeni Asır Gazetesi - İZMİR

i 92

Bahçelievler - ANKARA

Sıhhiye - ANKARA

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müdürü - ANKARA

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarım ızın ve gençlerim izin modern
ve ileri Türkiye idealini; Atatürk ilke ve inkılâplarını; m illî, manevî
ve a h la k î değerleri benim sem iş; bilgili; İlm î düşünceye sahip;
herkese karşı sevgi, saygı ve m üsam aha besleyen m edenî birer insan
olarak yetişm elerini; M illî Eğitim im izin esası olarak kabu l ediyoruz.
Eğitim de ve öğretim de fırsat eşitliğinin sağlanm ası esastır. G elişm e
nin ve m odernleşm enin tem elindeki başlıca unsurlar, insan ve
sistem dir, insanın değeri, em eği ve çalışm ası her şeyin üzerindedir.
K alkın m a, insan oğlunun işidir, ileri toplum larda yetişm iş insanın,
insan gücü kalitesinin, dünyanın en zengin tabiî kayn akların dan
d ah a önemli olduğu gözlerim izin önündedir.
TURGUT OZAL
B aşbakan
Y ıllardır Türk M illî E ğitim i’nde yapılan önem li hizmetlere rağmen
şurası k a f i bir gerçektir ki, Türk M illî E ğitim i’nde sistem den
başlam ak üzere cid d î bir reform ihtiyacı vardır. Gerçi, bu reform
kelim esi, birçok sosyal kurum larda, m üesseselerde yıllardan beri
söylenegelm iştir; am a, 21 inci yüzyılın eşiğinde Türk eğitim
sistem ini m utlaka değiştirm e ihtiyacı içerisindeyiz.
Türkiye, m illetlerarası bir insanlık idealine, anlayışına her zam an
kucağını açmıştır. H er zam an insan sevgisi dolu olarak gelecek
asırların bu büyük idealine biz de uymaya hazırız. A ncak şunu da
gözden uzak tutm am ak zorundayız: 21 inci yüzyılın başların da da
hiç değilse önem li bir m üddet milliyet gerçeği devam edecektir. M illî
özellikler, m illî m enfaatler, m illî kültür gerçeği devam edecektir.
Onun için, bütün insanları sevmeye ve m illetlerarası çağdaş
değerleri, kültür değerlerini kazanm aya, onlarla meşgul olm aya
evet; am a, önce kendi m illî bünyemizin özelliklerini m utlaka
öğrenmek ve eğitim i buna göre yapm ak mecburiyetindeyiz. D olayı
sıyla, en azından gelecek yüzyılın başın daki neslimiz, kendi ülkesini
sahiplenm iş insanlardan m eydana gelm elidir. K endi ülkesini,
m enfaatlerini, bayrağını, vatanını, milletini ve milleti m illet yapan
değerleri sahiplenm iş olm alıdır.
Türkiye bir dönüm noktasındadır. Türkiye, gözünü gelecek yüzyılın
başına dikm iştir. Türkiye, şanlı mazisine, binlerce yıllık m edeniyeti
ne uygun olarak tekrar hak ettiği gelişm iş ülkeler seviyesine çıkm a ve
dünyanın en itibarlı ülkelerinden biri olm a hedefine ulaşm ak
istemektedir. Bu hedefe ulaşm anın gerçek yolu eğitimdir.
XII. M illî Eğitim Ş û rası’nın M illî Eğitim reformunun gerçekleştiril
m esinde önem li bir harç koyduğuna inanıyorum ve 18 -2 2 Temmuz
1988 günlerinin Türk Eğitim T arih i’nde ve kalkın m asın da bir
dönüm noktası olm asını temenni ediyorum.
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