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Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.8.1990 tarih
ve 97 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup, 15.8.1990 tarih ve 1828 sayılı
muciple 10.000 adet basılmıştır.

"... Okuma-yazmayı her yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya,

öğretiniz. Bunu yurtseverlik ve ulusseverlik ödevi biliniz..."
9 Ağustos 1928

Okul çağının dışında kalmış, okuma yazması hiç bulunmayan
insanımızın eğitimi başta olmak üzere, yetişkin vatandaşlarımızın
eğitimlerini bir sisteme kavuşturulması konusunun da ele alınma «
gerektiğine inanıyorum.
Turgut Ö ZAL

Cumhurbaşkanı

Felsefemizde,
herşey insaniçindir. Mutlu, sağlıklı, millî d
bağlı, bilgili, çağdaş kuşaklar yetiştirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki, bu
özelliklere sahip insanlar, Türkiye’y i aziz Atatürk’ün hedef gösterdiği
medeniyet seviyesine ulaştıracaktır.
Yıldırım AKBULUT
Başbakan
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

CUMHURBAŞKANI
SAYIN TURGUT ÖZAL’IN
KONUŞMALARI

Millî Eğitim Şûrası’nın Sayın Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Çalışmalarını bu kez yaygın eğitim gibi, önemli bir konuya hasret
miş bulunan XIII.Millî Eğitim Şûrası münasebetiyle sîzlere hitap etm ek
ten büyük memnuniyet duymaktayım.
Toplumlarm en değerli hâzinesi insan, en verimli yatırım ise insana
yapılan yatırım; yani, eğitimdir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri H üküm etler bu
gerçekten yola çıkarak eğitime büyük önem vermiş, toplumumuzun
yapı, özellik ve gelişen ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sistemi kurmak ve
yaygınlaştırmak için gerekli tedbirleri imkânlar dahilinde ele almaya
çalışmışlardır.
Özellikle son yıllarda eğitim ve öğretim, en fazla önem verilen
konulardan biri olmuş, eğitim alanında birçok projeler geliştirilerek
uygulamaya konmuş, reform mahiyetinde kanunlar çıkarılmıştır.
Cumhuriyet Hükümetlerinin bütün gayretlerine ve bu gayretler
sonucu alm an m esafelelere rağm en, millî eğitim im izin tem el
meselelerinin çözüldüğü, çağı yakalamaya ve onu geçmeye çalışan Türk
insanını yetiştirebilecek bir yapı ve muhtevaya kavuşturulduğu da
söylenemez.
Ancak, bugün altyapısını, ekonomik altyapısını büyük ölçüde
tamamlamış olan Türkiyemiz, eğitime daha fazla kaynak ayırabilecek
duruma gelmiştir.
Nitekim, bu yıl Cumhuriyet tarihinde ilk defa genel bütçe,içerisinde
en-büyük pay millî eğitime ayrılmıştır.
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Bundan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum.
Sayın Şûra Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hız
kazanmıştır. Gün geçmiyor ki, yeni bir buluş, yeni bir fikir ortaya
çıkmasın. Ülkeler artık bilgi ve teknolojiye sahip oldukları ölçüde güç
ve saygınlık k a z a n m a k ta d ırla r. D ah ası, en katı re jim le r, hiç
değişmeyecek sanılan modeller bilim ve teknolojinin kudreti karşısında
sarsılmakta, yıkılmaktadırlar.
Bugün, Berlin duvarının yıkılması, bilim ve teknolojinin zaferidir.
İşte, böylesine hızla değişen çağda, önümüzde hızla büyüyen ve
gelişen bir ileri sanayi toplumu haline gelen, en ileri ülkelerle yarışmakta
olan büyük, güçlü bir Türkiye bulunmaktadır.
Ancak, eşiğinde bulunduğumuz 21.yüzyılda, ileri sanayi ülkesi
olmak kâfi gelmeyecek, ileri enformasyon toplumu olmak gerekecektir.
Bunu sağlamanın yegâne yolu da, eğitimin çağın gereklerine süratle
uydurulmasıdır.
j
Y ukarıdaki gelişm eler ışığında, geleceğim izin tem inatı olan
çocuklarımızın ve gençlerimizin m odern ve ileri Türkiye idealine,
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, millî ve ahlakî değerlerimizi benim
semiş, bilgili, İlmî düşünceye sahip herkese karşı sevgi, saygı müsamaha
besleyen, medenî birer insan olarak yetişmelerini millî eğitimin temel
ilkesi sayarak Türkiye’nin bugünü ve yarını için nasıl bir yaygın eğitim
sistem inin gerekli olduğunun saptanm ası, politika ve uygulama
plânlarının ortaya konulması; Şûra’nızın en başta dikkate alınması
gereken hususlar olmalıdır.
Öte yandan, çalışmalarınızda okul çağının dışında kalmış, okumayazması hiç bulunmayan insanımızın eğitimi başta olmak üzere, yetişkin
vatandaşlarımızın eğitimlerinin bir sisteme kavuşturulması konusunun
da ele alınması gerektiğine inanıyorum.
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Bu meyanda, başta okur-yazarlık olmak üzere, yaygın eğitim
alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini, okur-yazarlık oranının %
90’a ulaştığını memnuniyetle kaydetmek isterim. Çok kısa bir süre
içinde böyle çarpıcı bir sonucun elde edilmesine emeği geçmiş bulunan
lara takdirlerimi sunuyorum.
Önüm üzdeki 21.asra giderken, bilhassa başladığımız bu 90’lı
yıllarda,modern araç ve gereçlerden istifade ederek, gerek örgün gerek
yaygın eğitimde; bunlardan hakikaten en iyi şekilde yararlanmanın
yollarını aramaya süratle devam etmeliyiz. Bunlar, başta televizyon ve
bilgisayarlardır. Bu yollarla hem okullarımızda hem yaygın eğitim
sah asın d a çok geniş hizm et yapabileceğim izi ve 21.asrın ileri
toplum larını yakalayabileceğimizi ümit ediyorum. Tabi, bu arada
söylemek istediğim bir konu daha var. Kitap, mecmua, gazete konuları.
Bunlar da bir toplumun, bilgi, görgü ve becerisini arttıran, ona sadece
haber vermekle iktifa etmeyen, aynı zam anda ufkunu genişleten
vasıtalardır.
Özellikle, basınımız şu sıralarda televizyonda reklâmını gördüğüm
hediye vermek yerine; yani, otomobil, ev vesaire gibi; bunu daha çok
kültüre ayırırlarsa kitap, ansiklopedi, muhtelif şekillerde, topluma daha
çok büyük hizmet edeceklerini buradan bilhassa belirtmek istiyorum.
A ta tü rk ’ün belirttiği gibi, Türk insanı zekidir, Türk insanı
çalışkandır. İnsanımızın bu niteliklerini azami şekilde geliştirmek ve
ülke k a lk ın m a sın ın h izm etin e su nm ak eğ itim le ve eğ itim in
yaygınlaştırılmasıyla mümkündür.
Değerli heyetinizin, gayret ve çalışmalarıyla bu alanda da hamle
yapılacağını ümit ediyorum. Bu düşüncelerle, çalışmalarınızın yüce mil
letimiz için hayırlı olmasını diler, hepinize sevgi ve saygılar sunarım.

BAŞBAKAN
SAYIN YILDIRIM AKBULUT’UN
MESAJI

Sayın Avni AKYOL
Millî Eğitim Bakanı
ANKARA

X III.M illî Eğitim Şûrası’na ilişkin nazik davetinize en içten
duygularımla teşekkür ediyorum.
Şûraların, ülkemiz gerçeklerine uygun eğitim politikalarının
oluşturulmasındaki önemli payını, takdirle karşıladığımı da özellikle
belirtmek istiyorum.
XIII.Millî Eğitim Şûrası’nın, yaygın eğitim ihtiyacının yoğunlaştığı
bir dönemde, gündemine bu konuyu almasının, isabetli ve verimli bir
tercih olduğuna da inanıyorum.
G erçekten de, ekonomik hayattaki olağanüstü gelişmeler, her
seviyede ihtisasa yönelik ve uygulamalı eğitim-öğretime ağırlık veril
mesini gerektirmektedir.
Hükümetimiz, bu noktadan hareket ederek, mevcut eğitim sistemi
yanında çıraklık eğitimi ve beceri kursları ile de önemli mesafeler
almıştır. Bu süreç, kapsamı yaygınlaştırılarak devam edecektir.
Şûra’nın değerli üyeleri,
Bizim felsefemizde, herşey insan içindir. Mutlu, sağlıklı, millî
değerlere bağlı, bilgili, çağdaş kuşaklar yetiştirmek istiyoruz. İnanıyoruz
ki, bu özelliklere sahip insanlar, Türkiye’yi aziz A tatürk’ün hedef
gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracaklardır. Bu hedefe
ulaşmamıza çok az bir zaman kaldığını da hep birlikte görüyoruz.
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Bu duygu ve düşüncelerle, XIII.Millî Eğitim Şûrası’nın hayırlı
olmasını diliyor, Başöğretmen A tatürk’ün "Eğitim Ordusu" nu en içten
sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum.

Yıldırım AKBULUT
Başbakan

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI
SAYIN AVNİ AKYOL’UN
KONUŞMALARI

Sayın Cumhurbaşkanım,
Eğitim sistemimiz, cumhuriyetimizin temel kanunlarından ilki olan
1924 yılında yürürlüğe giren 430 Sayılı Öğretimde Birlik (Tevhid-î
Tedrisat) Kanununa uygun olarak ve 1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu’nda öngörüldüğü gibi, ÖRGÜN EĞİTİM ve
YAYGIN EĞİTİM olmak üzere, iki ana bölümden meydana gelmek
tedir.
Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve
yüksek öğretim kurumlandır.
Yaygın eğitim ise, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen
eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.
Yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevleri, millî eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç
girmemiş, yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden
çıkmış vatandaşları, örgün eğitimin yanında veya dışında eğitmek, on
lara gerekli bilgi ve becerileri edindirmek; anlayış ve değer yargılarını
değiştirerek yeni, geçerli ve gerekli davranışları kazandırmaktır.
V atandaşlarım ıza, başta okuma-yazma ve Türkçeyi öğretm e
olmak üzere çağımızın bilimsel,teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmelerine uymalarını sağlayıcı; millî kültür değerlerimizi koruyucu,
g eliştiric i, tan ıtıc ı ve b en im setici; toplu yaşam a, dayanışm a,
yardımlaşma, uzlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayışını ve
alışkanlığını kazandırıcı; boş zam anlarını değerlendirm e, beceri
kazandırma, ekonomik güçlerini arttırma, meslek edinme, meslekte
gelişme imkânlarını sağlayıcı; bu suretle ara insan gücünü hazırlayıcı;
dengeli, verimli ve sağlıklı insan ve toplum olmayı destekleyici her türlü
faaliyet, yaygın eğitimin kapsamı içindeki görevleridir.
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Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, ortaçağdan yeniçağa geçiş döne
minde zamanın en ileri, gelişmiş ve güçlü bir devleti iken, Batının bilim
ve teknolojide gerçekleştirdiği gelişm eleri yeterince izleyememiş
olm asından dolayı; 18. ve 19 yüzyıllardaki gelişmelerin gerisinde
kalmıştır. Değişme, gelişme ve yenileşme hızının giderek artm akta
olduğu çağımızda ise toplumların bu çağın özelliklerini anlamaları, hızlı
değişmelere ayak uydurmaları daha da önemli bir zorunluluk haline
gelmiştir. G ünüm üzde insanlık, artık "bilgi toplumu" denilen bir
aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Bu aşamada toplumun iyi yetişmiş,
bilgili, araştırıcı, üretici, yaratıcı insan gücüne olan ihtiyacı daha da
artm ıştır. Bu durum , pek çok alanda gençlerin işe girişte asgari
üniversite seviyesinde bir öğrenim görmelerini zorunlu kılmakta; hatta
bazı alanlarda yetersiz bile kalmakta ve lisans üstü bir öğrenime ihtiyaç
duyulmaktadır. Diğer taraftan bilim ve teknoloji ile toplum yapısındaki
sürekli değişme ve gelişmeler, insanlar hangi seviyede örgün eğitim
görmüş olurlarsa olsunlar, onların sürekli eğitimlerini kaçınılmaz hale
getirmektedir.
Eğer çağı yakalamak ve gerisinde kalmamak istiyorsak, bir taraftan
çocuklarım ıza ve gençlerim ize verdiğim iz eğitim in seviyesini ve
kalitesini yükseltmek, diğer taraftan örgün eğitim sisteminin dışına
çıkmış bulunan gençlerimize ve yetişkin nüfusumuza sunulan ve onların
çağın gereklerine uymalarını sağlayacak yaygın eğitim imkânlarını
geliştirmek zorundayız.
Örgün eğitimde olduğu gibi, yaygın eğitimde de yurt çapında bütün
eğitim-öğretim, rehberlik ve yönetim işlerinin Millî Eğitim Bakanlığı’
nca tek elden yürütülmesine ne imkân, ne de gerek vardır.
Ancak, ister örgün, ister yaygın eğitimde olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve ilkelerine uygun; millî, çağdaş, laik ve
demokratik insan yetiştirme ve millet olma amaç ve ideallerimizin
gerçekleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için, eğitimin genel ve temel
politikasının tek elden yürütülmesi kaçınılmaz ve ihmale gelmez bir millî
politikadır.
Millî Eğitim genel politikalarını belirlemek, geliştirmek, bu politi
kalara uygun olarak hazırlanan programları onaylamak, uygulamaları
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gözetm ek ve denetlem ekle sorumlu olan Millî Eğitim Bakanlığı,
yürütm eyi üstlendiği yaygın eğitim faaliyetleri dışındaki, diğer
bakanlıklarımızın, resmî, özel, özerk ve gönüllü kuruluşların çalışmaları
arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla da yüküm lüdür.
Kaynaklarımızın sınırlılığı ve bu kaynakların en rasyonel bir biçimde
kullanılmasına olan ihtiyaç, bu koordinasyon ve işbirliğinin önemini
daha da arttırmaktadır.
XIII.Millî Eğitim Şûrası, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa sadece
yaygın eğitim konusunda, ülkemizde bu alanda ilgili çalışmalar yapan
bakanlıkların, üniversitelerimizin, diğer resmî, özerk , özel ve gönüllü
kuruluşların yetkili temsilcileriyle toplanmış bulunmaktadır.
13 Nisan 1989 tarihinde hazırlayarak kamuoyumuza açıkladığımız
ve yayımladığımız G Ö R EV E BAŞLAMA M ESAJI’mızda ve buna
dayalı İCRA PLANI’mızda yapılmasını kararlaştırdığımız YAYGIN
EĞ İT İM ŞÛ R A SI’nın çalışmalarına çok önemli katkıları olan ve
sunulan 12 doküm anın hazırlanm asında büyük payları bulunan
bakanlık, üniversite, resmî, özel, özerk ve gönüllü kuruluş temsilcilerine
şükranlarımı ve takdirlerimi sunuyorum.
•

A

Sayın Cumhurbaşkanım,
Çeşitli vesilelerle kamuoyuna açıkladığınız gibi, en katı devlet
anlayışlarının bile, bilim, teknik ve enformasyon teknolojilerindeki
gelişmeler karşısında çözüldüğü çağımızda, bütün yönleriyle eğitimin,
özellikle örgün eğitimin bıraktığı boşluğu doldurmak açısından yaygın
eğitimin önemi daha da artmaktadır.
B irin cisi B aşb ak an o la ra k , Ö Ğ R E T M E N Y E T İŞ T İR M E
k o n u m u z; İkincisi C u m h u rb aşk an ı o lara k Ö Ğ R E T M E N L E R
G Ü N Ü ’müz ve bugün de MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRAMIZ olmak üzere, bir
yıl içinde üç önemli çalışma ve toplantımızı onurlandırdınız. Türk Millî
Eğitimine güç verdiniz.
Zat-ı Âlilerine, şahsım ve bütün Millî Eğitim camiası adına şükran
larımı arzeder, saygılarımı sunarım.
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Bu Ş û ra’da, tartışm alara ve değerlendirm elere tem el olması
maksadıyla hazırlanmış bulunan dokümanların ışığı altında yapılacak
Komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında ortaya çıkacak ortak görüş,
teklif ve tavsiyelerle yaygın eğitim çalışm alarım ıza yeni bir yön
vereceğimize, hizmetlerde birliği, koordinasyon ve işbirliğini daha iyi,
verimli olarak sağlayacağımıza inanıyorum.
Açılışımızı onurlandıran ve Şûraya katılarak bizleri güçlendiren
seçkin davetlilerimize ve üyelerimize en içten duygularımla saygılarımı
sunuyorum.
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XIII.Millî Eğitim Şûrası’nm Çok Değerli Üyeleri, *
Dünyamız varoluşundan bu yana, düşünen ve bilgilenen insanlar
sayesinde sürekli bir değişme ve gelişme içindedir. Düşünme, konuşma
ve yaratma yeteneklerine sahip olan insan, geliştirdiği tekniklerle, dünü
bugüne ulaştıran kültür köprüleri oluşturmuş ve yirmi milyon yıllık bir
bilgi birikimini yeni nesillere sunma imkânı bulmuştur.
Bu birikim insanın eseridir; insanın, insanlığın gelişiminin ürünüdür
ve insanın yeni şeyler "yapabilme-başarabilme-gerçekleştirebilme"
gücüne dayanmaktadır.
Unutm am alıyız ki, her şey insanda ve insan içindir; insanın
mutluluğu içindir. Ancak, insanın mutluluğu sadece duyguya değil,
duygu ile kaynaşan akla ve mantığa da dayalıdır.
Tarih boyunca görülüyor ki, insan, mutlu olmak için sevgiyi
yaşamaya, paylaşmaya ve böylece yalnızlıktan kurtularak güvenlik
içinde olmaya çalışmış; sürekli olarak bu yönde çabalar ve arayışlar
içinde olmuştur. Mutlu insan; sevgi yoluyla teklikten birliğe ulaşan, bu
birlik içinde kendini gerçekleştirebilen, hem kendisiyle hem de
çevresiyle, yani, toplumu ve bütün dış dünyasıyla birliğe kavuşan,
anlaşan, uzlaşan, paylaşan, katkıda bulunan, karşılıklı etkileşim, değişim
ve gelişim içinde yaşayan insandır.
H er ne kadar insanlık, milyonlarca yıllık gelişim süreci içinde,
bugünkü BİLGİ TOPLUM U seviyesine ulaşmış ise de, bugün, insanın
ve insan aklının kazandığı bu zaferin gururu ve mutluluğu yanında,
huzursuzluğu ve sıkıntıları da yaşanmaktadır. Bir bakıma bu huzursuz
luk, iç dünyamız, manevî moral yapımız ile bilim ve teknolojideki
başarılarımızın sonuçları arasındaki mesafelerin, çok hızlı bir şekilde
ciderek, büyüyüp genişlemesiyle yakından ilgilidir.
M illî Eğitim Bakam Say’in Avni AKYOL, üçlş konuşmasının bu bölümünü
Cumhurbaşkanı Turgut Ö ZAL ’ın konuşmalarından ve salondan ayrılmalarından sonra
yapmıştır.
*
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Böyle bir dünyada yaşamak güzel, onurlu ve gurur verici, fakat aynı
derecede zor. Bu sebeple böyle bir dünyada, rahat, huzurlu, güvenli ve
mutlu olmak için ilkin dünyada ne olup bittiğini bilmek, tanımak ve
anlamak mecburiyetindeyiz. Sonra da, aynı onuru ve gururu, bağımsız
ve hür o larak paylaşabilm ek için, bu uygarlık yarışına kültürel
kimliğimizi kaybetmeden katılmak ve katkıda bulunmakla yükümlüyüz.
Buna göre, iki hayat şeklinden birini seçmek zorundayız. Bu iki
tercihden birincisi bilgi toplumuna uzak, seyirci, alkışçı, teslimiyetçi
olmak; İkincisi ise bilgi toplumunun katılımcı, onurlu, çağdaş bir üyesi
olarak yaşamaktır. Şüphesiz, Türk Milletinin tercihi İkincisidir.
Bu da ATATÜ RK’ün amaçladığı ve temelini attığı yeni, yepyeni,
ileri, medenî, millî, çağdaş, laik ve demokratik bir millet ve güçlü bir
devlet olm ak dem ektir. Bunun yolu, A TA TÜ R K Ç Ü bir anlayış,
yaklaşım ve davranışla hareket etm ek; diğer bir deyişle, AKLA,
BİLİME, FEN N E ve M ANTIĞA dayanmaktır.
Bu doğrultuda milletleşmenin ve çağdaşlaşmanın vazgeçilmez aracı
olan eğitimin örgün uygulamaları yanında, yaygın uygulamalarından da
yararlanm ak zorundayız. Çünkü, sadece örgün eğitim yoluyla değişen
şart ve ihtiyaçlara yeterince cevap verebilmemiz mümkün değildir.
Öğrenim çağını geçirdiği halde temel eğitimden nasibini alamayanlar
kadar, mesleğinde veya alanındaki değişmeleri izlemek veya yeni bir iş
ya da meslek edinmek zorunda olanların yetiştirilmeleri, büyük ölçüde
yaygın eğitim yoluyla sağlanabilmektedir.
Yaygın eğitim, her yaş ve çağdaki insana, her tür ve seviyede bilgi
ve beceri kazandırmada büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, süratle
değişen ve gelişen bilim ve teknolojinin ortaya çıkardığı sosyal ve
ekonomik değişmelere uyum sağlamada en önde gelen, dinamik bir güç
olan eğitimde, karşılaşılan kaynak yetersizliği sorununun çözümünde de
yaygın eğitimin üstünlüklerinden yararlanılm ası gerekir. Özellikle
çağdaş teknolojilerin ve bilimsel birikimin kullanılmasıyla, günümüzde
yaygın eğitim potansiyelinin daha da artıp güçlendiği, kullanım
alanlarının ve imkânlarının giderek arttığı bilinmektedir.
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Ayrıca, insanların büyük bir bölümü; bilim, teknoloji ve sanattaki
büyük değişme ve gelişmeleri izleme ve bunlara uyum sağlamada, yeni
teknolojileri kullanmada güçlük çekmektedir. Bu güçlük, insanları, bil
gisizlik ve becerisizlikten kaynaklanan korkuya, endişeye, çekinmeye,
çeşitli sa p la n tıla ra , dolayısıyla başarısızlığa ve m utsuzluğa da
götürebilmektedir.
Şüphesiz böyle bir sonuç, insanın ve toplumun temel amaçları ve
beklentileriyle bağdaşmamaktadır. Bu durum, günümüzde, bilim ve
teknolojideki gelişm eleri sürekli izleyebilen Miyi m eslek adamı"
yetiştirme yanında içinde yaşadığı çağı kavrayabilen, toplumla uyum
halinde olabilen "iyi vatandaş" 1ar, kendisiyle ve diğer insanlarla barış
içinde yaşayabilen "iyi insan" 1ar yetiştirmeye; insanı mutlu ve umutlu,
toplumu düzenli ve güvenli kılmaya olan ihtiyacı giderek artırmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamanın, geleceğe önem ve değer vermenin, insanları
buna göre hazırlamanın tek yolunun "eğitim" olduğunda hepimiz
birleşiyoruz.
Fakat, eğitimin amaç ve fonksiyonlarına yön veren, bunlara
kaynaklık ederek, meşruluk, doğruluk ve güvenirlik kazandıran değer
yargılarında olduğu kadar programların kapsamında, izlenecek strateji
ve yöntem lerin seçiminde anlaşm akta ve birleşmekte güçlüklerle
karşılaşıyoruz. Şüphesiz, bundan, eğitimin özelliklerinin; fert ve
grupların birbirlerinden farklı amaç ve ihtiyaçlarının olmasının; eğitim
konusundaki bilgi yetersizliklerinin; bazılarımızın olaylar ve mevcut
uygulamalara bakarak ve bundan yola çıkarak, kendini bilgili ve yeterli
saymasının olumsuz rolleri ve payları bulunduğu da bir gerçektir.
Diğer yandan, öğrenme, ister kendiliğinden; plânsız, programsız,
kitapsız, rehbersiz; isterse plânlı, örgütlenmiş ve rehberli-öğretmenli
yollarla kazanılmış olsun, insanın doğumundan ölümüne kadar süren,
sürmesi gereken bir süreçtir. Çünkü, insan, öğrenme yeteneği sınırsız
olan, sürekli bilgilenen, değişen, gelişen ve yenilenen bir varlıktır. Bu
sebepledir ki, bilim ve teknoloji hızla değişiyor, gelişiyor, ilerliyor. Bilgi
artışına paralel olarak, fertler için bilinmeyen ve tanınmayan şeylerin
sayısı giderek azalıyor ve mesafeler kısalıyor. Bu açıdan dünyamız
küçülüyor, birleşiyor ve yeni bir dünya arayışı girişimleri gittikçe artıyor
ve önem kazanıyor.
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Görüldüğü gibi, yaygın eğitim, artık içinde bulunduğumuz yıllarda
sadece okuma-yazma öğretiminden ibaret değildir. Ayrıca, vatandaşlık
eğitimi veya bir meslek kazandırmayla sınırlı olmadığı gibi, sadece belli
bir düzeyde verilen bir eğitim de değildir. Yaygın eğitim, okumuş, az
okumuş, okumamış, herkes için gereklidir.
Bunun yanında yaygın eğitimi örgün eğitimden apayrı, örgün
eğitimden tümüyle kopuk bir süreç olarak da düşünemeyiz. Aksine,
örgün ve yaygın eğitim birbirinin yerine geçen değil, birbirini tam am 
layan ve bütünleyen süreçler olmak durumundadır. Şüphesiz, örgün ve
yaygın eğitim programlarının organizasyonunda, uygulayıcıların nitelik
lerinde kullanılacak strateji, yöntem ve teknolojilerde çeşitli farklılıklar
vardır ve olacaktır.
Bunun için, yaygın eğitimde görev alacakların yetiştirilmesinde bu
tür farklılıkların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca,
şunu açıkça bilmemizde yarar vardır : Örgün eğitimde olduğu gibi,
yaygın eğitimde de, eskimiş yöntemlerle, gereğince yetiştirmediğimiz
insangücü ve geçerliliğini yitirmiş teknolojilerle bugünkü ihtiyaçlara
cevap vermemiz, çağdaş gelişmeleri izleyebilmemiz mümkün değildir.
Bizim de, bu doğrultuda, yaygın eğitim sistemimizi daha çok ve hızlı
geliştirerek, sosyal, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlarımıza daha iyi
cevap verebilir hale getirmek zorunda olduğumuz ortadadır.
Genellikle yaygın eğitimden yararlanan yetişkinlerin öğrenme
konusundaki motivasyonu örgün eğitim öğrencilerinden daha yüksektir.
G erekli m otivasyona sahip olm ayanlara motivasyon kazandırm a
şansının da yaygın eğitimde daha yüksek oldağu söylenebilir. Ayrıca,
yaygın eğitimin yer, zaman ve kullanılan öğretim yöntemleri açısından
sahip olduğu esneklikler, onun uygulama alanını genişletmekte, bu tür
uygulamaları daha ekonomik ve ilgi çekici kılmakta, öğrenilenleri daha
kalıcı hale getirmektedir.
Yurdumuzda çok hızlı bir şehirleşme olgusu mevcuttur. Bir bakıma
bu sevindirici bir husustur. Ancak, şehirleşmenin ortaya çıkardığı
ihtiyaçlara cevap verme yönünden hazırlıklı olmamız gerekir. Şehirlere
göç eden vatandaşlarımızın, uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla onları
yeni bilgi ve becerilerle donatmak, onlara yeni anlayış ve davranışlar
k a z a n d ırm a k z o ru n d a y ız . Bu k o n u d a da yaygın e ğ itim d e n
yararlanmamız kaçınılmazdır.

XIII.MiltîEğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

25

Başarıya ulaşabilmek için de Millî Eğitim Bakanlığı kadar diğer
kurumlarımıza, özellikle yükseköğretim kumrularımıza büyük görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Bu kurumlanınız çağdaş üniversite kavram
ve uygulamalarına uygun olarak özellikle yakın çevre ve bölgelerine
yaygın eğitim hizmetleri getirecek şekilde, süratle organize olmalıdırlar.
Bunun için memleketimizde bu yönde çalışacak güç, istek ve niteliğe
sahip insangücü potansiyeli vardır.
Bilindiği gibi, yurdumuzda, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren,
yaygın eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmiştir. 1926 yılında 789
Sayılı Kanunla Halk Eğitimi Şubesi ’nin açılmış olması, 1960’da Halk
Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması, 1983 yılında ise bu Genel
M üd ü rlü ğ ü n , m eslekî ve teknik eğitim i de kapsam ına alarak
ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL M ÜDÜ RLÜ ĞÜ haline
dönüştürülmesi ve geliştirilmesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha
önce Türk Ocaklarında başlayan yaygın eğitim faaliyetleri, millet olma,
çağdaşlaşma ve demokratikleşme yolunda; millet mektepleri, okuma
odaları, halkevleri, öğretmen okulları ve köy enstitülerinde sürdürülen
halk eğitimi çalışmaları ve son yıllarda düzenlenen çeşitli halk eğitimi
çalışma ve kurslarıyla zenginleştirilmiştir.
Ancak, millî kültür birliğinin sağlanması konusunda daha önceki
yıllarda sürdürülen çabaların bugün de geliştirilip zenginleştirilerek
s ü rd ü rü lm e s i; çoğulcu b ir anlayış içinde, d e m o k ra tik le şm e ,
çağdaşlaşma ve bilgi toplumu olma yönünde yaygın eğitimden daha çok
yararlanılması gerekmektedir. Bilindiği gibi, okur-yazar olmayan vatan
daşlarım ız bulunm aktadır. Türkçe öğretiminde ve kadınlarımızın
eğitiminde istediğimiz seviyede değiliz. Bu sebeplerle bu alanlardaki
yaygın eğitim faaliyetlerimizi daha bilinçli ve daha yaygın biçimde
sürdürm ek ve hızlandırmak zorundayız.
Ayrıca, çeşitli sek tö rlerd e m evcut insangücü ihtiyaçlarının
k arşılan m ası; b aşta tarım , endüstri ve hizm et sek tö rlerin d ek i
değişmeler olmak üzere, otomasyonun ve mekanizasyonun getirdiği
değişmelere uyum sağlanması gerekir. Bu arada ortaya çıkan "artık
işgücü" nün yeni iş alanlarına yönlendirilmesine ve ortalama ömür
süresinin artması sebebiyle, sayıları gittikçe artan "üçüncü yaş grubu"
nun bu döneme ilişkin, yeni eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına ihtiyaç
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vardır. Bunun dışında, özürlü vatandaşlarımıza da eğitim imkânı yarat
mak, genel olarak, eğitim de fırsat ve im kân eşitliğini artırm ak
zorundayız. Şüphesiz, bu konularda da yaygın eğitime büyük görevler
düşmektedir.
Bütün bu ve benzeri ihtiyaçlar, her zaman ve her yerde, hayat boyu,
sürekli ve yaygın eğitim uygulamalarını, yani halk eğitimini zorunlu
kılmaktadır.
Dünyamız bir enformasyon ve enformasyon teknolojisi çağma
girmiş bulunmaktadır. Bu çağ birinci ve ikinci endüstri devriminde
olduğu gibi bütün ülkeleri etkilem ektedir. Bunun için, bilim ve
teknolojideki başdöndürücü ilerlemelerle, kültür ve uygarlıktaki büyük
gelişmeler, bilgi değişimi ve transferi karşısında kalan insan için, artık,
belirli yaşlardaki örgün eğitim yeterli olmamaktadır. Kaldı ki, bütün
konular ve dersler için, en iyi öğrenme çağı 6-18 yaşlarıyla sınırlı değildir.
Bu bakımdan, bu yaşlar dahil, her çağ ve yaş grubu için, çok etkili bir
eğitim aracı olan televizyondan daha çok yararlanmalıyız.
Özellikle hiçbir plânlı kültürel faaliyete katılmadıkları bir yaştaki
çocukların, toplum ve tabiat olayları ve ilişkileri hakkında, televizyon
sayesinde, çok bilgilendiklerini unutmamalıyız.
Ayrıca, ülkemizin içinde bulunduğu durum , şartlar ve tem el
ihtiyaçlar dikkate alınarak, her türlü kitle iletişim araçlarının yanında,
ortak kültürüm üzün daha geniş halk topluluklarına ulaştırılarak
yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi için televizyonu çok iyi kullanmalı
ve değerlendirmeliyiz.
T R T ’nin bu yöndeki olumlu, yararlı ve başarılı çalışmalarını,
bölgesel ihtiyaçlara,ilgi, eğilim, isteklere göre yurtdışmdaki vatan
daşlarımızı da kapsayacak şekilde daha çok yoğunlaştırılmasına ve
geliştirilmesine çalışmalı, gereken imkân ve kaynakları tahsis etmeliyiz.
Ayrıca, toplum olarak da amacımız, sadece bilim ve teknoloji transferi
yapan bir toplum olmak, böyle bir toplum olarak kalmak değil; aynı
zamanda, bilim ve teknoloji üreten toplumlar arasına katılmaktır.
Böylesine bir ortamda, yaygın eğitim kurum ve uygulamaları daha çok
önem kazanm aktadır. Ancak, yaygın eğitime de, yeni gelişme ve
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ihtiyaçlar doğrultusunda, üretime dönük bir nitelik kazandırmak gerek
mektedir. Nitekim, ülkemizde çıraklık ve meslek eğitimini düzenlemek
amacıyla 1986 yılında çıkarılan 3308 Sayılı Kanun bu yönde atılmış çok
önemli bir adım olarak, bir reform kanunu niteliği taşımaktadır.
XIII. Millî Eğitim Şûrası’nın Değerli Üyeleri,
Ç alışm alarım ız sırasında sorum luluklarım ızın bilinci içinde,
ülkemizde yaygın eğitimin gelişmesi için, önemli kararlar alacağınıza
inanıyor, geleceğe ümit ve güvenle bakıyorum.
Yaygın eğitim ve ülkemizdeki yaygın eğitim uygulamalarına ilişkin
daha ayrıntılı bilgileri kapsayan çalışmalar, sîzlere, ayrıca sunulmuş
bulunmaktadır.
Bu çalışmaları yapan, bu konuda emeği geçen arkadaşlarıma ve
Şûra ya katılarak yardımlarını esirgemeyen siz sayın üyelere tekrar
şükranlarımı ve başarı dileklerimi sunuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla
selâmlıyorum.

ŞÛRA GENEL SEKRETERİ
AHMET ERDOĞAN’IN
KONUŞMALARI

Sayın Cumhurbaşkanım,
Günümüz dünyasında sürekli değişme ve gelişme yaşanmaktadır.
Bu sürekli gelişme ve değişme bütün kurum lan etkilem ekte
gelişmiş ülkeler bile sistemlerini yeniden gözden geçirmek durumunda
kalm aktadırlar. E lbette bu değişme ve gelişme karşısında eğitim
alanında da yeni görüşler ve düşünceler ortaya çıkmakta, bütün ülkeler
eğitimlerini çağdaşlaştırmak için yeniden düzenleme ve organize etme
ihtiyacına girmektedirler.
Çıraklık ve yaygın eğitimden sorumlu bir görevli olarak, bu eğitime
verdiğiniz önem ve destekten dolayı zat-ı âlinize minnet ve şükran
borçluyuz. 19 Haziran 1986’da çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek
Eğitimi Kanunu sayesinde bugün Türkiye’de 200 bin çırak eğitim
görmektedir. 1980 yılında 47,1986 yılında 13 bin çırağın eğitim gördüğü
hatırlanırsa, üç yılda ulaşılan seviyenin çarpıcılığı ortaya çıkmaktadır.
Bu sene 40 bin çırağımız mezun olmuş, hepsi de işe yerleşmiştir.
Şimdi sıra yaygın eğitimin daha geniş bir kanadını teşkil eden halk
eğitimine gelmiş bulunmaktadır.
Kültür zenginliği açısından dünyadaki iki ülkeden biriyiz. El
sanatlarımız Türk kültürünün niceliğini, niteliğini, ferasetini, değerini ve
önemini bütün dünyaya kabul ettirmiştir.
Mazimizin bu değerli hâzinelerini nesilden nesile taşıyan; yine, halk
eğitim i olm uştur; eğer, halk eğitiminin önündeki bazı engeller
giderilebilirse kısa sürede tam istihdama bile ulaşmamız mümkün
olabilecektir.
İşte, bir yaygın eğitim Şûrası yapma düşüncesi bu ve benzeri
ihtiyaçlardan doğmuştur.
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İzniniz olursa; böyle bir Şûra’nın yapılmasında karar sahibi olan
Sayın Bakanıma minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum; yine, Sayın
Bakanımın çağdaş yönetim anlayışı içerisinde Şûra’da çok parlak bir
sonuç elde edileceğine de inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, temennimiz odur ki, eğitim ve ekonomi
birbirini tamamlayan bir manzume oluştursun. Yaygın eğitim bütün
boyutlarıyla yeniden gözden geçirilsin, değer kayıpları giderilsin, çağdaş
bir teşkilâtlanma modeli ortaya konsun. 2000’li yılların ufku bugünden
açılmış olsun.
Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle bu seçkin heyete
şa h sın ız d a h o şg e ld in iz d e r, Sayın B ak an ım A vni A K Y O L 'u
konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
Saygılarımla.

ŞÛRA TEŞKİLÂTI

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu bjykanlığı

Konu :

S-:
T-'hi:

29-Î./9Z9

Önceki Kararın Sayısı:

XIII. Millî Eğitim Şûrası.

Önceki Kararın Tarihi:

10.6.1988 gün ve 19838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yü
rürlüğe giren "Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"nin 11 inci ve 17 nci
maddelerine göre, "XIII. Millî Eğitim Şûrası"nın "Yaygın Eğitim" ko
nusunda 13, 14, 15, 16 ve 17 Kasım 1989 tarihlerinde İzmir'de top
lanması ve bu çalışmalar için gerekli İdarî ve malî tedbirlerin il
gili birimlerce alınması hususlarının Bakan'a arzı kararlaştırıldı.
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Avni AKYOL
Millî Eğitim Bakanı

T. C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı

Tarihi :
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Önceki Kararın Sayısı :
önceki Kararın Tarihi :

K o n u : XIII. Millî Eğitim Şûrası
Sekreteryasının Görevlendiril

9 $

mesi .

%o
-2 ? .

¿-

XIII. Millî Eğitim Şûrası'nm sekreterya işlerini yürütmek
üzere; Temsilci Üye sıfatıyla Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü
Ahmet ERDOĞAN'm Genel Sekreter, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Mü
dürlüğü Daire Başkanı İzzet ÇEVİK ile Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığı Kurul Uzmanı Nadir O K Y A Y ' m da Genel Sekreter Yardımcısı ola
rak, "Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği"nin 16. maddesine göre görev
lendirilmeleri hususunun Bakan'a arzı kararlaştırıldı.
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Avni AKYOL
Millî Eğitim Bakanı

Üye

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

SAYI : PAD.Bşk.Şûra Şb.Md. 313
KONU :

20^5
A N K A R A

XIII.Milli Eğitim Şûrası

30/6

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: Talim ve Terbiye Kurulunun

29 .06.1989 tarih ve 80

sayılı kararı.

1. Malumları olduğu üzere; XIII. Milli Eğitim Şûrası'nın "Yaygın Eğitim
Konusunda"
13-17 Kasım 1989 tarihleri
arasında İzmir'de toplanması
İLGİ kararla uygun bulunmuştur.
2. XIII. Milli Eğitim Şûrası ile ilgili faaliyetlerde herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi için Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimleri
ile,
İzmir Valiliğinin(Milli Eğitim Müdürlüğünün) gerekli her türlü
gayreti
göstermeleri
ve bunların bütün imkanlarından faydalanılması
uygun görülmektedir.
3. Ayrıca; Şûra öncesinde ve Şûra sırasında yapılacak olan her türlü
harcamaların XII. Milli Eğitim Şûrasında olduğu gibi, Çıraklık Mesleki
ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'ndan (Şura ile
ilgili sosyal giderler ile, Şûra'ya davet edilecek üyelerin yolluk
ve yevmiyelerinin karşılanmasında esneklik ve sürat kazandırması bakımın
dan) karşılanması uygun olacaktır.
Makamlarınızca
da uygun görüldüğü takdirde;
yukarıda belirtilen
konularda
gereğinin
yapılması
hususunu
tensiplerinize
arz
ederim.

Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan V.
U Y G U N D U R
2?r/6/1989

Avni AKYOL
»
Millî Eğitim Bakanı

/198?

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
XIII. Millî Eğitim Şûrası
Genel Sekreterliği
SAYI

:Şûra Şb.313-72, . S û ^

ANKARA

KONU :XIII. Millî Eğitim Şûrası

2 3 £KİM

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) Talim ve Terbiye Kurulunun, 29.6.1989 gün ve 80 sayılı kararı.
b) Millî Eğitim Bakanlığının' 30.6.1989 gün ve Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığı 313/3045 sayılı onayı.
c) Millî Eğitim Bakanlığının, 26.7.1989 gün ve Şûra Genel Sekreter
liği 313.26/3412 sayılı onayı.

1.
İLGİ(a) kararla, XIII. Millî Eğitim Şûrası'nın 13-17 Kasım 1989 ta
rihleri arasında İzmir Atatürk Kültür Merkezinde toplanması kararlaştırıl
mıştı .
2.
Ancak söz konusu merkez, Ağustos 1989'da çıkan bir yangın sonucu
hizmet dışı kalmıştır.
3.
İzmir Valiliğince konu ile ilgili olarak yapılan inceleme sonunda
düzenlenen raporda, merkezin onarım ve tadilatının yetiştirilemeyeceği be
lirtilerek değişik alternatifler ortaya konmuş ve bu hususta Bakanl-ık gö
rüşü istenmiştir.
4.
Bakanlığımız yetkililerince mahallinde yapılan tetkikte, Şûra genel
kurul ve komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için belirlenen salonların;
gerekli fizikî kapasitede olmadığı, ikâmet ve çalışma yerlerinin birbirle
rinden uzak ve ayrı ayrı semtlerde bulunmaları sebebiyle organizasyonda
önemli ölçüde güçlüklerle karşılaşılacağı müşahade edilmiştir.
5.
Bu değerlendirmeler sonucunda, XIII. Millî Eğitim Şûrası'nın, Ankara'
da, Bakanlığımız Şûra Salonunda toplanmasının, yapılacak organizasyonda
herhangi bir aksaklığın olmaması için de daha önce belirlenen tarihin ip
tal edilmesinin ve Ş û r a ' n m 15-19 Ocak 1990 tarihleri arasında toplanması
nın uygun olacağı düşünülmektedir.
6.

Makamlarınızca da uygun bulunduğu takdirde XIII. Millî Eğitim Şûra-

Adres:

Tel.

Talini ve Terbiye Kumlu Başkanlığı XIII. Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliği
Boğaziçi Sokak N o : 23
Teknlkokullar / ANKARA

: ( 4 ) 223 69 74 ( 4 ) 213 19 77 -

( 4 ) 213 46 42
( 4 ) 212 68 80 / 61 ( 7 Hat)

T.C.
MİLLÎ EĞİTLM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
XIII. Millî Eğitim Şûrası
Genel Sekreterliği
SAYI

:

ANKARA

KONU :

-

2-

sı'nın 15-19 Ocak 1990 tarihleri arasında Ankara'da ekte sunulan gündeme
göre Bakanlığımız Şûra Salonunda toplanmasını tensiplerinize arz ederim.

Ahmet ERDOĞAN
Şûra Genel Sekreteri

EK: 1

20.

UYGUNDUR
/1989

Avni AKYCL
Millî Eğitim Ba

Adreı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı XIII. Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliği
Boğaziçi Sokak No : 23
Teknlkokullar / ANKARA
Tel. : ( 4 ) 223 69 74 - ( 4 ) 213 46 42

XIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI
GÜNDEMİ
( 15 — 19 Ocak 1990 Ankara)

KONU : YAYGIN EĞİTİM
1.

YAYGIN EĞİTİMDE KAVRAM, KAPSAM VE EĞİLİMLER

2.

YAYGIN EĞİTİMDE ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ

3.

YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM VE FİNANSMAN

4.

YAYGIN EĞİTİMDE PERSONEL

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
XIII. Millî Eğitim Şurası
Genel Sekreterliği

SAYI

: Şûra Şb. 3 1 3 . 7 / ^ 3 #
ANKARA

KONU : XIII. Millî Eğitim Şurası

İLGİ:

30
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Millî Eğitim Bakanbğmm 26.7.1989 tarih ve Şura Genel Sekreterliği Şura Şb. 313.
1339 sayılı yazısı.

1.
13 — 17 Kasım 1989 tarihleri arasında İzmir Atatürk Kültür Merkezinde toplanması
plânlanan XIII. Millî Eğitim Şurası;
a.

Merkezin bir yangın sonucu hizmet dışı kalması,

b. Genel kurul ve komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için yeniden belirlenen
salonların gerekli fizikî kapasitede olmaması,
c.

ikâm et ve çalışma yerlerinin birbirlerinden uzak ve ayrı semtlerde bulunması,

sebepleriyle ertelenmiştir.
2.
Bu durumda Şûra’nın 15 — 19 Ocak 1990 tarihleri arasında Ankara'da toplanması
kararlaştırılmıştır.
3.
Şura gündemiyle ilgili olarak hazırlanan dokümanlar, yönetmeliğinde belirtilen sü
resi içerisinde ilgililere gönderilecektir.
4.
Şura'ya katılmak üzere, Bakanlığınızca belirlenen üye isimlerinde ve adreslerinde ola
bilecek değişikliklerin en geç 15 Aralık 1989 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız
Şura Genel Sekreterliğine bildirilmesi uygun olacaktır.
Bilgilerinizi ve durumun ilgililere duyurulması hususunu arz ederim.

Avni AKYOL/
Millî Eğitim Bakam

Adres:
Tel.

Talim va Terbiye Kurulu Başkanlığı XIII. Millî
Boğaziçi Sokak N o : 23
: ( 4 ) 223 69 74 - ( 4 ) 213 45 42
( 4 ) 213 19 77 - ( 4 ) 212 68 8 0 / 61 ( 7 H . t )

F S IM m

•

ca

Oenel Sekreterliği
ek nlk okullar / ANKARA

¡389

T.C.
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
SAYI

: 3 1 1 .K u r s la r Ş b .M d .- S 4 - 6 - 2 ^ 7

KONU

: X I I I . M i l l î E ğ itiim Ş û r a s ı 'n a
d a v e t e d ile c e k ü y e l e r h k .

ANKARA
2*1 M LA.LIK. 1Q8S

BAKANLIK MAKAMINA
İLGİ: a) M i l l î E ğ itim Ş û ra s ı Y ö n e tm e liğ i.
b) M i l l î E ğ itim B a k a n lığ ın ın 29 H a z ira n 1989 gün ve T alim ve T e rb iy e
K urulunun 80 s a y ı l ı k a r a r ı .
c ) M i l l î E ğ itim B a k a n lığ ın ın 23 Ekim 1989 gün ve Ş û ra G enel S e k r e te r 
l i ğ i 3 1 3 .7 2 .5 0 1 3 s a y ı l ı o n a y ı.
1.
M alûm ları o ld u ğ u ü z e r e , M i l l î E ğ itim Ş û r a 'l a r ı n ı n t e ş k i l i ,
e s a s ve u s u l l e r i İLGİ (a ) y ö n e tm e lik le b e l i r l e n m i ş b u lu n m a k ta d ır.

ç a lış m a

Bu y ö n e tm e lik
ç e r ç e v e s in d e
X I I I.M illî
E ğ itim Ş û r a s ı 'n ı n
sa d ece
YAYGIN EĞİTİM k o n u la r ın ı
k ap say ac ak ş e k il d e
to p lan m ası İLGİ (b ) i l e
k a r a r a b ağ lan m ış ve İLGİ (c ) onay i l e de y e r ve t a r i h i t e s b i t e d i l m i ş t i .
2.
Söz konusu y ö n e tm e liğ in 9 / f m ad d esi, Ş û r a 'y a , gündemdeki k o n u la r l a
i l g i l i o la r a k m e s le k te n v ey a m eslek d ış ın d a n d a v e t e d ile c e k ü y e l e r i n
s a y ı s ı n ı en çok 30 üye i l e s ı n ı r l a m ı ş t ı r .
3.
İ l k d e f a sad ece y a y g ın e ğ itim k o n u la r ı n ın g ö r ü ş ü le c e ğ i bu Ş û r a 'y a ,
a la n d a n daha f a z l a i d a r e c i ve uzm anın " D a v e tli Üye" o la r a k i ş t i r a k i n i n
s a ğ la n m a sın d a fa y d a g ö r ü lm e k te d ir .
4.

Bu i t i b a r l a ;

a . Y aygın E ğ itim (H alk E ğ itim i) a l a n ın d a h iz m e t v e rm iş e s k i y ö n e t i c i 
l e r i n i n (EK -1),
b . Ç ı r a k l ı k ve Y aygın E ğ itim G enel M üdürlüğü ü s t y ö n e t i c i l e r i n i n (EK-2),
c . 71 İ l ' d e h a le n y a y g ın e ğ itim h i z m e t l e r i n i y ü r ü te n H alk E ğ itim
B a ş k a n la r ın ın (E K -3),
" D a v e tli Ü ye",
o la r a k ç a ğ r ı l m a l a r ı n ı t e n s i p l e r i n i z e a r z e d e rim .

__-------------- „
Ahmet ERDöGÂN
Genel Müdür
Ş û ra G enel S e k r e t e r i

EK: 1 - L i s t e (3 a d e t)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
XIII. Millî Eğitim Şûrası
Genel Sekreterliği
SAYI

: Ş û ra Ş b .3 1 3 . 9 / .

KONU :

¿ J //

ANKARA

2 9 A ra/,A /9%y

X I I I . M i l l î E ğ itim Ş û r a s ı 'n a
i ş t i r a k edecek üye ve
m ü ş a h itle r

BAKANLIK MAKAMINA
İLG İ: M i l l î E ğ itim Ş û r a s ı Y ö n e tm e liğ i.
1. X I I I . M i l l î E ğ itim Ş û r a s ı 'n ı n
A n k a ra 'd a to p la n a c a ğ ı m a lû m la r ın ız d ır .

15-19 Ocak 1990 t a r i h l e r i

a r a s ın d a

2. Ş û ra , i l g i y ö n e tm e liğ in 6 n c ı m addesi hükmüne g ö re , t a b i î ü y e l e r ,
s e ç im le g e le n ü y e l e r ve d a v e t l i ü y e le rd e n te ş e k k ü l etm ek te o lu p , aynı
zamanda Ş û ra ç a l ı ş m a la rm a m ü ş a h itle r de k a t ı l a b i l m e k t e d i r .
3. Ş û r a 'y a d a v e t e d ile c e k
l i s t e l e r i l i ş i k t e su n u lm u ştu r.

üye

ve

n ii ş a h itl e r e

a it

tan zim

o lu n an

T e n s i p le r in i z e a r z ed erim .

Ahmet ERDOĞAN
Ş û ra G enel S e k r e te r i
EK: L i s t e

UYGUNDUR.
. . . /1 2 /1 9 8 9

Avni AKYOL
M ill î E ğ itim Bakanı

Telim te Terbiye Kurulu Beşkenlı|ı XIII. Millî Eğitim Şûran Oenel Sekreterliği
TeknJkokullar / ANKARA
Boğaziçi 8oktk No : 23
: ( 4 ) 223 69 74 - ( 4 ) 213 46 42

Adres:
Tel.

XIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞURASI PROGRAMI

15 O C A K 1990 P A Z A R T E Sİ
Saat 09.00 -0 9 .1 5

Başöğretmen Atatürk Anıtını ziyaret ve saygı duruşu

09.30 - 10.00

Anıtkabri ziyaret ve saygı duruşu

10.00 - 10.30

Üyelerin toplantı salonunda yerlerini almaları

10.30 - 12.00

A Ç IL IŞ
—

Saygı duruşu

—

İstiklâl Marşı

—

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü ve Şura Genel
Sekreteri Ahmet ER D O Ğ A N 'ın konuşması

—

Millî Eğitim Bakanı
Sayın Avni A K Y O L'u n konuşmaları

—

Sayın Başbakanımız
Yıldırım A K B U LU T 'un konuşmaları

—

Sayın Cumhurbaşkanımız
Turgut Ö ZAL'ın konuşmaları

12.00-12.15

ARA

12.15-13.00

G E N E L K U R U L T O P LA N T ISI
I.

OTURUM

—

Başkanlık Divanı seçimi
(2 Başkan Vekili ile 3 raportörün seçimi ve yerlerini almaları)
Şura komisyonlarında görev alacak üyelerin, Genel Kurulun
bilgilerine sunulması

—

Şûra çalışmaları hakkında genel bilgi (Şûra Genel Sekrete
Ahmet E R D O Ğ A N )

13.00 - 14.30
14.30 - 18.00

Ö Ğ LE Y E M E Ğ İ
K O M İS Y O N Ç A L IŞ M A L A R I
{Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi — AO TM L)

16 O C A K 1990 S A L I
Saat 09.00 - 12.30

K O M İS Y O N Ç A L IŞ M A L A R I
(AO TM L)

1 2 .3 0 - 14.00
14.00 - 18.00

Ö Ğ LE Y E M E Ğ İ
K O M İSY O N Ç A L IŞ M A L A R I
(AOTM L)

17 O C A K 1990 Ç A R Ş A M B A
Saat 0 9 .0 0 - 10.30

K O M İSY O N Ç A L IŞ M A L A R I
(AOTM L)

10.30 - 12.30

K O M İSY O N R A P O R L A R IN IN

H A Z IR L A N M A S I VE Y A Z D I-

R IL M A SI
1 2 .3 0 - 14.00

Ö Ğ LE Y E M E Ğ İ

14.00-17.30

G EN EL K U R U L TO PLA N TISI
2. O TURUM

1 4 .0 0 - 14.30

"Yaygın Eğitimde Kavram, Kapsam ve Eğilimler Komisyonu"
raporunun sunulması

14.30 - 16.00

Genel görüşme

16.00 - 16.20

ARA

16.20 - 17.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

18 O C A K 1990 P E R Ş E M B E
Saat 09.00 - 17.30

G E N E L K U R U L TO PLAN TISI
3. O TU RU M

09.00 — 09.30

"Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu" rapo
runun sunulması

0 9 .3 0 - 11.00

Genel görüşme

11.00 - 11.15

ARA

11.15 - 12.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

12.30 - 14.00

Ö Ğ LE Y E M E Ğ İ
4. O TURUM

14.00 - 14.30

"Yaygın Eğitimde Yatırım ve Finansman Komisyonu" raporu
nun sunulması

1 4 .3 0 - 15.30

Genel görüşme

15.30 - 15.45

ARA

15.45 - 17.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

19 OC AK 1990 CUMA
Saat 09.00 - 15.00

G E N E L K U R U L T O P LA N T ISI
5. O T U R U M

09.00 - 09.30

"Yaygın Eğitimde Personel Komisyonu" raporunun sunulması

09.30 - 11.30

Genel görüşme ve raporun karara bağlanması

11.30 - 14.00

Ö Ğ LE Y E M E Ğ İ

14.00 - 15.00

K A P A N IŞ
—

Millî Eğitim Bakanı
Sayın Avni A K Y O L'un konuşmaları

XIII. MILLI EĞİTİM ŞURASI
BAŞKANLIK DİVANI ’NIN TEŞKİLİ

BAŞKANLIK DİVANI

Başkan

: AvniAKYOL

Başkan Vekilleri

: Prof.Dr. Orhan OĞUZ
Doç.Dr.Nihat BİLGEN

R aportörler

: Doç.Dr.İsmail BİRCAN
Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUMAN
Bekir TURGUT

Avni AKYOL - Millî Eğitim Bakanı
Sayın Şûra üyeleri;
Gündem gereğince divan teşkili gerekiyor. Diyoruz ki, çocukların
ve gençlerin kendi kendisi olabilmelerini sağlamak çok önemli. H er
insanın işini kendisi yapması gerekiyor. Doküman istesem hemen gel
meyecek, iyi ki, yanımdaymış. Kendi kendisi olabilmek kadar güzel bir
şey yok ve kendine güvenebilmek kadar, kendini savunabilmek kadar.
H ep çağdaşlık ölçüsü diyoruz.
Şimdi, iki başkan vekili ve raportör seçimi gerekiyor.
BİR UYE- Bir önerge geldi efendim.
Avni AKYOL - Bir ö n e rg e gelm iş, Sayın G en e l M ü d ü re
okutuyorum.
(Ö N ER G E)
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
M illî Eğitim Şûrası Y önetm eliğinin 13. m addesi gereğince,
başkanlık divanının teşkili için aşağıda ad ve görevleri yazılı üyelerimizi
arz ve teklif ederiz.
Başkan vekillikleri için, Bakanlık dışından Prof.Dr. Orhan O Ğ U Z
(M arm ara Üniversitesi Rektörü), Bakanlık içinden Doç.Dr. Nihat
BİLGEN (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı), raportörlükler için,
D o ç.D r.İsm ail B İR C A N (D evlet Plânlam a T eşkilâtı U zm anı),
Yard.Doç.Dr. Tayyip DUM AN (Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi), Bekir TU R G U T (Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı).
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XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

Teklif edenler; Dr. Yusuf EKİNCİ (M üsteşar Yardımcısı), M erdan
TUFAN (İsparta Millî Eğitim M üdürü), Nurettin UÇAK (Denizli Millî
Eğitim M üdür Yardımcısı ve Halk Eğitimi Başkanı), Ahm et Ö ZK IRLI
(İzmir Karşıyaka Halk Eğitimi M erkezi M üdürü).
Başka teklif yoksa oyunuza sunacağım.
Ö nergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler...E tm eyenler...
Kabul edilmiştir.
Sayın Prof. Dr. O rhan O Ğ U Z, Sayın Doç.Dr. Nihat BİLGEN,
lütfen divana.
R a p o rtö rlü k le r için, Sayın D o ç.D r.İsm ail B İR C A N , Sayın
Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUM AN ve Sayın Bekir TU R G U T, lütfen sizler
de...
Prof.Dr. O rhan OĞUZ
- D e ğ e rli Ş û ra ü y e le r in e , Ş û ra
Y ö n e tm e liğ in in 13. m ad d esin e göre bize g ö sterm iş o ld u k ları
teveccühten ötürü şükranlarımızı arz ederim.
BAŞKAN - Çok değerli üyeler, şimdi Y önetm elik gereğince
bildiğiniz gibi geçen Şûralarda da yapılageldiği üzere Sayın eski
Bakanlarımız, Sayın eski M üsteşarlarımız, Rektörlerim iz , istedikleri
komisyona girebilmektedirler, uygulamalar bu yönde. Yönetmeliğin
verdiği imkânı ve zamanı çok iyi değerlendirm e açısından, zaman
kaybetmeme açısından, arkadaşlardan aldığımız bilgilerin ışığı altında,
tanıdığımız kadarıyla ilgili birimin oluşturduğu bir komisyonla, bu dört
ana komisyonun üyelerini tespit ettiler. Birincisi, bildiğiniz gibi Kavram,
Kapsam ve Eğilimler Komisyonu. Bunlar dağıtıldı mı Sayın Erdoğan?...
Dağıtılıyor. Bunlardan tabiî üyelerden seçimle gelen üyelerden, isimleri
olanlar var, davetli üyeler var. İkincisi, Organizasyon ve İşbirliği
Komisyonu. Aynı şekilde tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler ve davetli
üyeler var. Üçüncüsü, Yatırım ve Finansman Komisyonu. Aynı şekilde
bir dağılım. D ördüncüsü P ersonel Kom isyonu. Aynı şekilde bir
d ağ ılım la seçilm iş b u lu n m a k ta d ırla r. İstirh a m ım şim di, b u n a
olabildiğince süratle bir göz gezdirilip, İstanbul’dan gelen bir iki
delegenin bana ifade ettikleri gibi, eğer yazı kendilerine geç gitmesinden
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dolayı isimleri buraya geçmemişse veya biz burada hata etmişsek, nok
san bırakmışsak, onlar lütfen kalksınlar kendilerine, hangi komisyonu
uygun görüyorlarsa, -ki bir arkadaşımız bana Personel Komisyonunda
görev almak istediğini ifade etti- baksınlar isimleri var mı? Yoksa ilave
edeceğiz.
Buyurun Sayın M ehmet Önder. Siz bunlardan birinde var mısınız?
Yoksanız koyacağız değil mi?... Sayın Önder Organizasyon ve İşbirliği
Komisyonuna girmek istiyor.
Boğaziçi ’nden gelen hanım arkadaşımız isminizi bulamadınız değil
mi? Günseli Malkoç. Günseli Malkoç Hanımefendiyi not alın, bakın,
yoksa isteği Personel Komisyonudur. Olmayanlar için bu sözüm tabi.
Eğer şöyle bir değiştirelim dersek, akşama kadar komisyon teşkili ile
uğraşırız.
Görüyorum ki, şu anda hem durumunuzu tespit etmek güç, hem de
b elk i a c e le d e n atlam ış o lab ilirsin iz, zam anım ız var. Z am an ı
değerlendirm ek için ben, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel M üdürüne
gündem gereğince açıklama yaptırayım. Yemek sırasında da böyle bir
ihtiyaç olursa, sonrasında da komisyon çalışmaları başlamadan önce
arkadaşlar durumlarını başkan yardımcılarına bildirirler ve kendilerinin
kayıtlarının yapılmasını sağlarlar. Buyurun.
Sizin isminiz yok mu?... Organizasyonu mu istiyorsunuz? Tamam.
Başka?... Sizin de yok. Sayın Kantarcıoğlu, Personel Komisyonu.
Başka?... Ali Bozkurt, birinci komisyona. Başka?... Tahir Argün, O r
ganizasyona. Yazılmayanlar için, o kısmı aldınız değil mi? TRT olarak?
Başka?... M üşahitlerden hiç yok? Girmek istiyenler? Zeki Saruhan,
ikinci komisyon. Çalışmak isteyen herkese yer var. Müşahitler serbest,
iste d ik le ri kom isyonu ta le p e d e b ilirle r. Sizin H ocam , R asim
Pehlivanoğlu, Personel. İsmail Bey siz niye personele giriyorsunuz? Şu
kadar dinamizm, aktivite içindesin ve ona göre uygun bir yere girsen,
Organizasyon Komisyonuna girsen daha iyi, olur mu? Tabii senin uzun
yıllar hizmetin var. O alanın içinde kaç yıllık hizmetin var. İsmail Bey
Organizasyona. Cemil Karadeniz, onu Nihat Bey ile görüşünüz... Yok
efendim, böyle yayılmasın diye. Böyle gizli yapalım. Kimse duymadı beni
nasıl olsa. Evet, başka? Buyurun. Tevfik Bey, Organizasyon. Mehmet
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Bey, Organizasyon içinde yoksunuz değil mi? İyi. M ehm et Gürarslan,
Organizasyona. M ehm et Yılmaz, Organizasyon. Özgen Köseoğlu, Per
sonele. Bahri Bey Birinci Komisyona, Mustafa Aydın, Organizasyon.
Refet Hanım, Organizasyon. Jale Taylan, Organizasyon. İsmet Keskin,
Personel. Kâzım Eke Personel, siz her yere girersiniz. Kâzım Beyin
listede ismi yok mu?... Efendim, olmayanlar lütfen. Sabahattin Gündüz,
Yatırım Finansman. M ehm et Karakuş, Yatırım. Fevziye Bilginer Kav
ram Kapsam. Biz hiçbir şey yazmamışız galiba. Turgut Baba, Yatırım
Finansman. Atiye M enteş, Kavram Kapsam. M ustafa Karaca, O r
ganizasyon. M etin Alpar, Organizasyon. Remzi Yılmaz, Organizasyon.
M eh m et B aştan, P ersonel. E krem Ö zgen, O rganizasyon. Sayın
Binbaşıoğlu, Kavram Kapsam. Sayın Kılıç, Organizasyon. M ehm et
Metin Arslan, Personel. Ahm et Gündüz, Personel. Nihat Çöltekin,
Personel. Sayın Arısoy, Organizasyon. H erkes tabii olarak istediği
komisyona giderler. Ham i Çelen, Personel. M ustafa Tarakçı, O r
ganizasyon. Selahattin Adıgüzel, Organizasyon. Şimdi bir de şu var,
zaman kazanmak için ifade edeyim. Müşahitler -az önce ifade ettim, tam
a ç ık la y a m a d ım - is te d ik le ri k o m isy o n a k a tıla b ile c e k le r. Ö yle
söylemiştim, orada da yazılacak, burada yazdıramayan olursa, orada da
yazdırırlar. Onun için göremediklerim üzülmesinler. Sönmez Akbay,
Organizasyon. Bu son açıklamamın ışığında tekrar yazmaya ihtiyaç var
mı? Hüseyin Keskin, Yatırım Finansm an. Son açıklam am ı tekrar
yapayım, burada yazmamış dahi olsak, bu liste sekretaryaya verilecek,
müşahit olan arkadaşlarımız ilgili komisyonların başkanlarına başvurur
lar. Ben müşahidim derler girerler ve listeye geçerler.
Şimdi Sayın Genel M üdür Şûra ile ilgili açıklamayı yapacaklar.

ŞÛRA ÇALIŞMA PROGRAMI
(ÖN AÇIKLAMA)
Ahmet ERDOĞAN
Şûra Genel Sekreteri
Sayın Bakanım,
XIII.Millî Eğitim Şûrası’nın Değerli Üyeleri,
Yoğun bir hazırlık döneminden sonra mutlu ve umutlu bir açılışla
X III.M illî E ğ itim Ş û r a ’sın a b aşlam ış b u lu n u y o ru z . Ş û ra ’nın
Bakanlığımıza ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim. Şûra sırasınca
G e n e l S e k re te rliğ im iz h er an sayın üy elerim izin h izm etin d e
olacaklardır. Şûra’nm kış mevsimine rastlaması belki hizmetlerimizi
olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak biz bunu mümkün olduğu kadar
siz üyelerimize hissettirmemeye çalışacağız. Bugün saat 14.30’dan
itibaren Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde komisyonlar
ç a lış m a y a b a ş la y a c a k tır . B ilin d iğ i gibi d ö rt a n a k o m isy o n
bulunm aktadır. Ancak, gerekli görüldüğü takdirde bu ana komisyonlar
alt komisyonlar halinde de çalışabileceklerdir. Alt komisyon halinde
çalışacak olan ana komisyonlar, çalışma şekillerini kendileri belir
leyecektir. Ancak, Genel Kurula tek rapor sunacaklardır. Bu rapor ana
komisyon raporu olacaktır. Komisyonlar raporlarını 17 Ocak 1990
Ç arşam ba günü saat 13.00’e kadar bitirmiş olacaklardır. Çünkü
raporların basım ve dağıtımı söz konusu olmaktadır. Genel Kurul
çalışmaları, 19 Ocak 1990 Cuma günü saat 11.00’e kadar devam edecek,
öğleden sonra Sayın Bakanım ızın kapanış konuşm alarıyla Şûra
toplantısı sona erecektir. İzin verirseniz bu arada bir hususu hatırlatmak
istiyorum. Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, bir defa Şûra
üyelerimiz hiç endişe etmesinler, biz burada zaman kaybetmeden orada
gereken düzenlemeyi yapmak suretiyle müşahit üyelerimiz için gereken
kolaylığı sağlarız. Bütün Şûra üyelerine şimdiden katkılarından dolayı
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

54

XIII.Miltî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

BAŞKAN - Program 35 dakika önce bitti. Soru sormak isteyen
arkadaşlarımız var mı? Yoksa... yemeğe intikal edeceğiz. Akşamleyin
program elinizde var, Sayın Ali Coşkun’un Bulvar Palas’taki akşam
yemeğindeyiz. Buyurun... Teşekkür ederim, Sayın Erdal Türkkan, şimdi
sizin söylediğinizi, arkadaşlarla tartıştığımızda tabii bu tartışm alarda
bild iğ im iz bilim ad a m ı a rk a d a şla rım ız var. K avram , K ap sam
Komisyonu içinde önerdiğiniz strateji konusunu ele almamız gerektiğini
ifade ettiler. Kavram, Kapsam Komisyonunda siz var mısınız? Yok
sunuz. Siz hangi komisyondasınız? Plânlam adan mısınız? Yani strateji
ve hedefler belli olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için, konuyu Kavram
Kapsam Komisyonunda ele alacağız. Önce buradan başlayacağız, nasıl
komisyonlar gelişecek bilemiyorum. Bu sizin sözünüz de bir uyarı oldu,
tavsiye oldu; am a siz bu konuya özen gösterdiğinize göre isterseniz
komisyonunuzu değiştirebilirsiniz veya ikisinde de bulunabilirsiniz?
Oldu mu? Tamam. Başka?... Yok.
Sabahki açılışı, seramoni oturum unu kapatıyorum. Hepinize en iyi
dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

YAYGIN EĞİTİMDE
KAVRAM KAPSAM
VE

EĞİLİMLER

»

*

YAYGIN EĞİTİMDE KAVRAM, KAPSAM VE EĞİLİMLER
KOMİSYONU RAPORU

OTURUM BAŞKANI: Millî Eğitim Bakanı Avni AKYOL
BAŞKAN - İk in ci o tu ru m u açıy o ru m . H e p in iz e en iç te n
duygularımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Birinci komisyon raporunu hazırladı. Ben bir komisyonun çalışması
dışında, diğer tüm komisyonların çalışmalarına zaman zaman katıldım.
Çalışmalarına katılamadığım komisyonlardan da özür diliyorum. Onlar
çok çalışkan oldukları için çabuk bitirmişler, o yüzden bulunamadım.
Özürümü ve üzüntümü tekrarlıyorum.
Birinci komisyon; Yaygın Eğitimde Kavram, Kapsam ve Eğilimler
Komisyonu raporunun sunulması için Sayın Komisyon Başkanma söz
'eriyorum.

-Komisyon Sözcüsü: Muammer ŞANLI

Sayın Bakanım,
Başkanlık Divanının ve Şûranın saygı değer üyeleri;
Huzurlarınıza, XIII.Millî Eğitim Şûrası Yaygın Eğitimde Kavram,
Kapsam ve Eğilimler Komisyonunun Raporunu okumak üzere çıkmış
bulunuyorum.
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Komisyonumuz, 15 Ocak 1990 günü saat 14.30’da kendisine ayrılan
salonda toplandı. Toplantı, en yaşlı üye olan Millî Eğitim Bakanlığı eski
m üsteşarı Sayın H üsnü C İR İT L İ tarafın d an açıldı. D aha sonra
B aşkanlık Divanının seçim ine geçildi. Yapılan teklifler sonunda,
Başkanlığa, Prof.Dr. Rıfat ÖNSOY, Başkan Yardımcılığına İzmir Millî
Eğitim M üdürü M uam m er ŞANLI; raportörlüklere Prof.Dr.Sem a
KUT ve Yrd.Doç.Dr.M eral TEKİN seçildi.
Komisyon üye sayısı dikkate alınarak, Şûra toplantı salonunda
çalışmalara başlandı. Komisyon toplantılarında ciddî ve uzun süreli
çalışmalar sonunda hazırlanan ve çoğaltılan Şûra dokümanları takdirle
karşılanarak, bunlardan kaynak olarak yararlanıldı.
Komisyonda, Millî Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim konulu bir
Şûra düzenlem esinin m em nuniyet verici bir girişim olduğu dile
g e tirile re k , yaygın eğitim in ülke k alk ın m asın d ak i önem li rolü
vurgulandı. D aha sonra yaygın eğitim konusundaki tartışm alara geçildi.
1. KAVRAM:
1.1.
Geçmişten bugüne, okul dışı etkinlikleri türlü adlar altında
devam edegelmiştir. Yaygın eğitim, okul dışı eğitim, halk eğitimi,
yetişkinler eğitimi, hayat boyu eğitim gibi kavramlar, kimi zaman farklı
anlamlarda, kimi zaman da aynı anlam larda kullanılmıştır.
Komisyonumuzda yaygın eğitim ve halk eğitimi kavramlarının aynı
anlam da ya da farklı anlamda kullanılıp kullanılmayacağı konusuna
açıklık getirilmemiştir. Kimi üyeler, kavramların birbirinden farklı
olduğunu, kimi üyeler ise eş anlamlı olarak kullanılabileceğini ifade
etmişlerdir. Bazı üyeler ise, halk eğitimi kavramının benimsenmesi
gereği üzerinde durmuşlar ve halk eğitiminin sistemli, plânlı, programlı
çalışmalar olması gerektiğini, bunun hiçbir plân ve program a tabi ol
mayan yaygın eğitimle karıştırılmaması gereği üzerinde durmuşlardır.
Komisyonda belirlenen başka bir görüş de, okul dışı eğitim etkin
lik lerin e ne ad verildiğinin önem li olm adığı, ona kazandırılan
muhtevanın, yüklenilen anlamın önemli olduğu yönündedir.
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Komisyonumuzun eğilimi, örgün olmayan her türlü eğitimin yaygın
eğitim olarak kabul edilebileceği yönünde belirmiştir. Bu kavramın
terc ih edilm esinin nedenleri; dinam izm i, değişim e kolay uyum
sağlaması, esnekliği ve kapsamının genişliğidir.
Komisyonumuz, kavramla ilgili yeni bir tanım yapmak yerine, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’ndaki yaygın eğitim tanımını benim
semiştir. Çünkü komisyonun genel görüşü, yeniden tanım geliştiril
mesinin uygun olmayacağı, mevcut tanımlara muhteva kazandırmanın
daha uygun olacağı yönündedir.
Yaygın eğitim; tanımına uygun olarak, her yaştaki ve her eğitim
düzeyindeki bireylerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu her konuda program
geliştiren, uygulayan bir eğitim sistemidir.
1.2. Öneriler:
1.2.1. Ülkemizde yaygın eğitim alanında uluslararası terminolojiye
paralel olarak bir millî terminolojinin geliştirilmesi, sağlıklı bir iletişim
ve bilgi transferi için gereklidir.
1.2.2. Yukarıdaki önerilerin ışığında, hazırlık dokümanının 20.
sayfasında yer alan Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite ve diğer ilgili
kurum larla işbirliği yaparak, en kısa zamanda bir yaygın eğitim terimleri
sözlüğü hazırlanmalıdır görüşü benimsenmiştir.
2. KAPSAM:
2.1. Hedef Kitle:
Yaygın eğitimi en geniş kapsamıyla ele alan komisyonumuz, hedef
kitle açısından herhangi bir sınırlama getirmemeyi uygun görmüştür.
Ancak, hedef kitle açısından öncelikler üzerinde durulmuş ve bu
konuda üyeler tarafından çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
Komisyonumuzdaki bazı üyelerimiz, önceliklerin gençlere veril
mesi gerektiğini ileri sürerken, bazı üyelerimiz de öncelikle hedef kit
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lenin 45 ve daha yukarı yaş grubunda olanların teşkil etmesi gerektiği
üzerinde durmuş; bazı üyelerimiz ise, ilk ve orta dereceli okullardan
sonra eğitimine devam edem eyen gençlerin meslek öğrenmelerini
sağlamak için hedef kitlenin bunlar olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Bazı üyelerimiz de, yaygın eğitimde öncelikle hedef kitlenin kadın
nüfusu olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Komisyonumuzda beliren başka bir görüşe göre de, hedef kitle,
yaygın eğitim de büyük kentlerin çevresinde oluşan ve kentlerle
bütünleşm e çabasında olan marjinal kesim ile gelişmeden yeterli payı
alamamış kırsal kesim olmalıdır.
Komisyonumuzda ortaya çıkan görüşler bunlar olmakla beraber,
hedef kitle açısından önceliklerin toplum daki değişmelerin ortaya
çıkardığı ihtiyaçlara göre değişim potansiyeli taşıdığı görüşünden
hareketle bir öncelikler sıralaması yapılması yerine, belli aralıklarla
önceliklerin gözden geçirilmesinin daha uygun olacağı görüşü hakim
olmuştur.

2.2 Programlar:
Hazırlık dokümanında genel olarak muhtevaları yönünden üç çeşit
yaygın eğitim programı uygulandığı görülmektedir. Bunlar şunlardır:
. Okuma-yazma programları,
. Sosyal-kültürel kurs programları,
. Meslek kursu programları.
Yukarıdaki program lara ilişkin olarak komisyonumuz, aşağıdaki
konular üzerinde durmuştur.
2.2.1.
Sosyal-kültürel kurs programları içerisinde sanat eğitimine
ağırlık verilmelidir. Çünkü, sağlıklı bir kişilik gelişimi için sanat eğitimi
gereklidir. Sanat ve yaratıcılık, kişiye güven duygusu kazandırır.
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2.2.2. Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve meslek eğitimi
programları adı altında sunulan programların, çoğunluğu; çiçek, nakış,
dikiş ve ev ekonom isine dönük program lardır. M eslek eğitimi
program ları ile ev ekonomisine dönük programlar, aynı kapsamda
düşünülmemelidir.
2.2.3. Sosyal ve kültürel program lar kapsamında, özel olarak
dem okrasi eğitimi, yaşadığı toplumda hak ve görevleri konusunda
bilinçlendirme, katılımcı insan tipini yaratma konusu ve benzeri konular
ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Diğer kurs programları da, böylesi bir
içerikle zenginleştirilmelidir.
2.3. Öneriler:
2.3.1. Yaygın eğitimin kapsamı, hedef kitlesi açısından oldukça
geniş tutulmalıdır. Halkın yaygın eğitime katılması motive edilmelidir.
2.3.2. Yaygın eğitim etkinliklerinden onbinde beş gibi düşük bir
oranda yararlanan özel eğitime muhtaç kişilerin bu hizmetlerden daha
geniş bir şekilde yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
2.3.3. Yurtdışmdaki çalışan vatandaşlarımıza, özellikle onların
y etiştird ik leri ikinci ve üçüncü kuşakların kültürel kim liklerini
korumaları için gerekli yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.
2.3.4. Yaygın eğitim etkinliklerine katılanlara, örgün eğitime
denklik belgesi verilmesi sağlanarak, yaygın eğitime katılım seviyesinin
yükseltilmesi sağlanmalıdır.
2.3.5. Yaygın eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerin, bireyin güncel
yaşamında fonksiyonel olmasını sağlayıcı önlemler alınmalıdır.
3. E Ğ İL İM L E R :
3.1.
Komisyonumuz, örgün ve yaygın eğitimin bir sistem içinde ele
alınarak bütünleştirilmesi eğilimini benimsemektedir. Şûra Hazırlık
D oküm anında da belirtildiği gibi, Türkiye’de bu konudaki yasal
düzenlemeler, iki sistemin bütünleşmesine engel oluşturmaktadır.
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3.2. Başka bir eğilim ise, yaygın eğitimin örgün eğitimin önüne
geçm esidir. Bu görüşe göre, örgün eğitim, tutuculuğu ve katılığı
nedeniyle değişimin gerisinde kalmaktadır.
3.3. Yaygın eğitim konusunda gönüllü kuruluşların katkısı, özel
kuruluşlarla işbirliğinin artırılması belirgin bir eğilimdir.
4. Öneriler:
4.1. Yaygın eğitimdeki eğilimleri belirlemek için mevcut program 
lar değerlendirilmeli, elde edilen sonuçlar ışığında yönlendirilmelidir.
4.2. Yaygın eğitim ve örgün eğitimin bütünleştirilmesi için iki sistem
arasında yatay-dikey geçişleri sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
4.3. Yaygın eğitim yoluyla ya da kendi kendine öğrenme yoluyla
elde edilen bilgi ve beceriler, örgün eğitim sistemine girişte ve iş
hayatında değerlendirilmelidir.
4.4. Yaygın eğitim hizmetine duyulan ihtiyacın gerçekçi bir biçimde
belirlenebilmesi için, ulusal ve yerel düzeyde araştırm alar yapılmalıdır.
4.5. İhtiyaçlar konusunda, bilinç kazandırılarak halk katılımı teşvik
edilmelidir.
4.6. Ö rg ü n eğ itim de olduğu gibi, yaygın eğitim de de özel
kuruluşlara daha fazla katılm a imkânı sağlayacak düzenlem eler
yapılmalıdır.
5. GENEL KAPSAMLI ÖNERİLER:
5.1. H alk eğitimi m erkezleri, yalnız kurs açılan bir yer değil,
y etişk in lerin b u lu ştu ğ u , çeşitli sosyal ve k ü ltü rel etk in lik le rin
sürdürüldüğü, ortak sorunlara çözüm yollarının aranacağı ortamları
hazırlayan toplum merkezleri haline dünüştürülmelidir. Bu konuda
yerel yönetimlerin de desteği sağlanmaktadır
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5.2. Yaygın eğitim hizmetlerinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla amaç
ve ilke tespit edilme aşamasında ve uygulamalarda işbirliği sağlanarak,
disiplinler ve mesleklerarası bir yaklaşım belirlenmelidir.
5.3. G erek yüzyüze eğitimle gerekse de birbiriyle desteklenerek,
kitle iletişim araçlarının yaygın eğitimde kullanılmaları teşvik edil
melidir.
5.4. Bireylerin kendi kendine öğrenmelerini teşvik edici çevre
düzenlemesi yapılmalıdır.
5.5. Sınırlı kaynakların verimliliğini artırmak üzere, ilgili kamu ve
özel kuruluşların imkânlarından ortaklaşa yararlanmayı sağlamak üzere
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
5.6. Ü niversiteler, program ve eğitim materyali geliştirmede,
kütüphane hizmetleri sağlamada, doğrudan halkı etkilemede sorum
luluk almalıdır.
5.7. O rta ve yüksek dereceli bütün meslek okulları ve öğretmen
yetiştiren kurumların programlarında halk eğitimi konularına yer veril
melidir.
5.8. Verilen meslek eğitiminin yanında, öğrenilen bilgilerin üretime
yönelmesinin ele alınması sağlanmalıdır.
5.9. Gelişen dünyada yaygın eğitim çalışmalarının takip edilmesi ve
bunlardan yararlanm a yollarının aranması sağlanmalıdır.
5.10. AT, tüm boyutlarıyla sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri olan
kapsam lı bir entegrasyondur. Türkiye’nin bu entegrasyona, ulusal
kültürünü bozmadan girebilmesi için, yaygın eğitimin bu konuda sorum
luluk alması gerekmektedir.
5.11.16 Haziran 1983 tarihinde çıkarılan 2841 sayılı Okuma Yazma
Bilmeyen V atandaşların O kur Yazar Hale G etirilm eleri ile İlgili
K anun’un öngördüğü yönetmelikler bir an önce çıkarılmalıdır.
Arz ederim.
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BAŞKAN - Sayın Başkan Önsoy başta olmak üzere, raportörlere ve
bütürı üyelere, müşahitlere yürekten teşekkürlerimi ve takdirlerimi bu
vesile ile tek rar arz ediyorum. G erçekten dört dörtlük. Kavramı,
kapsamı, eğilimleri bu kadar açık, seçik, hatta bazı konularda kesin
hatlarla belirleyen bir rapor. O kadar kısa sürede çıkan bu rapor sanırım
bize büyük ışık tutacak. Şimdi yapacağınız eleştiri ve katkılarla daha da
gelişeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum, takdirlerimi sunuyorum;
am a söz verm eden önce, söz isteyen bir misafirimiz var, İngiltere'den
gelen ve tam am en kavram, kapsam, eğilimler konusunda 10 dakikalık
bir açıklama, konuşm a yapm ak teklifinde bulunan. İzniniz olursa,
programımızda yok ama; bize burada bir ışık tutar. Bunu m üzakere
lerden önce yine görüşmeleri aynı süre içerisinde sıkıştırmak kaydıyla
-ondan zaman almayacağım- bir arkadaşıma imkân vermek istiyorum.
Kenneth DIXON* - Sayın Bakan, saygıdeğer üyeler; British Council
tarafından ülkenize davet edildiğim ve sizler gibi eğitim konusunda
uzman saygıdeğer bir topluluğa hitap edebilme şansına kavuştuğum için
onur duymaktayım, teşekkür ederim.
Konuşmamın amacı, yaygın eğitimin İngiltere’deki gelişmeleri
hakkında özet bilgiler vererek, ülkelerimiz arasında bir mukayese yap
maya yardımcı olmaktır.
Sayın Bakan, XIII. Millî Eğitim Şûra’sınm sayın üyeleri, kıymetli
misafirler; millî eğitim şûralarının tarihinde ilk defa yabancı bir kuruluş
olarak İngiltere Büyükelçiliği İngiliz Kültür Derneği Kültür İlişkileri
Müsteşarlığı, kısacası ülkenizde yaygın ismiyle bilinen British Council
olarak davet edilmiş olmaktan ve böyle bir konuşma fırsatının verilmiş
olmasından dolayı teşekkür eder, memnuniyetimizi ifade ederiz.
Kenneth D IX O N 'in konuşm ası Taylan A T A K A N tarafından Türkçe’y e
çevrilmiştir.
*
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British Council olarak, Türkiye’de 50. yılımızı idrak etmiş bulunu
yoruz. Bu süre zarfında Türkiye-İngiltere arasında kültür ve eğitim alış
verişi tem ini, idam esi ve geliştirilmesi hususunda geniş kapsamlı
çalışmalar olmuştur. Bu yaklaşıma son örnek olarak, Dünya Bankasının
kredisiyle, görüşmekte olduğumuz Dünya Bankası MeslekYüksekokulları Projesi ile Endüstriyel Okullar Projesini sayabiliriz.
XIII.Millî Eğitim Şûra’smın temelini oluşturan yaygın eğitim konu
su n u n k av ram , k ap sam ve eğ ilim lerle, yatırım ve fin an sm an
bölümlerinde sunuşlarda bulunmak üzere konunun uzmanı ve 30 yılı
aşkın bir süredir bu işin içerisinde bulunan biriyim. Şûra Genel
Sekreteriliğinin daveti üzerine İngiltere’den gelmiş bulunmaktayım.
British Council Eğitim Bölümleri Müdürü olarak bendeniz de kendisine
yardımcı olabileceğimi zannediyorum. Teşekkür ederim.
İngiltere’deki teknik ve meslekî eğitim sistemi, dinamik bir yapıya
sahiptir. Evrimsel bir süreç de olsa, hali hazırda radikal bir değişim
içerisin d ed ir. K am u sek tö rü n d e 400’den fazla yüksek öğretim
kuruluşunda teknik ve meslekî eğitim sağlanmaktadır. Ve bazılarındaki
metodolojik değişmeler diğerlerinden daha gelişmiş seviyededir.
Herhangi bir yüksek öğretim kurumunda yeni öğretim metodları
bazı konularda daha fazla uygulanıyor olabilir. Aynı şekilde özel
sektörde de endüstriyel eğitimde uygulanan eğitim metodları, işveren
den işverene değişiklik göstermektedir. Kısacası uygulanan ortak bir
yaklaşım bulunmamaktadır.
Sîzlere, bu sunuşumla, 20.yüzyılın son 10 yılına girdiğimiz şu
sıralarda İngiltere’deki mevcut durumda;
1) Yaygın eğitimdeki m etodlardan ne anladığımız;
2) Sistemin içinde ve dışında yeni öğretim metodlarına ilk yakla
şımlarımızın ne olduğu;
3) Sistemi etkileyen önemli faktörler ve bunların takdimi;
4) Bu yaklaşımların uygulanmaya konması ve uygulamada daha
fazla meslekî ve yaygınlık sağlanması;
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5) İleride beklenen gelişmeler
başlığı altında anlatmaya çalışacağım.
İngiltere’de meslekî ve teknik eğitimde yaygın eğitim yöntemleri
eğitimde geniş bir olanaklar yelpazesini içerir. İster resmî okullar olsun,
ister özel sektörde, sanayi kesiminde olsun, eğitim işinin bir kesintisiz
görüşü de, örgün, yani sınırlı, kapalı eğitime seçilmiş gruplar olarak,
belirli bir sürede öğretm en tarafından ders verilmesi şeklinde yorum 
layabiliriz. Ama yaygın, açık öğretime öğrencilerin ciddi ders kitaplarını
hazırlamak ve istedikleri tem poda çalışma kapasitesine sahip olmasına
kadar sonsuz evreleri olan bir stratejidir.
Bu noktadan hareket edildiği takdirde, öğretm en yerine daha çok
öğrenenin ihtiyacına cevap verildiği görülm ektedir. İngiltere’de bu
yöndeki ilerleme için eğitim sürecinin "öğrenci merkezli" olduğu tabiri
kullanılır. Böylece, rolleri değişime uğrayan öğretm enler danışman,
yardımcı ve ara bulucu haline gelmektedir.
Bu kavramın kabulü, eğitim sürecini değiştirmekle kalmayıp, daha
ileride de belirteceğim g ib i;
Öğrenime erişebilme,
Öğrenimin içeriği,
Öğrenimin değerlendirilmesi,
olgularını da etkiler.
.İL K YAKLAŞIMLAR
İngiltere’de kamu sektöründe, öğrenci merkezli eğitime yaklaşım,
1960’larda yetişkinler için meslekî olmayan, uzaktan eğitim sistemiyle
başlam ıştır. Millî Yayılma Y üksekokulu ve Açık Ü niversitesinin,
öğrenim için tesisleri mevcut değildir. Hizmetleri çok ortamlı şekilde
yani birçok değişik ortam da sunuş yapabilecek öğretim malzemesi ve
gerektiği zaman ve yerde hizmet veren öğretim görevlileri ile destek
leyerek gerçekleştirdiler.
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E lde ettik leri b aşarı teknik ve m eslekî eğitim deki öğretim
metodlarm ın ele alınmasını etkiledi ve 1982 yılında teknisyen ve formen
eğitimine ağırlık veren açık öğretim programı-açık teknisyen program 
larının oluşturulmasını sağladı.
Ancak, açık teknik eğitim program ları ile getirilen öğrenim
m etodları, birçok öğretim görevlisi tarafından, kamu sektöründeki,
yüksekokullardaki teknik ve meslekî müfredata uygun bulunmadı.
Bu görüş şimdi değişmektedir. Esasında hem öğretim elemanları,
hem de yüksekokul yöneticileri, müfredatın mümkün olduğunca esnek
olarak verilmesi konusunu kabul etmişler ve bu hususta da yeni öğretim
stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır.
Genel olarak bu değişime sebep olan dört ana faktör bulunmak
tadır.
1. Endüstriyel Değişim
Öncelikle, teknik ve meslekî eğitimde, yeni talepler yaratan,
değişen iş pazarı:
(i) H izm et sektörlerindeki istihdam artışına karşılık, im alât
sektöründeki personel sayısında azalış vardır. Bu husus meslekî
eğilimlerde, değişikliklere yol açmaktadır.
(ii) Teknolojik gelişme çok hızlıdır ve birçok işveren gelecekteki işçi
beceri gereksinmelerinin ne olabileceğini kestirememektedirler. Bunun
sonucunda; çok esnek ve kolay adapte olabilen, değişimlere ayak
uydurabilen ve gerektiğinde becerileri güncelleştirebilecek bir iş
gücünün geliştirilmesine ağırlık verilmesi gereği doğmaktadır.
2. Yeterlilik
1991 yılında tamamlanmış olması gereken bir millî meslekî nitelik
ler sistemi geliştirilmektedir. Nitelikler beş ayrı düzeydedir ve safhalar
halinde elde edilebilmektedir. Bu da öğrenim imkânlarının kişilerin
gereksinimlerine cevap verebilmesini sağlamaktadır.

70

XIILMilti Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim-

3. Beceri Seviyeleri
"Gençlik Eğitim Programı" adı altında eğitimlerine ara vermiş,
eğitimlerini bırakmış gençlere, tecrübe ile kişisel eğitim sağlayan pro
gram vasıtasıyla küçük, ama sayıları devamlı artan bir eğitim kadrosu
oluşmaktadır. Öğretim görevlileri; öğrencilere, görüşmeler vasıtasıyla,
k e n d i eğ itim p ro g ra m la rın ı k e n d ile rin in seç m e sin e y ard ım cı
olm aktadırlar. Kredi sistemi kullanılmakta ve gençlere takvim yılı
süresince, program a istedikleri zam an katılm a ve ayrılma imkânı
tanımaktadır.
4. Öğrenime Uygulanacak Yeni Teknoloji
Çok hızlı gelişen elektronik evrim, basın, radyo ve televizyon,
bilgisayar destekli öğrenim ve inter-aktif video sistemleriyle desteklenebilmektedir. Bu şekil, kişisel öğrenim için olanaklar yaratabilm ek
tedir.
Bu dört faktör sonuç olarak, İngiltere’de teknik ve m eslekî
eğitimi, yaygın eğitim sistemleri kullanarak, daha esnek bir şekilde
sunma konusunu daha gerçekçi kılmaktadır. Bunlardan bazılarını sîz
lere takdim edeyim.
. SINIFTA YAYGIN EĞİTİM METODLARI
Geçmişte teknik ve meslekî eğitimde kullanılan en yaygın metod,
bilginin ders olarak anlatılması ve bunu, öğretmenin yönlendirdiği sorucevap seansıyla tamamlaması idi. Gittikçe azalmakla birlikte, bu durum,
hâlâ yaygındır ve bazı durum larda da etkili olmaktadır.Yine de teknik
ve meslekî eğitim veren öğretmenlerin hatırı sayılır bir kısmı, epeyce bir
süredir;
- Proje verme,
- Rol oynama,
- Vaka çalışmaları,
- Çözümleme,
- Çalışma taklidi
gibi daha az örgün olan yöntemleri kullanmaktadır.
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Bu yöntemler, eğitim çizgisinin daha ileri bir noktasında olmakla ve
etkin, katılımcı, öğrenme şartlarına cevap vermekle beraber, ne de olsa
gruba yönelik, zamana ve sabit bir kurs programına bağlı ve öğretmen
hakimiyeti altındadır.
Ingiltere’de eğitimin gittikçe birey düzeyine indirilmesinin ve ön
hazırlıkta çok daha fazla esnekliğe gidişin en açık işareti eğitim
workshoplarmm mevcudiyetidir.
. EĞİTİM WORKSHOPLARI
Eğitim W orkshoplan uzman eğitici kadrosu olan büyük bir m ekan
da açık bir alandır. Bu mekanda, öğrencilerin kullanabileceği çalışma
istasyonları ve çoğunlukla yapılandırılmış yazılı eğitim malzemelerinin
ve teknik ilerlemenin el verdiği ölçüde, diğer iletişim araçlarının olduğu
kaynak bankaları bulunmaktadır.
H aftada belirli bir süre ayırmak kaydıyla, öğrenciler, kendilerine
uygun saatlerde bu workshopa devam edebilm ektedirler. Kaynak
kullanım plânını yapabilmek için her öğrenciye uygun eğitim programı
görüşülürken devam edeceği,saatlerle ilgili randevular da alınmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine uygun bir tempoda eğitim malzemeleri
üzerinde çalışırken, gerektiği zaman ve gerektiği kadar eğiticiden
faydalanabilm ektedirler. Buna ek olarak bütün öğrencilerin iler
lemelerini izleyecek, not verecek ve gerekirse genel olarak destek
leyecek özel bir eğitim danışmanlığı olacaktır.
Şu anda, workshop modülü aracılığıyla verilebilecek konular:
- M atematik,
- Bilgisayar destekli dizayn (CAD),
- Bilgi teknolojisi,
- Elektronik mühendisliği,
- Sekreterlik,
- Lisandır.
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.MODÜLLEŞTİRME
Yaygın eğitim metodlarınm teknik ve meslekî eğitime uygulanma
sının amacı, öğrenci merkezli bir hazırlığın yapılabilmesidir. Öğrenim
W orkshopları işte bunları başarm aktadır.Ö ğrenim program larını,
öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek türde hazırlan
masındaki son gelişme modülleştirmenin, yani bir dersin, modül denilen
daha küçük birimlere bölünmesinin kullanılmasıdır.
Modül, bağımsız bir bilgi veya beceri birimi olup; ya tek olarak
öğrenilebilir, ya da öğrencinin meslekî becerileri veya değerlendirm e
yapacak bir organın istekleri doğrultusunda diğer benzeri modüllerle
işlenebilir. Modülün başlıca özellikleri, parçalardan oluşması ve kredi
toplam a olanağı yaratmasıdır. Yani, bu belirli modülleri teker teker
öğrenmeyi başaran bir kişinin, teknik veya meslekî bir ödüle hak
kazanmasını sağlayan bir düzenlemedir.
İngiltere’de m odülleştirm enin yerleştirilm eye çalışılmasındaki
nedenlerden biri, Meslek Nitelikleri Kurulunun isteklerine ve onun
yeterlilik sınavı gereklerine cevap verebilmek, diğeri ise öğrencilerin
yüksekokul eğitimine istedikleri yerden girm eleri ve çıkm alarının
kolaylaştırılmasıdır.
.GİRME VE ÇIKMA
Bir modül, bir konu için aranan yeterlilik şartlarına ve bununla ilgili
değerlendirm e standartlarına göre şekillendirilebilir. Bu anlam da yeter
lilik, bir görevi, belirlenm iş standartlara göre yerine getirebilm ek
demektir. İngiltere’de henüz bir yeterliliğin değişik yönlerinin nasıl
değerlendirileceği konusunda bir fikir birliği olmamakla beraber, bu
teknik ve meslekî eğitimde daha da önem kazanmaktadır. Bu da,
- T ak litler dahil olm ak üzere, iş tem elli d eğ erlen d irm en in
dizaynının kolaylaştırılmasını,
- Yeterliliğe işaret eden uygun delillerin gözden geçirilmesini,
- Değişik durum larda yeterliliğin gözlenmesi ve değerlendiril
mesini,
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- "Hazır Olduğunu" teşhis edecek testin takdimini
içermektedir.
.BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRENİM
İngiltere’deki öğretim malzemesinin çoğu bazen audio-visual sis
tem lerle desteklenmesine rağmen yazılı metin halindedir ve teknolojik
gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde güncelleştirilebilecek biçimde
bir form ata sahiptir.
Bununla beraber, mikro bilgisayarların piyasaya çıkması ve ilgili
eğitim programlarının üretimi ile şimdilerde yavaş yavaş fakat, gittikçe
gelişen bir şekilde Bilgisayar Destekli Öğretim başlamış bulunmaktadır.
Endüstriyel eğitimde kullanılan terim Bilgisayara Dayalı Eğitim şeklin
dedir. Ancak aynı manayı taşımaktadır. Yani öğrenme prosesi sırasında
bilgisayarın yardımcı olarak kullanılması. Bazı durumlarda bilgisayar
dan yararlanm a geleneksel öğretim tekniklerini, üzerinde araştırma ve
pratik yapma şeklinde olabilir. Diğerleri, yani simülasyon ve teorik
m odeller şeklindeki uygulamalar bilgisayara daha uygun düşmektedir.
Bilgisayar destekli öğrenimin sahip olduğu potansiyel İngiltere’de
kabul edilen bir gerçek ise de şimdiye kadar kullanımında yavaş
davranılm ıştır. D aha yaygın olarak da -her ne kadar geliştirm e
çalışmaları devam etm ekte ise de- iyi kalitede yazılımların mevcut
olmayışı ve donanım için ille yatırımın fazla oluşu gösterilebilir. Bu ikinci
husustan dolayıdır ki, Bilgisayar Destekli Öğrenim özel sektörde kamu
sektörüne nazaran daha hızlı bir seyir takip etmiştir.
.ESNEK EĞİTİM
Şimdiye kadarki sunum da takdim ettiğim öğrenim modelleri,
öğrenimin bir yüksek öğretim konusunda yer aldığı şeklindeydi. Ancak
şim dilerde bazı meslekî program larda, başlangıçta meslekî eğitim
d ış ın d a k u lla n ıla n ve u z u n s ü r e d ir b ilin e n e s n e k e ğ itim
uygulanmaktadır.
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Bu p ro g ra m la rd a , ö ğ re n c ile r evde veya işte bu m a k sa tla
hazırlanmış öğrenim malzemesi ile çalışmakta ve kendilerine posta ile
gönderilen ödevler hakkında, bu ödevlerine not veren ve yardımcı olan,
yüksek öğrenim kuruluşları eğitmenleri ile posta, telefon veya önceden
kararlaştırılan zam anlarda yüz yüze tem aslar kurm aktadırlar. Bu
program lara dahil olan öğrenciler, kütüphane ve workshop gibi yüksek
öğretim kuruluşlarının imkânlarından arzu ettikleri zam anlarda yarar
lanabilmektedirler.
Bu şekilde eğitim kapsamında:
- Halk sağlığı,
- Eczacılık,
- Hayvan bakımı (hayvanat bahçesi),
- Telekomünikasyon vardır.
GELECEK
Gelecekte ne olacak? İngiltere’de gittikçe taraftar bulan bir inanış-,
da esnek ve kolay adapte olabilen bir işgücünün geliştirilmesi için aynı
şekilde esnek ve kolay adaptasyon imkânlı bir teknik ve meslekî eğitim
sistemine gereksinim olduğudur. Bu esnekliğin öğrenci merkezli bir
siste m le s a ğ la n a b ile c e ğ i de d ü şü n ü lm e k te d ir. K işilere k en d i
öğrenimleri için çok daha fazla bir yükümlülük verilerek öğrenimin
kalitesi arttırılm akta ve birçok kişinin çalışma hayatları boyunca etkin
bir şekilde öğrenmeye devam etm eleri sağlanmaktadır.
İng iltere’deki teknik ve m eslekî eğitimdeki, eğitm enlere kul
lanabilecekleri geniş bir repertuar temini sağlanmaya çalışılmaktadır.
Tek başına hiçbir sistem yeterli değildir. Bundan dolayı herhangi bir
eğitim program ında birkaç program kullanılmalıdır.
Sunum uzun başında değinilen radikal değişim ler, bu am aca
yöneliktir ve gene burada değindiğimiz yaygın öğretim metodları da bu
değişikliklerin bir parçasıdır.
BAŞKAN - İnsanlık idealinin gerçekleşmesi açısından, insanları
sözlerimizin başında arz ettiğimiz gibi, daha mutlu, umutlu, toplumları
daha huzurlu ve güvenli kılabilmek, barış içinde, sevgi, saygı, hoşgörü
dolu bir insanlık âlemi yaratabilmek için Sayın M r.Kenneth Dixon’a
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e ğ itim d e k i b ilg ile rin i, e ğ itim d e k i d e n e y im le rin i, eğ itim d e k i
u y g u la m a la rın ı a k ta rm a la rın d a n ve p a y la şm a la rın d a n dolayı
şükranlarımı sunuyorum. Tabiî bu görüşleri bize çok iyi bir şekilde
anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz şekilde aktaran Sayın Taylan
A takan’a da şükranlarımı sunuyorum.
Dinlerken mutluluğumu ve dikkatimi çeken, sanırım hepimizin
m utluluğu olan gerçek, çok konuda artık bilgi düzeyinde, anlayış
düzeyinde pek farklılıklarımızın olmadığıdır. Öğrenci merkezli eğitimö ğ re tim o rta m ın d a n tu tu n u z da yaygın eğitim k o n u su n d a k i
yaklaşım larım ıza kadar. -H erhalde bu bilgi toplum u çağının ileri
teknolojisi olsa gerek- Hoca da bana kulağıma aynı konuyu fısıldadı.
"Fransa’ya gittim, aynı şeyleri duydum" dedi; aynı benzer seviyede ve
yaklaşımlar içinde ortak yanların çok olduğunu görmekten duyduğum
mutluluğu bu vesile ile arz etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
Şimdi raporla ilgili olarak eleştirilere geçiyoruz. Süremiz plân
gereğince yarım saat. Görüşlerini belirtmek isteyen arkadaşlarımız
lütfen isimlerini yazdırsınlar ve konuşmaya başlarken de lütfen isim
lerini ifade etsinler ki zabıtlara sağlıklı geçsin ve biz de onları kitap
haline getirirken zorluk çekmeyelim.
Geçen Şûralarda da olduğu gibi bir eğilim var; aynı komisyon
raporu üzerinde, aynı komisyon üyelerinin söz almamaları. Bundan
önceki komisyonlarda bunda bir m utabakat sağlanmış. Sanırım zamanı
değerlendirm e açısından yararlı olur diye düşünüyorum. Onun için
Sayın Oğuz’un bana bu konudaki telkinini benimsiyorum ve teşekkür
ediyorum.
Sayın Cezmi Biren, Hüseyin Hüsnü Tekışık,.Turgut Baba, Haluk
Yavuzer, Yahya Özsoy, Halil Gençoğlu, Sudi Bülbül, İsmail Karaman,
Rasim Pehlivanoğlu, söz istemişlerdir.
Cezmi BİREN - Sayın Bakan, değerli katılımcılar; benim dikkat-i
nazarımı çeken göçmen konusu. Bu konuya muhakkak değinmemiz
lâzım. Hem yurt dışından, hem yurt içinde göçler var. Bunlar bizi şöyle
etkiliyor: Yurt dışından gelen göçmenlerimizi yurttaşlık bilgisi, okuması,
yazması teferruata girmeyeceğim zamanımızın azlığı nedeniyle, fakat
yurt dışından gelen göçmenlerimizi,- ki bunlar çeşitli yerlerden geliyor
lar- onların yetiştirilmesi de bu kapsama alınmalı.
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Diğer bir husus, Güneydoğu (GAP) Bölgesinin eğitimi ile ilgili
faaliyetler tam manasıyla yer almamış. Ancak, benim kanaatim ce
G üneydoğu’nun eğitimi, aynı zam anda T ürkiye’nin batısında da
yapılması lâzım. Çünkü mevcut insan sayısı Güneydoğu’dakiler kadar
batıda da var. Bu nokta-î nazardan ve gayet kısa olarak değineyim.
Bilfarz Büyük A da’da tamamı ile başka türlü konuşan aile toplulukları
var. Şu halde onların da eğitilmesi lazım.
Üçüncü değineceğim husus, 2841 Sayılı Kanun ve onunla ilgili
yönetmeliklerin çıkarılması işaret edildi, 1980 yılında okuma-yazma
seferberliği yapıldı. 1983’te zannederim iki milyonu geçmiş. Şu halde
demek ki kanunu, yönetmeliği olmadan da bu işler yürüyor. Ben şunu
tavsiye edeceğim: Yaygın eğitim seferberliğini Nisan 1990’da başlatıp
en az bir yıl bu seferberliği, b ütün güçleri bir araya g etirerek
yapmamızda fayda m ütalaâ ediyorum.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Biren.
Buyurun Sayın Tekışık.
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK - Sayın B akan, X III.M illî Eğitim
Şûrasının değerli üyeleri; Hüseyin Hüsnü Tekışık, eğitimci yazar,
saygılarını sunar.
Efendim, raporda yaygın eğitim için Bakanlık tarafından bir terim 
ler sözlüğü hazırlanması belirtiliyor. Aslında Millî Eğitimin terim ler
sözlüğü yok ; millî eğitimin bir terimler sözlüğü hazırlanmalı. Bunun
içinde yaygın eğitime de yer verilmelidir.
Yine ra p o rd a yaygın eğitimle kazandırılacak -kendi kendine
çalışma yoluyla- becerilerin örgün eğitimde kullanılması belirtiliyor.
Ben bu şekilde düşünmüyorum. Çocukların hayatta başarılı olması için
gerekli olan temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar örgün eğitimle
özellikle ilkokulda kazandırılır. Şimdi ilkokulda acaba bu bilgi, beceri,
davranışları kazanabiliyor muyuz? Çocuklara verebiliyor muyuz?...
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Zam an kısa, ben bu husustaki programın amaçlarını, ilkelerini de
okum ak isterdim ama, zamanın kısıtlı olması dolayısıyla çok kısa
geçm ek zorundayım . Şimdi okullarım ızdaki eğitim ve öğretim in
durum una bir bakalım.
Bugün ilkokullarda 20-30 yıl önce hazırlanmış programlarla O rta
çağın takrir ve soru-cevap metodu ile eğitim ve öğretim yapıyoruz.
Davranış, beceri ve alışkanlık yerine, kitaplardaki bilgileri çocuklara
ezberletiyoruz. 50 yıldan beri köy okullarında tarım iş dersinde
çocuklara bilgileri ezberletiriz ama, okulun bahçesine baktığımız zaman
dikili bir ağaç görem eyiz. Özellikle köylerde, değil bilgi, beceri
kazandırmak, çocuklara doğru dürüst bir okuma-yazma da öğrettiğimiz
şüphelidir. Bu durumu ile örgün eğitimin, örgün öğretimin yaygın
eğitime yardımı değil, zararı olmaktadır ve işi zorlaştırmaktadır. Bu
konudaki tekliflerimi şöyle arz etmek isterim:
Örgün ve yaygın eğitim programları günün ihtiyaçlarına cevap
verecek ve öğrencileri hazırlayacak nitelikte acilen hazırlanmalıdır.
B urada şunu da arz etmek isterim: Program hazırlamak ve geliştirmek,
Bakanlıkta görevli birkaç kişi ile okullardan çağrılan birkaç öğretmenin
birkaç ay içinde yapacağı bir iş değildir. Program hazırlamak, geliştir
mek bir ekip işidir. Bu ekipte tecrübeli program geliştirme uzmanları,
eğitim teknolojisi, eğitim felsefesi, alan bilgisi, ölçme ve değerlendirme
uzm anları, uygulamada başarılı öğretm enler, okul yönetimlerinin,
üniversite, sanayi, ticaret odaları, basın ve yerel yönetim temsilcileriyle
okul-aile birliklerinin temsilcilerinin bulunması gerekir. Program
hazırlanırken, daha önce yapılan program geliştirme çalışmalarından
yararlanılmalı ve illerden mahallî ihtiyaçları, teklifleri toplamalıdır.
Bunlar üzerinde program hazırlanabilir ve hazırlanan program bir süre,
bir yıl için denenmeli, ondan sonra değerlendirilerek son şekli almalıdır.
Bu şekilde program hazırlama çalışmaları 1960’lı yıllarda yapılmıştır.
Arkadaşlarımızın bir kısmı bunu bilir.
Şimdi 30 yıl sonra daha geri gidiyoruz, programı daha basit şekilde
hazırlamaya gayret ediyoruz. Bunu arz etmek istedim.
İkinci husus, eğitim sistemi, eğitim teknolojisindeki son gelişmelere
göre geliştirilmeli, ezbere bilgi yerine, çocuklara temel bilgi, beceri,
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alışkanlık ve davranışları kazandırmalıyız. Bu sistemi uygulamadıktan
sonra biz yaygın eğitime fonksiyonellik kazandırm akta çok sıkıntı
çekeriz. Çocukların asıl kendi kendine çalışma yollarını öğrenme yeri
ilkokuldur. İlkokullarda bu yapılıyordu. 1968 programını uygulayan
arkadaşlar bilir, gerektiğinde bunu yapmak mümkündür. Bu konuya
önem gösterilmesiyle bu gerçekleşir.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Tekışık. Buyurun Sayın
Baba.
Turgut BABA - Sayın Divan, kıymetli misafirler, değerli eğitimciler;
kom isyonun ra p o ru n u dinledik, K avram ve kapsam üzerindeki
açıklamalarını bir noktada yanlışlıklar içinde olduğunu söyleyememekle
beraber, doğruluğun aza, öze feda edildiğini belirtm ek istiyorum.
Doğruluk, aza, öze feda edilmiştir. Bu haliyle en yüksek ve yüce Millî
Eğitimimizin danışma organı olan Şûranın m ana ve ruhu ile birazcık
bağdaşmadığını belirtm ek istiyorum.
Kavram konusunda diyorlar ki; örgün eğitim dışında kalan.... Hayır,
örgün eğitimin içinde de yaygın eğitim var. Ancak, bir yerinde yok; o da
temel eğitim içinde yok. Nedir temel eğitim? Devletlerin Anayasalarına
koydukları zorunlu ve parasız eğitim. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nde
ilköğretimdir, zorunlu eğitimdir. Yaşı da 6-14 yaşları arasıdır. Örgün
eğitim kurum udur ilköğretim, ancak içinde yaygın eğitim yoktur. Bunun
dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretimin içinde, yanında, uzağında
neresinde olursa olsun, mezara kadar yaygın eğitim vardır. Bu konuda
biraz da kaçamak hareket edilmiş. Deniliyor ki; Millî Eğitim Temel
Kanunundaki kavram esas alınır. Ben Millî Eğitim Temel Kanunundaki
tanımın yanlış olduğu iddiasında değilim. Ancak, kanunlar statiktir,
zamanla eskir. Toplumlar ise dinamiktir, iki günü birbirine eşit değildir.
A radan 15 yıla yakın veyahut 15 yılın üstünde bir zaman geçmiştir. Türk
toplumu nereden nereye gelmiştir. Eğer bundan evvelki Şûrayı tetkik
ederseniz, yaygın eğitim, basit beceri kazandırm a kursları, kırsal
kesimin bazı İlmî ihtiyaçlarına cevap veren şeyleri kapsıyordu. Ancak
ülkemiz sanayi toplumu olma yoluna girdiğine göre, daha liberal, daha
pragm atik program lara Millî Eğitim düzeni dışındaki kuruluşlar
tarafından da sahip çıkılmaktadır. Gönül isterdi ki, yaygın eğitim gibi bir
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Şûranın ve yaygın eğitimi ilgilendiren ve bu konuda ilgi duyan her
kesimin ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir rapor olması bir başka
deyişle kavram, kapsam itibariyle meselenin tam tarifini yapması
gerekirdi.
Bir diğer konu, yaygın eğitim savunulurken, örgün eğitim için
söylenen söz de benim hoşuma gitmedi. Örgün eğitim bir tutuculuk
değildir. Yok öyle şey. Örgün eğitim idealizmle daha içiçedir, yaygın
eğitim biraz daha karmaşıktır. Hepsinde pragmatizm vardır.
Ancak eğitimde, yaygın eğitimde ciddi ihtiyaçlar ön plânda, örgün
eğitimde ikinci planda.Türk Milli Eğitiminin Amaçları, örgün eğitim
kurum unun kuruluş amaçlarının mana ve ruhunu taşıyan konuların ve
bunlara ait derslerin amaçları içinde yürür. Bu yönüyle öğrencinin
ihtiyacından çok bağımlı bir uygulama bu amaçlardan kaynaklanıyor.
Yaygın eğitim kurumlarmda ise, öncelikle yetişkinin ilgi ve ihtiyacı
halinde doğuyor. Buna da tutuculuk demek değil. İşte, idealizm ve
pragmatizm kavramlarının, birinin diğerine göre daha hakim olması
anlam ına getirmekle izah edilebilir kanaatindeyim.
Efendim, yaygın eğitim kapsamı içerisinde zaman zaman yegane
eğitimci rolünü oynayan birçok kuruluş vardır. Bunların başında, hızla
gelişen televizyon gelir. Bununla da ilgili bazı açıklıkların bu Şûrada
getirilmesi gerekliydi. Getirilsin ki, orada eğitim veren kadro da bu
Şûradan gereken hissesini alsın. Ben bu konuyu da kısır buldum.
Keza, yaygın eğitim kavramının unsurlarından bir tanesi olan
toplum kalkınması kavramına hiç eğilinmez. Artık, ilgi ve ihtiyaçlara
göre gelişen Türk toplumunda, bugün okuma-yazma eğitimi artık ön
plânda değildir. 20 yıl evvelki Şûrada bu öndeydi, bugün ise, mesleğe
yöneltme, hizmetiçi eğitim, kuruluşların daha verimli çalışabilmesi için
p e rso n e lin e y ap tık ları eğitim , tüketim i körüklem ek için pazar
ekonom isinin gerektirdiği tüketiciyi yönlendirdikleri eğitim, artık
amaçları ne olursa olsun, yaygın eğitim içerisinde, bugün topluma
verilebilmektedir. Öyleyse meselenin bu müzakere safhasında iyice
açıklık kazanması, raporun eksikliklerinin tamamlanması, başında
söylediğim gibi, doğruluk aza, öze feda edilmiştir prensibi yanında, yüce
Divandan da doğruluğu sürate feda etmemelerini rica ediyor, saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Yavuzer.
Prof.D r.H alûk YAVUZER - Sayın Bakanım, değerli Şûra üyeleri;
hepinizi saygıyla selâmlayarak sözlerime başlıyorum. Benim burada arz
edeceğim, çocuk psikolojisi ve eğitim uzmanı olarak bir model, Ana
Baba Okulu Modeli. Birinci Komisyonun "Yeni Eğilimler" bölümünde,
sosyal ve kültürel program lar kapsamına gireceğini düşündüğüm için ve
hedef kitle olarak anne ve babaları seçmiş olduğum için bu modeli arz
ediyorum.
Çeşitli uyum ve davranış bozuklukları sebebiyle bizlere başvuran
problemli çocukların gerisinde, yüzde 80’lere varan neden olarak anne
ve b ab a y ı s a p ta m a k ta y ız . A n n e ve b a b a n ın ço cu ğ u n u yanlış
yönlendirm esi, onlara karşı sağlıklı tutum geliştirm em iş olmasını
saptamaktayız. İşte, ana baba eğitimi modelimiz, anne ve babanın
çocuklarına olum lu tutum ve davranış geliştirm elerini sağlam ak,
çocukları ile sağlıklı iletişim kurm ak ve karı-koca arasında sağlıklı
iletişim kurm ak amacıyla gerçekleştirildi.
Ocak 1989’da faaliyetlerine başladı; İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi D ekanının
imzasıyla 600 anne-babaya diploma verdik. Program kapsamımızda,
yaygın ana- baba tutumları, evlilik ilişkilerinden doğan sorunlar, bebek
lik, ilk çocukluk ve son çocukluk dönemi gelişim özellikleri ve sorunları,
eğitimi, çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü, çocukla
sağlıklı iletişim nasıl kurulur, eşler arasında problem çözme, yanlış
dinlem e, gençlik dönem i sorunları, gencin biyolojik değişimi ve
sorunları, temel alışkanlıklar, çocukta uyum ve davranış bozuklukları,
baba-çocuk ilişkisi ve cinsel eğitim gibi konulara yer verildi.
Bu 600 anne-babada dağılıma baktığımızda, yüzde 36’sının yüksek
okul, yüzde 34’ünün lise, yüzde 10’unun ortaokul, yüzde 7’sinin ise
ilkokul mezunu olduğunu saptadık ve bu anne babaların yüzde 40T
serbest meslek sahibi, yüzde 33’ü ev hanımı, yüzde 21,6’sı memurdu. İşçi
kesiminden kimseyi göremedik. Oysa bizim hedef kitlemiz, ilkokul
mezunu ve okur-yazar olmayan sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan
ailelerdi. Biz bunlarla uğraşırken Arizona Üniversitesinden bir broşür
a ld ım , ç a lış m a la rım ız ı d e s te k le y e n m e k tu p a ld ım , o n la rın
broşürlerinden gördüm ki, biz burada nasıl iyi büyükanne, büyükbaba
olunur kurslarını veriyoruz diyorlar.
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Yaptığımız çalışmanın 33 ilâ 36 saatlik birer aylık kursların son
derece yararlı olduğunu gördük. Bunu uyguladığımız ön ve son testlerde
de saptadık. Tutum ölçeklerinde de saptadık.
Sayın Bakanım somut önerim şu; biz İstanbul Üniversitesi olarak
İstanbul içinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Nisan ayından itibaren
G aziantep’te, belki Eskişehir’de de çalışmamızı devam ettireceğiz.
Ancak konunun Türkiye çapında yaygınlaştırılması gerekiyor. Somut
ö n erim ; M illî E ğitim B akanlığı k o o rd in atö rlü ğ ü n d e an a -b ab a
okullarının 71 ile yaygınlaştırılması olacak.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum .
(Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Özsoy.
Prof.Dr.Yahya ÖZSOY - Sayın Başkan, sayın üyeler; hepinize
saygılar sunarım.
Ben bir değişiklik önerisiyle, bir dileğimi, bir duygumu burada dile
getirm ek istiyorum. Program lar kısmında, okuma-yazma program 
larından söz ediliyor. Aşağıda buna ilişkin bilgiler de var ama ayrın
tılarında bunun temel dil becerilerinin kazandırılması olması gereğine
inanıyorum . Çünkü dinleme, ya da dinlediğini anlama, konuşma,
okuma, yazma bunlar birbirinin temeli olan ve birbirini destekleyen dil
becerileridir. Sadece, okuma-yazma dediğimizde, gerçek olan dinleme
ve anlamayı feda etmiş olabiliriz ya da gözden kaçırmış olabiliriz
endişesiyle bunun dikkate alınmasını öneriyorum.
Dileğim ve duyguma gelince; bu Şûra, 1990 yılının uluslararası
okuma-yazma seferberliğinin ilân edildiği bir yılın ilk ayına rastlıyor. O
okuma-yazma seferberliği de, bu Şûranın ana konusu olan yaygın
eğitimin ana konularından birisidir. Bu gerçekten büyük bir rastlantı ise,
rastlantıdır, bilinerek geliştirilmişse bilinçli olarak getirilmiştir. Benim
için çok önemli. Böyle olunca, bu Şûranın toplantısından yararlanarak,
B irlişm iş M ille tle r’in ilân ettiği bu seferberliğe canı gönülden
katıldığımızı basınımız ve diğer oganların temsilcileri burada iken, bu
Şûra vesilesiyle duyurulmasını, dile getirilmesini Sayın Biren’in söylediği
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şekilde Nisan ayını beklem eden bu seferberliğin bir kısmına şimdiden
başladığım ızın duyurulm asını istiyorum efendim . G ene gönlüm
diliyor ki, B irleşm iş M illetlerce buna b en zer seferb erlik ler ilân
edildiğinde, bundan sonra bunun hedef kitlesi arasına biz girmeyelim.
Eğer yüzde yüz okuma-yazmaya ulaşmış olsaydık, bu seferberliğin hedef
kitlesi arasında biz olmazdık.
Bu dilek ve inançla saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Kapanış konuşmasında yapacağımızı Sayın Özsoy burada ilân etti.
Kendilerine şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Basının da
ona göre kapanıştan önce bu konuya el atmasını diliyorum. G erçekten
biz bu konuyu öncelikle ele aldık. Bir dahaki, toplantılarda artık böyle
hedef kitle kapsamında bir ülke, bir toplum olmamamız gerektiğine
inanıyorum. İnşallah ona da ulaşırız.
Buyurun Sayın Gençoğlu.
V

Halil GENÇOGLU - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ben
Kavram, Kapsam ve Eğilimler komisyonundayım. Bu...
(Bir m üdahale üzerine)
Efendim şöyle, lütfen raporda bir değişiklik olmuş onu arz etmek
istiyorum. Şimdi, Sayın Bakanım istirham ediyorum...
BAŞKAN - H ata mı var?
Halil GENÇOĞLU- H ata var efendim, onu düzeltm ek için geldim.
Şimdi bu rapor komisyonda okundu, oylamaya sunuldu, oyladık,
kabul edildi; daha sonra değiştirilmiş. Şu anda değişik bir rapor ortaya
çıkıyor. Halbuki oylamadan sonra raporların değişmemesi gerekiyor.
U sul böyledir. Şimdi, yaygın eğitim kapsam ına giren kurum ve
kuruluşlardan bahsediliyordu raporda, m adde m adde. Oylam adan
sonra burada bir arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığının burada yer
almasının laikliğe aykırı olduğunu ifade etti. Bundan dolayı... Efendim
olmaz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığını yaygın eğitimin dışında kabul
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ederseniz yaygın eğitimi inkâr edersiniz. Çünkü bakın ben şunu ifade
etm ek istiyorum . O rm an H aftasında cam ilerde o haftaki hutbe
vaazlannda orm andan bahsediliyor; ağaç dikmenin faziletinden bah
sediliyor; ağaç dikmeye teşvik ediliyor. Sağlık Haftasında temizlikten
bahsediliyor. Bu milletin üçte ikisi camiye geldiğine göre, camiler yaygın
eğitimin en güzel yerleridir. Kızılay Haftasında sosyal dayanışmadan
bahsediliyor. Bunlar ifade ediliyor, birlik beraberlikten bahsediliyor.
Şimdi yaygın eğitim mi, değil mi önce bunu düşünmek lâzım. Yaygın
eğitimdir. Yaygın eğitimse, sırf Diyanet İşleri Başkanlığı orada yer aldı
diye diğer kamu kurum ve kuruluşlarının buradan çıkarılması da artık
mantığa ters düşüyor. Ben, oylanan bir raporun daha sonra değiştiril
mesine karşıyım. Önce oylandıktan sonraki haline getirilmesini istirham
ediyorum efendim, birincisi bu...
İkincisi, şimdi burada raporda örgün eğitimin tutuculuğu ve katılığı
var. Ben bu ifadeyi muğlak buluyorum. Biraz da müphemiyet var, yani
açıklanması lâzım veyahut da rapordan çıkarılması lazım. Bir yanlış
anlam a olabilir. "Örgün eğitimde tutuculuk ve katılık, bu terim, bu ifade
pek iyi değil, ben öyle görüyorum; bu ifadenin rapordan çıkarılmasını
arz ediyorum efendim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Tabiî şimdi Başkan olarak, Şûra Başkanı olarak
izlediğim yolu görüyorsunuz, yorum yapmıyorum, zaman almak is
temiyorum. Raporları sunup üzerindeki görüşleri almak istiyorum.
Buna özen gösteriyorum. Tabiî böylesine hatalı olarak iddia olunan,
farklı olan görüşlerde, konularda bir de öbür taraf var; Komisyonun
görüşü var. Onu da dinlemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Bu tip
olanlar hakkındaki görüşlerimizi tümü bittikten sonra satır başlarıyla
ben de bir bir ifade ederim diye... Yani bu gecikme bir erteleme veya
başka şekilde yorumlanmasın diye arz ediyorum. Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bülbül.
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL - S ayın B a k a n , K o m isy o n üyesi
arkadaşlarım a gerçekten teşekkür ediyorum. Kısa zamanda oldukça
tatm in edici bir raporla karşımıza geldiler. Önemli gördüğüm bir iki
husus var, eklenmesini istirham edeceğim, bunların eklenmesini istir
ham edeceğim. Ayrıca yazılı olarak da takdim edeceğim.
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R aporun 2.2 program lar bölümünde, hazırlık doküm anında üç
program dan bahsedildiği ifade edilerek, Komisyonumuz şunlarm da
üzerinde durm uştur deniliyor. Ama burada okuma-yazma programları,
sosyal kültürel kurs programları, meslek kursu program ları var. Aşağıda
okuma-yazma programlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış.
Bu okuma-yazma program ları grubunun aynen benimsendiği anlamına
da gelebilir. Biraz önce Sayın Özsoy kısmen değindiler. Ben bunun
okuma-yazma, tem el eğitim ve tam am lam a eğitimi haline getirilmesini
rica ediyorum. Eğer yukarıda değilse, aşağıya bunu ifade edecek bir
m adde eklenmesini rica ediyorum.
Şöyle ki : Artık dünyada okuma-yazma meselesi bugün bir temel
e ğ itim m e s e le s i h a lin e d ö n ü ş tü . A rtık k im se o k u m a -y a z m a
öğretim inden söz etmiyor. Okum a-yazm a ve tem ei eğitimden söz
ediyor. Ö n ü m ü zd ek i aylarda T ay lan d ’da to p lan aca k büyük bir
uluslararası konferansın teması da budur. Herkes için okuma- yazma ve
temel eğitim.
Ö bür yandan, zam anında örgün eğitim sistem inden yeterince
yararlanamamış, ilkokuldan sonra eğitime devam edememiş, ortaokul
dan, liseden ayrılmış pekçok insan var. Bizim ülkemizde bu daha açık
bir şekilde kendini gösteriyor. Bu insanlara yaşam larının başka
dönem inde yeniden örgün eğitim olanağı yaratma, halk eğitiminin çok
önemli görevlerinden birisidir. Buna ikinci şans eğitimi diyorlar, tam am 
lama eğitimi diyorlar, dönüşlü eğitim diyorlar ve benzeri adlar var. Bizim
yasam ızd a 1739 Sayılı yasam ızda bu, tam am lam a eğitim i diye
geçmektedir. Halk eğitim kurum lan yönetmeliğinde gene ilk madde,
"Okuma ve yazma ve temel eğitim programları" diye geçmektedir.
B unun eklenm esi ve bu eksikliğin giderilm esinin uygun olacağı
kanısındayım.
Arz ediyorum efendim, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- T eşekkür ediyorum Sayın Bülbül. B uyurun Sayın
Karam an.
İsmail KARAMAN - Sayın Bakanım, Şûranın çok değerli üyeleri;
sîzleri saygıyla selâmlıyorum.
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Ben iki konuda metin üzerinde görüşlerimi sunmak istiyorum.
Birincisi, metnin kavram ve kapsamıyla ilgili bir tarifi takdirlerinize
sunmak istiyorum. Şöyle k i : Yaygın eğitimle ilgili tarifin fonksiyonel bir
biçimde oluşturulması için belli hedeflere yönelik olarak şekillendirilmesinin yararı olduğu inancındayım. Şöyle k i : Uygun bulursanız, şöyle
ifade etm ek istiyorum. Eğitim faaliyetlerinin hayat boyu eğitim anlayışı
çerçevesinde her yaş grubu için geleceğin ekonomik, sosyal, kültürel
veya to p lu m sal, h ed eflerin e yardım cı olm ak am acıyla köylere,
fa b rik alara, işyerlerine , bü ro lara, dükkânlara ve evlere kadar
götürülmesidir şeklinde; geleceğe yönelik fonksiyonel bir tarifi, kapsam
ve kavram anlayışı içerisinde takdirlerinize sunmak istiyorum.
İkinci sunm ak istediğim husus, üniversitelerle ilgilidir. Burada
somut bir önerimi takdim edeceğim. Bildiğiniz gibi, günümüzde gelişmiş
ülkeler, en d ü stri toplum undan bilgi toplum u safhasına geçm ek
üzereler. Bu geçişte kritik kurumlar üniversiteler olmaktadır. Bunun
için, üniversitelerin halkla bütünleşmesinde sonsuz yararlar olacaktır.
B undan 10 yıl evvel teşkilâtımızın bir görevi icabı, G aziantep’te
bulunurken, G aziantep Üniversitesinde bulunan lazer konusunda
eğitim görmüş bir bilim adamına Gaziantep yöresi mermercilerinin
lazerle m erm er kesimi konusunda bize imkân sağlayınız şeklindeki bir
talebini 10 yıl evvel duymuş olmaktan ötürü bayağı heyecan duymamak
m ü m k ü n o lm u y o rd u . Ç ünkü o ta rih le rd e laze r an cak a sk e rî
teknolojilerde, NATO kurum lan ve ülkeleri arasında uygulanıyordu. Bu
gerekçeyle müsaadenizle, Sayın Prof.Turan Oğuzkan’mn tercüme ettiği
Jhon Love’nin şu eserinden 1,5 sayfalık metni takdirlerinize sunmak
istiyorum.
"Sayıca pek çok üniversite, yetişkinlerin, eğitim konusunda pek az
rol oynamaya, ya da hiç rol oynamamaya devam etmekle birlikte,
genelde yükseköğretim kurumlarınm giderek toplum hizmetine daha
fazla yöneldikleri görülmektedir. Bugün Batı Avrupa üniversiteleri ile
gelişmekte olan birçok ülkede, üniversiteler bir yandan hükümetler ile
kam uoyundan gelen baskılarla öte yandan hüküm etlerce ayrılan
ödeneklerin azalm asından doğan bütçe kısıntılarını ve doğrudan
doğruya okullardan gelen öğrenci sayılarındaki düşüşleri telâfi etmek
ü z e r e , y a rı z a m a n lı ö ğ r e n c ile r için p r o g r a m la r su n m a y a
zorlanm adadırlar. Bu tür programların Sovyet Rusya’da, Avrupa’nın
sosyalist ülkelerinde, Kuzey Amerika’da ve Avustralya’da uzun bir
geçmişi vardır. Birçok ülkede yetişkinlerin yarı zamanlı öğrenimle
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üniversite diploması almalarına olanak vermek üzere açık üniversiteler
faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca, bugün üniversitelerin çoğu lisans ve
lisansüstü düzeyde özel bilgi kazandıran çok çeşitli meslekî nitelikte
kurslar açmaktadırlar.
Yetişkinlerin girmesini kolaylaştırmak üzere, giriş koşullarındaki
kısıntıları azaltmaya hazır olan üniversitelerin sayısı çoğalmaktadır.
İsveç’te yasalar, üniversitelerin kabul ettikleri öğrenci sayılarının asgarî
bir oranının yetişkin olmasını şart koşmaktadırlar. Eğer bu yetişkinler
20 yaşın üzerinde iseler, edinmiş oldukları çalışma tecrübeleri eksik
olabilecek geleneksel, akademik niteliklerin yerine geçebilmektedir.
Üniversitelerin, yetişkinlerin eğitimi alanında yaptıkları diğer yenilikler
arasın d a, birçok A m erikan üniversitesinde uygulanan, özellikle
yetişkinler için düzenlenm iş olan diplomaya yönelik örgün eğitim
programlarıyla işçiler için hazırlanmış diplomaya yönelik program lar
sayılabilir.
1960’lardan bu yana üniversitelerde halka yönelik program lar veya
üniversite yayın hizmeti bölüm ü gibi, yetişkin eğitimi hizmetlerini
düzenleyecek birçok özel birim kurulmuştur. Ayrıca, yetişkin eğitim
birim lerine gerek ayrılan ödenekler, gerekse bu birim lerin genel
verimliliği artmış görülmektedir. Verimlilikteki artış, kısmen daha çok
sayıda ve d ah a iyi yetişm iş elem anların istihdam ından, kısm en
yönetimde daha ileri yöntemlerin uygulanmasından ileri gelmektedir.
Bazı ülkelerde üniversitelere ısrarla yöneltilen bir eleştiri, bu
ku ru m larm sadece yüksek sosyo-ekonom ik g ru p lara hizm et e t
meleridir. Eldeki veriler bu eleştirilerin haklı olduğunu göstermekle
birlikte, birçok üniversitelerde hiç değilse kaynakların bir kısmını
topluma yönelik projelere ayırmak hususuna özellikle dikkat etm ek
tedirler. Örneğin Kuzey A m erika’da yerel toplum lara pratik sorunları
çözmede yardımcı olmak konusunda güçlü bir hareket vardır. Diğer
ülkelerde de üniversite öğretim üyelerinin bireysel olarak, ya da grup
halinde bilgi ve becerilerini kamu hizmetine sunduklarını gösteren çok
sayıda örnek bulunmaktadır. Bundan başka, üniversitelerin yayın hiz
meti ve halka yönelik program larla ilgili birimlerin de kişilere yönelik
program lara ağırlık verme yerine, sosyal gruplar ile meslek gruplarına
dönük program lara ağırlık verme yolunda elle tutulur bir değişme
görülmektedir. Akademik tipte programların fazlasıyla popüler olması
yüzünden, çoğu üniversite yayın program larında toplumsal yanın çok
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kez gözden kaçırması tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bugün birçok
üniversiteler, akadem ik program larından en ufak bir fedakârlıkta
bulunmaksızın ya doğrudan doğruya hizmet vererek, ya da eylem
araştırması veya uygulamalı araştırma projeleri yürüterek, eğitimden
yoksun olanlara bilinçli olarak kaynaklarını ayırmaktadırlar."
Bir şeyin tekrarında fayda varsa, Arapların tabiriyle 180 defa tekrar
edilir, onun için bunu size sunmak istedim.
B en m etnin son kısm ında bulunan genel kapsam lı öneriler
içerisinde üniversite ile ilgili şu bölümün, biraz sınırlarının açılmasını ve
geniş tutulmasını önererek raporun 5.6 başlığındaki metni şu şekilde
sunmak istiyorum: Üniversiteler, yıllık malî ve insangücü imkânlarının
belli oranlarını halk eğitimine tahsis etmelidirler.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın K aram an’a teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Pehlivanoğlu.
R asim PEHLİVANOĞLU- Sayın Başkan, değerli Şûra üyesi
arkadaşlarım; program dan öğrendiğime göre, müzakereye iki saatlik bir
zaman vardı. Fakat şimdi daraldığını görüyorum; çok kısa konuşmam
dan bilm iyorum istifade edecek misiniz...? Söylediklerimi ifade
edebilecek miyim? Süremi aşarsam mazur görün.
Arkadaşlarım, kavram konusunda komisyonda her ne kadar bir
yere varılamamışsa da değişik eserlerde, değişik halk eğitimcilerinin
okuduğum eserlerinde aşağı yukarı şu görüşler yer almıştır: Temel
eğitim in verilm esinin am acı vatandaşlarım ızın çalışm a gücünü
arttırm ak, gerekli bilgi ve beceriler kazandırmak, yaşam seviyesini
yükseltmek, millî ve vicdanî duygularını geliştirmek, yapmak istedik
lerini y ap m aların a eğitim yoluyla yardım etm ek, problem lerini
tanım alarına, kendi problemlerini kendi kendilerine halletmeleri için
yardımcı olmaktır. Bütün bunlar, örgün eğitimin yanında ve dışında
olacak; kapsamında bunlar var. Sonra millî birlik ve beraberlik alanında
etkili oluyor.
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Oysa, dokümanın "Programlar" bölümünde okuma-yazma, sosyal
ve kültürel çalışmalar, kurslar, bir de başka çalışma var. Bunlardan
görüldüğü gibi, genellikle kurslar yoluyla öğrenilmektedir. O halde
mevcut uygulamayı, "halk eğitimin mevcut uygulamasını kurslar eğitimi
içerisin d en ayırm ak gerekir" tanım ını bilm iyorum ve b u rad ak i
am açlarda belirtilen, yani bu kavramda belirtilen hususlar, fayda olarak
getirilmemiş.
Bir de kapsama bakalım efendim. Kapsam, komisyonu raporunda
sadece hitap etme, teklifler bakımından ele alınmıştır. Oysa kapsam,
gerek kitle bakımından, eğiticiler bakımından, gerek eğitenler veya
başka bir bakımdan ele alınması gerekir kanaatindeyim. Şöyle ki :
Dedim ya, hep kendi kafam dan konuşmuyorum, bu konudaki in
celemelerim sonucunda konuşuyorum. Eğitilecek olan bütün millet,
aynı zamanda beşikten mezara kadar her yaşta kitle bu, hitap edilecek
eğitim kitlesi bu. Bütün millet eğitimcidir. İşte öyle bir halk eğitimi
organizasyonu kuracağız ki, veya buna etkileme alanı mı diyeceğiz, ne
yapacaksak, bütün milleti, hem eğittirecektir, hem eğitecektir.
Bütün yerlerde, her yerde, ev, sokak, mahalle, fabrika. Aklınıza ne
geliyorsa, her tarafta halk eğitimi yapılmalıdır. Gece gündüz demeden,
sabah akşam dem eden yaygın eğitim yapalım; bu şekilde eğitimde
mesafe alınır.
Biz kurslarla bunu verebilecek miyiz? Bir de mevcut durum a
bakalım. Kapsamdaki notlarda değinilmemiş; konferanslar, kurslar
yoluyla eğitim, şu bu... Karşılıklı eğitim... Uzaktan kumandalı eğitim,
m ektupla öğretim falan... İletişim araçları yoluyla eğitim, yani radyo,
televizyon, video; bunlar. Yaygın eğitimle ilgili ve en önemlisi etkileşim
yoluyla ilgilidir. Kendiliğinden eğitim, tabiî eğitim. Vatandaşın kendi
kendini, birbirini eğitmesi, birinin diğerini eğitmesi. Peki, bu nasıl
olacak?
Eğitim çevresi; çevre öyle hazırlanacak ki, hep eğitimci olanı
bulacak. O çevrenin içerisinde eğitiliyorum sanıyor. Bu eğitim müsbete
yöneltilebilecek, bu eğitim mecburen değil, hizmet şeklinde olabilecek.
İşte bu eğitim, halk eğitimidir. Halk eğitimcilerin mahareti, kendisini
burada gösterecektir.

XIII.Miltî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

89

D em ek ki, bunlar sadece rapora alınan ciddi programlarla ol
muyor. D aha başka programlar, daha başka yollar ve daha başka
düzenlenen şeyler.
Saygılarımla efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu.
İbrahim ARIKAN - Sayın Başkan, özel teşebbüsün Şûradaki tek
temsilcisiyim; eğer müsaade ederseniz komisyona ve önemli bir iki
konuya değinm ek istiyorum. Komisyon üyesi olduğumu söylemek
isterim. Ancak, bu söylediklerim rapora geçmedi.
BAŞKAN - Hiç istisna yapmadım. Burada vereceğim emsal, kötü
olur, sirayet eder. Sizin görüşünüzü yazılı alalım olur mu? Anlayışınıza
teşekkür ederiz, sağolun.
Sayın üyeler, Şûra Yönetmeliğinin bir maddesinin bir fıkrasını
sadece bilgilerinize sunuyorum : 14. maddenin (e) fıkrasında Komisyon
lar, nihaî raporlarını, Şûrada alınan kararlara göre düzenler ve toplantı
tutanaklarıyla birlikte Şûra Başkanlığına teslim ederler denilmektedir.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bircan.
RAPORTÖR - Sayın Bakanım, değerli Şûra üyeleri; yaygın eğitim
konusundaki bu Şûraya çeşitli yörelerden katılanlar var. Ancak, çeşitli
başarı ve iyi niyetler bildirenlerin isimlerini sayıyorum. Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Necip TORUMTAY, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Prof.Dr. Sayın Ali BOZER, Devlet Bakanı Sayın Mehmet
K EÇ EC İLER , Devlet Bakanı Sayın Hüsnü DOĞAN, Devlet Bakanı
Sayın Güneş TANER, Devlet Bakanı Sayın Mustafa TAŞAR, Devlet
B akanı Sayın H üsam ettin Ö R Ü Ç , Devlet Bakanı Sayın İbrahim
Ö ZD E M İR , İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU, Kültür Bakanı
Sayın Namık Kemal ZEYBEK, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cen
giz ALTINKAYA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren
AYKUT, Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz TUNCER, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanı Sayın Lütfullah KAYALAR, Millî Eğitim eski Bakanı
Savın Şinasi O R EL, Millî Eğitim eski Bakanı Sayın Haşan Celâl
G Ü ZEL , Sayın Kemal BIYIKÖĞLU. (Alkışlar)
BAŞKAN- Evet, şimdi gündem gereğince, aradan sonra genel
görüşm e ve raporun karara bağlanması. Ondan önce önergelerin
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sunulması. Tabiî arkadaşlarımız önergeleri inceliyor. Yetkili organımız,
bazıları üzerine not koyuyorlar. Önerge adıyla verilmiş olsa da, kavramı,
kapsamı, eğilimleri takviye eden görüşler, açıklamalar, katkılar var.
Onları yeri geldiği zaman arz edeceğim. Onların üzerinde tartışmaya
dahi gerek yok diye düşünüyorum.Tensip ederseniz, aynen uyarız,
görüşlerini ifade ederiz.
‘Prof.Dr. Şerif AKTAŞ ve arkadaşlarının hazırladığı birinci önergeyi
okumak üzere Doç.Dr. İsmail BİRCAN’ı kürsüye davet ediyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurul Başkanlığına,
Yurtdışındaki vatandaşlarımızla çocuklarının çevreye uyumlarının
sağlanması, milî kültürün korunması, vatana bağlılık ve millî birlik ve
beraberliklerinin pekiştirilmesi konularının ilgili kuruluşların uygulama
program larına alınmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut ER, Prof. Dr. Bayram KODAMAN İsmet BİRSEL
Prof.Dr. Şerif AKTAŞ,
Osman Ü N LÜ TÜ R K
BAŞKAN - Evet, önergenin lehinde ve aleyhinde veya üzerinde söz
almak isteyen var mı?...Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İkinci önerge rapora giriyor.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Yaygın E ğitim de Kavram , K apsam ve Eğilim ler Komisyonu
raporunun 2.2.3 nolu paragrafının ikinci satırındaki "Demokrasi eğitim"
ibaresinden sonra, "Çevre eğitimi" ibaresinin de eklenmesini arz ve
teklif ederim.
Doç.Dr. İsmail BİRCAN
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Gerekçe : Günümüz toplumlarında çevre sorunları büyük önem
taşımaktadır. Toplum bireylerinin çevre konusunda duyarlı hale getiril
mesi ve eğitilmeleri gerekmektedir.
RAPORTÖR - Aynı konuda bir önerge daha var :
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Çevre kirlenmesini önleme ve doğayı koruma kavramlarının yaygın
eğitim yapan kurum ve kuruluşların uygulama programlarına alınmasını
arz ve teklif ederiz.
Turgut E R
Prof.Dr. Şerif AKTAŞ

İsmet BİRSEL
Osman ÜNLÜ TÜRK

BAŞKAN - Önergenin aleyhinde, lehinde veya üzerinde söz almak
isteyen arkadaşımız var mı?... Yok.
"Çevreyi ve doğayı" diye birleştirerek hiç açık bırakmadan bu iki
önergeyi birleştiriyoruz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Sayın İsmail KARAMAN’ın kavram kapsam bölümüyle ilgili bir
önergesi var.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Eğitim faaliyetlerinin hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde her
yaş grubu için geleceğin ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal
hedeflerine yardımcı olmak amacıyla köylere, fabrikalara, işyerlerine,
bürolara, dükkânlara, evlere kadar götürülmesi gerekir.
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Genel kapsamlı öneriler 5.6 bölümde, üniversiteler yıllık malî ve
insangücü imkânlarının belli oranlarını halk eğitimlerine tahsis et
melidirler.
İsmail KARAMAN
(DPT)
BAŞKAN- Önergenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz almak
isteyen?... Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Genel kapsamlı önerilerin 5.10 maddesinde yeralan hüküm ters
anlam a gelecek biçimde kalem e alınmıştır. B urada âdeta Avrupa
T o p lu lu ğ u , u lu s a l k ü ltü rü m ü z ü b o z a c a k b ir te h lik e o la ra k
gösterilm ektedir. Bu nedenle anılan m addenin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesinin dış politikamıza daha uygun olacağı görüşündeyiz.
AT, tüm boyutlarıyla sosyal, ekonomik, kültürel yönleri olan
kapsamlı bir entegrasyondur. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve
2000’li yıllara girerken Türkiye’nin Avrupa camiası içinde lâyık olduğu
yeri alabilmesi bakımından entegrasyona hazırlıklı olması ve bunun
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yaygın eğitimin bu konuda
sorumluluk alması gerekmektedir.
Turgut ER
Engin OBA

İsmet BİRSEL
Osman Ü N LÜ TÜ R K

BAŞKAN- Önergenin lehinede, aleyhinde ve üzerinde söz almak
isteyen?... Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler ... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Kavram, Kapsam ve Eğilimler Komisyonu tarafından hazırlanan
raporun Alt Komisyonda oylanması yapıldıktan sonra raporda yer alan
yaygın eğitim kapsamına giren kurum ve kuruluşların hangileri olduğu
m addeler halinde belirtildiği halde, Genel Kurula sunulan raporda bu
kurum ve kuruluşların çıkartıldığı görülmüştür. Raporun aslında yer
alan bu kurum ve kuruluşların genel kurulun oyuna sunulmasını ve
raporda yer alan 'Ö rgün eğitimin tutuculuğu ve katılığı" ifadesinin
rapordan çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Halil GEN ÇO Ğ LU

Nurettin UÇAK

BAŞKAN- Önergenin aleyhinde, lehinde ve üzerinde söz almak
isteyen?...
Buradan oylanmak istenen katılık ve tutuculuk. Sayın Oğuzkan bu
terim lerin ayrı ayrı oylanmasını istiyorlar.
Şu halde tutuculuk ve katıcılık hakkında sayın hocam söz is
temişlerdi; buyurun efendim.
KOMİSYON BAŞKANI (Prof.Dr.Rıfat ÖNSOY) - Sayın Bakanım,
değerli üyeler; bu Komisyon 8,5 saat süren bir çalışma sonuçu bunu
hazırlam ıştır. R aporlarım ızın eksiği olduğu-şüphesiz. Bu hususta
eleştirid e b ulu n an , tam am lam a yapan arkadaşlarım ıza ben ve
arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım.
Değerli arkadaşlarım, bu konuyu aydınlatmak için özellikle söz
istedim. Efendim benin raporum gece saat 11.30’da tamamlandı ve
sabah 9.00’da yaptığımız bir toplantıda komisyonun görüşüne sundu.
O rada da bazı eleştirilere muhatap oldu. Aldığımız eleştiriler üzerine
belirtm ek istiyorum, değerli arkadaşlarımız komisyon üyeleri buradalar.
Yapılan eleştiriler doğrultusunda bu husus Komisyonda değiştirilmiş
bulunm aktadır. Değişen husus sadece bu değil arkadaşlarım, konu istis
m ar ediliyor.... Ben değiştirebilmek kaydıyla Komisyondan yetki aldım
ve sizi temin ederim, değişen husus sadece bu değildir. Bu konu istismar
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ediiiyor. M etin burada, tam beş noktayı değiştirdim. "Efendim, niçin
değiştirdiniz?" derseniz, şimdi onu arz edeceğim ve neyi değiştirdiğimi
okuyacağım. Aynen şöyle : "Yaygın eğitim hizm etlerinde özellikle,
Kültür, Turizm, Sağlık, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Hizm etler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve bu gibi ilgili
kurumlar."
Değerli arkadaşlarım, bu kısmı çıkarmamın iki sebebi vardır. Birin
cisi, diğer kurumlar, kooperatifler vesairenin de ilave edilmesi istendi
ki, m adde bu durum da çok uzayacak. İkincisi, açık söyleyeyim, Diyanet
İşleri Başkanlığının isminin geçmesi bazı arkadaşları rahatsız etti ve bu
h a s s a s h u s u s u n b a s ın d a b a ş k a tü r lü e le a lın m a s ın d a n ve
yıpratılmasından endişe ettiğim için değerli arkadaşlarım la konuşarak
bunu çıkarttım. Ama takdir sizin değerli arkadaşlarım, sizin görüşünüze,
oylarınıza saygım sonsuzdur. Değerli Bakanımın da belirttiği üzere
zaten son söz Genel Kurulundur. Arz ederim.
Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Lehine söz isteyen var mı?... Buyurun.
Prof.Dr.Cemil KARADENİZ- Yaygın öğretim yapacak kurumlarm
tadadı ileride birçok zorluklarla karşılaştırır bizi. Bu gibi şeylerde katı
sınırlamalar koymak, sanırım amacı gerçekleştirmeyi zorlaştıracak. Biz,
diğer bir komisyonda da mümkün olduğu kadar ana ilkeleri belirleyip,
fazlasını koymamaya çalıştık. Böyle belirli müesseseleri, sanki sadece
onlar görevliymiş gibi göstermek, ileride birtakım zorluklara sebep
olacak bunları tadat etm em ek daha doğru kanısındayım.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Buyurun D ündar Bey.
Dündar UÇAR - Sayın Başkan, saygıdeğer Şûra üyeleri; tutuculuk
ve katı kelim eleri, iki eğitim sistem inin kıyaslanm ası nedeniyle
tarafım dan söylenmiştir. Statik ve tutucu, örgün eğitim için kullandığım
tabirdir. Diğeri için kullandığım tabir, dinamik, mobil, değişkendir.
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Y öntem leri tespit ederken, nereye gidiyor diye tespit yaptık. Bu
kelimelerin kaynağı budur. Yoksa, tutuculuktan kasıt, kötü anlamda,
gelişm eyen anlam da değildir; ama örgün eğitim de program ların
değişm esi, yöntem lerin, m etotların değişmesi m üm kün değildir.
D iğ e r le r in d e ise b a z e n b ir ay da k u lla n d ığ ın ız ı ikinci ayda
kullanamazsınız. Sınıfınızda bir gün tiyatro oynarsanız, bir gün fiilen bir
yasta yaparsanız, başka bir gün sadece çocuğa nutuk attırırsınız; yani
yapısı itibariyle fevkalâde farklılık vardır. Bu da, öğretime yaklaşış
tarzını değiştirir. Çok karakteristik bir farklılıktır. Bu kelim eler
beğenilmiyorsa bile, bunun ayrımının yapılması lâzımdır. Bu anlamda
değerlendirilmesini arz ediyorum. Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN- Sayın Dündar, bir dakika... Madem sizden kaynaklandı,
açmış olmak için ifade edeyim; yani bu tutuculuk, dinî ve mistik anlamda
değildir dem ek mi istiyorsunuz?
D ündar UÇAR - ...Kesinlikle değildir efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim... Buyurun efendim.
Zeki SARUHAN - Hepinizi saygıyla selâmlarım. Efendim, bu
raporda yer alan örgün eğitimin tutucu ve katı olduğu ifadeleri, hangi
amaçla konulmuş olursa olsun, çok yerinde ifadelerdir. Bugün Türk
Millî Eğitimi, Millî Eğitim İç Hizmetler Yönetmeliği diye bir belgeyle
idare ediliyor. Bu konuda yayınlar yapıldı. Bu Yönetmelik, Askerî İçhizmetler Yönetmeliğinden olduğu gibi aktarılmış bir yönetmeliktir.
Evet, katırdır, ast-üst ilişkilerini gerektirmektedir, tanımlarını ona göre
yapm aktadır. Bu Yönetmeliği bir tarafa bırakalım. Ders kitaplarının on
onbeş yıl önceki bilgilere dayandığı zaman zaman basında yer alıyor. Bir
yerin n ü fu su , b ö lg elerin d u ru m u , h a rita la rı, h a tta m atem atik
kitaplarında kuruş hesabıyla problemler var. Bunlar ancak çok geriden
değişebiliyor ve bu bakımdan da tutucudur. Ben de onu dinî anlamda
yorumlamadım, değişmeye daha uzun sürede müsait, kapalı olarak
yorumladım. Şu bakımdan da problem var : Bir öğretmenin, resmî
okulda öğrencilerini alıp, 500 metre ötedeki bir devlet tiyatrosuna
g ö tü re b ilm e k için belki sekiz on yerden izin alm ası, bir sürü
serem oniden geçmesi gerekiyor. Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından

96

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

kurulmuş üç kişilik bir komisyon tarafından da olumlu görülmüş ve
rapor verilmiş olacak. Bu ifadelerin metinden çıkarılabilmesi için, yani
resmî okulun tutucu, katı olmadığının ifade edilebilmesi için gerçekten
katılıktan ve tutuculuktan kurtulmak lâzım. Onu kurtardığımız zaman,
göğsümüzü gere gere o ifadeyi çıkaralım. Şimdi yerinde kalması,
gerçekten bize bir uyarıcılık görevi de yapmaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, ama bu kadar büyük bir şey değil.
Biraz abarttınız. Halâ bugüne kadar A tatürk’ten beri uyanmadıysanız,
siz artık uyanmayın -tabiî espri- bu iş uyanış falan değil. Bilimsel bir
o rtam d a çalışıyoruz, bilim sel bir çalışm a, akadem ik bir çalışm a
yapıyoruz. Açınız o zaman, öğretm enlere hitap eden kitabı -Millî Eğitim
Temel Kanunu- Millî Eğitimin Amaçları yalnız resmî ve özel eğitim
kurulularında değil, aynı zam anda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde
ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Millet de böyle olunur;
olunmazsa da başka şeyler olunur. Kanun... Bunları okumuyor muyuz?
Elimizdeki 17 ilkeden birini hiç söylemedim. Ne de açışta ele aldım,
dem ek ki böyle bir fırsat doğacakmış. Şunu hep yazıp söyleyeyim
diyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde. O da 17. madde.
Aksi halde milletleşm e dediğiniz şey olmaz. K avram lar kargaşası
sürüyor. Bilim adamları huzurunda ifade etm ek istemem. Herhalde,
bağlılıkla bağımlılığı karıştırıyoruz. "Biz bağımlılığı istemiyoruz, kişilik
lerimizi yitiririz, başkasıyla özdeşleşiriz." diyor bilim adamları: Bağlılık
istiyoruz. İşte orada " katılık" eğer yanlış çağrışımlar yaptıracak bir
kelimeyse, silinir gider. Hiç önemli değil. Ama siz bazı noktalarda millî
eğitim açısından duyarlı olmak zorundasınız, sorumlu olmak zorundayız
eğer elimizde bunlar varsa. Bırakın hukukî, kanunî yapıya, milletleşme
ve bilimsel gerçeklerin ışığı altında bakınız, eğer bir kültürel kimlik diye
burada savunuyorsanız, bazı bağlılıklar olacaktır, vazgeçemezsiniz. Kim
kadar?... Katoliğin, Hıristiyanın, Musevinin kendi kültürel kimliğine
sahip olduğu kadar. En aşağı onların kadar.Laik devlette, uygulamadaki
sapm alara aldanmayalım, kanmayalım, çok az olan sapm alara da göz
yummayalım, imkân vermeyelim, taviz vermeyelim, yol açmayalım,
fırsat vermeyelim. Çok gerçekçi, bilimsel olarak yaklaşalım, tartışalım,
am a m utlaka bir yerlerde bazı am açlarda, ideallerde, değerlerde,
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ilkelerde, kurallarda birleşelim. Kuralsız, ilkesiz, sorumsuz, bilinçsiz, ne
idüğü belirsiz toplum olunmaz, millet hiç olunmaz, devlet hiç olunmaz
diyorsunuz, yazıyorsunuz kitaplarınızda, yazıyoruz. Onun için, has
sasiyeti yürekten paylaşıyorum. Sanıyorum bu Dündar Bey’den çıkmış.
Oxford Üniversitesinin klâsikleşmiş bir yayını var, "Dünyada Eğitim
Krizi" adında. Oradan mı ilham aldın, ne yaptın? Afedersiniz, kendisiyle
göz diliyle, gönül diliyle ilişkim olduğu için böyle konuştum, yoksa
herhangi bir insana değeri zedeleyici bir davranış olarak demedim.
Sayın Tekışık çıktı, yılların uygulayıcısı, yazarı çizeri. Bir yığın
şikâyette bulundu. İşte onlara bağlı kalırsanız, okul tutucu ve aktarıcı
olur sadece. Okulun bir fonksiyonu, örgün eğitim kurumunun bir
fonksiyonu, kültürü artarm ak değil mi? Halâ 1948 programlarının
kitaplarında kalırsanız, 516 kitabınız var, yazarı, "Benim şu kitabı" atın,
istemiyorum, okutmayın, rakamlar değişti, herşey değişti" diyor. Siz öyle
bir tutucusunuz ki, bırakamıyorsunuz. Ben bu sene bıraktırdım Adam
ölmüş, dilekçesi var, niye tutuyorsunuz? Ben tutuculuğu o anlamda
ifade ediyorum. Bilgi ölmüş, görüş ölmüş, yenileşmiş, değişmiş. İsim
v erm e y ey im , üç k ita p var, ikisinin y azarı, "K itabım ı çık arın
uygulamadan, biz üzülüyoruz, utanıyoruz" diyorlar. Hayır çıkarılmıyor.
Çünkü, yerine yenisi üretilmemiş. Şu üretim fonksiyonu, üretici, yaratıcı
hep lafta kalıyor. Yapın yarışmayı, o zaman görürsünüz. Sayın Saruhan’ı
da hiç üzmeyecek veya uyanış noktasında hassasiyetini dile getirmeye
imkân vermeyecek şekilde gerçekten de hep birleştiğimiz konsensüs
olur, anlaşma olur, uzmanlaşma olur. O bakımdan katılıyorum. Kitaplar
eskiyor, biz eskiyoruz, çağ değişiyor, gelişiyor, roket hızı deniyor, bunlar
hep deniyor. Bunlar doğruysa, bu olanlar yanlış. Görüşe katılıyorum.
Yanlış değil, noksan, tamamlama, yenileme, değişme, gelişme, ilerleme
dediğiniz şeyler.
Buyurun Feyzi Bey.
Doç.Dr.Feyzi ÖZ - Sayın Bakan, sayın üyeler, Komisyonumuzun
Divanıyla da görüştük. Bu Şûra, yaygın eğitim üzerinde çalışan bir
Şûradır. Bu bakımdan örgün eğitimin bir eleştiri yönü olmamak lazım
gelir. Bu itibarla bu maddenin aşağıdaki şekilde olmasını yüksek tas
viplerinize arz ediyorum :
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Bir başka eğilim ise, "yaygın eğitimin metot, teknik ve materyaller
yönünden örgün eğitimin önüne geçmesine çalışılmalıdır."
Bunu böyle deyip, burada kesmek ve de bu görüşe göre örgün
eğitimi bir nevi tutarlılığı, katılığı vesaire yönlerden eleştiren bir yola
gitmeyelim ve burada bir cümleyle sonuca varalım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Komisyon Başkanı da bu konuda takdiri heyetinize bıraktı.
Bunların ışığı altında yanlış anlam alara da yol vermeyecek bir yaklaşım
daha gerçekçi olur mu, olmaz mı, bunu oylarınız belirleyecek.
Buyurun efendim.
Hüseyin Hüsnü TEK IŞIK - "Örgün eğitimin önüne geçmelidir"
şeklinde değil de, "Örgün eğitimden daha elastikî olmalıdır." şeklinde
olabilir mi?
BAŞKAN - O esneklik çok yerde kondu, ama "esnek" kelimesini
koyabiliriz ve zaten esnek olmak zorundadır, yaygın eğitimin ilkelerin
den biri de odur. Sizin bu öneriniz de not alındı.
Efendim, şimdi Komisyon Başkanı ana metni heyetinizin takdirine
bıraktı, bir de değişiklik teklifi var. O zaman bunun usulü olarak yine
oylama yapacağım.
Cezmi BİREN - Sayın Bakanım, hiçbir şey yazmayalım, maddeyi
m etinden çıkaralım.
BAŞKAN - Bu durum da üç teklif oluyor, bunları sırasıyla ayrı ayrı
oylarınıza sunacağım : En aykırı teklif olan tam am en çıkarılmasını kabul
edenler... Sayın Ö z’ün teklif ettiği düzenlem eyi kabul edenler...
Komisyonun metnini kabul edenler... 567 oyla tam am en çıkarılması
kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
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(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
R aporun ikinci sayfa "öneriler" kısmında belirtilen Yaygın Eğitim
Terimleri Sözlüğünün, Millî Eğitim Terimleri Sözlüğü olarak değiştiril
mesi ve yaygın eğitim terimlerinin orada ayrı bir bölüm olarak yer
almasını arz ederim.
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK
BAŞKAN - Aleyhinde söz isteyen?... Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Anne ve babanın çocuklara karşı olumlu bir tutum ve davranış
geliştirmelerine yardımcı olmak, anne ve babaların çocuklarıyla nasıl
sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatm ak amacıyla İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından ana
baba okulları açılmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışmanın, Millî
Eğitim Bakanlığının fon kaynaklarından yararlanılarak üniversitenin
y ö n e tim in d e , Ü n iv e r s ite - B a k a n lık işb irliğ iy le y u rt ç a p ın d a
yaygınlaştırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını arz ederim.
Prof.Dr. Halûk YAVUZER
BAŞKAN - Aleyhinde söz isteyen?... Buyurun.
Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI - Sayın Başkan, bu teklifi kabul
etm ek mümkün değildir. Gerçekten yaygın eğitimin ana baba okullarına
dönüşmesinde fayda vardır, buna inanıyoruz; ancak.......
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BAŞKAN - Yaygın eğitimin ana baba okullarına dönüşmesi değil,
yaygın eğitim içinde bunun da yer alması isteniyor.
Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI - Tabiî, yaygın eğitimin içerisinde
ana baba okulları da açılarak faaliyette bulunmasında fayda vardır.
Ancak önerge bu şekliyle, sanıyorum şu anda görüşmekte olduğumuz
gündem m addesiyle doğrudan ilgili değil. Ç ünkü , Millî Eğitim
Bakanlığıyla m üşterek bir projenin başlatılması yolunda bir tekliftir. Bu
apayrı bir gündem maddesi olarak alınabilir veyahut da başlıbaşına
B ak an lığ ım ıza b aşv u rm ak suretiyle ark a d a şla rım ız bu projeyi
yürütebilirler. Biz burada şunu yapabiliriz : Yaygın eğitim içerisinde ana
baba okullarının yaygınlaştırılması konusunda bir ilke kararı alabiliriz.
BAŞKAN - B aşka görüş v ar m ı?... Yok. Ö n erg e sahibinin
söyleyeceği bir şey var mı?
Prof.Dr.Halûk YAVUZER - Hayır
BAŞKAN - Benimsiyorsunuz. O halde şöyle oylayabilir miyim? Ana
baba okulu uygulamasının yaygın eğitim kapsamı içindeki faaliyetlerden
biri olarak kabulü, am a işbirliği konusunda ayrı başvuru suretiyle
Bakanlıkla yapılacak işbirliğinin sonucu olarak ele alınması.
Ana baba okulları faaliyetlinin kapsam içine alınması hususunu
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... E tm eyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
(Ö N E R G E)
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
H er düzeydeki okulumuzda gelişme eğitimiyle yetişmiş kişilerde
oluşan bir yetişkin eğitimi bölümü kurulmalıdır.
Gerekçe : Çeşitli eğitim düzeylerinde çocukları olan ve çeşitli sosyo
ekonomik sınıflardan gelen yetişkinlerin ihtiyaçları farklılık göstereceği
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için kurum lar düzeyinde yapılacak eğitim faaliyetleri daha yararlı
o laca k tır. Bu birim eğitim kurum larıyla organisazyon k u ra rak
çalışabilir. Ayrıca korum a dernekleri aracılığıyla makul ücretler
alınarak okul bütçesine katkı sağlanabilir.
Dr. Günseli MALKOÇ
BAŞKAN - O rganizasyonla ilgili bir tekliftir. O rganisazyon
K om isyonu R ap o ru n u n okunm ası sırasında dikkate alınm asını
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum ;
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Aşağıdaki tekliflerimizin okunan ve Eğitimde Kavram Kapsam ve
Eğilimler R aporuna Eklenmesini arz ve teklif ederim.
1. Alt komisyon raporunun ikinci sayfa, ikinci maddesi olan "hedef
kitle" bölümünün ikinci maddesinin üçüncü paragrafının çıkarılarak
"(hedef kitle Beşikten mezara kadar her yaştaki ve yerdeki vatan
daşlarımızın tamamıdır.)" şeklinde yer alması.
2. Ayrıca, ikinci yıla kadar yaygın eğitim hedef kitlesinin en az yüzde
15’ine eğitim götürülmesi benimsenmektedir.
3. Yaygın eğitim faaliyetlerinin yüzde 3G’u istihdam edilmiş
kişilerin, yüzde 40’ı temel meslek eğitimi, yüzde 30’u genel yaygın eğitim
alanında gerçekleştirilmelidir.
M addelerinin eklenmesi uygun olacaktır.
Selahattin AKSOY

Ahmet ALTINIŞIK
Necati ÖNAL

BAŞKAN - Önergede üç husus var, bu üç hususu ayrı ayrı oylamak
gerekecek.
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Ahmet ALTINIŞIK - Ö nergenin birinci m addesinin ra p o ra
alınm asını, 2.. ve 3. m addesinin tem enni olarak kalm asını teklif
ediyorum.
BAŞKAN - "Komisyonumuzda beliren başka bir görüşe göre hedef
kitle, yaygın eğitimde büyük kentlerin çevresinde oluşan ve kentlerle
b ü tü n leşm e çabasında olan m arjinal kesim ile geliştirm e... öne
alınm am ış kırsal kesim olmalıdır." şeklindeki ibarenin rap o rd an
çıkm asını ve h ed ef kitlenin herkesi kapsam asını talep ediyorlar
önergenin birinci maddesinde.
BİR UYE - Sayın Başkan, "beşiktan mezara kadar" ibaresi çıkarılsın.
BAŞKAN - O bizim atasözü haline gelmiş güzel sözlerimizden biri,
am a yeni çağrışım yaptırmasın diyoruz.
BİR UYE - Efendim bir takım yanlış anlaşmaların olmasından
endişe ederim. Komisyon raporunda ortaya çıkan bir görüştür, bir karar
değildir.
BAŞKAN - Açıklamanız doğrudur, komisyonun görüşüdür, buraya
aksetmiştir, ama sonunda Komisyon kararı haline dönüşmüştür.
Buyurun.
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL- Teşekkür ederim Sayın Bakanım.
Önemli gördüğüm için söz aldım. Bizim bir yandan 1739 sayılı
yasamız, bir yandaYaygın Eğitim K urum lan Yönetm eliği, yaygın
eğitimin hedef kitlesini çok açık bir biçimde belirlemiş bulunuyor,yeni
bir tanım getirmeye hiç gerek yok. Çoğunuz biliyorsunuz ama, bir
hatırlatm a ihtiyacı duyuyorum: "Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine
hiç girm em iş ya da herhangi bir kadem esinde bulunan veya bu
kadem eden çıkmış bireylere" diyor. H edef işte budur. Şimdi, aslında bu
herkesi kapsar.
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Efendim, H acettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde daktilo dersi
öğretilmez ama çocuk daktilo yazmayı öğrenmek ister, Halk Eğitimi
M erkezine gider, daktilo kursu alır. İşte örgün eğitim kurumunun
öğrencisidir, ama bir yandan da daktilo kursu nedeniyle yaygın eğitim
program ından yararlanır; yani geniş bir olay.
Şimdi, kitle budur; fakat kalkınmış ülkeler dahil hiç bir ülkenin, bu
geniş kit4enin sürekli değişen ihtiyaçlarına anında yeterli cevap vermesi
mümkün değildir, kaynaklar buna müsait değildir. Öyle olunca, ülkeler
kendi şartlarına göre, kendi imkânlarına göre zaman zaman öncelikli
gruplar belirlerler. Dünya çapında kabul edilmiş öncelikli gruplar var,
okumaz-yazmazlar, pazarlayabilecek bir beceri sahibi olmayanlar, işsiz
ler ve bir hüneri, becerisi olmayanlar, ki bunlar içerisinde işsiz gençler,
işsizlerin içerisinde bir öncelikli alt grup oluştururlar. Kırsal kesimde
fakir halk, gecekondu bölgelerinde fakir insanlar, bunlar öncelikli
gruplardır. Kadınların bir kesimi, öncelikli gruplardır. Okumaz-yazmaz,
bir iş sahibi değil vesaire, bunlar öncelikli bir gruptur. Ağırlıkla okumazyazmazlığm hüküm sürdüğü, işsizliğin hüküm sürdüğü, ekonomik
bağımsızlığın bulunmadığı bir grup vesair...
Şimdi, Türkiye’nin öncelikleri nelerdir, yasalarda bunlar yok.
Kom isyondan öyle anlıyorum ki, öncelikli gruplarımız konusunda
tartışm alar olmuş ve çeşitli görüşler ortaya çıkmış. Zaten raporda da,
öncelikli gruplarımız şunlar olsun diye bir karara varılmamıştır. Bir
arkadaşım ızın da oradan ayakta belirttiği gibi, "şu, şu, şu teklifler
olmuştur." deniliyor ve sonunda da sanıyorum bir bütünleyici bir madde
gelmiş, tartışmayı yansıtmış ve diyor ki, "Ortaya çıkan görüşler bu ol
m akla b e ra b e r h e d e f kitle açısından, önceliklerin, toplum daki
değişm elerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre değişim potansiyeli
taşıdığı görüşünden hareketle bir öncelikler sıralaması yapılması yerine,
biz şimdi yapalım bunu, aralıklarla önceliklerin gözden geçirilmesinin
daha uygun olacağı görüşü hâkim olmuştur." Bu, şu demektir: Yaygın
eğitimden sorumlu kuruluşlar zaman zaman öncelikli gruplarını gözden
geçirsinler, belirlesinler, programlarını ağırlıkla o tarafa götürsünler gibi
bir teklifle karşı karşıyayız. Bu nedenle ben, hiç bir değişiklik
yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanısındayım.
Saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN- Başka söz almak isteyen?... Buyrun.
Ahmet ALTINI ŞIK - Sayın Başkanım, değerli üyeler, bu teklifi
getirmemizdeki neden, bu paragrafta, Komisyomuzda beliren başka bir
görüşe göre: " H edef kitle, yaygın eğitime büyük kentlerin çevresinde
oluşan ye kentlerle bütünleşm e çabasında olan marjinal kesim ile
gelişmeden yeterli payını alamamış kırsal kesim olm alıdır." ifadesinden
kaynaklandı. Burada hedef kitle, vatandaşlarımızın bir kısmını hedef
almaktadır. Şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı hedeflem em ekte şehir
lerimizin dışındaki kırsal kesimdeki vatandaşlarımız hedeflendiği için
biz, "beşikten m ezara kadar" ifadesini koyduk. Bunu açıklamak istedim.
Arz ederim.
BAŞKAN - Aynı konuda bir önerge daha geldi, okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Birinci Komisyon raporunun ikinci sayfasında hedef kitle olarak
belirtilen bölümün aynı kalmasını, ancak bu bölümün sonuna aşağıdaki
paragrafın eklenmesini öneririm.
"Ancak yaygın eğitimde hedef kitle, yaşam boyu eğitim anlayışına
göre her yaş grubunu kapsamalıdır."
Prof.Dr.Kemal G Ü Ç LÜ O L
BAŞKAN - Şimdi Divan olarak görüştük, biz burada 2.1.1.’in
üçüncü p arag rafın a bakıyoruz, bir öncelik söz konusu. Kapsam ı
daraltm ak, sınırlamak, Kanunda belirtilen örgün eğitimin yanında,
dışında, hatta içinde yaygın eğitim faaliyetlerinin tümünü, kapsayan,
tüm ünü kapsaması gerektiği görüşüne, ilkesine, kuralına ters bir şey
getirilmiyor gibi geldi bize. Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki, Sayın Güçlüol da,
m adem öyle, en sonunda bunu tekrar belirtelim, pekiştirelim anlamında
bu teklifi getirmiş oluyor.
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Şimdi teklifleri sıralıyorum: Birinci teklif, aynen kalması teklifi.
İkincisi, ilk önergede belirtildiği üzere, birinci fıkra oylansın, diğer ikisi
için tem enni kararı alınsın teklifi. Üçüncüsü, aynen kalmasıyla birlikte
önergedeki Sayın Güçlüol’un teklif ettiği cümlenin ilâve edilmesi şek
linde. Şimdi sırayla oylayacağım.
Aynen kalmasını kabul edenler... İlk önergede belirtilen birinci
m addenin kabulü ile diğer iki maddesinin tem enni olarak kabulü
hususunu kabul edenler... Sayın Kemal Bey’in teklifini kabul edenler...
Ekseriyetle aynen kalması kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Yaygın eğitim de K avram , K apsam ve Eğilim ler Komisyonu
R aporunun 2.2, 4.3.1 ve 4.4.1 maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesi için gereğini arz ederim.
2.2’nin altına 2.2.4 olarak; "Okuma yazma temel eğitim ve tam am 
lama eğitimi programları" ibaresi eklenmesi;
4.3.1. "Yaygın eğitim yoluyla ya da kendi kendine öğrenme yoluyla
elde edilen bilgi ve beceriler yetişkinlerin örgün eğitim sistemine
girişinde ve iş hayatında değerlendirilmelidir." ibaresinin eklenmesi;
4.4.1 bölümü için, "Yaygın eğitim hizmetlerine duyulan ihtiyacın
gerçekçi bir biçimde belirlenmesi için ulusal, yerel ve gruplar düzeyinde
sürekli araştırm alar yapılmalıdır." haline getirilmesi.
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL
BAŞKAN- Buyurun efendim.
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL - Efendim, Komisyon raporunda şöyle
deniyor: "Hazırlık dokümanında şu üç şey görülüyor. Okuma-yazma
programları, sosyal kültürel programlar, meslek kursu programları.
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B unları şu n larla zen g in leştirelim .” Şimdi ben değişikliği yukarı
koyamadım; çünkü hazırlık dokümanında okuma-yazma programı yer
almış, Komisyon onu tekrar ediyor. "Bunlar var, ama şunlar da eklensin"
diyor. Muhtevaya zenginlik getiriyor. Komisyonun gözünden kaçan bir
husus olmuş burada. Bu olay okuma-yazma programı değil. Okumayazma tem el eğitim ve tam am lam a eğitimi program larıdır. Bunu
aşağıya 2.2.4 olarak "Okuma- yazma temel eğitim ve tam am lam a eğitimi
program ları" biçim inde okum a-yazm a program larının bir genişlik
içerisinde ele alınmasını sağlayacak bir madde koymak için.
BAŞKAN- O maddeyi teklif ettiniz mi?
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL - Metni teklif etmedim, ama bu hale getiril
mesini teklif ettim.
BAŞKAN- Aleyhte söz isteyen?... Buyurun.
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - Efendim, buradaki örnek, sizin hazırlık
programınızdaki durum u açıklıyor. Okum a yazma program larına daha
değişik şeyler eklenebilir, ama eğer biz bunu zenginleştireceksek, bunun
tüm ünü zenginleştirm em iz gerekiyor ve bunun tüm ünü değiştir
meyeceksek olduğu gibi kalsın.
BAŞKAN - Siz Sayın B ü lb ü l’ün g ö rü şü n ü n aksine bir şey
söylemediniz. Başka şeylerin de konulması gerektiğini belirtiyorsunuz.
Bu gerekçeyle tüm ünün ele alınması ve yeniden yazılmasında yarar var
diyorsunuz. Bu en aykırı teklif oluyor. Eğer bunu kabul ederseniz, bu
maddeyi Komisyona havale edip, teklif sahibi arkadaşlarla beraber
tekrar bu maddeyi yazdırmamız lâzım.
Buyurun Sayın Metinel.
Enver METİNEL - Okum a-yazm a konusundaki bu m addeye
sadece bir kelime ilâvesini teklif ediyorum, herhalde unutulmuş; o da
"fonksiyonel okuma-yazma."
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bülbül.

XIII.Miltî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

107

Prof.D r.Sudi BÜLBÜL - Sayın E nver M etinel H ocam hoşgörsünler, bir noktayı açıklamama müsaade ediniz.
E fe n d im , fonksiyonel okum a-yazm a kavram ı 1965 yılında
T ahran’da toplanan ve okuma-yazma konusunda UNESCO tarafından
düzenlenen bir toplantıda ortaya çıktı ve ondan sonra herkes buna
sarıldı. Biliyorsunuz, Türkiye’de de biz dış kaynaklardan yardım alarak
fonksiyonel okuma-yazma programları geliştirdik ve uyguladık. Son
radan dünyada bir şey belirdi, "fonksiyonel okuma-yazma, eşittir, mes
lek eğitimi" gibi bir eğilim doğdu. Çünkü, örneğin demirci bir grup var,
"Ben okuma-yazma öğretirken demirciliği öğretmeliyim, demircilik
öğretirken de okum a-yazm a öğretmeliyim" biçim inde ele alındı.
Fonksiyonel okuma-yazma bu demektir ve neticede fonksiyonel okumayazma program ları meslek eğitimli olmaya başladı ve bu sefer dünyada
bir şey doğdu. Nitekim, 1972 yılında Tokyo’da toplanan UNESCO
Ü çüncü H alk Eğitim i K ongresinde "fonksiyonel okum a-yazm a"
terimine karşı çıkıldı ve bu atıldı. Şimdi biz yeniden 1965’e döneceksek
evet. Ama; bu 1972’de vazgeçilen bir kavramdır, lütfen dikkatli olalım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Sanıyorum amaçta birleşiyorsunuz. Burada önemli olan
şu: Sayın Dekanın ifade ettiği gibi, burada tümünü mü ele alacağız?
Buyurun efendim.
Servet DEVELİĞLU- Efendim, bu "fonksiyonel" tabiri tutmuştur.
Şu konferansta şöyle yorumlandı, bu konferansta böyle yorumlandı,
bunlara saygımız vardır. Ancak, yıllardır uygulanan tatbikatta bu
tutmuştur. Vatandaş herhangi bir halk eğitimi etkinliğinde okuma-yazmayla beraber hobisi olan, ilgisi olan bir alanı da öğrenmesi, herhalde
faydalı ve yararlı bir olaydır. Bu itibarla "fonksiyonel" tabirinin aşağı
yukarı 20-25 senelik bir mazisi var, aynen muhafaza edilmesinden
yanayım, bir sakıncası da yoktur. H atta yapılan faaliyete de anlam, değer
ve m ana kazandırmaktadır.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN- Şim di y anlış a n laşılm asın , "fonksiyonel eğitim "
k a v r a m ın a k a r ş ı k im se y o k . O k u m a -y a z m a k a v ra m ıy la
bağdaştırılmasının artık bu dönemde yeni kavram içine girdiği ifade
ediliyor. Sayın Bülbül öyle ifade etti. Bana öyle geliyor. Yani, fonksiyonel
yaygın eğitim, işe dönük, üretime dönük, hiç karşı olan yok. Bunlar şart
diyoruz. Onun için verilen program larda da genel kültür, genel yaygın
eğitim miktarları daima az tutuluyor. Halbuki onun kültür boyutu çok
önemli ve Türkiye için kazandırmak istediği millî birlik duygusu, bilinci
açısından çok değeri var. B unların ışığı altında m etnin yeniden
düzenlenmesi gibi bir teklifle huzurunuza çıkarsam şaşırmayın.
Buyurun.
Prof.Dr.Cemil KARADENİZ - M odern fiziğin önemli bir prensibi
var; belirsizlik prensibi. Belirsizlik prensibi der ki, "Bir şeyi ne kadar
kesin olarak tarif edeyim, belirleyeyim dersek, o kadar belirsizleştiririz."
Onun için böyle genel ilkeleri belirtilen şeylerde uzun yazmak, çok
teferruatlandırm ak, çok kesin belirtmek dem ektir ve yanlışlara sebep
olur. Şimdi burada edindiğim intihaya göre, fonksiyonel okuma-yazma
dendiği vakit, 1965 senesiyle 1970’lerin ortalarında bu kavram ın
tamamıyla değiştiğini görüyoruz. Halbuki bizim burada yapacağımız
şey, bir temel millî stratejidir, onu tespittir. Onun için, bu kadar ayrıntıya
inmeyelim, mümkün olduğu kadar sadece ilkeleri belirleyelim.
BAŞKAN- Burada uzun yıllar Şûralarda görev alan arkadaşlarımız
var. Ağırlık on lard a olduğu için çerçeveyi çizm ekle yetiniyoruz.
Hocamızın uyarısına yürekten katılıyorum.
Teklifler şunlar: Metnin aynen kalması. İkincisi, Sayın Güçlüol’un
bir cümle ilâvesi teklifi. Üçüncüsü, önerge sahibinin görüşünü oyunuza
sunacağım. Dördüncüsü, metnin tümünün, ana metne sadık kalmak
kaydıyla bu görüşlerin ışığı altında, Sayın Dekanımızın ifade ettiği
noksanlıkları da tamamlayacak şekilde...
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - Ana metin kalırsa bunun oylanmasına
ihtiyaç yok.
BAŞKAN - B uyurun efen d im .
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Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - Efendim, geç vakitte söz alıp vaktinizi
öldürm ek istemiyorum, çok özür dilerim.
Burada Komisyonumuzun çok değerli üyeleri şunu yapmışlardır:
Bizim hazırlık çalışmamızda şunlar, şunlar, şunlar vardır, bu hazırlık
çalışmalarına şunların, şunların ilâve edilmesi de yararlı olur demişler
dir. Bu bir örnek verm ekten ibarettir. O açıdan ele alırsak, bana göre
herhangi bir değişikliğe gerek yok. Fakat, çok değerli hocamız Sayın
Bülbül’ün baktığı açıdan bakarsak, maddenin tümünü yeniden ele alıp
yazmamız gerekir diyorum. Aynı kalırsa, önerimi geri alıyorum. Yeni
baştan ele alırsak ne yapacağız? Müsaade ederseniz o konuda da bir
şeyi açıklamakta yarar var.
Şimdi b u ra d a verilen örn eklerde genellikle "okuma-yazma"
deniliyor. Onu düzenleyebiliriz, doğru; ama bu ana metinde yer aldığına
göre, başka yerlerde zaten biz bunu açıklıyoruz. Burada sadece "sosyal,
kültürel kurslar, meslek kursu" diyor. Aslında biz kurslarla hiçbir yere
gidemeyiz. O zaman şöyle dememiz lâzım: Hazırlık metninde şunlar,
şunlar deniyorsa da, çağdaş yaygın eğitimde şu, şu, şu konular yaygın
eğitimin kapsamına girmektedir. Bunun başında da hepinizin bildiği gibi
televizyon başta gelir, gibi ilâveler yapıp maddeyi yeni baştan ele
almamız gerekir diyorum. Yalnız, eğer bu sadece bir örnek olarak kabul
edilecekse, değiştirilmesine de gerek yok derim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Ben burada bir şey teklif edebilir miyim? Şu "kurs"
kelimelerini atsak ne olur? Yani desek ki, "Okuma-yazma temel eğitim
ve tam am lam a programları, sosyal-kültürel programlar, meslekî-teknik
programlar." Kursla bağlanmazsınız, her şeyi de yaparsınız. O zaman
uygun mu?
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - O zaman tümünü yeniden ele almak
lâzım.
BAŞKAN- Buyurun efendim.
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Prof.Dr.Yahya AKYÜZ - Efendim , O rganizasyon Komisyonu
raporunda yarın belirtilecek olan şöyle bir durum var: Kitle iletişim
araçlarının okul ve ailenin eğitim ini bazen desteklem ediği, onu
yıprattığı yolunda bir görüş var. Fakat o Komisyonda olduğum için, bu
komisyonu da çok ilgilendiren konuda ancak burada konuşabileceğim.
Şimdi, Komisyonun raporuna eklememizde yarar gördüğüm bir
husus var, ama nereye eklenir, bilemiyorum. Şöyle bir bilginin yeralması
kanımca çok önem taşıyor: Okullarımızda öğretmenlerimiz, öğrencileri,
k itle iletişim a ra ç la rın ın y a y ın la rın d a k a rşıla şa c a k la rı çeşitli
şartlandırm alara ve olumsuz mesajlara karşı uyanık, bilinçli ve direnç
gösterecek biçimde yetiştirmeye çaba harcamalıdırlar. Bu, milletine
bağlı, fakat bağımsız kafalar yetiştirm ek dem ektir. H aber, ilgi ve
mesajların gittikçe artan bombardımanı altında kaldığımız çağımızda
kanımca bu, okulun en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Tabiî
bu konu, üstün nitelikli öğretm en yetiştirilmesiyle çok yakından ilgilidir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Anayasa’da ve Millî Eğitim Temel K anunu’nun Amaçları arasında
olan, uyanık, bilinçli olmayı getirdiniz. Çok doğrudur, kültürel kimlik
açısından program lara girme yeri burasıdır. Ama ağırlıkla belirtmek
g e r e k ir ih tiy a c ıy la b u n u b e lir ttin iz , o n u n da b u n u n iç in d e
değerlendirilmesi lâzım. Çünkü, bunları belirten amaçlar yazılı olduğu
için belki komisyondaki arkadaşlarımız bunu almadı, nasıl olsa bunlar
Millî Eğitim Temel K anunu’nda, Anayasa’da yazılı diye. Çağdaş eğitim
anlayışında da bugün bilim adamları, "Çağdaş olmak, kendi kendine
olabilmek." diyor. İnsanın kendi kendine olması nasıl olacak? Kendini
kendi yapan kültürel değerlere, inançlara, ideallere bağlı ve sadık
kalarak. İşte onu da koyalım diyorsunuz.
Buyurun.
Cavit BİNBAŞIOĞLU- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; buradaki
doküm anda üç husus sayılmış. Komisyon bunu aynen benimsemiş.
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Fakat biraz noksan görmüş, noksanlık da şu: Biz burada sadece okumayazma programı, sadece sosyal, kültürel kurs programları, meslek kursu
progrram ları mı uygulayacağız? Yoksa, bunları takviye edecek nitelikte
bilgilerle mi gelmeliyiz? Yani, biz buraya, onları tamamlayıcı nitelikte
olan kültürel ve sosyal bilgilerle gelmeliyiz. Gerçekten buna ihtiyacımız
var arkadaşlar. Burada hayat bilgisi derslerinde olduğu gibi, kişinin
çevresine uyum unu, yurttaşlık bilgilerine vukufiyetini sağlayacak
nitelikte başka bilgilere de ihtiyaç vardır. İşte o başka bilgileri de
program lara alabilmek için bu m addeler konmuştur sanıyorum. O
itibarla ben, bu maddenin bütünüyle aynen kalması taraftarıyım. Yani,
bizim endişelerimizin cevabı bunun içinde var. O açıdan değişikliğe
gerek yok diye düşünüyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Bu g ö rüşlerin i ifade ed en ler, Ş uradaki hüküm lerin altında
görüşlerini bulam ayacaklar mı acaba? Mesela, 2.2.3’te deniyor ki,
"demokrasi eğitimi." Ondan önce ikinci cümlecik, "Yaşadığı toplumda
hak ve görevleri konusunda bilinçlendirme." Sayın Akyüz’ün değindiği,
benim de Anayasa, Millî Eğitim TemeFKanunu’nda var dediğim şeyler
bu alt başlık altında sıralanmaz mı? Sıralanır. Başka neyi yapacaksınız?
Bu böyle ifade edilmiş.Kanunu açarsınız, millî ve manevî değerlerine
bağlı, falan falan diye sıralarsınız. Bu, "yaşadığı toplumda" dediği zaman,
üyesi olduğu anlamınadır. Aslında ve belki orada eksiklik odur. H er
gittiği toplum a uyumlu değil, önce kendi toplumu. Belki o noksanlık gibi
görülebilir, am a bunun alt başlıklarında bu olabilir diye düşündüm.
A slında yaygın eğitimin K anundaki am açlarına bakarsanız, millî
kültürümüzü koruyucu, geliştirici, falan falan nitelikler diyoruz. Yine
2.2.3’te "katılımcı insan tipi yaratmak" diyoruz. Bu da bizim çoğulcu
d e m o k ra sin in g erek tird iğ i eğitim in özelliğidir.E ğer dem okrasi
bildiğimiz gibi katılmaksa, onun hepsi var gibi geldi bana, Demek ki,
bundan sonra yapılacak çalışmalarda iyi tarif etmek lâzım. Yine de
noksan yok mu? Var. Başa geliyorum, 2.2.2’de "Ev ekonomisi" var. "Ev
ekonom isine dönük program lar ayrı kapsamda düşünülmemelidir,
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daha önem verilmelidir." biçiminde var. Baştakinde de, "Okuma-yazma
program lan" var. G erçekten bir temel eğitim ve tam am lam a noksan. Bu
işe, "temel eğitim ve tamamlama" ilavesini yaparsak biter gibi geliyor
bana. Temel eğitim dediğiniz zaman her şeyi veriyorsunuz, "okumayazma" demeseniz de veriyorsunuz. Bu çerçeve içinde bir iki değişiklik
mi yapalım? Yoksa, Komisyona iade mi edelim?
Buyurun Erkan Bey.
E rkan UÇAR - Efendim, konu, "okuma-yazma" diyor. Ben okuyupyazma hususunda konuşmak istiyorum. Konu gerçekten önemli, fakat
konuyla ilgili olarak konuşan hocalarımız da bu konuda çok değerli ve
önemli.
Benim teklifim şu: Bu maddeyi, bu konuda konuşma yapanlara bir
komisyon teşkil ettirip verelim, yarın olgunlaştırılmış şekilde komisyona
getirsinler. Böylece kendi çerçevesini, kendi yapısını bulmuş olacak.
M adde ü zerin d e konuşm ak daha kolaylaşacak. Böylece, şurayı
çıkartalım mı, burayı ekleyelim mi, bunu düzenleyelim mi gibi oylamalar
da ortadan kalkmış olacak.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, bana yardım ettiniz, ben de o noktaya
gelmek istiyordum.
Teklifleri toparlıyorum: Birincisi, aynen kalması teklifi. İkincisi,
demin arz ettiğim ve başka hazırlık dokümanında "okuma-yazma" yer
aldığı için burada "temel eğitim ve tamamlama" diyemediğimiz için onu
bir yerde söylemek suretiyle o boşluğu doldurma şeklinde bir alternatif.
Üçüncüsü, tüm ünü aynı Komisyona iade etm ek suretiyle burada yapılan
konuşmaların ışığı altında bunu yarın oylamaya sunmak.
Komisyona iade edilmek suretiyle burada yapılan konuşm alar ışığı
altında yeniden düzenleme hususunu: Kabul Edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir. Şimdi bunu Komisyona veriyoruz. Sudi Bey, Sayın
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Dekan, Sayın Binbaşıoğlu, Enver Hoca, Akyüz Hoca da girsin bu
komisyona.Komisyon bu arkadaşlarımızın görüşlerinden de yarar
la n a ra k m etni yeniden düzenlesin. U sulüm üz gereği yetki yine
Komisyonundur.
Buyurun efendim.
Zeki SARUHAN - Sayın A kyüz’ün, kitle iletişim araçlarının
bom bardım anından öğrenciyi korum a konusunda bir önerisi oldu.
Hangi kaygılarla, bunu bilmiyorum. Ancak bunun şöyle bir noktaya
gidebileceği endişesi oldu bende, onu arz etmek istiyorum. Bugün
o k u lla r ım ız d a ö ğ r e n c ile r im iz g a z e te o k u y a m a m a k ta ve
alam am aktadırlar. A nkara’nın orta dereceli okullarından yalnız Fen
Lisesinde 5 günlük gazete alınıyor. Şimdi zaten televizyonu saymazsak,
kitle iletişim araçlarıyla öğrenci arasında büyük bir uzaklık var. Eğer
bunu da bir bom bardım an sayarsak, öğrenciyi bundan uzaklaştıracağız.
Oysa, Türkçe eğitim program ından da bizim Türkçe öğretmenleri
o la r a k h e r ö ğ re n c iy e g ü n lü k g a z e te le r i iz le m e a lış k a n lığ ı
kazandırmamız isteniyor.
BAŞKAN - Sayın Saruhan, bir şeyi karıştırıyoruz. Siz hep olaylarla
ilgilisiniz. Biz olması gerekenle ilgiliyiz. Eğitim kavramında çok farklıyız.
Yani, galiba eğitim meselesinde kavram larda birleşemiyoruz. Ben
birkaç toplantınıza katıldım. Sayın profesör alanında uzman, yeteneği,
niteliği, eserleri ortada. Bilim adamları da burada. Şu ifade ettiğim söz
tam am en bilimsel. Başkanlığın bana verdiği yetkiyle sizi susturmak için
değil. Eğitim, olaylarla değil, olması gerekenle uğraşır. Olaylar, olanı
temsil eder. Eğitim, olması gerekeni arar ve bunu temsil eden de
değerlerdir. Bilim adamları böyle öğretiyor, kitaplar yazıyor. Sizinki
uygulama hatalarıdır, sapmalardır, yönetim bozukluklarıdır. Onları
giderm ek organizasyona düşer. Ama değerler dediğiniz zam an,
toplumun bütünüyle ilgilidir. Lütfen, düzen kavramıyla organizasyon ve
işletme kavramlarını, yönetimin bu gerçeklerini karıştırmayalım bir
birine. Ben o zaman toplantıyı yönetemem, bilimsel konuda da herkesle
tartışırım. Eğer yanlış biliyorsam da özür dilerim. Onun için, elmayla
arm udu toplamayınız.
Diğer bir önergeyi okutuyorum.
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(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
29 Ağustos 1960 yılında Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü olarak
kurulan Genel Müdürlüğün ismi ciddi bir gerekçe olmaksızın Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Çıraklık
aslında yaygın eğitimin bir fonksiyonudur. Mevcut isim, millî eğitim ve
tüm kamuoyunda tutmamıştır. E dirne’den V an’a kadar herkes Halk
Eğitimi Genel Müdürlüğü demelidir. Bu şekilde değiştirilmesini arz
ederiz.
Servet D EV EL İO Ğ LU
O rhan ÇAKIROĞ LU

Doğan ÇAĞLAR
Cezmi BİREN

BAŞKAN - Efendim, bu İdarî ve siyasî bir karardır. Bunu temenni
kararı olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Genel kapsamlı öneriler bölümünde aşağıdaki önerimizin de ek
lenmesini saygılarımızla arz ederiz.
Kültürel ve tabiî miras ile eski eserlerin korunmaları hususunda
gerekli bilginin verilm esi ve bunlar hakkında bilinçlendirm enin
yaratılması amacıyla yaygın eğitim program larında bu konulara da yer
verilmesi gerekir.
Turgut ER
Osman Ü N LÜ TÜ R K

İsmet BİRSEL
A.Engin OBA
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... E t
meyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurul Başkanlığına,
Yaygın eğitimde kavram, kapsam ve eğilimler raporunun "genel
kapsamlı öneriler" bölümüne aşağıdaki önerilerimizin eklenmesini tak
dirlerinize arz ederiz.
5.12 Yükseköğretim kurulularının çağdaş eğilimler doğrultusunda
yaygın eğitim etkinliklerine katılmasının özendirilmesi ve bu konuda
yüksek öğretim sisteminde açık üniversite, yetişkinler üniversitesi ve
üçüncü çağ üniversitesi gibi yeni yüksek yaygın öğretim kurumlarmm
oluşturulmasına gidilmelidir.
Prof.Dr. Cevat ALKAN

Doç.Dr. M ehmet KÜLAHÇI

BAŞKAN - Bu "üçüncü çağ" kavramını bir açıklasınlar lütfen.
Prof.Dr.Cevat ALKAN - Sayın Başkanlık Divanı, değerli delegeler;
bu önergeyi ben vermiş bulunuyorum. Amacı şu efendim: Bildiğiniz gibi
bizim XIII. Millî Eğitim Şûrasını yaygın eğitim konusu olarak gündeme
getirip tartışmamız, bu alandaki gelişmelerin; -kavramsal olsun, yapısal
olsun- yeniden ele alınması, bu Şûra yapılıyor. Bunun anlamı, eğitimin
bütününde olduğu gibi, yaygın eğitim alanında da yaygın eğitim etkin
likleri alanında da yeni bir takım kavramlar oluşuyor. Yeni bir takım
gelişmeler var.
B urada önergem izde bahsettiğimiz, açık üniversite, yetişkinler
üniversitesi ve üçüncü çağ üniversitesi gibi kavramlar, yükseköğretim
kadem esin d ek i bu çağdaş gelişm elerin ışığında yüksek öğretim
kurumlarmm geleneksel yapı ve işleyişinden çıkıp, bu kurumların yaygın
eğitim doğrultusunda gelişmelerinin bir sonucudur. Bu kavramlar
doğrultusunda dünyada kurumlar var ve etkinlik gösteriyor. Bunun
bizdeki bir örneğini vermek istiyorum : Anadolu Üniversitesinin Açık
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E ğitim F ak ü ltesin i d ik k ate alırsak, y ü k sek ö ğ retim d ek i her üç
öğrenciden bir tanesini bu kurumun okuttuğunu düşünecek olursanız,
29 Üniversitem izde ve bu üniversitelerin bünyesindeki fakültelerin
yaygın eğitime yöneldiği takdirde, bu tür bir organizasyonla, gerek
yüksek öğretim düzeyindeki insanlara, gerekse bütün yaşam boyu eğitim
ihtiyacında olan büyük kitlelere ne kadar büyük hizmet götürmede
kapasiteye ve potansiyele sahip olduğumuz ortadadır. Binaenaleyh,
önergem izde iki husus var : Birincisi, diyoruz ki, yükseköğretim
kurum lan da yaygın eğitim hizmetleri doğrultusunda yeni baştan or
ganize olsun ve bu hizmetleri götürsün. İkincisi, bunun yanında çağdaş
gelişmelere ve uygulamalara paralel olarak bu doğrultuda kurum lar da
oluşturulsun. Bu kurum lar oluşturulduğu zaman ne tür potansiyel
yaratacaksınız yaygın eğitim konusunda? Bir defa, üniversite dediğimiz
uygulamayı bütün halk kitlelerine açacaksınız. Bizdeki A nadolu
Üniversitesinin açıköğretim uygulaması, dikkat ederseniz sadece büyük
b ir ö lç ü d e y ü k s e k ö ğ re tim d e k a p a s ite y a ra tm a y a d ö n ü k ve
yükseköğretim çağındaki gençleri kapsamına alan bir uygulamadır.
Fakat bunun yaygın eğitimle ilgili uygulamaları da var. Bu kurum bu
doğrultudaki çalışmalarını her gün biraz daha ileriye götürüyor. Çok
somut bir örneği var. Dünyadaki örnek de, söylediğim gibi, isimlerinden
bahsettiğim üçüncü çağ üniversitesi, yetişkinler üniversitesi ve açık
üniversite kavramları ve uygulamasıdır ve bu uygulama bütün dünyada
var. O halde, biz yaygın eğitimimizi büyük kitlelere hizmet götürecek
şekilde bugün içinde bulunduğumuz durumda, mevcut potansiyelimizi
ve imkânlarımızı seferber etme ihtiyacında olduğumuz bir durumda,
yükseköğretimde fizik kapasiteyi olsun, insangücü kapasitesini olsun ve
d iğ er o la n a k la rı bu d o ğ ru ltu d a niye s e fe rb e r etm ey elim ? Ne
kazanacağız? Fizik kapasiteyi ele alacak olursak, kullandığımız fizik
kapasiteyi düşünelim. Biz günde 24 saatin 6 saatini veya en fazla 8 saatini
kullanıyoruz. Haftanın 7 günü vardır, haftanın 5 gününü kullanıyoruz.
Yılın 12 ayı vardır, 9 veya 8 ayını kullanıyoruz. Şimdi burada fizik mekân
olarak düşünecek olursanız, kullandığımız zam an dahil, optim um
düzeyde kullanam adığım ızı dikkate alacak olursanız, yüzde 200
ölçüsünde fizik kapasite artırmanız mümkündür. Yani, fizik kapasitenin
boş duran kısmını yeniden bu tür hizmetleri örgütlemek suretiyle kul
lanmak mümkündür. O halde, insangücü açısından da aynı imkânları
yaratmanız mümkündür. Sadece bir temenni olarak kabul ediniz ister
seniz, isterseniz bir k arar olarak kabul ediniz. E ğer bu Şûranın
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kayıtlarına geçecek olursa, herhalde çağdaş gelişmeye paralel olarak bir
öneride bulunmuş olacağız. Öyle zannediyorum ki böyle bir kararın
XIII. Millî Eğitim Şûrasının dokümanlarında bulunmasında büyük yarar
vardır.
Saygılar sunarım, efendim.
BAŞKAN - Ben yine "üçüncü çağ" kavramını anlayamadığımı ifade
ediyorum ve onun için bu alanın uzmanlarına da söz vermek istiyorum.
Buyurun.
Prof.Dr.Cevat ALKAN - Efendim, Avrupa’da bu ad altında kurul
muş üniversiteler olduğu için, üçüncü çağ üniversitesi ve yetişkinler
üniversitesi adları altında üniversite kurulması teklif ediliyor.
BAŞKAN - Alm anya’da, H ollanda’da, D anim arka’da, halk eğitimi
yüksek okulları var da, bu üçüncü çağ kavramı nedir?
Prof.Dr.Cevat ALKAN - Üçüncü çağ şu efendim : Belirli bir hedef
kitleyi esas alarak geliştirilmiş bir kavram ve uygulama. Üçüncü çağ
bildiğiniz gibi, yaş ortalamasının artması, insanın normal etkin olduğu
yaş sınırının, emekli olma çağının düşmesi, çalışma süresinin azalması
so n u c u n d a , b ire y le rin em ekli o ld u k ta n so n ra to p lu m a katkı
getirebilecek bir potansiyele sahip olduğu, gerek kendilerini yetiştirme
açısından, gerekse topluma katkıda bulunmaları açısından bir eğitim
ihtiyacı beliriyor. Bu kitleye hitap etmek üzere bir yükseköğretim
kurumunu kastediyoruz üçüncü çağ üniversitesinden.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, anladım, mesajımda buna ben de yer
vermiştim.
Buyurun Sayın Güçlüol.
Prof.Dr.Kemal GÜÇLÜOL - Sayın Başkan, sayın üyeler ; bu işleri
üniversiteliler karıştırıyor demezseniz ben bir cümleyle görüşümü ve
önerimi getirmek istiyorum.
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Sayın Alkan’ın ve Külahçı’nın getirdikleri öneriye belli bir oranda
katılıyorum. Üçüncü çağ tanımlarına da katılıyorum. Nitekim, Sayın
Bakanın açış konuşmasında da "üçüncü yaş grubu" olarak bu husus
belirtilmişti. Ancak, az önce belirtilen önerinin İkinci Komisyonda şu
şekilde belirtilen bir husus belirttiği için İkinci Komisyonun yarın
görüşülecek raporuna eklenm esinin uygun olacağı görüşündeyim.
Çünkü, yarın organizasyon komisyonlarından birisinin getirdiği raporda
yeniden düzenleme çalışmalarında yüksek öğretim kurumlarıyla yaygın
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli kurum ve kuruluşların
yaygın eğitim yapma, yaygın eğitim faaliyetlerine katılma veya katkıda
bulunma yönünden yükümlülükleri de belirlenmelidir gibi bir ifade
bulunacak. Buna bir ek olarak veya bir temenni olarak az önce belirtilen
önerinin yarınki komisyon raporunda yer almasının uygun olacağını
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Güçlüol bana katılırlar mı bilmiyorum, temenni kararını
alalım, yarınki gündemde yerine koyalım, bir daha bu konuya gir
meyelim.
Temenni kararı olarak bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul
Edenler... Etmeyenler... Önerge temenni kararı olarak kabul edilmiştir.
Yarın görüşülecek olan komisyon raporunda ilgili temenni kararı olarak
yerini alacaktır.
Diğer önergeyi okutm adan önce kavramlarla ilgili 6 sayfalık bir
doküman var. Bunu komisyona mı havale edelim, yoksa görüşelim mi?
Tevfik GÖKSEL - Bu meseleyi Talim Terbiye R aporuna bırakalım,
yetkili uzmanlarla birlikte çalışma yapsınlar.
BAŞKAN - K av ram lar ü ze rin d e d u ru lm ası, yaygın eğitim
kavramlarının özel olarak hazırlanması ilkesinin kabulü komisyonun
teklifinde de var, terminoloji konusunda. Komisyon raporunu pekiştirici
olarak ve temenni olarak bunu oylarınıza sunacağım.
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Buyurun.
Doç.Dr.Feyzi ÖZ - Efendim, daha önce Komisyonun bir önerisi
kabul edilm işti değerli oylarınızla. Deniliyordu ki, "Millî Eğitim
Bakanlığı, Üniversite ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak en kısa
zam anda bir yaygın eğitim terimleri sözlüğü hazırlamalıdır."
BAŞKAN - Tevfik Beyler de onu söylüyor. Bu iki teklif birleşir.
Buyurun Sayın Dekan.
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - Uzman olan arkadaşlarımız arasında dahi
en önemli kavramlar üzerinde birlikyok. Hiç olmazsa onlaryarına kadar
tartışırlarsa çok yararlı olur diye düşünüyorum. Ben bu konunun uzmanı
değilim. Ama eğer müsaade buyurursanız bunun çok önemli olduğunu
örneklerle açıklayabilirim bir iki dakikada, yarın da açıklayabilirim.
BAŞKAN - Oylamaya sunmuyorum, anlaşılmıştır.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
R aporla ilgili değişikliklerin redaksiyonu için raportörlere ve Sekreteryaya yetki verilmesi hususunda oylama yapılmasını ve bütün rapor
lar ve teklifler için aynı kararın alınmasını arz ve teklif ederiz.
Dr. Yusuf EKİNCİ

İhsan ÖZÇU K U RLU

BAŞKAN - H er Şûranın yaptığı olağan bir şeyin teyidi isteniyor.
Cezmi BİREN- Sayın Başkan, yazılı bir önergemiz vardı, okunmadı.
BAŞKAN - Sayın Biren’in önergesi var mı, onu bulun ve okuyun.
(Ö N E R G E )
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XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
29 Ağustos 1960 yılında Halk E ğitim i...
Cezmi BİREN - Hayır, o değil.
BAŞKAN - Önerge bu değil, şimdi bulundu, okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Aşağıdaki konuların genel kapsamlı öneriler bölümüne ilavesini
arz ederim.
5.12 Göçm enlere vatandaşlık vesair eğitim gerekmektedir.
5.13 ...yaygın eğitime ağırlık verilmeli, batıya göçenler büyük yekûn
olduğuna göre onların eğitimi yapılmalıdır.
Cezmi BİREN
BAŞKAN - Ben bile not almışım. 'G öçm en konusuna değinmemiz
lâzım" dendi.'Güneydoğu tam anlamıyla yer almadı." dendi. "Okumayazma kanun olmadan da yürüyor, bu seferberlik başlatılmalıdır." dendi.
Bu üç hususta Yahya Bey’in daha çarpıcı görüşü oldu, önümüzdeki yılı
Birleşmiş Milletler "Okuma Yazma Y ılı" ilan ediyor, biz başladık işte
bu da daha önce basında yer alsın." dendi.
Sayın Biren’in bu üç görüşünün temenni kararı olarak geçmesini
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu önergeler, yapılan eleştiriler diğer komisyonlar için de geçerli
olduğu üzere raporların nihaî şeklini almasında temel olacaktır.
Sonradan birbirimizin yüzüne bakarken, severek, gülerek, sevgiyle,
bakabilmemiz için, hiçbir noksanlık, farklı görüş, ayrı görüş, ters görüş,
ne derseniz deyin, bunlar olursa olsun, hepsinin aynen yazılmasını
raportörlerden özellikle rica ediyorum, hiçbir eksik kalmasın, farklı
görüşler de olsun.
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İki m üsteşar muavini arkadaşımızın ifade ettiği gibi, teklif ettikleri
gibi, bu Başkanlık Divanının görevleri arasındadır, onu arz ediyorum.
Buyurun efendim.
Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI - Sayın Başkan, önergeler arasında
5.10 . maddesiyle ilgili olarak bir önerge okundu. Süratli okunduğu için
bir kelimesini kaçırdım herhalde, onun tekrar okunması mümkün mü
bilgilenmem açısından.
BAŞKAN - Peki efendim, okutalım .
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Genel kapsamlı önerilerin 5.10. maddesinde yeralan hüküm ters
anlam a gelecek biçimde kaleme alınmıştır. Burada adeta Avrupa
T o p lu lu ğ u u lu s a l k ü ltü rü m ü z ü b o z a c a k b ir te h lik e o la ra k
gösterilm ektedir. Bu nedenle anılan m addenin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesinin dış politikamıza daha uygun olacağı görüşündeyiz.
AET, tüm boyutlarıyla sosyal, ekonomik, kültürel yönleri olan
kapsamlı bir entegrasyondur. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve
2000Tİ yıllara girerken Türkiye’nin Avrupa camiası içinde layık olduğu
yeri alabilmesi bakımından bu entegrasyona hazırlıklı olunması ve
bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yaygın eğitimin bu
konuda sorumluluk alması gerekmektedir.
Turgut E R
Ali Engin OBA

İsmet BİRSEL
Osman ÜNLÜ TÜRK

Prof.Dr.Ethem Ruhi FÎĞLALI -... Bu son okunan kısımdan sonra
söz alabilir miyim efendim?
BAŞKAN - Bunun tümü oylanmadı daha. Şimdi benim de dikkatimi
çekti, "aman dikkat” deme ihtiyacı duyacaktım. İkinci cümleyle bu
gideriliyor. Çünkü AET hikâyesi, kişilerin ilişkisiyle ulusların ilişkisi
aynıdır. Bir şeye dayanır, çıkar. Sosyal ve kültürel yönleri vardır. Ama
sosyal ve kültürel entegrasyon değildir, olamaz, olmamalıdır. Son olarak
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İstanbul’da yaptığımız Avrupa Eğitim Bakanları Toplantısında 16 Millî
Eğitim Bakanı, 160’a yakın çeşitli delege katıldı ve burada o toplantıda
bulunan arkadaşlarım da var. Toplantı benim Başkanlığımda yürüdü. 1
milyoncuk nüfuslu olan, 2 milyon nüfuslu olan yerler dahi, aynı
İsviçre’nin kantonları, Belçika’nın Fransız Valon’u, Birleşik Krallığın
İngiltere’nin İskoç’u herşeyde birleştiler. Üç şeyde birleşemediler, özen
gösterdiler: Birincisi dil, İkincisi din, üçüncüsü kültür. Arkadaşlarım
burada ve o toplantının tutanakları da var. Onun için, eğer ikinci cümle
olmasaydı, ben o hassasiyeti zaten paylaşırdım, katılırdım. AT hikâyesi,
ekonom ik ve politik çıkar ilişkileri hikâyesidir. Kim se kimseyi
aldatmasın, kandırmasın, yapsanız da, boyalı boyalı gitseniz de sizi kabul
etmezler. Dini aynı olduğu halde, yanındakini kabul etmiyor. M ezhep
farklılığını dikkate alıyor. İngiltere’nin mücadelesi yıllardır sürüyor,
Valon -Flamen hikâyesi. Onun için, ikinci cümle beni rahatlattı fazla da
uzamasın diye üzerinde durmadım. "Türkiye’nin bu entegrasyona ulusal
kültürünü bozm adan girebilmesi için" denince, işte Sayın Akyüz’ün
hassasiyet gösterdiği, hepinizin benimsediğiniz, paylaştığınız...
RAPORTÖR - Sayın Başkan, önerge bu ikinci cümleyi değiştiriyor
efendim.
BAŞKAN - Onu bir daha okur musunuz?
(Ö N E R G E )
XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Genel kapsamlı önerilerin 5.10 maddesinde yer alan hüküm ters
anlam a gelecek biçimde kalem e alınmıştır. B urada adeta Avrupa
T o p lu lu ğ u , u lu s a l k ü ltü rü m ü z ü b o z a c a k b ir te h lik e o la ra k
gösterilm ektedir. Bu nedenle anılan m addenin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesinin dış politikamıza daha uygun olacağı görüşündeyiz.
AET, tüm boyutlarıyla sosyal, ekonomik, kültürel yönleri olan
kapsamlı bir entegrasyondur.Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve
2000’li yıllara girerken Türkiye’nin Avrupa camiası içinde lâyık olduğu
yeri alabilmesi bakım ından bu entegrasyona hazırlıklı olunması ve
bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yaygın eğitimin bu
konuda sorumluluk alması gerekmektedir.
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BAŞKAN - Önerge noksan. O teklif doğru bana göre, ben de sizin
bir üyenizim. Arz ettiğim gerçekler de ortada. Kanun, Anayasamız da
ortada. Devletimiz, milletimiz olarak biz de ortadayız, dimdik. Onun için
am aç o değil, 2000’li yılların gerektirdiği davranışlar, nitelikler,
özellikler, herşey. Neden bilgide, teknolojide, benlikte ve millî birlikte
değil? Bu k ad ar basit. O nu zedelem em eli. Onu zedeleyen şey,
uluslararası ilişkilere saygıya, benliğe, kimliğe uymaz.
Buyurun Sayın Oğuzkan.
Dr.Ferhan OĞUZKAN- Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım, bu
teklifi veren arkadaşlarımızın niyetine ve amacına yürekten katılıyorum.
Kişisel olarak da A E T ’ye girmemizin karşısında değilim. Ama eğitim
üzerinde yaptığımız ulusal bir toplantıda, çok anlamlı ve büyük bir
toplantıda, bu pakta girmek için, şu camiaya katılmak için kendimize bir
çekidüzen verelim anlamına gelecek bir maddenin yer almasını, ulusal
duygularım açısından yerinde bulmuyorum. (Alkışlar)
Biz za te n çağdaş kafalı, çağdaş düşünceli, davranışlarıyla,
düşünceleriyle, yaşayışıyla, giyimiyle, kuşamıyla, her türlü insan
ilişkileriyle, -tabiî bunun yanında ekonomik ve toplumsal ve kültürel
gelişmemizle- çeşitli maddelerle belli bir düzeye gelmek istediğimizi
ifade ediyoruz. Bundan sonra okuyacağımız komisyonların raporlarında
da herhalde gerek organisazyon, gerek istihdam bakımından birçok
böyle yenilikler getirilecektir ve arkadaşlarımız toplumumuzun biraz
daha ilerlemesi için, belki de hızlı ilerlemesi için çok değerli öneriler de
bulunacaklardır. Biz bunu kabul ettiğimiz zaman, zaten belli bir
doğrultuda gidiyoruz demektir. Yeter ki, burada verdiğimiz kararları
benimseyelim ve uygulayalım. Ben öyle tahmin ediyorum ki, AT’ye
girmek ve N A TO ’dan çıkmak veya yarın başka paktlara girmek için m
çaba göstereceğiz? Yani asıl hedefimiz belli bir yere girmek için mu
Değil. Biz kendi toplumumuzu belli bir düzeye getirmek istiyoruz
(Alkışlar)
O bakımdan, AT sözü geçmeden diğer hususların gerçekleştin
mesi için ileri sürülen fikirleri benimsediğimizi raporumuza yazalın
Onun dışında başka bir şey katmayalım derim.

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

124

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Zaten Sayın Hocam ters bir şey
söyleseydi, çevirisi burada, hemen onu okurdum. O rada yedi maddeyi
gösterirdim. Yani, biz ille birilerine kendimizi güzel göstermek için mi
çalışacağız, bir yerlere üye olmak için mi çabalayacağız? Yoksa kendi
kimliğimiz, kişiliğimiz, karakterimiz, millî seciyemiz içinde çağdaş, millî,
laik, dem okratik mi olacağız? Bu da tartışılmayacak kadar ortada. Onun
için bu aslında o amaçla yazılmış bir madde değil, amaç o değil, belli.
Amaç o olsaydı, ortadaki olmazdı. Ağırlığı da o değil. Siz 21. yüzyıla
hazırlan an m illetsiniz. A m erika 1986’daki raporuyla 21. yüzyıla
hazırlanan millet, eşittir, öğretmen yetiştirme" diye başladı. Mecliste
ifade ettiğim gibi, Japonya gerçeği olmasaydı, Amerika yine uyanmazdı,
yerel sistemlerle, dağınık öğretm enlerle, 16 bin öğretim ve eğitim
çevresiyle, idaresiyle, 51 bin yönetimiyle, mütevellilerle böyle olurdu.
Japonya’ya sermaye verirdi, oradan alırdı, ama uyandı. Onun için, çok
gerçekçi, akılcı olmak lazım.
Yanlış çağrışımlara sebebiyet vermeyecek şekilde bunu yapmak
lâzım. D aha iyi eğitim, daha kaliteli eğitim, bunların hepsi öğretm ende
toplanıyor. Bunun hepsi de halk eğitimi içinde toplanıyor. Bunların
hepsi p ro fe sö rd e to p lan ıy o r. K alitem iz,ö ğ retm en in kalitesiyle,
profesörün kalitesiyle, üniversitenin kalitesiyle eşdeğer. Onun için
bunları daha iyi, daha sorumlu, daha bilinçli, daha çağdaş, daha ileri,
daha yeni gibi sıralayacağımız kavramlar doğrultusunda insan yetiştir
meye dönük bir düzenleme yapmak veya Sayın Hocamızın dediği gibi
bunu hiç almamak gerekir. Zaten diğerlerinden çıkıyor nereye ulaşmak
istediğimiz, ne olmak istediğimiz.
Bu konuda bir iki kişiye söz vereyim, hemen oylamaya geçelim.
Buyurun.
Cezmi BİREN- Ben şöyle anlıyorum: Avrupa Topluluğu mevzuatı
bugün od alar dolusu ve Türkiye’ye bu mevzuat devamlı akıyor,
toparlanıyor ve Türkiye Avrupa Topluluğuna girdiği anda otomatik
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olarak bu m evzuatı kabul etm iş oluyor. Yani, bir nevi A vrupa
Topluluğunun kendine mahsus kanunları var. Siz girdiğiniz anda o
kanunlara riayet edeceksiniz. Hatta, bunda Yunanistan biraz kaçamak
yapm ak istedi, ona ihtar ettiler. "Sen geldiğin zaman zaten bu kanun
vardı, onu uygulayacaksın" dediler. Zannediyorum arkadaşlarım bu
yönden yazdılar; yani A T ’ın mevzuatını alalım, bakalım, bunlara
girdiğimiz zaman uyacağız. Vatan, millet deyip bakmazsak, gireriz,
ondan sonra tatbik ettirirler.
Arz ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Zaten o anlamda, eşit şartlar altında
yarışma.
Buyurun.
KOMİSYON BAŞKANI- Efendim, biz Komisyon olarak bu konuyu
çok tartıştık. Bir iki arkadaşımız bu konunun öneriler arasında yer
alm asın d a ısrar etti. Şunu söyleyeyim ki A vrupa T opluluğuna
girdiğimizde bizim millî kültürümüzün kaybolacağı veya zayıflayacağı
h u s u s ta hiç b ir e n d işe m iz y o k tu r. B unu y a z a rk e n de k ü ltü r
değerlerimizin tahrip olacağı anlamında almadık. Onu belirtmek is
tedim. Teklifim, bu maddenin aynen muhafaza edilmesidir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- M uratta değil de üslupta bir şey oldu belki. Onun için
şöyle yapsak uygun mu acaba: Bunu da Komisyona havale edelim mi?
(Aynen kalsın sesleri).
B irin c i te k lif, ay n en k alm ası iste n iy o r. İk in cisi, ö n e rg e
doğrultusunda kabülü. Üçüncüsü, Sayın Ferhan H ocanın verdiği
çerçeve içinde düzenlenmesi veya hiç konmaması (aynen kalsın sesleri).
Aynen kalmasında da beni rahatsız eden husus var.
Buyrun efendim.
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Prof.Dr.Orhan OĞUZ - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; vakit geç
oldu. Fakat önemli bir konuya geldik. Bir önerge görüşüldü. Kabul
edildi. Adeta takriri müzakere yapıyoruz.
A.

Bir kere, Avrupa Topluluğu, istisadî ve siyasî bütünleşm e hareketi
o larak ortaya çıkm ıştır. Ö nerge şayet kültür bütünleşm esini de
kapsamına alıyorsa yanlış. Çünkü, kültürden, dilden, dinden fedakârlık
etm eden bu Topluluk içerisinde Türkiye var olabilir. Kültür alanında
entegrasyon denildiği zaman, bu mümkün olamaz. Esasen Avrupa
Topluluğu yetkilileri de zaman zaman, Avrupa Topluluğunun kültür
zenginliğine dayanan bir birlik olduğunu, çok dil, çok din, çok kültürden
oluşan bir bütün olduğunu ifade etm ektedirler. Ben, bunun da ötesinde,
bugün A vrupa’da yeni gelişmeler karşısında belki yakın gelecekte yeni
oluşumları da dikkate alarak, sadece bir bütünü, sadece bir birliği işaret
etm eden, diğer alternatiflere de fırsat verecek bir ifadenin raporda yer
almasının daha isabetli olacağı kanaatindeyim. O bakımdan, Avrupa
Topluluğuna da işaret etmeyelim. Belki yarın Avrupa Evi gündeme
gelecektir. O zaman Türkiye’nin tutum, düşünce ve kararı da önem arz
edecektir veyahut başka alternatifler ortaya çıkacaktır. Onun için,
dünyamızdaki gelişmelerden, bütünleşm eden bahsederek, bunu halk
eğitiminden, yaygın eğitimden isteyelim, ama bir hedef göstermeyelim
derim. O bakımdan, raporun Avrupa Topluluğuna ilişkin olan kısmı
tashih edilirse tahmin ederim daha yerinde olur.
Arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN- Tümünün çıkarılması görüşünde misiniz siz de?
Prof.Dr.Orhan OĞUZ - Hayır, sadece 'A vrupa Topluluğu" ibaresi
yerine genel bir tabir olarak "dünyadaki bütünleşme" konulabilir.
BAŞKAN- O zaman şöyle oluyor: Ya Komisyona havale edilmesi
hususu ağırlık taşıyacak.
Buyurun.
Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI- Sayın Başkan, bunu gündemden
bütünüyle çıkaralım.
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BAŞKAN- Komisyon isterse o teklifi de oylarım. Komisyon
uzlaşırsa böyle bir maddenin olması yararlı mıdır, zararlı mıdır?
Buyurun.
Ahm et ÇELEN - Bu m addeleri hazırlayan Sayın Komisyon
Başkanları sözlerimi mazur görsünler. Amacım kesinlikle tenkit değil.
Halk eğitimciler olarak bizler, Türk milletine eğitim açısından hizmet
verm ek am acıyla çalışmaktayız. Avrupa Topluluğu hususu, şahsî
kanaatim e göre hükümetlerin politikasıdır. Bizler Türkiye’nin mensubu
olduğumuz İdarî mekanizması içerisinde halen ulaşamadığımız ve hiz
m et verem ediğim iz köylerimiz var. Bu itibarla, Avrupa Topluluğu
sözcüğü, halk eğitimi kavram ve kapsamı içerisinde biraz lüks ve bunun
ötesinde daha değişik kapsamlar arz etm ektedir diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Görüşünüzü aldık, saygı duyuyorum, ama bu anlayışta
kalırsak kendi kendimize yaşamamız lazım dünyada. İlişkilerimizi
b ırak m am ız lazım . Ç ünkü, günün b irinde b ak arsın ız ki, -giriş
konuşm am da belirttiğim gibi-, çağı yakalayamazsak, seyirci, akıbetçi,
teslimiyetçi oluruz. Sizin yaptığınız halk eğitimi temel olacaktır, fakat
ileri halk eğitimi de olacaktır bu çerçevede. Hepsini birden ele almak
zorundayız. Eğitim açısından meseleye hep mikrodan değil, makro
eğitim anlayışından da bakınız. Akılcı olan, bu işi planlı yapmak, dengeli
olarak götürmek, ama hiç çağın dışında kalmamak. Yoksa, çok yalnız
kalırız, tükeniriz.
Sayın Pehlivanoğlu, buyrun.
RASİM PEHLİVANOĞLU - Efendim, bu madde, ilerideki muh
temel gelişmelere karşı tedbirli olmamız bakımından bir uyarı m ad
desidir. Bu anlam verilmelidir.
BAŞKAN - H em kendimize, hem çağa yabancı kalm am aktır.
Konunun Komisyona havale edilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Konunun Komisyona havalesi kabul edilmiştir.
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Komisyon Başkamndan rica ediyorum, insiyatif yine Komisyonda
olarak bunu yanlış anlam alara sebebiyet vermeyecek şekil getirin.
Komisyon R aporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... E t
meyenler... Kabul edilmiştir.
Bugünkü toplantıyı kapatıyorum.

YAYGIN EĞİTİMDE KAVRAM, KAPSAM VE EĞİLİMLER
İLE İLGİLİ KARARLAR
A. GENEL KURULCA KOMİSYON RAPORUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1. Komisyon R aporunun "KAPSAM" bölümünün "Programlar"
başlığı altındaki 2.2. aşağıdaki şekile dünüştürülmüştür.
"Halen uygulanm akta olan okuma-yazma, temel eğitim, eksik
eğitimi tam am lam a programları ile sosyal-kültürel, meslekî ve teknik
eğitim programlarının geliştirilmesinde ve uygulamalarında aşağıdaki
hususlar gözönünde bulundurulmalıdır."
2. Komisyon R aporunun "KAPSAM" bölümünün "Programlar"
başlığı altında verilen 2.2.3. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sosyal ve kültürel programların geliştirilmesinde vatandaşlara
dem okratik düşünce ve davranışlar kazandırılması, vatandaşlık hak ve
görevlerinin benimsetilmesi ve onların girişimci, yaratıcı ve katılımcı
bireyler olarak yetiştirilmesi konularına ağırlıklı olarak yer verilmelidir."
"Her türlü yaygın eğitim programları da aynı yaklaşımla geliştiril
melidir."
3. Komisyon Raporunun "EĞİLİMLER" bölümünün 3.2.maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Örgün eğitim sistemleri, dünyanın her yerinde, doğaları gereği,
toplum un ve bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına zamanında ve
sürekli olarak cevap verecek durumda değildirler. Bu durum dinamik
ve esnek bir yapıya sahip olan yaygın eğitim programlarına duyulan
ihtiyacı ve önemi giderek arttırmaktadır."

130

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim-

4.
Komisyon R aporunun "G ENEL KAPSAMLI Ö N ER İLER"
bölümünün 5.10.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Dünyamızda özellikle A vrupa’da siyasî ve ekonomik yönden bir
bütünleşmeye gidildiği g ö zlem ek tedir. Türkiye’nin bu bütünleşm ede
yer almasının kaçınılmaz olduğu açıktır. Bu gelişmelere sağlıklı bir uyum
gösterebilmek için, yaygın eğitim programlarının hazırlanmasında, bu
durum dikkate alınmalıdır.
B. KARARLAR
1. Ülkemizde bir "Millî Eğitim Terimleri Sözlüğü" hazırlanmalıdır.
Bu sözlükte, yaygın eğitim alanında gelişen, uluslararası terminolojiyi de
dikkate alacak şekilde bir yaygın eğitim bölümü yer almalıdır. Bu sözlük,
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği
yapılarak en kısa sürede çıkarılmalıdır.
2. Sosyal kültürel kurs programları içinde sanat eğitimine ağırlık
verilmelidir.
3. Sosyal kültürel program lar kapsamında, özel olarak demokrasi
eğitimi, çevre ve doğayı koruma, yaşadığı toplumda hak ve görevleri
konusunda bilinçlendirme, katılımcı insan tipini yaratm a konusu vb.
konular ağırlıklı olarak ele alınmalıdır. Diğer kurs program ları da böyle
bir içerikle zenginleştirilmelidir.
4. Yaygın eğitimin kapsamı, hedef kitlesi açısından oldukça geniş
tutulmalıdır.
5. H alkın yaygın eğitim e katılm ası hususunda m otivasyonu
sağlanmalıdır.
6. Özel eğitime muhtaç kişilerin yaygın eğitim imkânlarından daha
çok yararlanm alarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
7. Yaygın eğitim programlarında, yurt dışındaki vatandaşlarımızla
çocuklarının çevreye uyumlarının sağlanması, millî kültürün korunması,
vatana bağlılık ile millî birlik ve b e ra b e rlik le rin pekiştirilm esi
konularına da yer verilmelidir.
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8. Yaygın eğitimde alınan belgelerin örgün eğitimdeki denklikleri
belirlenerek, iki sistem arasında yatay ve dikey geçişler sağlanmalıdır.
9. Yaygın eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerin bireyin güncel
yaşamında fonksiyonel olmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.
10. Yaygın eğitimdeki eğilimleri belirlemek için mevcut programlar
değerlendirilmeli, elde edilen sonuçlar ışığında yeniden ele alınmalıdır.
11. Yaygın eğitim yoluyla ya da kendi kendine öğrenme yoluyla elde
edilen bilgi ve beceriler, örgün eğitim sistemine girişte ve iş hayatında
değerlendirilmelidir.
12. Yaygın eğitim hizmetine duyulan ihtiyacın gerçekçi bir biçimde
belirlenebilmesi için ulusal ve yerel düzeyde araştırmalar yapılmalıdır.
13. Vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaçlarının bilincine varmalarını
sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.
14. Örgün eğitimde olduğu gibi yaygın eğitimde de özel kuruluşlara
daha fazla katılma imkânı sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
15. Halk Eğitimi Merkezleri yalnız kurs açılan bir yer değil, yetişkin
lerin buluştuğu, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüldüğü,
ortak sorunlara çözüm yollarının aranacağı ortamları sağlayan toplum
merkezleri haline dönüştürülmelidir. Bu konuda yerel yönetimlerin de
desteği sağlanmalıdır.
16. Yaygın eğitim hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla; amaç
ve ilke te s p it ed ilm e a şa m a sın d a ve u y g u lam alard a işbirliği
sağlanarak,disiplinler ve mesleklerarası bir yaklaşım belirlenmelidir.
17. G erek yüzyüze eğitimle, gerekse de birbirleriyle desteklenerek
kitle iletişim araçlarının yaygın eğitimde kullanılmaları teşvik edil
melidir.
18. Bireylerin kendi kendine öğrenmelerini teşvik edici çevre
düzenlemesi yapılmalıdır.
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19. Sınırlı kaynakların verimliliğini artırm ak üzere ilgili kamu ve
özel kuruluşların imkânlarından ortaklaşa yararlanmayı sağlamak üzere
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
20. Ü niversiteler, yıllık malî ve insangücü im kânlarının belli
oranlarını halk eğitime tahsis etmelidirler. Ayrıca program ve eğitim
materyali geliştirmede, kütüphane hizmetleri sağlamada doğrudan
halkı eğitmede sorumluluk almalıdırlar.
21. O rta ve yüksek dereceli bütün meslek okulları ve öğretm en
yetiştiren kurumların program larında halk eğitimi konularına yer veril
melidir.
22. Meslek eğitiminde öğretilen bilgilerin üretim e dönük olması
sağlanmalıdır.
23. Gelişen dünyada yaygın eğitim çalışmaları sürekli takip edilmeli
ve bunlardan yararlanm a yolları aranmalıdır.
24. AT tüm boyutlarıyla, sosyal, ekonomik, kültürel yönleri olan
kapsam lı bir entegrasyondur. Türkiye’nin bu entegrasyona ulusal
kültürünü bozm adan girebilmesi için yaygın eğitim bu konuda da sorum 
luluk almalıdır.
25. 16 Haziran 1983 tarihinde çıkarılan okuma-yazma bilmeyen
v a ta n d a şla rın o k u r-y azar hale g etirilm eleri ile ilgili K a n u n ’un
öngördüğü yönetmelikler bir an önce çıkartılmalıdır.
C. TEMENNİ KARARLARI
1. Çevre kirlenmesini önleme ve doğayı koruma kavramları yaygın
eğitim y ap an kurum ve k u ru lu şların uygulam a p ro g ra m la rın a
alınmalıdır.
2. Anne ve babanın çocuklarına karşı olumlu bir tutum ve davranış
geliştirm elerine yardımcı olm ak amacıyla düzenlenen "Ana-Baba
Okulu" uygulamaları bir yaygın eğitim faaliyeti olarak geliştirilmelidir.
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3. Kültürel ve tabiî miras ile eski eserlerin korunmaları hususunda
gerekli bilginin verilm esi ve bunlar hakkında bilinçlendirm enin
yaratılması amacıyla; yaygın eğitim programlarında bu konulara da yer
verilmelidir.
4. Kalkınm ada öncelikli yörelerde yaygın eğitim faaliyetlerinin
geliştirilmesine ağırlık verilmelidir.
5. Nisan 1990’dan başlanmak üzere bir yıl süreyle yaygın eğitim
seferberliği ilân edilmelidir.
6. Yaygın eğitim program larında; otelcilik, geleneksel Türk
mutfağı, gemicilik, yaşlı bakıcılığı, hayvancılık vb. gibi konulara ve
ihtiyaç olan alanlara daha fazla yer verilmeli ve bu konuda TV ’den
yararlanılmalıdır.
7. Ülkemiz gelen göçmenler ile içgöç sonucu daha farklı ekonomik
ve sosyal yapıya sahip illerde yaşamaya başlayan vatandaşlarımızın
yaygın eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmelidir.

“

YAYGIN EĞİTİMDE
ORGANİZASYON
VE

iş b ir l iğ i

YAYGIN EĞİTİMDE ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ
KOMİSYONU RAPORU

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.Orhan OĞU Z
BAŞKAN - Bugünkü oturumu açıyorum.
Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu raporunu
takdim etm ek üzere Komisyon Başkanı veyahut rap o rtö rü rica
ediyorum.
Prof.Dr.Turhan OGUZKAN - Sayın Başkan, usûl hakkında söz
istivorum.
J

BAŞKAN - Buyurun usûl hakkında etendim.
Prof.Dr.Turhan OĞLZKAN - E fe n d im T u rh a n O ğ u z k a n ,
Komisyon Başkanı.
E fe n d im . Ş û ra Y ö n e tm e liğ in e g ö re k o m is y o n la r Ş û ra
Başkanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme yapılmıştır ve bize koor
dinasyon, organizasyon ve işbirliği komisyonunda bulunmak görevi
verilmiştir. Bize ayrılan odada toplandık. Yüz küsür kişilik; zannederim
150 kişiye yakın bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu toplantının küçük bir
odada yapılamayacağını binaenaleyh, konunun ikiye ayrılarak, o r
ganizasyon konusunun bir alt komisyonda... Afedersiniz işe girişmem
lâzım Lielirse. önce Başkanlık Divanı teşkil edildi ve bendenizi
başkanlığa seçtiler. Sayın Prof.Dr.Tural, Başkan Vekilliğine seçildiler ve
iki raportör arkadaşımız seçildi ve böylece divan teşkil edildi.Divan
teşkil edildikten sonra yerin çok dar olduğu ve iki alt komisyona
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ayrılarak çalışmalarımızı sürdürmemizin yararlı olacağı teklifini ben
deniz ileri sürdüm. Organizasyon alt komisyonu, koordinasyon ve
işbirliği alt komisyonu olarak iki ayrı grupta çalışmamızın faydalı
olacağını ileri sürdüm . Ancak, sayın üyeler, bu iki konunun içiçe
olduğunu ileri sürerek büyük bir ekseriyetle birlikte çalışm am ız
gerektiği görüşünü belirttiler. Bunun üzerine yer aradık. Fakat, salon
başka bir komisyon tarafından işgal edilmişti, yem ekhanede toplantıyı
yapmayı düşündük. Bunun mümkün olamayacağını Şûra Sekreterliği
bize bildirdi. Çünkü konuşmaların teybe alındığını -sonradan çözülmek
üzere- ve bu tertibatın ancak belirli odalarda yapıldığını bildirdi. Bunun
üzerine biz, iyi kötü mevcut şartlar altında sıkışarak icabında masaları
dışarı çık ararak birlikte çalışm a kararını aldık. Ç alışm alarım ızı
sürdürmeye başladık. Bu arada işittik ki, bir başka grup, bir başka odada
aynı çalışmayı sürdürmektedir. Benim şahsen bu çalışmaların seyrinden
malûmatım olmadı. Raporlarını da bugün gördüm. Henüz okumadım,
şahsen bir fikrim yok; fakat bu arada biz çalışmalarımızı sürdürürken,
bu m esele sık sık bizim önüm üze geldi ve iki ayrı kom isyonun
çalışmalarının nasıl değerlendirileceği meselesi ortaya geldi. Bu arada
16.1.1990 tarihinde, yani çalışmalarımızın erken bir aşamasında Millî
Eğitim Şûrası Genel Sekreteri Sayın Ahmet E R D O Ğ A N ’dan bir yazı
aldık; bu yazı bende duruyor. Diyor ki, "İki ayrı komisyon halinde
çalışmalarını sürdüren komisyonunuzun raporlarının birleştirilerek, bir
ra p o r halinde düzenlenm esini arz ve teklif ederim ." Ben bunu
komisyonumuza, yani Şûra Başkanlığı tarafından resmî olarak kurulan
Komisyonumuza ilettim, bunu uygun gördüler; fakat bu rapor elimize
geçmediği için ve ancak şimdi burada gördüğümüz için ve doğrusu
yadırgadığımız bir şekilde birinci rapor olarak gösterildiği için bu
konuda herhangi bir şey yapam adık. Tabiî şûralar fikir üretm ek içindir,
bunu orada toplanan değerli arkadaşlarım ızın fikirlerini dikkate
alm ay alım , b u n la rı d e ğ e rle n d irm e y e lim diye b ir d ü şü n cey le
söylemiyorum. Ne kadar çok fikir üretilirse o kadar bundan yarar
lanabiliriz. Fakat şimdi burada, bu büyük kalabalıkta iki raporu teklif
etm ek gibi son derece güç ve belki de imkânsız bir durumla karşı karşıya
kalacağımıza göre, yapılacak iş nedir? Benim basit bir önerim var. Biz,
Şûra Başkanlığınca teşkil edilen resmî komisyonuz, ikinci rapor, esas
rapordur. Nitekim, bize dağıtılan Millî Eğitim Şûrası Komisyonlarının
resm î komisyon listesinde bizim adımız yer alm aktadır ve diğer
komisyona yer verilmemiştir. Şûra zabıtları ileride yayınlanacaktır ve iki
kom isyonun aynı konuda çalışması gibi garip bir durum ortaya
çıkacaktır. Bütün bunları önlemek için benim basit önerim şudur :
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İkinci rapor, resmî rapordur. İkinci raporun tartışılması ve karara
b ağ lan m ası lâzım g elm ek ted ir. Tabiî, iki, üç arkadaşım ız, beş
a r k a d a ş ım ız , k ırk a r k a d a ş ım ız b ir a r a y a g e le r e k ö n e r il e r
hazırlayabilirler, önergeler verebilirler. Ben burada bu dağıtılan
doküm anda birinci rapor olarak yeralan raporun önergeler olarak geniş kapsamlı bir önergeler olarak- dikkate alınmasını arz ve teklif
ederim. Birinci raporun değil, ikinci raporun, esas komisyon raporunun
müzakeresini teklif ederim efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Efendim, şimdi esas komisyon başkanı bir açıklamada
bulundu ve iki ayrı komisyon çalışmasının yapıldığını belirttiler.
Önümüze iki doküm an geldi. Aslolan tabiatıyla Sayın Turhan Bey’in
başkanı olduğu komisyon Aslî Komisyon. Fakat, Şûra Genel Kurulu
gündemine hakim olması nedeniyle ve Turhan Bey’in de biraz önce
belirttiği gibi, amacımız mümkün olduğu kadar geniş fikir üretm ek
bulunduğuna göre, müsaade ederseniz önce Turhan Bey’in raporunu,
sonra da diğer raporu okutalım. Genel Kurul ondan sonra bir karara
varsın. Şimdi, raporların içeriğini bilmeden burada işi, usûl yönünden
halletm ek zannediyorum sakıncalı olacak. Müsaade ederseniz içeriğini
öğrendikten sonra tartışmaları açarız. Ona göre salim bir karara varırız.
Uygun mu efendim?
R aporu takdim etmek üzere Turhan Bey buyurun.
Prof.Turhan OĞUZKAN - Efendim, raportörüm üz takdim edecek
ler.
BAŞKAN - R aportörünüz buyursunlar.

Komisyon Sözcüsü: Gönül TANKUT
Hepinizi saygıyla selâmlıyorum, efendim.
Yaygın eğitimin, ülkemizin millî kültür ve millî şuur bütünlüğü
içinde gelişmesi ve kalkınması için taşıdığı önem, faaliyetlerin etkili bir
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organizasyon içinde plânlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir.
Toplumlumuzun refahı ve insanımızın m utluluğu için yetişmiş ve
ekonomiye katkı sağlayan insangücünü artırm ak üzere, yaygın eğitimin
imkânlarından faydalanmak, çağımızda daha çok önem kazanmıştır.
Hızlı şehirleşme ve nüfus artışı bütün hizmetlerin her yerleşme
birimine götürülememesi, eğitim sistemimizin yapısı, T R T ’nin yaygın
etkisi, milletlerarası ilişkiler, istihdam, üretimin artırılması ve tüketimin
artmış olması gibi hususlar Türk toplumunun önüne yeni yeni meseleler
getirdiğinden örgün eğitimin yanında ayrıca yaygın eğitim faaliyetlerine
ağırlık verilmesi ihtiyacını belirli bir hale getirmiştir. Özellikle yaygın
eğitim faaliyetlerinin en ücra köylere kadar yayılmasına ve bu yörelere
daha yoğun hizmet götürülmesine ihtiyaç vardır.
Sayı bakımından oldukça fazla kurum ve kuruluş tarafından verilen
yaygın eğitim hizmetlerinden beklenen faydanın sağlanması için, bu
faaliyeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında etkili bir koor
dinasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır.
I. MEVCUT DURUM
Bugün ülkemizde 300’ü aşkın kamu kurumu ile özel kurum ve
kuruluş kendi hizmet alanları ve özelliklerine göre, yaygın eğitim
yapmaktadır. Özellikle son on yıl içinde birçok resmî ve özel kuruluş
kendi bünyelerinde eğitim birimleri kurma yoluna gitmektedir.
K endi personeli için hizmetiçi eğitim dışında, yaygın eğitim
kavramının içine giren faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara
aşağıda işaret edilmiştir.
A. Millî Eğitim Bakanlığı.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çok sayıda birim, doğrudan veya
dolaylı olarak yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
a. Ana görevi yaygın eğitim olan birimler şunlardır :
1. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
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Bakanlığın ana hizmet birim lerinden olan Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel M üdürlüğüne bağlı 719 Halk Eğitimi Merkezi, köylerde
ve bazı kasabalarda eğitim odaları, bir Meslekî ve Teknik Açık Öğretim
Okulu ve 71 Halk Eğitimi Başkanlığı bulunmaktadır.
2. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
b. Örgün ve yaygın eğitimi birlikte yürüten birimler:
- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Özel Öğretim Kurum lan Genel Müdürlüğü,
- Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı.
c. Ana görevine ek olarak yaygın eğitim yapan birimler içinde;
- İlköğretim Genel Müdürlüğü,
- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
- Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
yer almaktadır.
B- Ülkemizde yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kuruluşlar da şöyle
sıralanabilir:
1. BAKANLIKLAR
- Devlet Bakanlığı,
- Adalet Bakanlığı,
- Millî Savunma Bakanlığı,
- İçişleri Bakanlığı,
- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
- Sağlık Bakanlığı,
- Ulaştırm a Bakanlığı,
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- Tarım Orm an ve Köyişleri Bakanlığı,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,
- Kültür Bakanlığı,
- Turizm Bakanlığı,
2. M AHALLÎ İD A RELER
- İl Özel İdareleri,
- Belediyeler,
- Köy İdareleri,
3. Ö Z E R K VE AKADEM İK K URULU ŞLA R
- Üniversiteler,
4. BAĞIM SIZ KAMU K URULU ŞLA RI
- Millî Prodüktivite Merkezi,
- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu,
- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
5. M ESLEK KURULU ŞLA RI
6. KAMU İKTİSADÎ KURULU ŞLA RI
- Bankalar,
- Fabrikalar,
7. G Ö N Ü LLÜ K URULU ŞLA R
8. HİZM ETİÇİ EĞİTİM KURULU ŞLA RI
- SEGEM ,
- TÜSSİDE,
- KÜSGET,
- T O D A İE ’dir.
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II. MEVZUAT
1924 ta rih li T evhidi T ed risa t K a n u n u ’nun 1. m ad d esin d e
Türkiye’de bulunan bütün eğitim öğretim kurumlarının Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı olacağı hükmü yeralmıştır. 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel K anunu’nun 42. maddesinde ise, genel meslekî ve teknik yaygın
eğitim alanında yer alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları
arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır, hükmüyle
resmî, özel ve gönüllü kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığının koor
dinasyonunda yaygın eğitim yapabileceği belirtilmiştir. Söz konusu
Kanunun aynı maddesinde yaygın eğitim yapan kurum ve kuruluşlar
arasında yapılacak işbirliğinin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir;
ancak yaygın eğitim alanında koordinasyon ve işbirliği sağlayıcı bir
kanun çıkarılamamıştır.
179 sayılı Kanun Hükm ündeki K ararnam e’de ise, okulöncesi,
ilköğretim, ortaöğretim ile dengi her çeşit örgün ve yaygın eğitim
kurumlarmı açmak ve yüksek öğretim dışında kalan örgün ve yaygın
eğitim kurum larının denklik derecelerini belirlemek, program ve
yönetmelikleri birlikte hazırlamak ve onaylamak görevleri de Millî
Eğitim Bakanlığına verilmiştir.
III. BAŞLICA PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
A.Problem ler
1. Millî Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim yapan diğer bakanlıklar,
resmî ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlama
görevini y erin e g etireb ilm esi için, gerekli yasal d ü ze n le m e le r
gerçekleştirilememiştir.
2. Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde ve yaygın eğitim hizmeti
veren çeşitli birimler arasında koordinasyon ve işbirliği yetersizliğinden
doğan belirsizlikler ve sorunlar vardır.
3. Yaygın eğitim alanında, bu eğitimi yapan kurum ve kuruluşların
tam am ına program geliştirme ve benzeri teknik konularda hizmetler
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vererek, onları kaynaştıracak, aralarındaki iletişimi sağlayacak ve sis
temin bütünlüğü içerisinde gelişmelerine yardımcı olacak uzmanlık
birimleri geliştirilememiştir. Bu maksatla kurulmuş olan Yaygın Eğitim
Enstitüsü fonksiyonel bir işleyişe kavuşturulamamıştır.
4. Meslek kademeleri ve bu kadem elerde çalışacakların,unvan,
görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmediği için yaygın meslekî eğitim
alanında sertifikalandırm aya esas olacak yeterliğe dayalı eğitim
program ları geliştirilem em iş, aynı ad altında getirilen çok farklı
programların uygulanmasına sebebiyet verilmiştir. Örgün ve yaygın
eğitim sistemleri arasında geçişler sağlanamadığı gibi, yaygın eğitimin
k e n d i a lt s is te m le r i a r a s ın d a da g e ç iş le r y e te r in c e
gerçekleştirilememiştir.
5. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’nda, yaygın eğitimin,
hizmetiçi eğitimi de kapsayacak şekilde tanımladığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca, kalkınma planlarında da örgün eğitim dışındaki tüm eğitim
faaliyetleri yaygın eğitim kapsamında ele alınmıştır. Bu faaliyetleri
gerçekleştirecek çeşitli kurum ve kuruluşların, kurum açma izinlerini,
Millî Eğitim Bakanlığından alacakları, yönetmeliklerini söz konusu
bakanlık ile hazırlayacakları, aynı kanunla hükme bağlanmıştır. 657
sayılı Devlet M emurları K anunu’nun 216.maddesinde ise, kamu kurum
ve kuruluşlarının açacakları eğitim merkezlerini kuruluş ve işleyişleriyle
ilgili yönetmeliğin Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı görüşünü
almak suretiyle çıkaracakları belirtilmiş; ancak söz konusu yönetmelik
henüz çıkarılamamıştır. Bu durum, Millî Eğitim Bakanlığının kamu
kurum ve kuruluşlarınca yapılacak hizmetiçi eğitim konularındaki
görevlerinde belirsizliklere sebep olmaktadır.
b. Çözüm Teklifleri
1. Yaygın eğitim yapan bakanlıklar ile diğer kam u kurum -ve
k u ru lu ş la rı a ra s ın d a e tk ili ve b elli k o o rd in a sy o n ve işbirliği
sağlanabilmesi için 1739 sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’nun 42.maddesinde öngörülen yasa yerine, yaygın eğitimi her yönü ile düzenleyen
genel bir yaygın eğitim yasası acilen çıkarılmalıdır.
2. Koordinasyon ve işbirliği hem millî hem m ahallî seviyede
düzenlenmelidir.
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3. Millî seviyede işbirliğini yapacak resm î ve özel kurum ve
kuruluşların temsilcileri, Millî Eğitim Bakanlığının çağrısı üzerine
toplanmalı ve bu kurulun sekreterya işleri Millî Eğitim Bakanlığınca
yürütülmelidir.
4. İşbirliği kurullarının ilde Valinin , ilçede kaymakamın çağrısı
üzerine toplanmalı, sekreterya işleri illerde Halk Eğitimi Başkanlığı,
ilçelerde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yürütülmelidir.
5. İl ve İlçe Koordinasyon ve İşbirliği K urullarında, Halk eğitimi
Başkanlarıyla, Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri tabiî üye olmalıdır.
6. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, yaygın eğitim hizmeti veren
b irim le r a r a s ın d a k i k o o rd in a s y o n s a ğ la n a ra k ö rg ü n eğ itim
im kânlarından faydalanamamış kimselere temel, tekâmül ve ihtisas
eğitimi vermek üzere;
a. Yaygın eğitim danışma kurulu oluşturulmalıdır.
b. D anışm a kurulu teklifleri uygulamaya dönüştürülerek, sek
reterya işlemleri Türkiye seviyesinde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü, illerde Halk Eğitimi Başkanlığınca yürütülmelidir.
7. Yaygın Eğitim Enstitüsü, yaygın eğitim yapan bakanlıklara, diğer
kurum ve kuruluşlara program geliştirme, bilgi toplama, araştırma
yapma, personel yetiştirme gibi konularda teknik hizmetler sunacak bir
yapıya kavuşturulmalıdır.
8. Y aygın eğ itim d e, o rg anizasyon ve işbirliği k o n u su n d a,
üniversiteler ve Standartlar Enstitüsü’nün bilgi ve birikiminden is
tifadeyi arttırıcı tem aslarda bulunmalıdır.
9. Meslek kazandırıcı yaygın eğitimin daha verimli bir şekilde
geliştirilmesi için 1739 sayılı Kanununun 14.maddesinde yer alan meslek
k a d e m e le ri ve bu k ad em elerd e çalışacakların unvan, yetki ve
sorumluluklarını belirleyecek yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
Bu yeni mevzuat, eğitimcilik yapanlar arasındaki psikolojik iyileştir
m elere yol açacağı gibi, eğitim program ları ve eğitim seviyeleri
arasındaki standardizasyon da sağlanmış olacaktır.
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10. İllerde yaygın eğitim hizmetlerinin verimliliğini arttırm ak için
yeni kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadrolara atanacak uzm anlar illerdeki
bütün yaygın eğitim kurumlarına teknik hizmetler sunabilmelidir.
11. Halk Eğitimi Başkanlığı ve Halk Eğitimi Merkezi M üdürlerinin
görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmeli ve yönetmelik
•hükümlerine bağlanmalıdır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri, mahallî
ihtiyaçlara cevap verebilecek ve mahallî kaynakları kullanabilecek
şekilde arttırılm alıdır. H alk Eğitim i M erkezleri proje geliştirm e,
uygulama, değerlendirm e gibi alanlarda daha geniş serbesti içinde
çalışabilmelidir.
12. Yaygın eğitimde, bu eğitim özelliklerine uygun bir teftiş sis
temiyle program değerlendirme sistemine gidilmelidir.
13. K alkınm ada öncelikli yörelerde özellikle bu bölgelerdeki
köylerde yaygın eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi konusuna öncelik
verilm elidir. Çevrenin sosyal ve ekonom ik özelliklerine göre, bu
bölgeler için özel program lar hazırlanmalıdır.
14. Halkımıza her türlü eğitim aracıyla yaygın eğitim hizmeti veril
melidir. Bu arada TV ile eğitim ve halk eğitim yayınları özellikle ele
alınmalıdır.
15. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız millî kültür ve gelenek
lerimizle olan bağlarını korumaları ve güçlendirmeleri için yaygın eğitim
hizmetlerini etkili bir biçimde bu vatandaşlarımıza da ulaştırılmalıdır.
Sayın Divan Başkanma ve saygı değer konuk üyelere saygıyla
sunulur.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Tankut.
M üsaade ederseniz şimdi ikinci raporu okutalım. İkinci raporu kim
takdim edecek efendim?
Buyurun.
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Komisyon Sözcüsü: İlhan DÜLGER

Sayın Bakanım, Sayın Şûra üyeleri,
Teşkilâtlanma, Koordinasyon ve İşbirliği konusunda yapılmış olan
diğer raporu sunmak için huzurunuzda bulunuyorum.
Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu üye sayısının bu işe ayrılan
çalışm a o d asın a sığm am ası n ed en iy le, k en d iliğ in d en iki grup
olu şm u ştu r. D urum , Şûra G enel S ekreterliğine duyurulm uş ve
çalışm anın iki grup halinde sürdürülebileceği görüşü, Sekreterlik
tarafın d an benim senm iş. G rubum uz bu karara uyarak komisyon
çalışmalarını sürdürm ek için kendisine gösterilen odada komisyon
başkanlığına Prof.Dr.M ustafa Aydın, Başkan yardımcılığına Necmettin
Uçkan, raportörlüklerine de'Atiye Menteş ve Necati Tarak oy birliğiyle
seçilmişlerdir. Konuyla ilgili aşağıdaki rapor komisyon tarafından
hazırlanarak benimsenmiş ve takdirlerinize sunulmuştur.
Y apılan değerlendirm ede, konuyla ilgili teşkilâtlanm a, koor
dinasyon ve işbirliği boyutunun çözüme kavuşturulabilmesi için, yaygın
eğitim talebi olan kitlenin talebininin çeşit ve niteliğinin tespiti gerektiği;
görü lecek fonksiyonlara göre bir teşkilâtlanm aya gidilebileceği
görülmüştür.
Yaygın eğitim sisteminin göreceği temel fonksiyonun sadece eğitim
uygulamalarıyla sınırlı olmadığı, en az şu fonksiyonları da kapsaması
gerektiği belirlenmiştir.
- Eğitim ihtiyacının ortaya konmasında işbirliği ve destek,
- Program geliştirme,
- Eğitimcilerin eğitimi,
- Eğitimin yapılması ve yaptırılması,
- Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Belgelendirme ve hayata sunma.
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TANIM
Yaygın eğitim, eğitime katılacak kişilerde aranacak özel şartları
asgaride tutmak kaydıyla, herhangi bir konuda eğitim ihtiyacı olan
kitlenin bu ihtiyacının karşılanm asına yönelik olarak hazırlanmış,
eğitim-öğretim programlarıyla yürütülen düzenli eğitim faaliyetidir.
Yaygın eğitimin özel amacı, "Millî Eğitimin Genel A m açlarr'na ve
temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya
da, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kadem eden çıkmış
vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim vermektir.
Yaygın eğitimin alanı; temel bilgi, beceri ve mesleklerin edinil
mesini doğrudan sağlamak veya desteklemek; talep istikametine göre
ileri meslek eğitimine yardımcı olmaktır. Hizmetiçi eğitim istihdam
edilmiş nüfusa yönelik eğitimdir. Alanı temel meslek bilgilerine sahip
personeli firma - iş yeri ihtiyaçlarına uyum için özel veya ileri bilgi ve
beceriler kazandırmaktır.
DURUM VE TEŞKİLATLANMA KAPSAMI
Türkiye’de yaygın eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde
halkın ihtiyacının ortaya çıkarılması ve hizmetin sunulması şeklinde
gelişmiştir. Halkın ve piyasanın kendi ihtiyaçlarını ortaya koyarak, hiz
met talep etmesi boyutu ise zayıf kalmıştır. Bunun sebebi, kapalı bir
toplum da ve korunm uş bir ekonom ide, rekabetin düşük seviyede
bulunduğu bir ortam da çevrenin uyarma gücünün düşük olması ve
mevcut bilgi ve becerilerle yetinilmesidir. Dış rekabete açılma ve Av
rupa Topluluğuna giriş hazırlıklarının, toplumda bilgi, beceri ve meslek
ihtiyacını hızla artırm ası beklenm elidir. İleriye dönük ted b irler
varsayımlarla değil, gerçek ihtiyaçların tesbiti yoluyla alınmalıdır.

Halk Eğitimi: Kırsal hayat tarzından sanayi ve şehirli toplum
yapısına geçiş süreci aracı olarak çok gelişmiş bir Türk eğitim anlayışıdır.
Halk eğitim çalışmaları üç bölümde toplanabilir:
a.
Genel kültür, sosyal faaliyet, aile eğitimi, vatandaşlık eğitimi gibi
halkın talebine ve imkânlarına göre talep ve katılımla devam etm ekte
olan eğitim.
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b. Okuma-yazma ve tamamlama eğitimleri, genel örgün eğitim
faaliyetlerini desteklem ek amacıyla sürm ektedir. Okum a-yazm a
faaliyetleri sona ermeye yaklaşmıştır. Tamamlama eğitimi faaliyet
lerinde ise, toplumdaki gelişmeye paralel olarak hızlı bir gelişme bek
lenmektedir.
c. Halk eğitiminin üçüncü bölümü; beceri eğitimidir. Halkın ihtiyaç
duyduğu serbest zamanları değerlendirme ve ek gelir sağlama be
cerilerinde genellikle ev ekonomisi dallarında eğitim hem kırsal alanda,
hem de şehirlerin yeni şehirleşmiş kesimlerinde hızla artmaktadır.
Halen talep patlaması görülmektedir.
Meslekî Yaygın Eğitim: İstihdam edilebilir mesleklerde piyasaya
yönelik tem el meslek eğitimi Türkiye’de hiç gelişememiş, kurulan
kuruluşlar ise, giderek örgünleşmiştir. Bunun sebebi piyasa talebi veya
ihtiyacı ile eğitim hizmet arzının birbirine çok yakın bir uyum içinde
yürütülmesi gereğidir. Bugüne kadar iş gücü piyasasının kendi meslek
taleplerini düzene koyarak, halk eğitim sistemiyle irtibat kurmaması,
eğitim sisteminin tek taraflı yaptığı faaliyetlerin sonuçsuz kalmasına yol
açmıştır. Ancak, rekabete açılma; beceri kazandırmayan genel orta
öğretimin hızla artması, piyasaya vasıfsız işgücü akımı, piyasanın talep
ettiği m eslekî niteliklerde kısa sürede insangücü eğitimini hızla
gündeme getirmektedir. Türkiye’nin eğitim-istihdam bağlantısını kur
mak suretiyle hızla teşkilâtlandırılması gerekli eğitim tarzı meslekî
yaygın eğitimdir.
Çıraklık Eğitimi: Bir hizmetiçi eğitim türü olan çıraklık ve kalfalık
eğitimini yozlaşmadan kurtarmak için yaygın eğitim kanalıyla sağlanan
destek, mevcut çırakların düzenli temel meslek eğitimi talebinde yüksek
bir artış doğurmuştur. Çırak ve kalfa eğitiminde 6-7 misline varan
artışlar beklenm ektedir.
H izm etiçi Eğitim: Ç alışanlara işyeri öncülüğünde uygulanan
hizmetiçi eğitim ileri meslek bilgi ve becerileri eğitimi rekabetsiz bir
piyasada çalışılması dolayısıyla işletmelerin gündemine girmemiştir.
R e k a b e t artışı dolayısıyla bugünden sonra hızlı bir talep artışı
gösterm esi beklenm ektedir. Baştan teşkilâtlandırılm asına ihtiyaç
vardır.
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Yaygm eğitimin haricinde;
Meslekî Örgün Eğitimde, aslî mesleklerde yapılan meslekî örgün
eğitim ine bir üst eğitim kadem esine yönelik yapısı dolayısıyla iyi
te ş k ilâ tla n d ırılm ış eğ itim d ü ze n i v a rd ır. A n cak , bu sistem in
m ezunlarının da piyasaya hitap etm esi gerekm ektedir. Piyasasının
kendi taleb in i düzene sokarak eğitim sistem ine bir ölçüt teşkil
edememiş olmasının sıkıntıları bu eğitim tarzında da yaşanmaktadır.
Piyasa şartları ile bağlantı kurma teşebbüsü yine eğitim sisteminden
gelmiş; haftada 3 gün işyerlerinde uygulamalı eğitimle meslekî örgün
eğitim sistem i, fiilen piyasaya yönelik yaygın eğitim yöntem i
uygulamaya başlamıştır. Ancak, halen işgücü talep piyasasının düzenli
talebini ortaya koyması ihtiyacı devam etmektedir.
İLKE
Belirtilen bu ihtiyaç türlerinin özelliklerine göre bütün kamu ve
özel kuruluşlar, eğitim programı geliştirme ve eğitim uygulamalarında
yer alabilmelidirler. Koordinasyon, ihtiyaç sahibi kitlenin özelliğine
göre, hem eğitimi veren, hem de eğitimi alan tarafa asgarî külfet
yükleyecek, fakat azamî hizmet arzını sağlayacak düzeyde tutulmalıdır.
Yeniden düzenlemede:
a. Bakanlık içi koordinasyon ve işbirliği,
b. Bakanlık dışı koordinasyon ve işbirliği
sağlanmış olması dikkate alınmalıdır.
GÖREV
Türkiye’de yaygın eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırm aktan
sorumlu kuruluş, Millî Eğitim Bakanlığı’dır. Görev hedefi; temel, genel
ve meslek eğitiminin bütün nüfusu kapsamasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı
bu görevini yaparken, eğitim faaliyeti yürüten bütün kuruluşların
faaliyetlerini gözetm ekle yüküm lüdür. Y ukarıda b elirlenen ilke
çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu görevini eğitim tarzlarına
göre, en yeterli şekilde nasıl yapılabileceğine dair bir şablon E k’te teklif
edilmektedir.
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YAYGIN EĞİTİM FONKSİYONLARININ YENİDEN
DÜZENLENMESİ
TEKLİF 1.
YAYGIN EĞİTİM KU RU M U KURULMASI
G Ö R E V KAPSAMI
Mevcut Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün adı, yaygın
eğitimin bazı fonksiyonlarını kısıtlam akta veya dışlam aktadır. Bu
teşkilâtın adı "Yaygın Eğitimi Kurumu" şeklinde değiştirilmelidir ve
mevcut yapı kuruma dönüştürülmelidir. Bu teşkilâtın içerisinde;
1. Mevcut halk eğitimi birimi;
a. Genel kültür, sosyal, aile, vatandaşlık , demokrasi ve benzeri
eğitim fonksiyonlarını.
b. Tem el ve ileri düzeyde okuma-yazma, tam am lam a eğitimi
fonksiyonlarını.
c. Serbest zaman ve ek gelir için beceri eğitimi fonksiyonlarını
gelişen ihtiyaçlara göre ayrı ayrı düzenlemelidir.
2. Mevcut çıraklık eğitimi birimi; İş yerlerinde yapılan temel meslek
eğitimine destek sağlamak ve çok daha geniş kitlelere eğitim vermek
amacıyla geliştirilmelidir.
3. Millî Eğitim Bakanlığı diğer dairelerin örgün eğitim yanında
yürüttüğü meslekî yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koor
dinasyonu birimi tesis etmelidir. Bakanlık koordinasyon ihtiyacını azal
tacak tedbirler almalıdır. (Temel meslek eğitimine olan talebin patlama
yapması halinde, örgün meslekî eğitim kurumlarının zaten işletmelerde
eğitim yaparak bir yaygın eğitim yöntemi kullandığı dikkate alınmalı ve
teknisyen yetiştiren kısımları hariç, diğer kısımları ortaokul mezunu
herkese açık yaygın eğitim kurumlan olarak çalışabilmelidir. Bakanlık,
bu birimlerini bugün sahip oldukları İdarî statülere paralel birimler
halinde Yaygın Eğitim Kurumu ile ilişkilendirebilmelidir.)
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4.
Millî Eğitim Bakanlığı dışında yürütülen yaygın eğitim faaliyet
lerinin izlenm esi, destek len m esi ve geliştirilm esi için bir birim
kurulmalıdır.
* Bağlı K urum ’un Bakanlıkla ilişkileri, yetki paylaşımı, hangi
konularda Bakanlık kararları, hangi konularda karar yetkisine sahip
olacağı ve koordinasyon yetkilerinin kapsamı ayrı bir mevzuatla belir
lenmelidir. Bunu yaparken yaygın eğitimin ihtiyaca göre esnek, çevreye
ve talebe yönelik eğitim tarzı olduğu dikkate alınarak, K urum ’un hızla
karar alacağı ve alt ve taşra teşkilâtına ve diğer kuruluşlara kendi
yörelerinde koordinatörlük ve düzenleyicilik görevi yanında daha fazla
yetki devri yapabileceği bir yapıya ihtiyaç olduğu gözden uzak
tutulmamalıdır.
* İl ve İlçe Halk Eğitimi Plânlama ve İşbirliği Kurulları, mevcut halk
eğitimi ( genel+beceri + kendini geliştirme) kurslarının plânlanması ve
merkezce gerekli görülenlerin, merkezî sınav ve belgelendirmelerini
yürütmekle görevli olmalıdır. Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulları istih
dama dönük mesleklerde eğitim, uygulamalı eğitim, program teklifleri,
m ahallî program boyutunun geliştirm esi ve izlem eden sorum lu
olm alıdır. Ayrıca, m erkezî sistemin kararlarının taşradaki yetkili
uygulayıcısı olabilmelidirler. Devlet Bakanlığı’nca kurulmuş bulunan
b e c e ri e ğ itim i k u r u lla r ı, fo n k s iy o n la rın ı k a y b e ttik le r in d e n
kaldırılmalıdırlar.
TEKLİF 2.
YAYGIN EĞİTİM K U R U M U ’NUN YÖNETİM TARZI
K u r u m ’un y ö n e tim i h e d e f k itle n in ö z e llik le r in e g ö re
düzenlenmelidir.
* Kurumun ilgili birimi konulmuş genel ilkeler doğrultusunda
genel, kültürel yaygın eğitimde benimsenmiş ilke ve kurallara göre,
resen hareket edebilmeli, bu faaliyetlere eğitim malzemeleri ve ben
zeriyle destek sağlamalı, bu tür kursların yapılması için kuruma bilgi
vermek yeterli olmalıdır. Kurs sonuçlarının değerlendirilmesi gereği
bulunmamalıdır.
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* Bütün vatandaşları okuma-yazma ve tamamlama eğitiminden
geçirdikten sonra dileyenlere ileri düzeyde hızlı okuma, anlama, yazma,
düşünme vb. eğitim fonksiyonu Bakanlığın bu konularla görevli örgün
eğitim birimleriyle işbirliği halinde ve bu birimlerin ilkelerine göre,
yürütülmelidir.
* Beceri eğitimi: Çırak -kalfa eğitimi ve meslekî yaygın eğitimde ise,
Kurum:
1. Talep ve ihtiyaç piyasasının organlarıyla yüzyüze tutabilecek
2. Yaygın eğitim yapan diğer kuruluşlarla eğitimi geliştirme
anlayışıyla koordinasyon ve işbirliği yapabilecek,
3. M illî E ğitim Bakanlığı m eslekî eğitim birim lerini piyasa
şartlarında, birlikte koordinasyona teşvik edecek dışa açık bir yönetim
tarzına ihtiyaç vardır. Bunun için 3308 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan
mevcut Çıraklık ve Meslek Eğitimi Koordinasyon Kurulu, yaygın eğitim
yapan bütün kuruluş temsilcilerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı beceri,
çırak ve meslekî örgün ve yaygın eğitim birimi temsilcilerini de içine alan
bir m eslek eğitim i genel k u ru lu n a d ö n ü ştü rü lm elid ir. B u rad a
Türkiye’nin beceri ve meslekî eğitim ihtiyaç ve uygulamalarıyla ilgili
tavsiye k a ra rla rı alınabilm eli, bu G enel K urul, Yaygın Eğitim
K urum u’nun yönetim kurulunu seçmelidir.
Yönetim Kurulu 2+1 + 1 (üçlü katılım) yapısında kurulmalıdır. İki
k am u k e sim i ( te r c ih e n M illî E ğ itim B a k a n lığ ı ve Ç alışm a
B akanlığı)tem silcisi, bir işveren, bir işçi tem silcisi veya bunun
katlarından oluşmalıdır. Başkan Millî Eğitim Bakanlığından olmalıdır.
Yönetim Kurulu:
*Kurumun yapacağı veya yaptıracağı beceri, çırak-kalfa,meslekî
yaygın eğitim standartlarını tespit etmek,
*Eğitim programı çerçevelerini belirlemek,
*Kurumun vereceği eğitim yetkisi izinlerinde aranacak asgari
şartları belirlemek,
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* Kurs tam am lam a belgesi almış olanları merkezî sınavlara gir
meye teşvik etmek,
* Yılda bir kere Genel Kurula Türkiye'de meslekî eğitim ihtiyaç ve
faaliyetleriyle ilgili geniş bir rapor ve teklifler sunmak; Genel Kurulca
onaylanan raporları başta Bakanlık olmak üzere, bütün ilgili mercilere
sunmak,
gibi görevlerle yükümlü olmalıdır.
Yönetim Kurulu Özel Kalemi veya S ekreteryası:
* Diğer görevleri yanında,.yılda bir defa çıkarılacak ayrıntılı yaygın
eğitim raporunu hazırlamakla görevli olmalıdır.
Denetlem e:
Millî Eğitim Bakanlığı teftiş kadrosuna yaygın eğnim kurumlarının
denetlenm esinde görevlendirilm ek üzere yeterli sayıda, bu alanda
yetişmiş Bakanlık Müfettişi atanmalıdır.
TEKLİF 3.
YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜNÜN GELİŞTİRİLM ESİ
Mevcut Yaygın Eğitim Enstitüsü; Yaygın Eğitim Kurum una destek
sağlayacak, çeşitli teknik fonksiyonları yeterli şekilde yerine getirecek
bir kurum olarak geliştirilmelidir. Bu fonksiyonlar şunlar olmalıdır :
* Yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi ve program geliştir
meye destek,
* S ta n d a rt eğ itim p ro g ra m la rı g e liştirip , (işle m le ri hızla
tam am ladıktan sonra) bunları isteyen kullanıcılara sunmak; eğitim
takımları geliştirip satmak,*
* Bilgi, istatistik toplam ak; bilgi bankası kurm ak, bilgileri
kullanıcılara aktarmak,
*
Yaygın eğitim a la n la rın d a a ra ştırm a la r yapm ak ve/veya
yaptırm ak, yapılan araştırm alara katılm ak, sonuçların izlenm esi
araştırmalarını yürütmek,
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* İşletmelerdeki usta eğiticileri yetiştirmek,
* Kurum personelinin hizmetiçi eğitimini yapmak,
* Yaygın eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmak,
*Yaygın eğitim teknolojilerini geliştirmek,
* Psikoteknik lab oratuvarlar kurm ak, işletmek, kurulm asına
yardımcı olmak,
* Rehberlik faaliyetlerine destek olmak,
* Uzaktan eğitim birimini kurup, ihtiyacı olan birimlerin kullanımı
için işletmek,
*U luslararası düzeydeki araştırm aları izlemek ve çalışmalara
katılm ak ,
* Yayın faaliyetlerini yürütmek.
TEKLİF 4
PİYASANIN M ESLEK STANDARTLARININ ORTAYA
KONMASI
B ugüne k ad ar istihdam edilebilir m esleklerde yapılam ayan
piyasaya dönük tem el m eslekî yaygın eğitimin yapılabilmesi için
piyasanın meslek standartlarının ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.
Bu standartlar istihdam piyasasıyla eğitim sistemi arasında bir koor
dinasyon görevi görmek üzere kullanılacaktır. Eğitim sisteminin verimi
artacak, mezunlar uygun istihdama derhal yönlendirilebileceklerdir.
*

Türk işveren kuruluşları, meslek niteliği ihtiyaçlarını, meslek çeşit
leri ve kademeleri itibariyle Türkiye çapı için geçerli olmak üzere,
resmen ortaya koymalıdırlar. Teknolojide meydana gelen gelişmelerin
Türkiye’nin "ekonomisine yansımasını izleyerek, bunların mesleklerde
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yapacağı değişiklikleri belli aralıklarla Türkiye açısından gözden geçirip,
taleplerine ilâve etmelidirler.
* Türkiye piyasasında kullanılan mesleklerin, iş ve görev tanımları
tam am lanıp (işletme bazında, ilâvelere açık olmak kaydıyla) meslek
sınıflandırılm asına gidilm elidir. Bu konuda U luslararası Çalışma
Teşkilâtı ve U N ESCO 'nun yayınlamış olduğu uluslararası meslek ve
eğitim tasniflerine uyulmalıdır. B unların Türkiye’ye uyarlanm ası
Çalışma Bakanlığı’nca, işveren verilerine dayalı olarak yapılmalıdır.
Bu tanım lara dayalı görev, yetki, unvan, sorumluluklar, her meslek
ve m eslek k adem esi için b elirlen m eli, belli aralık larla gözden
geçirilmelidir. Bu da işveren verilerine göre, işveren artı Çalışma
Bakanlığının bir hizmeti olarak Türkiye’de devamlı yapılmalıdır.
* Bütün bunlar "Piyasa Meslek Standartları" m ortaya çıkaracak
şekilde bir araya getirilmeli; Çalışma Bakanlığının koordinatörlüğünde
çalışacak bir kurul, (Millî Eğitim Bakanlığı,işçi, işveren, ilgili meslek ve
ilgili kuruluşların katılımıyla) tarafından tesbit ve ilân edilmelidir.
TEKLİF 5.
MESLEKÎ EĞİTİM STANDARTLARININ ORTAYA
KONMASI VE UYGULANM ASI
Y aygın E ğ itim K u ru m u Y ö n etim K u ru lu m eslek î eğitim
programlarının hazırlanmasında dikkate alınmak üzere meslekî eğitim
standartlarını tespit ve ilân eder. Bu tespitlerde öncelikle ülke çapında
geçerli piyasa meslek standartlarını dikkate almalıdır; ayrıca eğitim
ilkeleri, yurttaşlık ve iş ahlâkı bilgileriyle desteklemek suretiyle meslekî
eğitim standartlarını belirlemelidir.
Tem el m eslek eğitimi için belirlenen bu standartlar, farklı
uygulama yöntemleriyle de olsa, çırak, kalfa, meslekî yaygın ve örgün
eğitimde ortak olarak uygulanmalıdır.
Böylece çırak, kalfa, yaygın ve örgün eğitimden aynı mesleğin, aynı
kadem esi için aynı nitelikte eğitilmiş olanlar meslekî açıdan eşit
geçerlilik kazanabileceklerdir. Eğitim tarzları arasında yatay ve dikey
geçişlilik için zemin, meslekî eğitim standartlarıyla belirlenmiş olacaktır.
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Meslek eğitimi standartları ele alınarak eğitim programları bir
çekirdek meslek etrafında toplanmış, ek bilgi ve mesleklerden oluşmuş
"m eslek küm eleri" şeklinde düzenlenm elidir. Ç ekirdek mesleğin
eğitiminden sonra, diğer nüvelerin seçilmesi için esnek seçim imkânı
bulunmalıdır. Ve her ilâvenin, yani modül için ayrı değerlendirme
yapılabilmelidir. Böylece piyasaya hızla inilmiş ve eğitilmiş insangücü
verilebilir ve isteyen her an ilâvelerle kendi mesleğini geliştirip tam am 
layabilir.
M eslek î eğ itim s ta n d a rtla rı ve m odüllü m eslek k ü m eleri
uygulanırken yöre, mahal veya özel ihtiyaç gruplarının ihtiyaçlarına
göre, ilâveler veya uyarlamalar için esneklik imkânları bulunmalıdır.
Talim ve Terbiye Kurulu, meslekî eğitim programlarını onaylarken,
sadece çekirdek-nüve programları onaylamalı, modüllerin onaylanması
ise, Kurum a bırakılmalı, mahallî ihtiyaçlar için geliştirmeler mahalde
yapılıp uygulanmalıdır.
Eğitimi yapan kurumlar, isterlerse kurum değerlendirmesi yapabil
meli ve tam am lam a belgesi verebilmelidirler. Ancak, bir görevleri de
öğrencileri ülke çapında merkezî şekilde yapılacak meslek sınavlarına
girmeye teşvik etm ek olmalıdır.
Beceri eğitiminde ise, pek çok beceri ayrı bir iş olarak-istihdam
edilebilme imkânına sahip olmayacağından, piyasa meslek standartları
içinde yer almayabileceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim
Kurumu, beceriler için asgarî standartları, bu sahalarda görev yapan
kuruluşları katarak belirlemeli, ilânını yapmalıdır. Bu sahalarda çalışan
kuruluşlara başlangıç safhasında eğitim izni vermek yerine bu eğitim
program larını hazırlayıp, yaymayı, bedeli mukabili vermeyi tercih et
melidir. Denetim , program lar tamamlandıktan sonra piyasaya giriş
belge isteyenler için yapılmalıdır.
Meslek eğitim standartları fiilen mal ve hizmet üretimi yapacak
meslek kademeleri için -yarı vasıflı işçiden yüksek teknikere kadar olan
kısmı kapsayacak şekilde- mutlaka konmalıdır. Üretimi, fiilen yapacak
kesim olmayan, yani üniversite eğitimli mesleklerde yaygın eğitim ve
yaygın eğitim standartları her üniversitenin kendine bırakılmalıdır.
Çünkü, bu kadem e m esleklerde talep çok özel durum lar ortaya
çıkarmaktadır.
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Yeniden düzenleme çalışmalarında yüksek öğretim kurumlarıyla,
yaygın eğitim fa aliy etlerin in y ü rü tü lm esin e elverişli kurum ve
kuruluşların yaygın eğitim yapma ve bu faaliyetlere katılma veya katkıda
bulunm a yüküm lülükleri belirtilm elidir. Bu konuda gerekli koor
dinasyon ve işbirliğinin sağlanması hususu özendirilmelidir.
TEKLİF 6.
EĞİTİLM İŞ İNSANGÜCÜNÜN İSTİHDAM PİYASASINA
GİRİŞİNİN D Ü ZEN LEN M ESİ
M ezunların değerlendirilmesinin Türkiye çapında yapılması ve
ülke çapında geçerli belgelerle piyasaya çıkmaları hem iş talep edenler,
hem işverenler açısında bir güvence sistemi biçiminde geliştirilmelidir.
Çırak ve kalfaların meslekî ehliyet belgeleri, Türkiye çapında asgari
bilgi-beceri gereklerine bağlanmalı, il ve ilçe çıraklık meslek eğitimi
k u rulları tarafın d an aynı norm larla, m erkezî özellikli sınavlarla
değerlendime ve belgelendirme yapılmalıdır. Kurulların, özel takdir
yetkisi bulunmamalıdır.
* Beceri eğitiminin koordinasyonu, bu becerilerden belge almak
isteyenlerin il ve ilçe halk eğitimi kurulları tarafından yapılan ve asgarî
şartları m erkezce belirlenen sınavlar suretiyle yürütülmelidir. Belge
almak istemeyenler için ayrı bir takibe gerek olmamalıdır.
* Meslekî yaygın eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, hem istih
dam piyasasının, hem eğitim kesiminin ortak katıldığı özel bir merkezce
belirlenmiş kural ve normlarla yapılmalıdır. Meslek standardı kurulu,
ülke çapında yeknesaklık sağlamak için sınav kurullarının, sınayacakları
hususları, sınav standartlarına bağlamalıdır. Bu sınavlar belli aralıklarla
ülke çapında, aynı günde yapılmalıdır. İl merkezlerinin imkânları fizik
olarak kullanılmalı, sınav heyetleri merkezî standart tespiti kurumunca
görevlendirilmelidir.*
* Sınavlar sonucu verilecek belgeler "meslekî ehliyet belgesi" olarak
piyasaya taraf olan bu kesimlerle birlikte ortak olarak verilmelidir,
(istihdam edecek tarafın da onayı ile işbirliği sağlanmış olmalıdır.)
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* Çalışanların mesleklerinde ve meslek kademelerinde (her meslek
için) görev, yetki, sorumluluk, unvan ve benzeri durumları piyasa
tarafından düzenli belirlenmeli; meslek standartlarıyla birlikte ilân edil
melidir. Gereğinde bu unvan ve yetkiler meslek belgesi üzerinde de
gösterilebilmelidir.
*Örgün- yaygın eğitim arasında yatay ve dikey geçişlilikler ve
tam am lam a şartları, bu şekilde denklik sağlanmış meslek standartlarına
bağlı m eslekî eğitim stan d artları, m eslekler için, m eslek sınavı
standartları ve belge denkliği ile sağlanmalıdır.
TEKLİF 7.
M ESLEK VE İŞGÜCÜ İHTİYACININ TESBİTİ
Yörelere ve sektörlere göre, mesleklerde insangücü ihtiyaçlarının
tesbitinde;
* Devlet Plânlama Teşkilâtı, kalkınma hedefleriyle uyumlaştırılmış,
uzun vadeli ihtiyaç tahminlerini vermelidir.
*Orta vadeli ihtiyaçlar için alandan gelen bilgilerle düzeltilmiş, orta
vade tahminleri D P T ’ce sağlanmalıdır.
* Kısa vadeli ihtiyaç ve talepler İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından
belli aralıklarıyla, (6 ay) yayınlanmalıdır.
TEKLİF 8.
H İZM ETİÇ İ EĞ İTİM E DESTEK TEŞKİLÂTI KURULM ASI
*Hizmetiçi eğitim, işverenin sorumluluğundadır. Meslek ve beceri
sahibi kişilere işyerinin ihtiyaçlarına göre, daha ileri meslek bilgi ve
becerileri kazandırm ak amacıyla yapılmaktadır.
*Kamu kesiminde ilgili kuruluşlann bu görevleri kanunla belirlen
miştir. Devlet Personel Dairesi ile işbirliği yapmak suretiyle Millî Eğitim
Bakanlığına bu konudaki sonuçların bilgi akımı sağlanmalıdır.*
* Özel kesim işvereninin m uhatap olduğu kuruluş ise, Çalışma
Bakanlığadır. Bunun için her firmanın özel eğitim ve ortam şartlarının
değerlendirilm esine ve denetlenm esine Millî Eğitim Bakanlığı gir-
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memelidir. Hizmetiçi eğitime destek çalışmaları, Çalışma Bakanlığında
kurulacak yeni ve yönetim kuruluna işverenin dahil olacağı bir hizmetiçi
ileri meslek eğitimine destek birimi yoluyla sağlanmalıdır.
Bu kuruluş;
* Millî Eğitim Bakanlığı’na istatistikî bilgi ve eğitim sonuçlarını
vermek,
*Millî Eğitim Bakanlığının temel eğitim ilkelerine uyulmasını takip
etm ek ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bilgi vermek,
*Çalışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı’nm alt yapısını kul
la n a r a k e ğ itim d e ste ğ i sağ lam ay ı iste rs e , b u n u M illî E ğ itim
Bakanlığından bedeli karşılığında temin edebilmelidir.
* Hizmetiçi eğitim, işverenin görevi olduğundan Çalışma Bakanlığı
işverene bu konuda destek sağlamak amacıyla, kendi imkânları yanında,
işveren katkısını sağlamak için düzenlemeler yapmalıdır.*
*İşletmeleri kendi hizmetiçi eğitimlerini takibe teşvik için, özel bir
hukukî düzenleme ile teşvik ve destekler ayrıca sağlanmalıdır.
TEK LİF 9.
TEMENNİ KARARLARI
TRT, basın, sinema, video-film yapımcıları ve kulüpleri başta olmak
üzere, düzenli olmamakla birlikte yaygın eğitim yapan tüm kurum ve
kuruluşlar, Türk toplumunun millî ve manevî değerlerine uygun davran
ma ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verme açısından sürekli
olarak gözönünde tutmalıdır. Bu kurum ve kuruluşlar; okulun ve ailenin
verdiği olumlu eğitimi destekleyici, güçlendirici biçimde davranmaya
özen göstermelidirler.
Arz olunur efendim.
BAŞKAN- Sayın İlhan D ülger’e çok teşekkür ediyorum.
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YAYGIN EĞİTİMDE ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ
RAPORU ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

BAŞKAN - Şimdi müsaade ederseniz, tartışm alara geçmek üzere
isimleri tesbit ediyoruz.
Efendim, şimdi usul hakkında Yahya Bey’e söz veriyorum.
Prof.Dr.Yahya ÖZSOY - Sayın Başkan, Sayın üyeler; Organizasyon
ve İşbirliği Komisyonu gerçekten çok iyi çalışmış, İyi hazırlıklarla buraya
gelmişler. Teşekkür ediyoruz.
Ancak, bize Komisyon bir katkıda daha bulunmuş, organizasyon ve
işbirliğinde biz buyuz. Evet. Komisyon ikiye ayrılmış, birbirinden
işbirliğinden yoksun, kopuk halde çalışmış ve bugün buraya gelmişler.
Bundan daha iyi problemi ve sorunu ortaya koymak mümkün değildir.
Ne kadar koysak bu durum dan daha iyi açıklayanlayız. Onun için
önerim:

1.
Bu iki komisyon lütfen bir araya gelsinler, bu raporu birleştirsin
ler ve sonra bize katkıda bulunmak için bu işbirliğini nasıl sağladıklarını
da açıklasınlar. Bize ileride yol gösterici olacaktır.
Usul hakkında başka bir önerim. R aporlar sunulurken buradan
aynen okunacak mı? Açıklamalar yapılacak mı? Şayet yapılacaksa,
oylanacak olan açıklamalarla beraber mi, yoksa metinde yazılı olanlar
mı oylanacaktır? Başkanlık Divanı onları da açıklarsa memnun olurum.
Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN- Sayın Oğuzkan, buyrun efendim.
Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN- E f e n d im ,
söylediklerine yürekten katılıyorum.

S ay ın

Ö z s o y ’un
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Bir arkadaşımız komisyonda şunu söyledi: "Biz burada çok önceden
hazırlıkları yapılmış bir Ş û ra’yız. 150 kişilik bir komisyon listesi
düzenlenir ve bu komisyona sadece 60 kişinin 70 kişinin sığacağı bir oda
verilirse, başka bir yerde toplantınızı yapamazsınız denirse, böyle bir
problem elbette doğacaktır." Anladığım kadarıyle, bir odaya veya iki
odaya sığmamak değil. Bunu biz aslî komisyon olarak asla kabul et
miyoruz, reddediyoruz. Bunu, komisyonumuza yapılmış bir aşağılama
o la ra k k a b u l e d iy o ru z . F ik irle r k ab u l e d ile b ilir; h a tta b en ,
arkadaşlarım ın söyledikleri fikirlere katılabilirim; fakat, bunların
buraya getiriliş tarzını asla kabul etmiyorum. Asla tasvip etmiyorum. Bu
doğru bir hareket değildir. Fikirleri tartışırız. H atta ben, saygıdeğer
arkadaşlarımızın fikirlerinden yana da olabilirim; fakat ben komisyon
b a ş k a n ı o la ra k k o n u ş tu ğ u m z a m a n , şu n u a ç ık ç a sö y le m e k
d u ru m u n d a y ım . Bizim ko m isy onum uza bu fikir geldi; G en el
M üdürlüğün doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı olması fikri geldi;
kom isyonum uz bunu re d d e tti. Bu eğilim daha baştan belliydi.
Komisyonumuzun bunu baştan reddedeceği belliydi.
B in aen aley h , a rk a d a şla r, Ş ûranın y ö n etm elik lerin e saygılı
olmalıyız. Şûranın yönetmeliği var. Şûra Yönetmeliğinde bir konuya iki
komisyon ayrılır diye bir kural yoktur. Yeni komisyon yapılmışsa, o
komisyon Şûra Başkanlığınca seçilmektedir; resmî komisyondur, ciddî
olarak çalışmıştır. Teker teker fikirleri ayırmıştır. Arkadaşlarımız gelip,
bu fikirlerini bizim komisyonumuzda savunmuş olsalardı, tekliflerine
belki katılacaktık, sevine sevine katılacaktık. Ben fikirlerini red 
dediyorum . Kişisel fikrimi de burada beyan etm ek istemiyorum;
yanlarında olabilirim; ama bunu buraya getiriş tarzından son derece
üzgün olduğumu beyan etmek durumundayım. Onun için dedim ki,
daha baştan bu fikirler geniş kapsamlı bir önerge olarak kabul edilsin,
getirilsin, raporum uz tartışmaya konulsun.
Bu önerimin oya sunulmasını saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN- Efendim, şimdi iki komisyon raporunu da dinledik. Usul
hakkında iki değerli arkadaşım da öneride bulundu. Komisyon
B aşkanının önerisi, birinci komisyonun esas Şûranın seçtiği aslî
komisyon olması hususu, ikinci komisyonun hazırlamış olduğu raporun
da bu komisyon adına, öneriler olarak veyahut önerge şeklinde veril
mesi.
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Bir yanlışlığa fırsat vermemek için, birinci komisyondan ve ikinci
komisyondan neyi kasteddiğimizi açıklamak işiyorum: Birinci komisyon
dediğim iz zam an, Şûra tarafından teşkil edilen komisyon; ikinci
komisyon dediğimiz zaman Sayın Aydın’ın Başkanı olduğu komisyon...
Prof.Dr.Mustafa AYDIN - Sayın Başkanlık Divanı, değerli Şûra
üyeleri; öncelikle bir noktayı açıkça ortaya koymak gerekiyor: Sayın
Oğuzkan’ın ileri sürdüğü anlamda, aynı görüşü paylaşan kişilerin bir
araya gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. 40 ya da 50 kişilik bir odaya
100’ü aşkın üyenin girmesi sonunda, çalışmanın rahat yapılamayacağı
görüşü Sayın Oğuzkan tarafından dile getirilmiş, bir başka salona gitmek
üzere odadan çıkılması istenilmiştir. Bir kısım üye çıktıktan sonra,
çıkm ayan üyeler çalışm alarına devam etm eye başlam ışlardır. Bu
durumda, dışarıda kalan Şûra üyeleri, Şûra Sekreterliğine durumu bil
dirmiş, rahat bir ortam da çalışmamızın mümkün olup olamayacağı
sorulduğunda, çalışmayı sürdürebileceğim iz bize ifade edilmiştir.
Bunun üzerine, bize gösterilen bir odada çalışmamızı sürdürdük ve iyi
niyetle Millî Eğitim Bakanlığının, yaygın eğitim konusundaki girişim
lerine katkıda bulunmak amacıyla, ciddî bir mesai sarf edilmiştir.
R apor ortadadır. Birinci grubun ikinci gruba karşı olması gibi bir
d u ru m k e sin lik le söz k o n u su d e ğ ild ir. B ir k atk ı, b ir h izm et
amaçlanmıştır. Teklifler ortadadır. Takdir, değerli Şûra üyelerinindir.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sayın Develioğlu, bir teklifiniz var
galiba?
Servet DEVELİOĞLU- Sayın Başkanım, değerli bakanlarım, Türk
Millî Eğitiminin ve XIII.Millî Eğitim Şûrası’nın çok değerli delegeleri;
Türk Millî Eğitim Tarihine bu isim verilmiş iki şerefli bayrak arasında
girecek olan XIII.M illî Eğitim Şûrası, yaygın eğitim, halk eğitimi
açısından müstesna bir önem ve özellik taşımaktadır.
On iki Şûradan önce, büyük A tatürk’ün 1921’de Ankara Mahallî
Şûrasını topladığı zaman, harp yıllarının önem taşıması sebebiyle, Şûra
yarım kalmış ve dağılmış.
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M üteakip Şûrada -Heyet-i İlmiye çalışması- 1926’da 40 üye ile
toplanır, 15 Tem m uzdan 15 Ağustosa kadar, bir aylık çalışmaları
sürdürm ek suretiyle, Türk Millî Eğitiminin yapısı ve amaçlarını,
ilkelerini, Türk Millî politikasını, Türk millî eğitimini tespit eder.
Bu Şûra, diğer şûralardan pek tabiî ki farklı bir önem taşır.
XIII.Şûra da Türk Millî Eğitim Tarihinde yaygın eğitim açısından
müstesna bir özellik taşıyacaktır.
Yaygın eğitim, çok alanlıdır, karışık bir alandır. Nitekim, Halk
Eğitimi Genel Müdürlüğü 29 Ağustos 1960 yılından bu yana, kurulalı 30
sene geçmesine rağmen, çok ciddi çalışmalar yapmıştır.
Bugün bile yüce kurulunuzda, yüce heyetinizde yaygın eğitimde,
halk eğitiminde, organizasyon değişikliği açısından yapılan bu çalışma,
işte bunun son derece karmaşık ve ciddi bir konu olduğu gerçeğini
ortaya koymaktadır.
Burada belirtm ek istediğim nokta şu: Bu şekilde Türk millî eğitimi
açısından, yaygın eğitim açısından Türk millî eğitiminin geleceği
açısından çok ciddi bir inanç ve heyecan içerisinde; iyiyi arıyoruz,
d o ğ ru y u a rıy o ru z , en g üzeli arıy o ru z, m ü k em m eli a rıy o ru z.
M ükemmelin hududu yoktur.
İki Komisyon da, organizasyon ve işbirliği açısından çok iyi
düşüncelerle iki görüş ortaya getirmiştir.
Buradaki komisyonun herhalde bir teknik hatası yok. Fizik şartların
anormalliği bu iki komisyonu gayri tabiî olarak teşekkül ettirmiş olacak.
Birinci ve İkinci Komisyon diye şaşırıyorum. Sayın Turhan Oğuzkan’ın
komisyonunda bulundum ben. Çünkü, ikisi de yasal; ama yasal olarak
teşekkül eden komisyon o idi. Öbürü de yasal.
Birinci Komisyon, getirmiş olduğu raporun özelliği ile öbür
komisyonunun getirmiş olduğu raporun özelliği muhteva bakımından,
farklı bir durum ortaya getirmiştir. Ama bu bağdaştırılır mı? Fevkâlade
bağdaştırılır. H er ikisinden de faydalanmak mümkündür.
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Saym İlhan H an ım ’la biz, 1971 yıllarında Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Plânı, Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu R aporunun
hazırlanmasında birlikte çalışmıştık. O raporun Divan Başkanı, rahm et
li Prof.Bediî Şehsuvaroğlu idi. O komisyon, 115 ilim adamı, bakanlık
temsilcileri, eğitimciler ve bu konuda yetkili insanlardan teşekkül
etmiştir. O kurulda bendeniz de ikinci başkan olarak görev almıştım.
Anlatm ak istediği nokta şu: Yaygın eğitim açısından bugüne kadar
yapılan çalışmaların en ciddilerinden birisidir o. Özel İhtisas Komisyonu
Raporu, Kalkınma Plânları yayınları arasında, ciddî bir doküm an olarak
yayınlanmıştır.
Şimdi, Sayın Oğuzkan’ın raporu ile, diğerini mukayese ettiğimiz
zam an ikisinin ne türlü faydalı olduğunu ve nasıl bağdaştırıldığı
n o k tasın a geleceğim . O ğ u zk a n ’ın ra p o ru -benim de içerisinde
bulunduğum komisyonun bu raporu- daha klasik, ancak uygulama
özelliği ağırlıklıdır. Ve somut tedbirler getirmektedir. D aha geçerlilik
arz eder. Çünkü, halk eğitiminde ciddi çıkmazlar yoktur. Hizm ette ciddi
çıkmazlar, kargaşa, bunalım olduğu zaman belki büyük çapta revizyona
geçilebilir. Kamu yönetiminde, modern kamu yönetiminde takdir eder
siniz ki, bu düsturdur. Bugünkü uygulamada böyle bir durum yoktur.
A ncak, eksiklerim iz var, eksikler, noksanlar var. Bu eksiklikler
tamamlanıp, noksanlar tamamlanıp, hizmetin daha verimli, daha etkin,
daha dinamik, daha güçlü işleyişini sağlayıcı tedbirleri alamadık.
Sayın Oğuzkan’ın takdim ettiği rapor, bu özellikleri arz etmektedir.
Sayın İlhan H anım ’ın takdim ettiği raporda, kalkınma plânının
etkisi hakim. Yeni fikir, yeni kavramlar ve kurumlar önermektedir.
Endişem şu ki, beş tane kurul ve kavram, yaygın eğitimde belki bu yeni
kavramlar ve kurumlar, özellik taşımaktadır. Uzun vadede bundan
faydalanmak mümkündür, bu haliyle belki bütünlüğü bozucu, tavsiye
edici özelliklerdir, kanaattir.
Bu yönleriyle biri, soyut tedbirler içerikli, öbürü somut tedbirler
içerikli. A rz ettiğim gibi, yaygın eğitim alanında ülkenin yaygın
eğitim inin geleceği açısından ışık tu tu cu özellikleri ile m akro
seviyededir. Takdir edersiniz , Şûra, tedbirler getiren, teklifler getiren
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yüce bir kuruldur, icra organı değildir; ama icra organlarına ışık tutan
müessesedir. Bağlayıcı değildir. Anayasanın bazı hükümleri dışında,
b u ra d a k a n u n la rd a dahi değişiklikler ö n ereb iliriz. D ün Sayın
Başkanımızın isim değişikliği hususundaki teklifi; bir kargaşa getirdi. Şu
bakımdan: Çünkü, mevcut uygulamaya ters, kanunlara aykırı... Bir teklif
gelebilir, yahut da kanun değiştiren teklif de getirilebilir. Onun için, her
iki komisyonun raporunu, belki bir karma komisyonda birleştirmek ve
iki komisyonda meşru telâkki edilmek suretiyle Bakanlığın faydasına
sunmak, sanırım bağdaştırıcı bir yol olur.
Teşekkürler, saygılar sunarım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Efendim, m üsaade ederseniz, bu usul tartışmasını bitirelim. Bunu
bitirecek yer de burasıdır, Genel Kuruldur.
Genel Kurulun oylarına işi takdim etmek suretiyle, bu işi kökünden
halledeceğim.
Şimdi, birinci öneri : Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği
Komisyonu çalışması vardır bizim karşımızda; yer darlığı nedeniyle ikiye
bölünmüştür. Bu bölünme, öyle anlaşılıyor ki, bazı sorunlar çıkarmıştır.
Birinci yapılacak iş, Organizasyon Bölümünü, Oğuzkan’ın temsil ettiği
alt komisyon, ikinci bölümüne İşbirliği Koordinasyon Bölümünü de
Sayın Prof. Aydın Bey’in ve İlhan H anım ’ın takdim etmiş bulundukları
bölüm olarak kabul edebilir Yüce Heyetiniz. Veyahut onu burada
yapmayız, bu iki öneri komisyona iade ederiz, birleştirirler. Ve yarın bize
buraya getirirler. Bu konuda verilmiş bir önerge de vardır. İşi oylarınızla
halledersiniz.
Şim di, K om isyon B aşkanı Sayın O ğuzkan, usul h ak k ın d a
konuşacaklardır.
Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN - Affınızı dilerim, tekrar usul hakkında
konuşacağım için. Fakat, şimdi elimde liste var. 90 kişi bizim gruba
katılmış, geriye kalan 125 kişilik bir komisyondu. Diğerleri öteki
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komisyanda çalışmışlar ve birleştireceğiz demişler, biz bu birleştirmeye
açık olduk, raporları bize gelmedi. Bu sabah burada gördük. Yoksa,
raporlar herhalde daha önce yazıldı, daktilo edildi. Bize getirilebilirdi.
Biz, dün, geç vakitlere kadar odada idik. Binaenaleyh, raporu biz
birleştirebilirdik daha önce.
İş iki m eselede düğümleniyor. Bizim raporum uz, esas rapor olarak
tartışılabilir ve diğer rapor, geniş kapsamlı bir önerge olarak ele
alınabilir. İki mesele ileri sürüyor arkadaşlarımız. Eğer, o iki meselede
mutabıksa Şûra üyeleri, o zaman mesele çözülür. "Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü, Genel M üdürlük olmaktan çıksın bir Kredi ve Yurtlar
Kurumu gibi kurum haline gelsin" diyorlar. Eğer, bunu Şûra’nm m uh
terem üyeleri kabulleniyorlarsa, ben kendi fikrimi söylemiyorum, kabul
lenebilirim de, lehine de oy kullanabilirim. Fakat, kabullenebiliyorlarsa,
o zaman onun bütün gerekleriyle kabul edilmesi gerekir.
İkincisi, yaygın eğitim, meslekî eğitim ağırlıklı olsun diyorlar. Eğer
bu da kabul görüyorsa, o zaman mesele hallolur, gider; ama bizim
raporum uzda da yeralan diğer meselelere de, tek tek çare bulunur.
Onun için, kendilerinin ileri sürdüğü fikirler, ayrıntılardan sıyrıldığı
zaman bir önergeden ibarettir. Ben böyle görüyorum.
T ekrar çalışmaya, birleşip çalışmayı teklif etmeye imkân yok.
Çünkü, bizim grubumuz 89 kişi, böyle bir gelişimi reddetti. Meslek
eğitimi meselesini konuşmadık, ama statü meselesinde komisyonun
tekrar toplanm ası lâzım. Bizim komisyonun çalışması lâzım ve bu
Şûradan kopması lâzım. O zaman Şûra çalışmalarına, biz 125-130 kişi
katılamayız efendim, böyle bir mantığımız var.
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Bir açıklama yapmak üzere, Sayın
Bakana sözü veriyorum.
Avni AKYOL - M üsaade ederseniz bir açıklama yapayım. Sayın
hocamız konuşacak, ben sayın Gedikoğlu’ndan sonra görüşlerimi arzedeyim.
Buyurun Sayın Gedikoğlu.
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Şevket GEDİKOĞLU - Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar, iş, suyun
ırm aktan çıkıp da akmaya başladığı an saptırıldı. Gerçek şudur : Sayın
M ehm et Ö N D ER, ilk kez odanın içerisinde bir Divan Başkanlığının
kurulması önerisini yaptı. Hatta, bazı arkadaşlar dediler ki, burası biraz
dar olacak, oda meselesini halledelim de ondan sonra bu Başkanlık
sorunu çözülsün.O yine ısrar etti ve bu ısrarla iki tane aday gösterildi.
Bu adaylardan birisi -adı hatırımda değil- bir profesör arkadaştı. Son
radan bir de Turhan Oğuzkan aday gösterildi. Daha böyle ayrılma diye
bir konu yok.
Ve oya da M ehm et Ö nder Bey sundu. Turhan Oğuzkan seçildi ve
arkadan divan oluştu. Şimdi dediler ki, bakalım, bu kadar insanı biraraya
getirecek bir yer bulabilir miyiz? Yemekhanelere kadar gidelim. Denildi
ki, yem ekhanelerde de elektrik, telefon, radyo meselesi, televizyon
meselesi gibi bir tedbir yok; mutlaka burada olması gerekir ve o odada
kalındı.
A rkadan zaman geçti, işittik ki, bir ikinci grup, başka bir odada
toplanm aya başlamış. İşin başlangıcı, oluşumu böyledir.
Arz ederim.
AVNİ AKYOL - Efendim, Sayın Gedikoğlu’nu dinledikten sonra
görüşümü şöyle özetlemek istiyorum ve sözlerimin başında yönetim
olarak bağışlanmayı diliyorum. Çünkü, gerekçesi ne olursa olsun, iyi
olmayan, bizi bu sonuçlara getiren, uygulama düzeni olmuştur. Sayılar
biliniyordu. Bilinmiyorsa, müşahit gönderilmemiş ve sayı tahmin ettiril
memiş, doğrudur; hepsi doğrudur. Ona rağmen, bütün tahminleri de
gözönünde bulundurabilmek, organizasyonun yönetim amaçlarından
birisidir. Bir gün sonrasını, iki gün sonrasını tahmin edemiyorsak, şu
kadar yıl sonrasına nasıl insan yetiştiririz.
Açık yüreklilikle, içtenlikle bağışlanmayı diliyorum ve bağışlanmasam ne olur diye düşünüyorum. Ne olur?... Olanı biteni karıştırmak
hiç bir işe yaramaz da onun için diyorum.
Bir de, kişilerle değil de, lütfen, fikirlerle tartışalım. O kişi, bu kişi,
orada burada şurada demeyelim. Olan olmuştur. Hep bu bağışlanma
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kavramı içerisinde görelim, meseleye m akrodan bakalım diyorum.
M akrodan baktığımız zaman, yeni komisyon, seçilmiş komisyon başkanı
var. Olan olmuştur. Ama nedir?... Çok ciddi çalışmalar yapılmıştır,
üzerinde ciddiyetle eğilinmiştir. G erçekten bize ışık olacak bir çok şeyler
vardır, yön veren.
Ama nedir, amaca bakıyorsunuz. Sayın Oğuzkan’ın da eleştirdiği
gibi Kredi Yurtlar Kurumu tipi bir modele gidilecek kadar bir teklif, öyle
mi efendim?
Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN - Evet efendim.
AVNİ AKYOL - Mümkün değil bu. Ben Bakan Akyol olarak, siyasî
güç olarak mümkün değil demiyorum. Eğitim açısından mümkün değil
diyorum. Meseleye m akrodan bakın. Toplumu toplum yapan, milleti
millet yapan, devleti devlet yapan aslî komisyonlar var. Talî komisyonlar
var. Bir de kaynak vereyim rahmetli bir hocadan, İdarî Hukuku O r
dinaryüs Profesörü S.Sami ONAR, eserinin ikinci cildine bakınız, üç aslî
fonksiyon; millî eğitim, kültür, savunma. Üstü talidir, kime yaptırırsanız,
yaptırınız. Millî eğitim ve kültür, milleti millet, toplumu toplum yapar,
diğeri de korur. Biri yapar, diğeri korur. Kişilik, karakter ...
Şimdi böyle olunca, Öğretimde Birlik Kanunu savunulur. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel ilkesi değil, millî toplum, millî devlet olmanın
temel ilkesi, vazgeçilmez ilkesi; bundan taviz vermemek gerekir. Yazın,
çizin, tevhidi tedrisat, tavhidi tedrisat... Ondan sonra da devlet... Bunu
kim temsil eder? Onu kim temsil eder devlette? Bir devlet tüzel kişiliği
vardır, o temsil eder.
Bakanlıkların tüzel kişiliği yok mudur? Yoktur. Ama devletin tüzel
kişiliğini Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar temsil eder. Diğerlerinin
tümü, kamu ya da özel hukuka tâbi olsun; kamu hukukunun veya özel
hukukun... Kredi Yurtlar Kurumu özel hukuktadır. Beden Terbiyesi
Teşkilâtı kam u hukukundadır. Tedrisat kurum undaki eylem, işlem
savcılıkta biter.
Yapılan şeyler,hep geçirilen zaman içinde etkileme yollarıdır. Bakanların yaptıkları- önemli olan, genel ilke, İdarî hukukunda, toplum 
da d ü zen i, uyum u, birliği, b e ra b e rliğ i tem sil e tm e k ve bunu
gerçekleştirmek için bütün yetki, nihaî yetki, devlet tüzel kişiliğine aittir.
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D iğerleri, diğer tüzel kişiler, devlet tüzel kişiliğinin vesayeti
altındadır. Siz, eğer -bunda genel hukuk kuralları var- siz yaygın eğitimi
iki bölüm den biri olan ve birbirinden ayrılmaz olan, parçalanmaz olan
birbirini tamamlayan bütünleştiren, içinde, yanında dediğimiz bir süreci,
bir tara ftan alınacak devlet tüzel kişiliğini temsil eden ve onun
denetimi,- yönetimi demiyorum dikkat ederseniz- denetimi altında
bulunduran bir başka organa verirseniz, tersine çevirmiş olursunuz.
Vesayet altındaki adamınızın veya kurumunuzun vesayeti altına girer
siniz ve de cahil olursunuz.
O mümkün değil, onu yapmak mümkün değil. Biz, genel politikasını
üretm elidir diyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı devlet adına, millet adına,
varlık, birlik, mesai, mesai... Bir yığın bilimsel gerçek adına millî eğitim
politikasını düzenleyen, sistemi kuran, sistemi işleten, yaşatan, çağın
gereklerini ihtiyaçlarına göre tekrar geri dönüp, sistemi silbaştan olmasa
da gerekirse silbaştan yapabilecek şekilde yenileyen ve tekrar sistemle
ilgili içinde doğrudan üstlendiklerinin dışında koordinasyon ve işbirliği
halinde bir orkestra şefliği yaparak bunları götüren fonksiyonlara sahip
olmalıdır, diyorum.
Genel politikada tek, uygulamada tek değil. Genel politikanın izle n m e s i, g ö z e tim i, d e n e tim i; ü s tle n d ik le r i y ö n e tim i,
ü s tle n e m e d ik le rin in ihtiyaç da olm ayan, g erek de olm ayan sözlerimizin başında ifade ettiğimiz üzere- onlara da, koordinasyon ve
işbirliği halinde, imkân ve destek sağlayan, sistemi birleştiren, gelişimi,
dağınıklığı gideren, fizikî, beşerî bütün imkânları, kaynakları aynı amaca
yöneltmeye çalışan bir komisyon. Bu açıdan sonuç şu :
Millî Eğitim politikamız , hele hele çok hassas davranmamız
gereken laiklik ilkesi çerçevesi içinde millî eğitim politikasının zedelen
memesi, otorite zaaflığının yaratılmaması gibi çok gerekçeler altında
sıralayabileceğim iz gerçekler dolayısıyla ve karşısında biz birinci
kom isyonun rap o ru n u ya Sayın Hocam ızın belirttikleri gibi esas
alacağız, ya ikisini birleştireceğiz veya bunu şimdi yaptığımız istişarede
vardığımız m utabakat gereğince, acaba bunu bir temenni - her görüşe
saygılıyız, burada , Şûrada her görüşün ortaya çıkması amacı yok muŞûra, beni veya devleti bağlamak için değildir ki, görüştür her görüşe de
saygılıyız. Sadece bazı sınırlamalar yanlış anlaşılmasın. Komisyonlara
gittiğim zaman gözledim, amacı bir an önce gerçekleştirmek için kurul
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dışına çıkan, amaçla doğrudan ilgisi olmayan konularda söz verilmesi
gördüm bir iki yerde. Yoksa, konu içinde ve bizim amacımız içinde
düzenleyen organ burada. Burası Şûra, açıkoturum değil, sempozyum
değü, panel değü; burası Şûra. Şûranın düzenleyeni var, masraf edeni
var, beklentisi var. Fikir alışverişi olsun, yenilikleri alalım, ortaya
koyalım. O yeniliklerin ışığı altmda da bazı sonuçlara varalım; tavsiye
mahiyetinde, bunlardan yararlanalım.
Bu vesileyle bir şeyi arzedeyim. Öğretmen Yetiştirme Danışma
Kurulunu topladık. Danışma Kurulu hocalarımız burada, katılanlar.
Bunun kitabını yayınladık hemen ve orada alınan kararların tümünü
gerçekleştirdik. Öz üe ilgili geliştirmeler devam ediyor; ama hemen
uygulanması gereken 8 madde vardı, 8’i de bitti. Öğretmen hadisesiylev
ilgili.
Şimdi en zoru kaldı, o da muhtevasıdır. Onun üzerinde çalışmalar
da yapıldı; ama daha kurumlara girilmedi. YÖK ve Bakanlık tarafından.
Onun için, istirhamım, eğer uygun görürseniz, eğitimdeki amaç birliğini
sağlamak için mutlaka konudan taviz vermek, ondan fedakârlık etmek
yetkisini ben- bir gazeteye iki gün önce verdiğim gibi- Üniversiteler
Kanun dolayısıyla bu alanla biraz ilgili. Bu şimdi, siyasî yetkili olmama
rağmen, millî eğitim politikası ve stratejisi, Avni AKYOL’a ne uzman,
ne de Bakan olarak teslim edilmeyecek şekilde çok boyutlu, çok önemli,
hayatî ve millî bir konu. Onun için üniversite konusu ele alındığı zaman,
üniversite profesörlerine rağmen, yetkili organlara rağmen, yapılamaz
dedim, bitirdim bu bizim dışımızda gelişen, başlayan olaylan. Hele
gazeteleri okuyun, neler deniyor. Dostlara değil ama, düşmanlara değil,
insanlara bir cümle bakmak istiyorum. Ne olmadığımı öğrenmek istiyor
larsa, böyle perdenin, sahnenin önünde olmalarını Allah’ın nasip et
mesini diliyorum. Ne olmadığımızı öğenmek istiyorsanız, basın yoluyla,
böyle sahnenin önüne çıkın. Olmayan neler yazılıyor. Şimdi şurada
gazetelerde görüyorum, şaşırırsınız; hep belli bir grubun belli bir kişinin
kendi çıkarına, - millî çıkara değil- insanlık idealine değil, ilme değil,
insanlığa değil, kendi çıkarına kendi özel görüşüne dayalı egemen olma,
hakim olma duygusu ve ihtirasıyla yakıştırıyor. Allah Allah diyorum,
neymişiz, neymişiz veya nelermiş. Onları da Allah’a havale edersiniz,
olur biter. (Alkışlar) Yazmaya devam.
Şimdi sonuç : Müsaade eder misiniz, zordan mı, kolaydan mı
gidelim?
(Kolaydan sesleri)
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Kolaydansa, Sayın Oğuzkan’m raporu üzerine eleştiri yapalım,
diğeri çok ciddî çalışmadır, önerge olarak, hocamızın bana teklifi
doğrultusunda kabul edelim, metne koyalım. H er görüşe de saygılı
olalım. Ama millî eğitimde ve millî kültürde çok hassas olalım diye bunu
yapıyoruz. Yoksa, teknoloji olsa, hemen alıp toplayıverelim diyeceğim.
BAŞKAN - Buyurun İlhan Hanım.
İlhan DÜLGER - Sayın Başkan, itiraz olarak -tabiî- burada bulun
muyorum.
Ben b u rad a bir rap o ru n savunması için bulunuyorum . Tabiî
komisyonumuz 50 kişiye yakın bir grupla çalıştı. Burada sadece sunduk.
Ancak, söz alan diğer arkadaşlar, Sayın Hocamız Oğuzkan’m
raporu üzerinde açıklama yapma fırsatı buldular, diğer rapor üzerinde
pek açıklama olmadı. Şimdi o raporda, getirilen kuruluş,” bir bağlı
k u r u lu ş , d o ğ ru . A n c a k , h e m e n en a ltın d a b ir m e v z u a tla
düzenlenmelidir. Bu mevzuatı Bakanlık hazırlamalı ve çıkarmalıdır.
Hangi konularda yetkileri alacaksa, bunu kendisi belirlemelidir. ”
deniyor. Yani, ne Millî Eğitim Temel Kanunu, ne Tevhidi Tedrisat
Kanunu, ne de 3308 Sayılı Kanuna aykırı bir teklif yapılmış değildir.
Bakanlık, millîliği açısından, eğitimin, hiçbir yetkisini devretmeyebilir
böyle bir bağlı kuruluş kurarken. Buradaki bağlı kuruluştan maksat,
piyasaya dö nü k o larak çalışm ası g ereken konularda, piyasanın
katılımını sağlamak, Millî Eğitim Bakanlığının genellikle eleştirildiği
konu bu. Piyasayla irtib at kuram ıyor, iş piyasasının istedikleri
davranışları gösteremiyor, çok merkeziyetçi, çok hiyerarşik vesaire
deniliyor. Sadece bu konularda yetki veya danışma veyahut karar yet
kisini bırakırsak, piyasayla ilişkili konularda hem esnek bir teşkilât
kurulabilir, hem de Bakanlık millî eğitimin hiç bir ana vazifesinden ve
denetim yetkisinden fedakarlık etmemiş olabilir. Rapor, bu anlayışla ele
alındı. Zannediyorum, herkes ilk defa duyduğu, ilk defa okuduğu için
hatırda kalmadı. Yani kanununu zaten Bakanlık düzenleyecek. O
açıdan söylüyorum bunları.
Bir görüşümü arz etm ek istiyorum. Sayın Turhan Oğuzkan Hocanın
getirmiş olduğu raporla, bu rapor neşredilemez, birleştirilemez halde
değil. H akikaten kendisinin de buyurduğu gibi kısa vadede alınacak
tedbirler, bu Oğuzkan Hocanın raporunda vardır. Ancak uzun vadeye
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dönük bu tip düzenlemelere de ihtiyaç vardır ve birbiriyle çelişir
görmedim ben. Çünkü, bağlı kuruluşta yetki devrinin ne olacağı
Bakanlığa ait birşey. Bunun birleştirilmesi de mümkündür, Bakanlığa
tek bir rapor verilmesi de mümkündür.
Arz ederim.
(Toplantının bundan sonraki bölümü yeniden Bakanımız Sayın
Avni AKYOL’un başkanlığında devam etmiştir.)
BAŞKAN - Sayın Dülger’e teşekkür ediyorum, konu aydınlanmıştır.
Gerçekten hukukî ve İdarî bir statü söz konusu değilmiş bu açıklamaya
göre. Geç elimize geçtiği için ifade ediyorum. Fonksiyonellik söz konusu
imiş. O bizim yapmayı düşündüğümüz ve gerçekten ona merkezî
yönetim anlayışı içinde yerinden yönetim ilkesinin gereği olarak
uygulamak zorundayız. Hele hele eğitimde ve ben şahsen Bakanlığı,
atama Bakanlığı ve buradaki işlemleri yapan bir Bakanlık veya bunları
en çok yapan bir Bakanlık durumundan kurtarmak için çok şeyi, ana
politikaları merkezde tayin ettikten sonra, bölgelere Valiliklere, Millî
Eğitim Müdürlüklerine yetkiyle birlikte devretmeye hazır olduğumu ve
bu yaygın eğitim çalışmasından sonra sistem üzerinde yapacağımız yine
bilim adamlarıyla sekiz on plânlama teşkilâtıyla, bütün ilgililerle birlikte
yapacağımız çalışmalarla sekiz on özel ihtisas komisyonuyla buna
yöneleceğimizi, bunların temel noktasını ve ağırlığının sayın Dülger’in
ifade ettiği biçimde fonksiyonelliğe, ihtiyaçlara cevap verebilir miyim
diye ve meslekî teknik alana kaymaya doğru olacağını ifade etmek
istiyorum. Hemen, bu Şûradan sonraki çalışmalarımız nasıl olur
tartışmalarını bilemiyorum. Özel ve özenli olarak -bunlar kısa vadeli
olmaz, mümkün değil- ağırlıkla bunlara başlayacağız.
Türkçe ve Edebiyattan, Tarih dersinden, Felsefeden, sanat
eğitiminden, halk eğitiminden çeşitli konuları özel alanlar olarak alıp
bugünün şartlarına ihtiyaçlarına çağdaş gelişmelerine uygun hale getir
menin çalışmalarını hemen başlatacağım. Belki bir iki gün dinlenmeden
sonra hemen ona da başlayacağımı ifade ediyorum. Teşekkür ederim.
Böyle olunca, Sayın Dülger’in bu açıklamasından sonra hukukî ve
idari statüsünün özel hukuk hükümlerine tabiî hatta ve hatta kamu
hukukuna bağlı bu tüzel kişilik biçiminde dahi anlaşılması gerektiği
konusunda bir niyet, hazırlandığı şeklindeki beyan ortada olunca;
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tam am en yönetimle ilgili meseledir, ağırlıklar meselesidir, programlar
meselesidir, yetki devri meselesidir, insiyatif kazandırma meselesidir,
ona göre donatm a destekleme meselesidir. Bunun ışığı altında birleştir
m ek için zaman alacak bir teklif mi var hocam?
Bakın, az önce ifade ettiğimiz gibi, ikisini de birleştirmek ideali, ama
böyle terslik olmayacağına göre, bu açıklamalardan sonra da böyle
anlaşılmaya imkân verecek şeyler varsa, onu da çıkarabilir komisyon
veya aynen de kalabilir. Birincisi Sayın Oğuzkan’ın raporunu eleştiriye,
görüşmeye açmak, diğeri önerge - bir numaralı- biçiminde almak ve
orada eğer yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bir şey varsa, onları da
o vesileyle düzenlem ek, üzerinde tartışm ak, sonra oluşturm ak,
kesinleştirmek gibi yol uygun mu efendim?
(Uygun sesleri)
Bu son teklifimi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Söz isteyenler Sayın Aşkın, Sayın Tekışık, Sayın Ertepm ar, Sayın
Atalay, Sayın Erhan, Sayın Atiye Menteş.
Buyurun Sayın Aşkın.
Necip AŞKIN - Sayın B aşkanım , değerli ark ad aşlarım ; iki
kom isyondan, fakat bir komisyon olarak birleşen O rganizasyon
Komisyonunun raporu üzerinde biraz konuşmak istiyorum.
H er ikisi de hakikaten güzel hazırlanmış; birisi detaylı, birisi genel.
Binaenaleyh, bu ikisinden de faydalanmamız mümkün. Ben bundan 33
yıl önce, 1957 yılında 6. Millî Eğitim Şûrasında halk eğitimi ile ilgili
g ö r ü ş le r im i o g ü n k ü t o p l a n t ıd a b e lir tm iş tim . 6. Ş û ra n ın
doküm anlarında, kitabında mevcut. Bakıyorum da o günden bu güne
kadar fazla değişen birşey olmamış ve hakikaten de ileriye giden fazla
birşey bulunm uyor. Ne olmuş?... Teşkilât kurulmuş, ama tam ve
mükemmel bir şekilde işlemediği anlaşılıyor. Bendeniz kısa bir devre de
Halk Eğitimi Genel M üdürlüğü’nde bulundum. Ve hakikaten İkinci Beş
Yıllık Plânın 213. maddesinde bu Halk Eğitimi Genel M üdürlüğü’nün
kendi Bakanlığı içinde güçlü bir Genel Müdürlük, Bakanlıklar arasında
da organizasyonu sağlayacak güçlü bir Genel M üdürlük halinde
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olmasmı istiyordum. Ona göre o zamanlar gayet güzel bir hazırlık
yapıldı, fakat devlet içerisinde bir devlet, Bakanlık içerisinde bir
bakanlık haline getirilmiş olmak durum una sokulduğumuz için, ben,
istifa etm ek zorunda kaldım ve ayrıldım.
Şimdi diyorum ki, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü -ki, yeni adıyla
Yaygın Eğitim G enel Müdürlüğü- millî eğitimimizin örgün eğitimi
yanında çok güzel hizmet yapabilecek, m em lekette yeni yeni iş dallarına
kişileri yetiştirebilecek örgün eğitimin faydasını almamış kişileri genel
kültür, m em leket sevgisi, A tatürk ilkeleri, millî duygu, yönüyle de
geliştirebilecek bir genel müdürlük olarak teşkilâtlanmalıdır. Bugünkü
durumuyla Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, illerde ve ilçelerde istenilen
randım anla çalışam am aktadır. Niye çalışam am aktadır?... Yetki ve
sorumlulukları yoktur da ondan çalışam am aktadır. İllerde, İl Millî
Eğitim M üdürü, ne derse onu uygulamak zorundadır. Eğer Millî Eğitim
M üdürünün dediğini yapmazsa, hadi kardeşim sen buradan git, ben
filanı getireceğim der ve istediği adam ı getirir ve istediği şekilde
çalıştırır.
İlçelere gelince; ilçelerdeki eğitim m üdürleri, biliyorsunuz,
ilçelerde şimdi İlçe Millî Eğitim M üdürlükleri kurulmuştur, geniş bir
kadrosu vardır, şube müdürleri vardır ve bu şekilde çalışır; ama ilçedeki
Halk eğitimi m üdürü kime bağlı?... İlçe Millî Eğitim M üdürüne bağlıdır.
Sarfiyatı kim, nasıl yapar?... Onun denetimiyle yapar. Çalışacağı işleri,
yapacağı işleri nasıl y ü rü tü r? O izin verirse yü rü tü r, verm ezse
yürütemez. Bugün hakikaten il ve ilçelerde halk eğitiminde çalışan
arkadaşlarımız bir özveriyle çalışıyor. M em leket sevgisi içinde yaşadağı
için, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve başarılı olabiliyorsa, bu
özverisinden dolayı başarılı olmaktır. Binaenaleyh, bir an evvel ne
yapılacaksa yapılıp, kanun mu çıkarılacak, yönetmelikler ona göre
güçlendirilecek mi; bir şeyler yapıp onları hakikaten çalışabilecek hale
getirmemiz gerekmektedir,
Ana komisyonda raporlar, yapılamayanlar, yapılanlar, yapılması
gerekenler diye m adde m adde alınmış. H akikaten yapılması tav
siyesinde bulunan şeyler yapılırsa, -ki, tabi onlar bir nizama sokulacakyürüyebilir. Devlet işi haline getirilecek nizamla, ondan sonra bu iş,
m üspet bir istikamete doğru gidecektir.
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33 yıl evvel 1957’de yapmış olduğum teklifle, kurulacak genel
müdürlük o zaman, m erkezde genel müdür, iki tane muavin, üç-beş tane
şube m üdürlüklerinden ibaretti. Vücut olmayan bir başa hiç ihtiyaç yok.
Evvelâ vücudu olan bir teşkilât getirin de, ondan sonra bu genel
m üdürlük kurulsun, demiştim.
H ak ikaten de Şûra onu kabul etti ve 1962’den sonra Genel
M üdürlük kuruldu. Birinci rapordan da bir iki nokta üzerinde durmak
istiyorum.
H akikaten birinci rapora bakıldığı zaman, o raporda Yaygın Eğitim
Genel Müdürlüğü, bugün işlemekte, çalışmakta olan Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü statüsüne getirilme durumu hissediliyor.
Ben, Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu Genel M üdürlüğü’nde de
çalıştım. Oranın üç yıl genel müdürlüğünü yaptım. Ne şartlar içinde
çalıştığımı size anlatsam, hakikaten çok acıdır, ben 80 kilo ile gittim, 63
kilo ile istifa edip oradan ayrıldım; kolay değil bu. Başka bir yere, nereye
bağlı olduğum belli olmayan bir yerde çalışmak kolay değildir. Bir
Yönetim Kurulu kuruluyor, bir Genel Kurul oluşturuluyor. Genel
Kurulun, genellikle bu işlerle ilgisi yok. Politikasını yapıyor. Genel
M üdürüğe geliyorsunuz, yönetim kurulu seçiliyor, fakat yönetim kurulu
da işte Genel Kurul tarafından seçildiği için, bazen uygun, bazen de
uygun olmayan bir Yönetim Kurulu meydana geliyor.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kendi başkanım seçiyor. Genel
M üdür Yönetim Kuruluna katılıyor, oy verme hakkına sahip değil.
Düşünün, bu müessese nasıl işler. Onun için kolay değil.
O günlere ait bir hatıramı anlatacağım. Sayın Oğuz, o zaman
Eskişehir’de akademiyi kuruyordu ve hakikaten çok güzel bir kuruluştu.
Biz de genel müdürlük olarak elimizden geldiği kadar kendilerine hiz
m et etmeye çalıştık. Bir taraftan yurt binaları yaptırıyoruz, bir taraftan
kafeterya binasını yaptırıyoruz, yemekhanesini yaptırıyoruz ve bunlar
bitti. O arada ben hastalandım, küçük bir ameliyat geçirdim. 15 gün
sonra göreve başladığım zaman, elime bir telgraf ulaştırdılar. Bu telgraf
ta, ’’Sayın Oğuz, sizin başka işle uğraşacak zamanınız, işiniz yok mu"
diyor. Çok güzel bir teldir bu. Sizin başka şeyle uğraşacak işiniz yok
mu?... Nedir bu biliyor musunuz? Yapılan kafeteryanın, yemekhanenin
üstüne akademinin amblemini koymuş, Koyar ya... Ne var bunda?... O
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kullanacak sonunda. Ama Yönetim Kurulundan telgraf çekilmiş, "O
amblemi kaldır" diye. Bana bu telgrafı getirdiler. Bunun sökülmesi için
bir yazı yazalım... dediler. Ben yazmam dedim. Yapılan işte bir anorm al
lik yok ki yazayım. Buna bir cevap verelim...
Neticede cevabı vermedik. Başkası verdi cevabı. İşte bu durum a
gelir; yani, burada da böyle bir yönetim kurulu kurulursa bu durum a
gelinir.
Ama Yönetim Kurulu olmamalı mı? Olmalı. Ona taraftarım . Genel
M üdürlüğe, Yaygın Eğitim G enel M üdürlüğü, yalnız Millî Eğitim
B akanlığına hizm et etm ediği için, hizm et edilecek kuruluşlardan
seçilecek, kişilerden meydana gelecek ve Genel M üdürün başkanlığı
altında bir G enel M üdürlük kurulm alı ki, koordinasyon tam ve
mükemmel bir şekilde yapılabilsin.
Bu bakımdan, birinci raporda çok güzel noktalar var. Onunla ikinci
rapo ru n içerisinde olanlar da onlar derç edilirse, hakikaten yeni
kurulacak Genel Müdürlüğün hizmet sahası çok geniş olacak olan
Genel Müdürlük,-organizasyon içinde çok dikkatli olması lâzım ve
koordinasyon işinde de çok dikkatli olması lâzım. Koordinasyonu
yapamazsa, m erkezden en küçük üniteye kadar organizasyonu, görev,
yetki ve sorumlulukları tam olarak tespit ederek yapamazsa, yine ölü bir
kurum olarak görünür.
D aha çok söylenecek şeyler var; ama söz alan arkadaşlarımız var.
O nlara imkân vermek için sözlerimi burada kesiyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN- Sayın Aşkın’a çok teşekkür ediyorum...Sayın Aşkm’ın
çok engin deneyimleri var,her yerde; hem özel statüde çalıştı, uzun
yıllar’da kam uda çalıştı, yaşadı onları. Gerçekten çok dikkatli olmak
gerekiyor iş birliğinde; özellikle yetki, sorumluluk konusunda dikkatli ve
hassas olmak gerekiyor.
Şimdi 15 dakika ara veriyorum...
BAŞKAN - Söz sırası Sayın T ekışık’ta. Kaç dakikam ız var?
Paylaşıyoruz, paylaşmak güzel şey.
Buyurun Sayın Tekışık.
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Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK - Sayın Başkan, değerli Şûra üyeleri,
hepinizi saygıyla selâmlarım.
Efendim, ben örgün eğitimle yaygın eğitim arasındaki organizasyon
ve işbirliği konusuna temas etmek istiyorum. Örgün eğitim kurumlan,
program larında tespit edilmiş olan temel bilgi, beceri, alışkanlık ve
davranışları öğrencilere kazandırır. Yaygın eğitim bu temel bilgi, beceri,
alışkanlık ve davranışlardan noksan olanları tamamlar, geliştirir. Öyle
ise sıkı bir bağlantı olması gerekir. Bir örnek verelim, kabaca bir örnek;
bir binaya m erdivenle çıkılır. Ama basamak basamak. Basamağın
ilkinde ilkokul birinci sınıftaki öğreteceğimiz temel bilgi, beceri ve
alışkanlıklar vardır. İkinci, üçüncü, böyle gider. Bu basamaklardan
sonra yaygın eğitim devam edecektir. Eğer bu basamaklardan birkaç
tanesi noksansa, yapılmamışsa o binaya çıkamazsınız. Eğitimde de
amaca çok zor ulaşırsınız. Yine köy okullarından örnek vermek is
tiyorum. Bizim ülkemiz tarım ülkesidir. Dikkatimi çekmiştir. Hollanda
dünyanın en başka gelen tarım ülkesi, Konya kadar bir yer, nasıl oluyor?
Bir gezim sırasında H ollanda’da merak ettim, bu konuyu araştırdım,
anaokullarına gittim, dikkatim i şu çekti. Çocuklar beş yaşındaki
çocuklar, öğretm enin rehberliğinde toprağı alıyor, yoğurt kasesine
koyuyor, tohum u koyuyor, buna su ilave ediyor, onu pencerenin önüne
koyuyor, her gün onun bakımını yapıyor, anaokulunda durum bu.
İlk o k u llard a ne var dedik, araştırdık sorduk. D ediler ki bizim
ilkokullarımızda şehirde, başşehirde tarım dersi vardır, dediler. Peki bu
dersi nasıl yapıyorsunuz? Bayağı yapıyoruz, uygulamalı yapıyoruz.
N erede uyguluyorsunuz? Burada dediler, belediye her okula bir bahçe
tahsis etmiştir. Tarım dersi geldiği zaman belediyenin otobüsü okulun
önüne gelir. Öğretmen çocukları bindirir o uygulama bahçesine gider.
Uygulama bahçesinde her öğrencinin bir parseli vardır, yani anaokulun
da başladığını burada devam ettirir. İşte sonunda Hollanda dünyanın
birinci derecede bir tarım ülkesidir. Ya bizde? Dün arz ettim, 50 senedir
tarım tersi okuttuk köy okullarında 50 tane bahçede bir ağaç göremeyiz.
Öyle ise yapılacak şey ne? Tabii bunu örgün eğitim ve yaygın eğitim
yapacaktır. Örgün eğitim okulda hangi beceri, hangi bilgi, davranış ve
a lış k a n l ı k la r ı k a z a n d ı r a c a k tı r ? Y aygın e ğ itim h a n g ile rin i
kazandıracaktır? Bunun programlarda, ikisinin de programlarda tespit
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edilmesi lâzım. Örgün eğitim uzmanı veyahutta eğitimcisi bunu takip
edecek, geliştirecek, yaygın eğitim de ilkokulun tanından ne öğrettiğini
bilecek, hangi bilgileri verdi, hangi becerileri kazandırdı, hangi
alışkanlıkları kazandırdı, ben n ered en başlayacağım , ben n eler
kazandıracağım?
Bu şekilde olursa, eğitimde o zaman başanlar sağlanır. O bakımdan
benim teklifim rap o ru n 23.sayfasında 12.çözüm teklifi var. Buna
l.paragraf olarak şu hususun ilave edilmesini arz ediyorum:
"Örgün öğretim kurulularında uygulanan eğitim programları ile
yaygın eğitim programları arasında birbirini tamamlayacak özellikte bir
bütünlük sağlanmalı" ondan sonra da devam ediyor. Yaygın eğitimde bu
eğitimin özelliklerine uygun müfettiş sistemi ile program değerlendirme
sistemi getirilmelidir. Önce program getirilmelidir. Örgün eğitimle
bütünlük sağlayan program getirilmeli, ondan sonra eğitim-öğretim
yapılmalı, sonra da teftiş edilip değerlendirilmelidir.
Hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN- T eşekkür ederim Sayın Tekışık. Şimdi söz Sayın
A rıkan’da. Yok mu? Söz almıştı, burada mı? Afedersiniz Arıkan
demiştim. Buraya kadar gelince Erkan, Arıkan oluverdi.
Ali ERKAN- Sayın Divan üyelerine ve değerli arkadaşlarım a en
derin saygılarımı sunarım. Burada bulunan amcalarım var, amcaoğlum
var. Gazi Üniversitesinde profesör, öz be öz amcamın oğlu soyadı
Arıkan, biz kasabada oturuyorduk, onlar köyde karıştı yani büyük bir
olay değil.
Efendim, ben her iki raporu da yazan, hazırlayan Komisyona çok
teşekkür ediyorum. Çok değerli fikirler, yararlanacak hususlar vardır.
İkisine de tam am demek mümkün değildir. Meselâ; çıraklık eğitiminin
bir örgün eğitim olduğu üzerinde duruluyor. Halbuki bir prensip
dahilinde olan eğitime, örgün eğitim dendiği de malûmlarıdır. Ayrıca
o n la rın ü z e rin d e de d u ru la b ilir. K eza e rk e k sa n a t e n stitü sü
öğrencilerinin fabrikada yaptığı eğitim de yaygın eğitime sokulmak
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istenmiş. O da bir sistem dahilinde örgün eğitimin içinde olmak gerekir.
Benim esas söz alış sebebim, her raporda yan olarak dokunulmuş olup,
tebarüz etmeyen ve memleketimizin gündeminden hiç çıkmayan bir
konuyu buraya getirm ek için huzurunuzu işgal ediyorum. Evvelâ
raporları okuduktan sonra biraz da düzgün olmayan yazdığım yazıyı
okuyup zaman kalırsa ufak bir açıklama arz etmeye çalışayım.
Bilindiği gibi Avrupa ülkeleri ne zamandır meslek eğitimini 9. ve
10. sınıflara dayamıştır. Japonya ve Am erika’da 11.sınıfa dayalı olarak
meslek eğitimi yapan kuruluşlar vardır. MESS Eğitim Vakfında ben 2,5
senedir eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Sanayide çalışanlar için
yaptığımız ve m odüler olarak uyguladığımız geliştirme ve meslek
kazandırm a kurslarına bazen klasik lise mezunları da katılmaktadır.
Verilecek bilgi ve beceriyi lise m ezunlan ilkokul mezunlarına nazaran
(1/3) daha az zam anda kazanmaktadır. Türkiye’de üniversite kapılarını
zorlayan fakat içeri giremeyen 500 bini aşkın lise mezunu vardır. Prob
lem olarak görünen bu kitle aslında kalifiye meslek eğitimi için bulun
maz çok değerli bir kaynaktır. Sanayimizde hidrolik, pnömatik, digital
ve bilgisayar destekli iş tezgahları girmiştir. Bu alanın elemanı yok
denecek kadar azdır. Otelcilik ve turizm alanı da aynıdır. Bilgi ve fizik
olarak çok müsait olan lise mezunları önce bir altı aylık İngilizce kur
sundan geçirilerek hazırlanıp, ikinci bir altı ayda da bunlara yukarıda
saydığım mesleklerden biri kazandırılır ve bu meslekler dünyaca kabul
edilen ve işlerliği olan meslek standartları ve sertifikasyon esasına
bağlıdır.
Şimdi bir yıl olarak değerlendirdim, yeter mi diyeceksiniz? 88 saat
sürede -biraz da şundan esinlendim- İngiliz uzman burada İngiltere’deki
eğitimi geniş açıkladılar. Faydalandım sizler gibi. Ondan da faydalandım
Yani biraz esinlendim. Faydalanma değil de bir yerli uygulamayı araya
koyabilir miyiz düşüncesiyle huzurunuzu işgal ettim. 88 saatlik süre
analiz edilmiş, gidiyoruz fabrika veyahut işyerine ihtiyacınız nedir,
sıralıyoruz. Kendi uzmanları ile beraber ne fazla, ne de noksan ihtiyaca
yönelik bir program hazırlıyoruz. Bu programın mutlaka notları
h azırlan ıy o r, ö ğ retm en re h b eri hazırlanıyor. Tepegöz, videoya
geçirilecekler geçiriliyor. Ondan sonra öğretim oluyor ve başarılı,
gerçekten tam denecek bir sonuç sağlanıyor. İşte bu uygulama arasında
bir ilkokul mezununu alıp, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, veremiyor
sunuz. Çok almaya müsait olan o lise mezunlan oluyor. Şimdi burada
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lise mezunları gelir. Bursa Tophane Sanat Enstitüm üzde buna benzer
bir uygulam a var. Y üksek M eslek O k u lların d a kısm en yapılan
uygulamalar var. Afedersiniz, şimdi bunun esası fonksiyon, yani bir
eğitim işi. Bir esasa bağlamak için bütün dünyanın seneler evvel yaptığı
fonksiyon yani bir: Ne istiyorsun adam dan? İki: Kalifikasyon. O
fonksiyona göre ne kadar bilgi verecesin? Üç: Unvan, vasıflı, vasıfsız,
usta, tekniker, kalfa ne ise unvanı olacak ve unutulan son dördüncü bir
m adde ücret. Bunlar sağlam tespit edildiği takdirde tabiî, unvan çok
önemli oluyor. Televizyonda da gösteriliyor. İllaki üniversite mezunu
olacaksınız. Kuyumculuk yapıyor, niye böyle geldin? Lâzım mı? Yok kız
vermiyorlar da onun için gittik tahsil yaptık. Bir acaip, öküzün büyük
olsun çifte gitmesin. Böyle bir prensip maalesef. İşte bunu da toplum
olarak yutmak zorundayız. Bir de bu çalışmalarda öteden beri benim
yakındığım bir konu var. Çok basit meseleleri karmaşık hale getiriyoruz.
D üğüm ü düğüm ün üzerine atıyoruz. Bir düğümü daha düğüm ün
üzerine atıyoruz. Tekrar onu çözmek için ter döküyoruz. Komplike
program olmaz mı? Elbette olur. Ama basiti o hale dökmenin hiç gereği
yok. Arzu ettiğim 500 bin lise mezunu üzerinde uykumuzu kaçırırcasına.
Özel bir çalışma gerekir. İster örgün deyin, ister yaygın deyin ne denirse
densin -bilenler bunu hazırlasın- zor bir şey değil. Uyum(adaptasyon)
meselesi var bir de, tornacı operatörü neleri bilmelidir? Bizden de bir
uzman SE G E M ’e gitti. H er 15 günde bir toplantı yapm ak suretiyle bu
altı ayda hazırlandı. Biliyorsunuz A m erika’da 37 500 meslek, Avrupada
2 bin meslek. Bu uzun, yani doğrudan alınsın. Hem de dejenere etm eden
alınıp uygulansın. Özellikle teknik konular, diğerlerine karışmam.İlmî
bir kültür için onun değişmez yanları var. Yani eğitim ulusal, bilgi ulusal,
eğitim evrensel, bilgi evrensel, eğitim ulusal. Beceri kişisel, tabiî o
düşünce onu alamayız. Teşekkür ederiz efendim.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz.
Bizleri uyarıcı konuşm a olduğu için zam anın nasıl geçtiğini
anlayamadım, sizler de anlamadınız. Ses çıkaramadık.
Buyurun Sayın Ertepm ar.
Coşkun ERTEPINAR- Sayın B aşkanlık D ivanı, değerli üye
arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selâmlarım.
Ben burada belki dün konuşulmuş bir konu ve bugün de bu rapor
ü zerin d e yer alm ış bir konu h ak k ın d a görüşlerim i açıklam aya
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çalışacağım. Çünkü buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Halk
eğitimi şu anda eski Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yaygın Eğitim
Genel Müdürlüğü olarak değişti. Bu bir kanunun icabıdır. Düzeltme
yapılırsa da kanunun icabıdır. İkisi üzerinde birkaç yönden durmak
isterim. Birisi yaygın eğitim Ziya Gökalp’in münteşir terbiye dediği
şeydir. M ünteşir terbiye yani yaygın eğitim, kişinin, ferdin içinde yaşadığı
toplum da m üşahadelerinden, davranışlardan güç alarak davranış
kazandırm a eğitimidir. Sahibi yoktur, öğreticisi yoktur doğrudan
doğruya. Halk eğitimi ise daha adından belli, terim den belli, halk
eğitimi, eğitilen bir halk ve eğitenler vardır. Hangi alanda, işte şu
saydığımız bir yığın alanda eğitilenler var. Plânlı şekilde, sistemli şekilde
eğitilenler var. Ç ıraklık eğitim ini alalım. H ani ben bunu âhilik
teşkilâtındaki çırak eğitimine benzetiyorum. Gönül istiyor ki o zaman
dürüstlük, doğruluk, temizlik, iyi mal çıkarma vesaire gibi birtakım
vasıfları alsın. Kötü iz sürüp de pabucu dama atılmasın. Bu pabucun
dam a atılması ahilikte kötü iş yapan, kötü davranan çırağa yahutta
ustaya uygulanan işlemdir. Şu anda halk eğitimi, taşrada halk eğitimi
olarak yaşamaktadır. Halk eğitimi başkanı, halk eğitimi merkezi, köy
eğitim hocaları vesaire halk eğitimi olarak hizmet vermektedirdler. Ben
bu genel müdürlüğün başına geçtiğim zaman birinci derdim şu olmuştur:
Çok dağınık şekilde Millî Eğitim Bakanlığında ve Bakanlık dışında
yapılan halk eğitimi hizmetlerinin nasıl bir koordine ile, nasıl bir işbirliği
ile en ucuz şekliyle, en plânlı şekliyle halkın karşısına, eğittiklerimizin
karşısına devletin gücüyle nasıl çıkarız, düşüncesi olmuştur. Sağlamaya
çalıştık, başınızı ağrıtmayım. Görünüş budur.
Birşeye daha bir hatıra olarak dokunacağım: Genel müdürlüğümüz
zamanında düşünüp de yapamadığımız bu koordinasyon, bu işbirliği
içinde, Bakanlığın Başmüşaviri Servet Develioğlu falan iyi bilirler, o
zam an bir muciple biz üç genel müdürlüğü Halk Eğitimi G enel
M üdürlüğünün bünyesine aldık. Çıraklık eğitimi, mektupla öğretim
vesaire. Bu mucipte, halk eğitimi enstitüleri de vardı, kurulması meselesi
de vardı. Yani b u n ları tek ra rla m a d a n m aksadım , halk eğitim i
E d irn e’den H ak k ari’ye, B alıkesir’den, Beşikdüzü’ne, Kayseri’den,
Sivas’a her tarafa yerleşmiş bir isimdir. Hâlâ biz ad bulamamış gibi
nasılsa yanıldık. Şimdi bugünkü raporda halk eğitimini, yaygın eğitim
içinde bir bölüm gibi almışlar. Alınmış, bilim adamlarımıza b h ^ y
demiyorum ama, biz halk eğitiminin içinde diye almıştık. Bu halk
sözünden niye bu kadar kaçıyoruz. Halk, halk odaları, halk eğitimi, hatta
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halkevleri, halk deyiminden niye bu kadar kaçıyoruz? Bu şumullü
manayı neden ikinci plâna atıyoruz? Uzatmayayım, halk eğitimi terimi
içinde birtakım usta kişilerin, bilen kişilerin, yol gösterici kişilerin; bir
gruba, ihtiyacı olan gruba, yetişmesi lâzım gelen bir gruba, çırak olarak
yetişmesi yahut da hizmetiçi olarak yetişmesi gereken kişilere hizmet
verir. İstirham ediyorum, kanunda değişiklik yapılma yoluyla halk
eğitiminin halkın sevdiği bu terimin yaşatılmasını istirham ediyorum.
Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Uzun yıllar halk eğitimi genel
m üdürü olunca, isim konusundaki hassasiyetinizi paylaşm am ak
mümkün değil.
Buyurun Sayın Çöker.
Nazım ÇÖKER - Sayın Başkan, değerli üyeler, benim bu kadar halk
eğitimine gönül vermiş, yıllarca hizmet etmiş güzide bir toplumun
karşısında bir katkıda bulunmam mümkün değil. Ama bir konu için
huzurlarınızda bulunuyorum. .Türk millî eğitim sisteminin bütünlüğü
içinde yaygın eğitim k o n u su n a ayrılan Ş û rad a y ü k sek ö ğ retim
kurumlarmın-yaygın eğitimde son 10 yılda değişen rollerini dikkate
alarak- yüksek öğretim kurumlarını kapsayan bir temenni kararının
alınmasının yararlı olacağına inanıyorum.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12.maddesi bu kurumlarm
yaygın eğitim görevlerini de kapsamaktadır. Bu görevler araştırma,
geliştirme, yayım, danışmanlık, örgün, yaygın, sürekli ve açıköğretim
yoluyla meslek ve teknik elemanları yetiştirme, toplumun sanayileşme
ve tarım da m odernleşme eğitimlerini sağlayan program lar yapmak,
açıköğretim yoluyla yüksek öğretim verme gibi hepsi üst düzeyde yaygın
eğitim faaliyetleridir. Şüphe yok ki yükseköğretim kurum lan bu
görevlerini mevcut imkânlar içinde yerine getirmeye çalışmaktadırlar.
Ancak, çağımızdaki çok hızlı ve farklı ekonomik, sosyal ve teknolojik
gelişmeler yükseköğretim kurumlarının toplumdaki rollerini de et
kilemiştir. Bugün bu kurumlar sadece üst düzeyde örgün ve yaygın
e ğ itim v e r e n k u r u m la r o lm a s ta tü s ü n ü g ittik ç e g e r ile r d e
bırakm aktadırlar. Toplum ve çevre kalkınm asında her düzeydeki
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bireylerin genel meslekî ve teknik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında
odak noktası haline gelmiş ve hayatî bir rol üstlenmişlerdir. Bugün
birçok ülkede yükseköğretim kurumlan; açıköğretim, ekstern eğitim,
uzaktan eğitim gibi yaygın eğitim yollarıyla her yaştan, her gruba
akademik, yan akademik, meslekî ve teknik eğitim, sanat eğitimi ver
mekte, örgün eğitimden daha ağırlıklı bir rol almışlardır.
Yükseköğretimimizin bugünkü kurumsal yapısıyla, eğitim sistem
leri teknolojik im kânlan dolayısıyla değişen bu rol anlayışı içinde yaygın
eğitim hizmetlerini beklenilen düzeyde yürütemediği kanaatindeyim.
Sayın Başkan, değerli üyeler, biraz sonra yaygın eğitim ağırlıklı bir
yüksek halk okulu modelini Divan Başkanlığına arz edeceğim. Bu model
1974 y ılın d a h a z ırla n m ış ve b u ra d a aram ız d a b u lu n an Sayın
P r o f .D r .K e m a l G ü ç l ü o l ’un da k a tıld ığ ı B e y ru t A m e rik a n
Üniversitesinde uluslararası bir toplantıda tebliğ olarak sunulmuştur.
Yine dün Sayın Prof.Dr.Cevat Alkan’ın belirttiği gibi bugün birçok
ülkede amaçları yalnız halk eğitimi hizmetlerine dönük benzeri ve daha
geliştirilmiş yükseköğretim kurum lan vardır. Biz de tek açık eğitim
fakültemiz dışında henüz böyle bir uygulamaya gidilememiştir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, bir temenni kararı alınmasında yarar
umulduğunu başlangıçta belirtmiştim. Önerim şudur; Yüksek öğretim
kurum lan toplum ve çevre kalkınmasında ve yaygın eğitimde hangi
ölçüde aktif rol aldıklarının, kendilerine düşen görev ve fonksiyonlan
yerine getirebildiklerinin bir değerlendirmesini yapmalı, eksiklerini,
gereksinmelerini tespit etmeli, topluma yaygın eğitim yoluyla en geniş
ölçüde hizmet götürmeyi amaçlayarak bu amacın gerçekleştirilmesi için
yasal düzenlem e dahil gerekli tedbirler alınmalıdır.
Yüce kurulun takdirlerine arz ederim saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çöker.
Buyurun Sayın Menteş.
Atiye M ENTEŞ - XIII.M illî Eğitim Şûrasının Sayın Başkanı,
B aşkanlık D ivanının ve Şûranın Sayın Üyeleri hepinize saygılar
sunarım.
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Yaygm eğitimin bir yönü olan çıraklık ve meslekî konusunda daha
verimli sonuçlar alınabilmesi için aşağıdaki hususların yapılmasını teklif,
tem enni ve arz ederim.
M illî E ğitim B a k a n lığ ı’nın; 20330 sayılı R esm î G a z e te ’de
yayınlanan ÇIRAKLIK VE M ESLEK EĞ İTİM İN D E BELG E VE
D İPLOM A LARI D E Ğ E R L E N D İR M E Y Ö N ETM ELİĞ İ 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunun öngördüğü örgün ve yaygın eğitimin
bütünlüğünü sağlamış, özellikle her iki öğretimde kazanılan teorik ve
pratik bilgi ve becerileri geçişleri bakımından denkleştirmiştir. H atta
yatay ve dikey geçişleri uygulanabilir bir hale getirmiştir.
Y u rd u m u z d a ilk d efa, uygulam aya k onulm uş b u lu n a n bu
yönetm elikle, doğm ası m uhtem el boşluklar, uygulam alar sonucu
edinilen tecrübelerle şüphesiz giderilecektir.
Bu vesile ile diğer bütün Bakanlık yetkililerine sunmak istiyorum
ki, aç a c a k la rı b ü tü n k u rsların p ro g ra m la rın ı B akanlığım ızdan
geçirmeleri halinde, açılacak bu kursların örgün eğitime denk statüler
kazanması mümkün olabilecektir.
Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki bütün Bakanlıklar açacakları
kursların programlarını Bakanlığımıza onaylattırmalıdırlar. Çünkü söz
konusu program ların B akanlığım ıza onaylatılm ası halinde kursa
katılacak olanlara örgün eğitime denk statü kazandırılacaktır. Bunun
için, diğer bütün Bakanlıkların kurs program larını Bakanlığımıza
onaylattırmaları yolundaki gerekli koordinasyon ve organizasyon ted
birleri alınmalıdır.
Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bu tür kurslarda verilen
belgeler ile diğer bütün Bakanlıkların verecekleri kurslarda, birliktelik
sağlanmalıdır. Özellikle teorik ve pratik bakımından, süre, saat ve belge
çeşiti gibi standartlarda birlik sağlanmalıdır. Yine bu sistemde çırak ve
kalfalar yeni bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar. Buna karşılık olmak
üzere işverenlere yönelik hizmetiçi eğitim kurslarına benzer, çeşitli
seminer ve konferanslar düzenlenmesi gerekir.
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G erek meslekî ve gerekse örgün eğitim içinde çırak, kalfa ve
ustaların yetiştirilm elerini sağlam ak üzere, onlara çeşitli fırsatlar
hazırlayan işverenler; vergi, sigorta indirimi ve kredi gibi konularda
teşvik edilmelidirler.
İster bağımsız olarak işini yapan, isterse bir işveren yanında çalışan
ustaların icra ettikleri meslek dallarında yeni teknolojileri de kazanabil
meleri için işbaşında eğitim programlarının yapılması sağlanmalı, teşvik
edilmeli ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sürekli hale getiril
melidir.
Yaygın meslekî eğitime hitap eden, gazete, dergi ve kitap gibi
yayınlar Bakanlığımızca desteklenmeli, bu yayınlar arasında gerekli
görülenlerden bazıları Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak ilgililere
ulaştırılmalıdır.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın M enteş’e de. Şimdi sıra Sayın
İbrahim A rıkan’da.
İb rah im ARIKAN - Divanın çok değerli Başkanı, çok değerli
üyeleri, G enel K urulum uzun saygıdeğer üyeleri, hepinizi saygıyla,
hürm etle selâmlarım.
Ben konuşm am a bir memnuniyetimi arz ederek başlam ak is
tiyorum. Bugüne kadar Türkiye’de XIII. Millî Eğitim Şûrası yapılırken,
XII. Şûraya kadar özel teşebbüsten temsilci aşağı yukarı çağırılmamıştır.
XII. Ş ûrada iki kişi çağrılmıştır. Bugünkü XIII. Şûrada da Sayın
Bakanımın hoşgörüsü ile altı arkadaş çağırılmıştır. Bu bakımdan özel
teşebbüs adına bu uygulamanın yapıldığından dolayı Sayın Bakanın
şahsında, düzenleyen arkadaşlara minnet duygularımı arzetmek is
tiyorum.
Komisyon raporu üzerinde arzetm ek istediğim bir husus daha var.
X II. ve X III. Ş û ra y a k a d a r b ü tü n ş û ra la rın d o k ü m a n la rın ı
okuduğum uzda çok değerli bilgiler, dokümanlara geçmiş, hatta zaman
zam an bazı doküm anlar bilgiler başka şûralarda da tekrarlanmış ve çok
kıymetli fikirlerin bir kısmı hala yapılsın mı, yapılmasın mı, veya niye
yapılsın diye tartıştığımız, karar almaya uğraştığımız bazı fikirler çok
güzel şekilde ifade edilmiştir. Benim önerim, bundan önceki XII. Şûrada
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çok güzel çok değerli fikirler çıkmıştır, XIII. Şûrada da çok güzel ve
değerli fikirler çıkacaktır. Şûra kararlarının birleştirilmesi maksadıyla
Bakanlık bünyesinde bir kom isyonun kurulm ası, bu komisyonun
bugüne kadar geçen bütün Şûra kararlarını birleştirip tekrarlardan
kaçıp, Sayın Bakanımın, Bakanlığımızın istifadesine sunulmak suretiyle
o güzelim bilgilerin bir an önce hayatiyete geçirilmesi konusunu arzediyorum.
Yaygın eğitimi organize bakımından bir eksiğimiz olduğu kanaatin
deyim. Öyleki, bir kısım kurumlanınız, binalarımız çeşitli nedenlerle ya
sürekli veya yaşam sürecinin belli birimlerinde atıl olarak kalmaktadır.
Özellikle devlet kuruluşlarının binalarının bir kısmı atıl kalmaktadır. Bu
binalardan daha fazla yararlanılabilmesi için özel teşebbüsle zam an
lama yaparak kiraya vererek bu atıl fizikî kapasitenin eğitim hizmetine
sunulmasını arz ediyorum.
Benim esas üzerimde duracağım ve çok kısa arzedeceğim bir konu,
yaygın eğitim sahasında yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırmaya göre;
Türkiye’deki iş ve işçi veya eğitilmiş işgücü bölüşümü Türkiye’nin
coğrafî ve ekonomik, sosyal yapısı itibariyle yaklaşık 20 ayrı bölgeye
ayrılması gerekiyor. Bu 20 ayrı bölgede büyük kapasiteli yaygın eğitim
iş merkezleri kurulması halinde buralarda yapılacak eğitimlerde, bir
yandan insanı el ve kafa becerisi bakımından geliştirirken, bir yandan
da şu eğitimi vermek gerektiği kanaatindeyim. Millî servet nedir? Millî
gelir nedir? Bir çalışanın elindeki aracı kırmasıyla ülkeye hatta dolaylı
olarak kendisine ne kadar zarar verdiğinin anlatılması, ayrıca çalışan
insanın hangi saatte yatıp, hangi saatte kalkması gerekir? Bugün olduğu
gibi kahve kapanana kadar kahvede oturup, sabahleyin 5’te kalkması
mümkün olmadığı gibi bu tür iş terbiyesi ve de millî kavramların kişilerin
kafasında oturması bakımından böyle geniş yaygın eğitim iş m erkez
lerinin kurulmasını arz ediyorum. Bu iş merkezlerinin işletilmesinde de
devletle özel teşebbüs birlikte hareket etmesi halinde iş hayatıyla eğitimi
birleştirmek imkânını buluruz.
Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize saygılar
sunarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın A rıkan’a teşekkür ediyorum. Teşekkürüne de
teşekkür ediyorum.
Efendim, Sayın Göktekin.Sonra Sayın Sıdal, Sonra Sayın Atalay
var.
Gönül GÖKTEKİN - Sayın Bakanım, çok değerli Şûra üyeleri,
hepinizi öncelikle saygıyla selâmlıyorum.
Hepinizin çok iyi bildiği gibi ülkelerin ekononik ve toplumsal
kalkınmalarında gerekli unsurların başında gelen, sağlam, nitelikli bir
eğitimdir. Fertlerle iletişim kurmak, onları yönlendirmek, kişiliklerini
geliştirmek, bütün bunları yapabilmek için kullanacağımız en sağlıklı
yöntem,iyi nitelikli bir eğitimdir.
Hepimizin çok iyi bildiği gibi eğitim, davranışlar kazandırmalıdır.
Millî eğitim sistemizin bir parçası olan yaygın eğitim, hızla gelişip,
değişen teknolojiye uyum sağlamada, atıl insan gücünü harekete
geçirmede, fertlere istek ve yetenekleri doğrultusunda, eğitim-öğretim
imkânı sağlamada, meslek edinmede veya meslek içinde yetiştirmede
başvurulacak en etkili yoldur. Ülkemizin geleceği açısından yaygın
eğitim çalışmalarımızın öneminin ne kadar büyük olduğuna inanıyoruz.
Genç nüfusumuzun yoğunluğu giderek ve süratle artmaktadır. Bu gücün
gerek örgün eğitim sistemi içinde, gerek örgün eğitim sistemi yanında,
yaygın eğitimle meslek alanlarında kanalize edilmesinde büyük yararlar
vardır. Yaygın eğitimin hedef kitlesi çok geniş kapsamlıdır. Hepimiz çok
iyi biliyoruz, kaç gündür bunları dile getirdik. Başlangıcının dışında,yaş
sınırı olmayan bu kitlede öğrenim düzeyi sınırı da yoktur. Yaygın
eğitimin önemi ve güçlüğü de buradadır. Güçlüğü yenmede bu eğitim
sistemimizin yeniden düzenlenmesi, iyileştirici önlemlerin getirilmesi
temel unsurlardan biridir. Öncelikle Millî Eğitim Temel Kanununun
42.maddesinin işlerliği daha iyi bir biçimde sağlanmalıdır. Tavsiye
kararları alınabilecek bir danışma kurulu oluşturulabilir. Raporda da
önerildiği gibi yaygın eğitim yapan kurum ve kuruluşlar burada alınacak
kararlardan yararlanarak çalışmalarını yönlendirmelidirler. Yaygın
eğitim hizmet alanlarının gerektirdiği kadro takviyesinin de sanıyorum
süratle yapılması gerekmektedir. Görevlilerin yetki ve sorumlulukları
ile teftiş ve değerlendirmede yeni bir sistem arayışında bulunurken Millî
Eğitim B akanlığının illerde iki ayrı başta temsili gibi bir hataya
düşülmemesine özen gösterilmelidir. Kuruluşundan bu yana hemen hiç
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bir etkinliği görülmeyen Yaygın Eğitim Enstitüsü süratle ele alınarak
gerçek bir enstitü hüviyetine kavuşturulmalıdır. Çeşitli alan uzmanları
istihdam edilerek, araştıran, veriler derleyen, projeler geliştiren,
yayım lar yapan, gerektiğinde danışm anlık hizm etleri üreteb ilen
Bakanlığa bağlı bilimsel ağırlıklı kuruluş haline getirilmelidir.
Çıraklık ve yaygın eğitim sisteminin programları örgün eğitim sis
teminin geçişi kolaytırabilecek bir düzenlemeye gidilmelidir. Bunların
dışında özenle üzerinde durmamız gereken birkaç husus daha var: Bu
eğitimde hedef kitle çok büyük. Mümkün olduğu kadar çok sayıya
ulaşmak isteği ve heyecanı galiba bizleri biraz hatalara düşürdü. Yeterli
donatım ve eleman sağlanamadan süratle yaygınlaştırılan kurslar her
yerde istediğimiz düzeyde sonuçlara ulaşamadı. Sonuç derken tabiî
sayısal verileri kastetmiyorum. Çünkü sayısal veriler milyona ulaştı.
Ü zerinde durm am ız gereken, kanımca verdiğimiz eğitimin niteliği
olmalıdır. Yaygın eğitim kurslarını bitirenlerin yaş grubu dağılımına
baktığ ım ızd a büyük çoğunluk 15-22 yaş civarındadır. Ö ğrenim
durum larına baktığımız da ise, büyük bir kesim ilkokul mezunudur.
Cinsiyete göre incelediğimizde kadınlar, erkeklerden yedi kat daha
fazla. O ra n d ü zey in in â d e ta ta v a n ın a yaklaşm ış d ü rü m d a la r.
Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 49’u kadın ve de bunların büyük bir kısmı
hala okur-yazar değilse özellikle kadın toplumun ana yapısı olan ailenin
temeli ise, yaygın eğitim kurslarımızın düzeyinin niteliği çok büyük önem
taşım alıdır. G enelde basit beceriler kazandırm ak, sadece üretim e
yönelik birşeyler yaptırm ak temel amaç olmamalıdır. Adında eğitim
sözü bulunan bir sistemde eğitimin davranışlar bütünü olduğu dikkate
a lın ara k , h izm et p lân lam ası ve p ro g ra m la m a la rı bugüne göre
yapılmalıdır. Böyle bir eğitim biçimi ise ancak ve mutlak nitelikli
öğretm enlerle olacaktır. Şu anda büyük çoğunluğu oluşturan usta
öğreticilerimiz, yaklaşık yüzde 50 oranında ilkokul mezunudur. Nitelikli
öğretm en sağlanm adıkça, yaygın eğitim hizm etlerim izde olm ası
gereken düzeyin varlığından söz etmek zor olacaktır. Bu nedenle de
uygun kadroların sağlanabileceği bir düzenlemenin getirilip, nitelikli
öğretmenlerimizle takviyesi yoluna gidilmelidir.
Bunların dışında çok istekli olmalarına rağmen çeşitli ailevî neden
lerle bulundukları konumları nedenleriyle eğitimin örgün düzeyine
giremedikleri gibi, yaygın düzeyde yapılan kesimine de gelemeyen
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oldukça büyük çoğunlukta bir kadın grubumuz daha vardır. Bunlar
içinde kısaca bir iki örnek verm ek istiyorum. Kadınlarımızın belli
düzeyde eğitim içine alabileceğimizi düşündüğümüz yeni uygulamalar,
projeler hazırlamaktayız. Örneğin, kadın eğitiminde özellikle kırsal
kesim ve öncelikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri bizim için çok
önemlidir. G A P’ın buraya getireceği ihtiyaç da incelenmiş, dikkate
alınmış ve bu bölgede geçerli ayrıca da kolaylık sağlayıcı bir eğitim
sisteminin kendi bünyemiz içinde mevcut imkânlarımızla oluşturacak ve
yöre projesi dediğimiz bir projenin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu
projedeki temel öğeden çok kısa bahsetm ek istiyorum. Yaygın eğitim,
örgün eğitim bütünlüğü içinde bazı şeyleri yapabileceğimizi örneklemek
b a k ım ın d a n bu p ro je m iz d e k i tem el öge, genç k ızlarım ıza ve
kadınlarım ıza gerektiğinde çocuklarını da beraberlerinde getirmek
kaydıyla kısa süreli eğitim programlarının devamınca yatılı olarak konuk
etm ek suretiyle bu tür nedenlerle eğitime ulaşamamış olan kesime
u la şm a k a m a ç la n m a k ta d ır. T ab iî b u n u n d ışın d a d ah a b aşk a
uygulamalar da vardır. Detaya germek istemiyorum.
Bir başka uygulama hazırlığımız da araştırma ve üretim merkezleri
biçiminde çalışmakta olan Olgunlaşma Enstitütülerimiz. Kapasiteleri
kendi iç bünyelerinde yapmakta olduğumuz küçük bir düzenlemeyle
yakın çevrelerindeki atıl kadın işgücünün değerlendirilmesi. Kadını
evinde, otu rd u ğ u yerde ü retk en kılmak, böylece aile bütçesine
ekonomik katkısını sağlamak, dolayısıyla da belli bir eğitim sisteminin
içine yavaş yavaş girmesini sağlamak, amaçlanmaktadır. Tabiî ki bu
m erkezde hazırlanacak örnek üretimlerin evlere iletilmesi üretimi,
alınarak anında pazarlanması biçiminde geliştirilmektedir.
Bu alanda, benzeri daha çok projenin ya da uygulamanın geliştiril
m esi m üm kündür. Ç ünkü bu tür uygulam aları yapabileceğim iz
Bakanlığımız bünyesindeki okullarımızın pek çok imkânları vardır.
Bütün bunları yapabilmek için gerek yaygın eğitimin organizasyonunda,
gerek işbirliğinde bazı değişimlerin, gelişimlerin oluşturulması icap et
mektedir. O nedenle rapor paralelinde bazı değişimlerin süratle getiril
mesinde yarar olacağına da inanıyoruz.
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Efendim sınırlı süre içinde şimdilik daha fazla vaktinizi almak
istemiyorum.
BİR UYE - Genel Müdürlüğü tanıtıyor Sayın Bakan.
,
BAŞKAN- Evet hiç kimseyi kısmadığım için taraflı davranıyorsun
diyemezsiniz.
G önül GÖKTEKİN- (D evam la) Efendim , zaten konuşm am ı
bitiriyordum. Genel M üdürlüğümün çalışmalarını anlatmak, açıklamak
amacında değildim. Sadece iki küçük örnek vererek bu ve benzeri
şeylerin çok daha geniş kapsam lı yapılabileceğini vurgulam ak is
temiştim. Yoksa Genel M üdürlüğümüzün çalışmaları açıktır, seçiktir,
ortadır, herkes tarafından görülmektedir.
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederiz.
Arkadaşlar, altı arkadaşımızın sözü var. Tabiî usul gereği önergeler
de var, onları da uygulamaya koymak, ama bir gerçek daha var. Sabahki
tartışm aların tabiî seyri içinde biraz zamanı aşması bu noktaya getirdi.
Program gereğince şu saatte yemekte olmamız gerekiyor am a yemek
12.30 ila 14.00 arasında olduğu için, izniniz olursa 13.00’a kadar hayır
yem ekten sonra derseniz şimdi son verelim. Yem ekten sonra 13.30’da
başlayalım. Program aynen uygulansın derseniz yem ekten sonra da
devam ederiz. D aha sürat kazanmaya dikkat ederiz. 13.00’e kadar
devam etmeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bundan sonraki arkadaşlardan istirhamım 3’er dakikalık süreye
riayet etmeleri. Lütfen olabildiğince, ama fikir insicamı getiriyorsa tabiî
bölmesinler, kesmesinler, ama olabildiğinde uymaya çalışırlarsa ken
dimizi rahatlatırız.
Sayın Sıdal, buyurun. Yoksa geldiği zaman söz veririz. Geliyor.
Sayın Atalay.
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Beşir ATALAY- Sayın Başkan, Sayın Divan, sayın üyeler, sîzleri
saygiyla selâmlıyorum. Mümkün olduğunca kısa ve zamanlamanıza
uymaya çalışacağım.
Ben de esasen koordinasyon konusunu biraz daha vurgulamak için
söz almış oluyorum. Bu arada Vl.Plânda yaygın eğitime ayrılan yerden
de bu vesileyle kısaca bahsedeceğim. Bu iki noktaya değineceğim. Koor
dinasyon konusu yaygın eğitim de en önem li sorun alanı olarak
g ö rü lm e k te d ir, Bu V I.P lân ç a lışm a la rın d a V I.P lâ n a h az ırlık
çalışm alarında oluşturulan çalışma grubunun da kararıdır. Burada
okunan her iki raporda da sabahleyin aynı konu önemle ele alınmıştır.
Bu koordinasyon konusu Türkiye’de yaygın eğitimi, yaygın eğitimin bir
envanterini çıkarmak, bilgi akışını ve enformasyon sistemini sağlamak,
paket program lar hazırlamak, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlara
bunu ulaştırm ak, verm ek. Bu konudaki gelişmeleri takip etm ek,
m odeller geliştirmek ve bu modeli yaymak, empoze etmek, yani bir
anlam da yaygın eğitime toplum halinde rehberlik etmek için gereklidir.
Şu anda çok sayıda kamu ve özel kuruluş yaygın eğitim faaliyetinde
bulunm aktadır. Yalnız bunlar, ne birbirinden destek görmekte ne de
çoğu kez birbirinden haberdar olmaktadır. Bir anlamda mükerrerlik ve
kaynak israfı da olmaktadır. Ayrıca o önceden bahsettiğim çalışma
grubu toplantısında birçok kamu kurumu yanında özel sektörden de
temsilciler çağrılmıştı ve onların önemli şikayeti; devletten bu konuda
yeterince teşvik, yönlendirme ve destek göremedikleri idi. Bu açıdan bu
koordinasyon kurulu ve kurumu -ki ben burada bir kurul diyorum,
gerçekten kurum tartışıldı- iki rapor da farklı yaklaşımlar var. Ben ikinci
rapo ru Sayın D ülger’in okuduğu raporu, bu açıdan daha radikal
buluyorum. Kurul üzerinde yine tartışılabilir. Ama bir de koordinasyon
kurulu oluşturulması ve bu kuruma yön vermesi, istişarî organ olması
faydalı olacaktır. Bir teklif olarak bunu da arz ediyorum. Bu vesileyle
biliyorsunuz 22 Haziran 1989’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
VI.Beş Yıllık Kalkınma Plânımız kabul edilmiş ve 19 gün önce de
yürürlüğe girmiştir. Bu açıdan bu Şûrayı da bu plândaki politika ile
birleştirerek daha anlamlı bulduğumu arz etmek istiyorum. Vl.Plânda
yaygın eğitim özel olarak önemsenmiş ve vurgulanmıştır. Bugüne kadar
plân ve program larda genel olarak yaygın eğitim konusu meslekî-teknik
eğitimin içinde zikredilmiş, ele alınmış ve politikaları orada geliştirilmiş
idi. Vl.Plânda ilk defa yaygın eğitim bağımsız bir bölüm olarak ele
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alınmıştır. Bu çok önemlidir ve yaygın eğitimle ilgili önemli ilke ve
politikalar, plânda yer almaktadır ve 1989 yılında da yani, Plânın ilk
dilimi olan 1990 Yılının Programında da yaygın eğitim bu şekilde başlı
başına bir bölüm olarak yer almaktadır. Bunu önemli görüyorum.
Burada belirtmek istiyorum.
VI.Beş Yıllık Plânda ve 1990 Yılı Programında yaygın eğitimle ilgili
temel problem olarak yine bu işbirliği ve koordinasyon zikredilmiştir.
Onun için bu koordinasyon konusunu bu raporda da belirtildiği gibi
bütün önemi ile ele alınması gerekir. VI.Plânda bir de espri değişikliği
var, yaygın eğitimle ilgili. Bugüne kadar veya son birkaç yıla kadar yaygın
eğitim daha çok halk eğitimi ağırlıklı olarak Türkiye’de yer almıştır ve
uygulanmıştır. Son yıllarda yaygın eğitimin daha çok istihdama yönelik
ve meslek kazandırmaya yönelik alanlarda yapılması yer almış ve bu
espri VI.Plâna da geçirilmiştir. Bu halk eğitimini küçümsemek değildir.
H alk eğitim i, yaygın eğitim içerisinde yine kendi m ecreasm d a
sürecektir; ama yaygın eğitim bundan sonra daha çok meslek ve beceri
kazandırıcı alanlara kaydırılacaktır. Plânın politikası budur. Bir de
hizmetiçi eğitim verimlilikle çok ilgilidir. Hem kamu sektörünün, hem
de özel sektörün gittikçe üzerinde daha çok durduğu ve durması
gereken bir konudur. Yaygın eğitim konusunda. Bu da planda önemle
vurgulanmıştır. Esasen bu konuda Dünya Bankası ile irtibat içinde Millî
Eğitim Bakanlığının aktif olarak katıldığı bir çalışma da şu anda
sürmektedir. Teşkilâtımızda, iş tanımları, meslek standartları, istihdam,
insangücü gibi konularda, meslekî-teknik eğitim ve yaygın eğitimi içine
alan bir çalışmada yürütülmektedir.
Ben bu açıdan XIII. Millî Eğitim Şûrasının özellikle yaygın eğitimi
konu almasını, bu alana tahsis edilmesini takdirle karşılıyorum. Sayın
Bakana ve bunda hizmeti geçenlere şükranlarımı arz ediyorum.
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Atalay’a katkılarından ve duygularından dolayı
teşekkür ediyorum.
Sayın Pehlivanoğlu, Rasim Bey, buyurun, sonra Sayın Pala, hazır
olsun.
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R asim PEHLİVANOĞLU - Sayın Divan Başkanı, değerli Divan
Üyeleri, yine zaman darlığından sıkışık olacağım ama yine hoşgörünüze
sığmıyorum. R aporu ben akşamdan elde ettim, inceledim. Çok eskiden
tanıdığım değerli bir başkanın başkanlığında hazırlanan bir rapor
olm asına rağ m en hocam , beni m azur görsünler ra p o ru yeterli
bulmadım. D em ek ki, komisyon çalışmaları bu istikamette olmuştur.
R aporun önsözüne diyeceğim yok. Ancak raporda değişik kuruluşlar,
halk eğitimi yapan Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının
dışında Bakanlıklar, özerk kuruluşlar, mahallî idareler, özellikle gönüllü
kuruluşlar, teşebbüsler bunlar, hep yeralmıştır. Bu şu demektir. Bunlar
üzerinde konuşulacak ve bunların nasıl faydalı olacakları konusunda bir
takım kararlara varılacak, teklifler getirilecek, ben öyle anlıyorum. Bil
miyorum yanlış mı anlıyorum ; am a gördüm ki doküm anda nasıl
sıralanmışsa bunlar raporda da aynen sıralanmış; hiçbir ilave yok. Bil
miyorum acaba ben mi yanlış yorumluyorum. Yani bunu yetersiz bul
dum. Buna dokunduktan sonra fazla olmamak şartıyla biraz, efendim
halk eğitimi yapan kişi ve kuruluşlar özellikle TV, basın, gönüllü
kuruluşlar, dernekler, camiler, kütüphanelerden bahsedeceğim . Özellikle biz bu kütüphaneler konusunda - nasıl Kültür Bakanlığı ile
işbirliği yapacağız, kuracağız, çok önemli.Kahveleri nasıl eğitim merkezi
haline getireceğiz... Bunlara fazla dokunamayacağım da sadece TV ye
ve biraz da basma şöyle bir teğet deyip geçeceğim.
TV acaba millî kültürümüze uygun yayın yapıyor mu? Yapıyor da
yapmıyor da, düşünün k i... Halk Eğitimi yapıyor bunlar efendim, eğitim
yapıyor; am a menfî eğitim yapıyor. Nasıl müdahale edeceğiz? En ciddi
gazetelerimizden bir tanesi. Bakınız başlığı : 'M utluluk için imza şart
değil." Bu nedir? Alt mizahı da var, okudum. Nikahsız evliliği teşvik
ediyor. Efendim, hangi millî, dinî geleneklerimize uygundur bu? Nasıl
bunlar bu şekilde, -özendirilecek şekilde- genç kızlarımızı özendirecek
şekilde verilir, yazılır?Bunlarla mücadele etmeyelim mi?
Fazla zamanınızı almayacağım,dedim ya. Halk eğitimi teşkilâtı
kurulalı çok oldu. Yıllardan beri ne yaptık? Halk eğitimi demokrasinin
tem eli denir. D em okrasinin geliştirilm esinde, vatandaşlarım ızın,
demagogların demagojilerine aldanmalarını önlemede ne kadar mesafe
katettik?
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Efendim , halk eğitimi ahlâksızlığın, yoksulluğun, düşkünlüğün
falan yenilmesinde de etkili olacak. Bunlar var efendim, formüller,
yollar var. Bunlarla ne mesafe katettik? Öyle zannediyorum ki bir hayli
gerideyiz. M esafe katedem edik. Kurslar eğitiminin dışına bir türlü
çıkam adık. U fak bir azınlığa hitap etm ekten dışarıya çıkamadık.
Çıkalım artık, çıkalım...
Ş im di üç ö n e rim v ar. B unu o k u y a c a ğ ım ve a y rıla c a ğ ım
huzurlarınızdan. Divana önerilerimi vereceğim. Teklifimin birisi şu:
Yaygın eğitim yapan resm î, yarı resm î veya gönüllü kurum lar,
kuruluşlar, çeşitli basın organları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
K anununda ve her kademedeki okul program larında açıkça yer alan
Türk Millî Eğitiminin genel am açları ve tem el ilkelerinin dışında
kalamazlar. Bu amaç ve ilkelere ters düşen faaliyetlerde bulunmaları,
halk eğitimi yetkililerince hoşgörüyle karşılanamaz, karşılanmamalıdır
da. Birisi bu. Yani takdir buyurursanız, karar alınmasını istiyorum.
BAŞKAN - K arara gerek yok.
R asim PEHLİYANOĞLU - (Devam la) Takdim edeceğim size
efendim. İkinci teklifim: Türk Millî Eğitiminin Amaçları; kendisine,
ailesine, milletine ve m em leketine faydalı olacak, millî ve manevî
değerlerimizle donanmış, ideal insan yetiştirmeyi hedef almıştır. Halk
eğitimi hizmetlerinde de bu amaca ulaşmak esas olmalıdır.
Üçüncü önerim: Bu da bir gözlemimin, şuradaki bir gözlemimin
neticesi oldu: Gözlediğime göre, komisyonlardan gelen raporlarda, halk
eğitiminin çeşitli yönleri ve daha verimli hizmet vermeleri hususu
açıklığa kavuşmamıştır. Yahut da, yeterince işlenememiştir. Şûradan
sonraki aylarda uzmanlardan, teşkilâtta çalışanlardan, teşkilâtın dışında
olup, emekli veya bir yerde çalışan, bu işin ehli ve görüşlerinden
faydalanılacak kimselerden özel halk eğitimi komisyonu kurulması ve
çalışmalarından yararlanılması hakkında tem enni kararı alınmasını
dilerim.
Saygılarımla. ( Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. Biliyorsunuz, konuşmacıların üzerine
konuşmuyorum, onlar bu tutanaklara geçiyor. Şimdi, bu temenni kararı
talebinde bulunduğu için Rasim Bey, eski halk eğitimci arkadaşımızdır,
dostumuzdur. Geçen Şûrada da millî kültürü yazdırmıştı. Onu bana ta
İstanbul’da getirdi. Dedim ki, millî kültürü niye yazdırdın? Kim kabul
etti, bunu buraya koydu? Millî kültürü işlemeyen eğitim olur mu dedim.
Bu yanlışlıkla geçmiş, dedi. Millî kültür, sosyal eğitimin bir tarafı; bunu
veremeyen eğitim varsa, millî kültürü, mutlaka örgün eğitim kurumuna
sokmalıdır, diye bir karar alınmıştır bir şûrada. İyi niyetlidir; ama gerekli
değildir. Şimdi öyle olmasın diye söylüyorum. Sayın Pehlivanoğlu’nun
bütün görüşlerine katılıyorum. Millî Eğitim Temel K anunu’nun , Türk
Millî Eğitiminin temel amaçları maddesinde bahsettikleri hususlar var,
millî, ahlâkî, İnsanî, manevî, kültürel değerler meselesi var; daha
başında mahlasında, A’smda. Sonra ailemizi, vatanımızı, milletimizi
korumak, yüceltmek var, diğerleri var ve dün bir vesileyle arz ettiğimi
hatırladığım, sandığım, Millî Eğitim Temel K anunu’nun her yerde
eğitimle ilgili tem el ilkelerinden en sonuncusu var. Bunun birinci
p a ra g ra fın ı okud u ğ u m u sanıyorum . Yani sadece örgün eğitim
kurum larında değil, resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, evde,
çevrede, işyerlerinde her yerde ve her fırsatta millî eğitimin amaçları
gerçekleştirilmeye çalışılır. İkinci paragrafını okumadım sanıyorum.
O rada da bunların resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili
faaliyetleri, millî eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından, Millî Eğitim
B akanlığının denetimine tabiî olduğu belirtilmektedir.
S anıyorum , g erçek ten biz, -Sayın Oğuz az önce ifade etti
konuşurken- artık söylenmedik şeyleri az olan ileri bir seviyeye gelmiş
milletiz, toplumuz. Kanunlara, kitaplara, bizim bilim adamlarımızın
ürettikleri eserlere bakarsak, dünyayla başabaş bir seyir izliyoruz.
Teknoloji hariç, bazı kısımları hariç. Tabiî onlar da teknolojinin
sonuçları. Uygulamada sıkıntılarımız çok. Organizasyonu, yönetimi,
uygulamayı çok iyi disipline etme ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Sayın Pehlivanoğlu’nun son teklifi aynen dikkate alınacaktır. Bunlar
içinden şahsen Başkan olarak bir karara gerek olmadığı görüşündeyim,
düşüncesindeyim; onu ifade etmek istiyorum. Katılıyor musunuz bu
görüşüme? K arar alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir...
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Temenni olarak geçmişte, tutanaklarda yer alacaktır.
Sayın Pala, Sayın İnan ve Sayın Karadeniz; değil mi?
M ustafa PALA - Sayın Divan, kurulumuzun değerli üyeleri, ben
Manisa Millî Eğitim M üdür Yardımcısı ve Halk Eğitim Başkanı olarak,
hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
XIII. Millî Eğitim Şûrasının yaygın eğitim düğünü olarak telakki
ediyorum. Sayın Bakanımızı ve dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığını
baba, yani düğün sahibi; Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğünü de damat.
Ancak bir şey var ki, dam at hasta. Şûrayı bu hastalığın tedavisi için
konsültasyon olarak m ütalaa ediyorum. Yaygın Eğitim Şûrasının şu
andaki toplantılarını...
Biz, dam at tarafı olarak konuşuyoruz Sayın Bakanım. O sebeple...
BAŞKAN - Benim gençliğimde dam at sağlıklıydı, hasta değildi.
M ustafa PALA - (Devamla) Buna tam am en katılıyorum efendim,
sizin gençliğinizde dam at sağlıklıydı; ancak, sağlığını kaybetmiş olduğu
teşhis edildiği için XIII. Millî Eğitim Şûrasının müstakil gündemi olarak
yaygın eğitimin ele alınmış olması da çok dikkate caniptir.
Efendim, biz hastalığımızı komisyonlarda arz ettik ve komisyonlar
da değerli fikir adamlarımız da vardı. Ancak, ben fikir adamlarımızın
mülâyim bir tavır almayı uygun bulduklarını gördüm. Tedaviyi ise
damadın babasına bırakmayı uygun gördüler. Oysa, damadın babası
zaten bu hastalığı tedavi edemediği için Şûranın gündemine meseleyi
getirmiştir. Birinci komisyonun hazırladığı raporun 1. maddesi dikkatle
incelenirse, bunu kesin olarak kabul ediyor. Yaygın eğitim yapan
Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında etkili ve verimli
koordinasyon ve işbirliği sağlanabilmesi için 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel K anunu’nun 42. maddesinde öngörülen yasa yerine, -buradaki
yasa, koordinasyon ve işbirliğini esas alan bir yasadır- yaygın eğitimi her
yönüyle düzenleyen genel bir yaygın eğitim yasası çıkarılmalıdır, der.
A rk a sın d a n da kom isyon b aşk an ı m ü ta la a sın d a -iki n u m ara lı
komisyonun- konsültasyon neticesi tedaviniz şudur, diye önerdiği konu
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reddedilm iştir, der. Hayır, reddedilm em iştir. Tam manasıyla yüce
Şûranın meseleyi, 2 num aralı Komisyonun getirdiği teşhisi, tedavi
önerisini, 1. maddeyle birleştirilmesini kabul etmesini çok arzu ederdim.
Ama, bunu uygulamak, tabiî ki Bakanlığımızın yetkisindeydi. Teknik
düzeyde yeniden ele alınabilirdi. M aalesef bu yapılmamıştır.
Evet, reddedilmiştir, 1 numaralı komisyonda reddedilmiştir, fakat
nasıl reddedildi? 18 red, 14 evet oyuna karşılık.89 kişi bir numaralı
komisyonda vardı denildi. 89 kişilik rakam nasıl elde edildi? 12 saat
aralıksız mesai içerisinde, her gelene isim yazdırılıp imzası alınmak
suretiyle, salon yerinde duruyor; gidip sayalım, 89 tane sandalye olması
lâzım. Mümkün değil, sığmaz o salona ve ayakta kalanlara size başka
bir salon bulunur denildiğine göre, başka salon bulup onlar da fikir
lerinin zerdettiklerine göre, 14 oy buradan ve 40 oy da oradansa, birinci
komisyonun hazırladığı rapor içerisine ikinci komisyonun hazırlamış
olduğu raporun da aynen geçirilmesi gerekir. Birinci maddenin ışığı
içerisinde.
Efendim , bu arada 1 numaralı komisyonun hazırlamış olduğu
rapor, mükemmeldir, doğrudur; kabul ediyorum; fakat, sadece dam ada
günübirlik, geçici bir tedaviyi öngörmektedir. Bir takım aspirinler, bir
takım kuvvetlendiriciler verilmiştir; geçici bir iyilik hali görülebilir; ama
bu günkü gelişen teknoloji, kitle iletişim araçlarındaki sürekli gelişme,
endüstrideki gelişme ve dünyanın sınırları öyle küçülmüştür ki, gezegen
durum unda olan şu kocaman dünya, artık bir topluiğne büyüklüğüne
düşmüştür. O halde, bu dünyayı biz bu gözlerle değil, pertavsızın altında
incelemek zorundayız.
Şu anda geçici iyilik hali sağlanabilir, üç ay, beş ay, bir yıl süreyle;
ama gelişen bu Türkiye’nin sorunlarına kesinlikle bu yapı cevap ver
meyecektir.
Efendim, diğer konuya gelince: Birinci raporun 8. maddesinde,
yaygın eğitimde organizasyon ve işbirliği konusunda üniversitelerle
Türk Standartları Enstitüsünün bilgi ve birikiminden istifadeyi artırıcı
tem aslarda bulunulm alıdır, der. Ben, bunun bir takım kurum lara
ayrıcalık ve öncelik tanınması eğilimini gördüğümden ve raporun heyeti
urnumiyesine ve ruhuna ters düştüğü kanaatinde olduğumdan, bu m ad
denin ya daha değişik; bütün kurum ve kuruluşlar şeklinde mütalaa
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edilmesi veyahut da tam am en çıkarılması teklifimi arz ediyorum. Çünkü
eğ er ü n iv e rsite le rin bilgi b irik im in d en istifade etm ek b u ra d a
am açlanm ışsa, sadece bilgi sahibi olm ak yeterli değil, bu bilgiyi
ü n iv e rs ite le rd e n aldım , uygulayacağım ; ancak, uygulam a için
finansmana ihtiyacım var, yani Maliye Bakanlığı’na gitmem gerekir. O
zaman Maliye Bakanlığıyla da temaslar sıklaştırılmalıdır demek gerekir
gibi geliyor, bana.
Yaygın eğitimde belli bir bakanlığın bilgi birikimine de ihtiyacım
var. Onu da serdetmemiz gerekirdi burada. Seyfi B aba’da M ehm et Akif
Ersoy, ziyaretinin hitamında 3-5 kuruş bu fakire yardım etm ek ister,
kesesine elini atar, boynu bükük, m ühründen başka hiç birşeyi yoktur:
"Ya hamiyetsiz olsaydım, ya param olsaydı" der. Bilginiz olmuş, ama
finansmanınız olmamış bu da, buna benziyor. Onun için bu maddenin
rapora kazandırdığı fazla birşey yok. Hangi amaçla konulduğunu an
lamak da mümkün değil.
A

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Gençler daha canlı, daha hayatî
konular getiriyorlar; ama hep dam attan söz etti, eşden hiç söz etmedik.
H ep babaya dayandı gelip. Baba, ille ben sana geleyim, sen bana iyi bir
eş bul. Kendin bul. Aman, yani çağdaşlığı kimseye bırakmayacaksınız,
adamlığı kimseye bırakmayacaksınız, çağdaşlığın kendi kendisi olabil
mek olduğunu savunacaksınız, eşi seçerken, eşler işbirliği yaparken
hergün evde kavga edeceksiniz, baba, gel beni kurtar diyeceksiniz. Bu
yol yol değil. Tabiî çok güzel konu ortaya konuldu. Dem ek ki, onda
sıkıntılar var.
Sanıyorsunuz ki, yasa herşeydir. Hayır, kafa herşeydir. Ruh
herşeydir, insan herşeydir, kişi herşeydir ve değerdir herşeye. Çünkü
yasa düzenler, insan onu gerçekleştirir, eğitim geliştirir. Eğitim sevi
yesine göre o yasalar şekillenir. Açın, Millî Eğitim Temel K anunu’nu;
açın, daha önceki kanunları, 10 bine yakın kanun var; hep ayıklanıyor,
boyuna atılıyor, hiç uygulanmayan hükümler falan... İnsan herşev.
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B ir cü m lecik sö y lem iştim , felsefî b u ld u bazı a rk a d a şla r,
söylemeseniz dedi; inadına gene koydum onu oraya. "Herşey insanda ve
herşey insan için" demiştim. Okurken insan biraz da felsefî olsa, bu
kadar da felsefe olur; yaş 50’yi geçti, 55’i geçti diye düşündüm. Onun
için, sosyal reform meselesine bakın, biraz bilimsel.
Böyle diyor bilim ad am ları: Sosyal gelişme, reform yapma; gelişme
için finansman mı önde gelir? Efendim mevzuat mı önde gelir? Destek
personel mi önde gelir? Ekipman mı önde gelir? Hep bunlara evet
demeyin. Lider önde gelir. Lider, lider, lider...Onun için biz halk
eğitimcilere ne diyorduk? Eski tabirle, doğrudan; ama siz dolaylı olun
diyorduk. H ep ben, ben, ben demeden, mal edin topluma kişileri. O
daha iyi gider, o daha olumlu olur, o daha başarılı olur gibi... Ben de üye
olarak konuştum.
Söz R auf İnan Hocamızın, buyurun.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler var. Tabiî, Şûra görüşleri
ortaya koyuyor; onun için buradayız. Hem teorik, hem pratik.
Rauf İNAN - Sayın Başkanlık Divanı, sayın dinleyiciler, önce bir şeyi
sorayım ; Bakanlıktan Sayın Ali Çorlu aramızda mı, var mı acaba?...
Yok. Yoksa rahat rahat konuşabilirim.
BAŞKAN- Ali Çorlu hikâyesini de anlatın hocam, merak ediyoruz.
Rauf İNAN - (Devamla) Sonra size arz ederim.
BAŞKAN- Estağfurullah.
Rauf İNAN - (Devamla) Sizinle de ilgili; hem benimle, hem sizinle
ilgili.
Sayılan bütün bakanlıklar, bütün kurum ve kuruluşlar halk
eğitiminde ne kadar ödev alırlarsa alsınlar, halk eğitimi birinci derecede
ve bütün genişliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nın tekelindedir. Tekelinde
değil, Millî Eğitim Bakanlığı’ndadır. Bu bakımdan, onun konuları birinci
derecede halk eğitiminin konularıdır.

204

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

Sonra, bu halk eğitimi, yaygın eğitim... Bizde bir hadise var. Biz bazı
sözcükleri değersizlendirir, yeni sözcükler buluruz. Ben çocukluğumdan
hatırlıyorum, efendi demek, en saygın sözdür. Sonradan yıprandı, o
efendi değersizleşti, bey oldu. Bey de zamanla değersizleşti, şimdi
beyefendi. B akalım beyefendi ne zam an değişecek, saygınlığını
yitirecek.
Efendim, bütün bu kuruluşların amacı, ilk adımda ne olacaktır? İlk
adım da halk eğitim inin hizm eti, -kanım odur ki- okum a-yazm a
eğitimidir. Tam altmış senedir biz bunu sağlayamadık. Prusya bunu
yirmi yılda yapmış ve Prusya örnek olmuş, bütün öbür ülkeler kısa
zam anda bunu başarmışlar. H atta Balkan ülkeleri bile, Bulgarlar bile...
Biz altmış senede yapamadık. Bunu bir an önce halk eğitiminin, -ister
yaygın eğitim deyin- ele alınarak çözümlemesi lâzım. Adlımlar yapıldı,
serferbeT-likler... Durduruldu. Yeni bir seferberlikle buna başlamak,
lâzımdır. Bu Şûra, o hizmetin, o seferberliğin başlangıcı olmalı ve
dilerim ki, bu Şûradaki başlangıç bir daha durdurulan bir atılım, bir
seferberlik olmasın.
Efendim, okuma-yazma öğrenmenin önemi belli. H atta okumayazma da yetmez. Artık bugünkü durum da okuma-yazmayı bütün mil
letin okuma-yazma dışında hiç olmazsa bir ilköğretim bilgisine sahip
olm ası lazım . İlk okum a-yazm ayı kolaylıkla öğrenm enin, hızla
öğrenmenin çaresi de vardır. Kendi kendine öğrenme araçları vardır. O
araçlar kullanılırsa hem kolay, hem çabuk öğrenilir ve dilerim ki, artık
altm ış seneye, on seneye kalm asın da, önüm üzdeki birkaç sene
içerisinde, atılımlı bir Millî Eğitim Bakanının -eğer sağlayabilirseatılımlı bir Millî Eğitim Bakanlığındaki arkadaşlarımın sayesinde, bunu
k ısa z a m a n d a a r tık söz o lm a k ta n ç ık a ra lım ve ilk ö ğ re tim i
kazandırm anın yoluna gidelim.
Efendim , PTalk eğitiminin gözönünde tutması gereken önemli
konulardan birisi de şudur: Üç gün önce bir arkadaş, bizim komisyonda,
12-18 yaş arasındaki gençlerin ne kadarının eğitim dışında kaldıklarını
anlattı; dehşet duydum. Hiç düşünmemiştim üzerinde. Sonradan daha
çok düşündüm . Ya bir de üniversitelere girmek isteyen gençlerin
girememesi?... 100 binler bugün dışarıda eğitimsiz ve bir çeşit sahipsiz.
Bunları konu olarak ele almak gerekir, bu 100 binleri.
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Sonra ne demektir, üniversiteye girmeye hazırlanmış olanların
girem em eleri? Bir gencin başarısızlıkla karşılaşması ne demektir? Ona
ne etki yapar? Ailesine ne etki yapar ve ulusa ne etki yapar? 100
binlerce genci dışarıda kalmış, ne yapacağını bilmeyen durumda olarak
bulunan bir toplum olarak ne büyük problemler karşısındayız, sorunlar
karşısındayız.
•

Bugün bunlara kolaylıkla birer meslek kazandırmak imkânı vardır.
Kocaeli denilen bir yerde, yakınında özel otelcilik okulu var; oraya,
okullarda başarısızlık gösterememiş olanlar geliyorlar. Orada iki sene
içinde değerli birer meslek sahibi oluyorlar ve kapışılıyorlar. Biz de
böyle bu gereksinmede olan, bu gereksinmeyi bize duyurması gereken
birçok hizm etler vardır. Bizde otelcilik m ezunlan gibi orta meslek
adamı, ara meslek adamına bu memleketin ihtiyacı var. Yazık ki, bizim
bu konuda ne kadarına ihtiyacımız olduğunu, gereksinimimiz olduğunu
tespit etmiş değiliz. Plânlam a Teşkilâtının bu konuda ne derece
hazırlıklı olduğunu bilmiyorum. Yalnız, yirmi yıl önce Plânlama Teşkilâtı
hazırlıklı değildi. 1965’te, biz İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlığını
yap ark en sorm uştuk, ne kadar madenciye ihtiyaç var, ne kadar
tarım cıy a; -o rta d e re c e d e - ne kadar? Çeşitli alanlar alm ıştık.
Gemiciye?.... Bize rakam verememişti.
Bu orta meslek adamına, ara meslek adamına şiddetle ihtiyaç var
ve bu gençler, bu ara meslek adamı olarak yetişmek üzere hazırdır. Onu
bir an önce halk eğitiminin ele alması lâzımdır.
Bir arkadaşım-Pehlivanoğlu- çevre üzerinde durdu. Onun üzerinde
ben de duracaktım, o yeterince durdu, onu kutlarım. Bizde TV ’nin pek
çok değersiz yayınları var. TV, gerçekte en etkili, en güçlü halk eğitimi
aracıdır. Halk eğitimi aracı olarak TV ’nin, kendisine düşen işi bilinçle
yerine getirmesi lâzımdır. Değersiz programlarını bir kenara itmesi
lâzımdır. Çok değersiz programları var, çok gereksiz yere harcadığı
zaman var. Onların yerine değerli programlar koyması lâzımdır ve eğer
gerekiyorsa... Birincisini ben söyleyeyim, şehirlerin, büyük kentlerimizin
temizliğinden işe başlaması lâzımdır.
Efendim, çok teşekkür ederim. Benim arz edeceklerim bunlardı.
Halk eğitiminin birinci derecede ele alması gereken konuları saymak
istedim, bunu da saydım; çok teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN- Çok teşekkür ederiz Sayın İnan’a, katkılarından dolayı.
Sayın Karadeniz, buyurun. Önergeleri sanıyorum yemek sonrası
alacağız.
RAPORTÖR- Efendim 23 önerge var, yalnız bir öneri arz etm ek
istiyorum: 23 önergenin 19 tanesi temenni niteliğinde önergelerdir, 2
tanesi değişiklik isteyen önergelerdir. M etinde değişiklik isteyen
önergeler. Birisi de usul hakkındadır. Dolayısıyla, sadece değişiklik
isteyen önergeleri oylayabiliriz, G enel K urulun takdirlerine arz
edebiliriz. İzin verirseniz, diğer 19 önergeyi Sekreteryaya ve redaksiyon
kom itesine yetki vererek, m etnin tem el ilkelerine ters gelmemesi
kaydıyla değerlendirmesini isteyebiliriz.
BAŞKAN- Evet, onu Genel Kurulun oylarına sunalım, ondan sonra
saati ayarlayalım.
Buyurun Sayın Karadeniz.
Prof.Dr.Cemil KARADENİZ - Sayın Bakanım ve saygıdeğer mes
lektaşlarım, Şûra üyeleri; burada kısaca konuşacağım. Üçüncü defa
vaktinizi aldığım için, peşinen özür dilerim. Ben, bütün olayları tabiat
olayları açısından, modelle görmeyi severim. Onun için, insanoğlunun
koyduğu kanun, nizam, kural açısından bakm ak yanıltabilir. Ama,
tabiattan bu nizamlara uygun örnekler bulur, model alırsa, o vakit de bu
bilimsel dediğimiz şeydir. Ben fizikçi olduğum için, daima tanıdığımız,
bildiğimiz bir yere benzer taraflarını yakalamaya çalışırız, araştırm ada
ve o tanıdığımız, bildiğimiz şey eğer özellikleri uyuyorsa, öbürüne
model olur.
Şimdi, burada kısaca şunu söyleyeyim: Ben bu komisyondayım ve
ikinci K om isyon dediğim iz birinci ra p o rd a ve şimdi hikâyesini
yapmayacağım, biz o Komisyonda çalışma yaparken gelişmeleri ileride
neler olabilirse, süratle cevap verebilecek, bağlayıcı olmayan, geniş
ifadelerle ifade etmeye çalıştık. Bir de, denetim meselesini, Millî Eğitim
Bakanlığı’na -bilhassa belgelem ede- bıraktık ve yine Millî Eğitim
Bakanlığı, böyle bir kuruluşu kursun dedik; ama diğer bakanlıklarla.

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim-

207

İkinci raporla birinci rapor arasında bir çelişki yoktur. Şunu belir
teyim: Ben idareciliği hasbelkader 8 senedir yapıyorum; ömrünce, 40
küsur sene, şimdi 47 sene meslek hayatım; 40 küsur senedir idareden
kaçtım ben. Hasbelkader, büyük söylemişim herhalde; fakat, dışarıda
olan kişi hadiseleri daha kolay görür. Şunu belirteyim, felsefede aşırı
ihtisaslaşmanın zararlarını söylerler. Aşırı ihtisaslaşma, daima görüşleri
belirli açılardan, belirli istikam etlere yöneltir. Sağında solunda ne
olduğunu göremez. Benim buradaki tenkitlerde gördüğüm şey, aşırı
ihtisasın korkuları.
Bir de, birinci ve ikinci rapor arasındaki farklara değiniyorlardı.
Kavramları Millî Eğitim Bakanlığı muhakkak onaylasın, görsün ki,
ileride m em lekete zarar verecek herhangi bir şey kalmasın. Şimdi,
burada 8 seneye yaklaşan idare tecrübemden şunu gördüm. Eğer kötü
niyetlilerse, kurallara öyle giriyorlar ki, biz hukuken boşluklarını
yakalayıp onlarla mücadele edemiyoruz. Öyleyse, sanayide, imalatta
kalite kontrolü imal sırasında yapılmaz. Mamül m adde üzerinde
örneklem e suretiyle yapılır. Eğer yüzde 10 hata varsa, işte ona göre eğer
hatalı şey yüzde l ’in altına düşerse der ki, garanti ediyorum, bozuk
çıkarsa bana iade et, der. İşte yüzde 5 nispetindeyse, tamiri yapar; kalite
kontrolü, -ve ben 5 aylık bir yüksek öğretim kursuna katıldım 1964
senesinde. -Orada bize öğretilen şuydu: Öğretim de bir imalattır, fabrika
gibidir ve burada insan yetiştirirsiniz, der. İşte, maliyetiyle falan;
girmeyeceğim teferruata. Öyleyse, kalite kontrolü. İşte bu zararlı et
kilerden kurtulm ak için biz komisyonda tartıştık. Dedik ki, bunları çok
sınırlam ayalım . E ğer suç unsuru varsa, o vakit derhal kolaylıkla
yakalayabiliriz. Aksi takdirde kılıflı geliyorlar, yakalayamıyoruz. Onun
için, diyeceğim, birçok şeyi, dün söylediğim gibi, fazla belirlemeye
çalışmayalım. Belirledikçe belirsiz hale geliyor.
M aruzatım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.
Efendim , ben bir hata yaptım, listeye yazılmamış, yanda bir
arkadaşım ızın talebi varmış; silâhlı kuvvetlerimizin de bu konuda
katkıları açısından Sayın Göksel’in...
Buyurun Sayın Göksel.
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Burhan G Ö K SE L - Sayın B aşkanlık Divanı, m uhterem üye
arkadaşlarım ız; efendim , ben huzurunuza, çok yaygın olan, çok
yararlandığımız bir konunun biraz daha belirgin hale gelmesi için bir
açıklama yapmak üzere çıkmış bulunuyorum. Ama biraz da havanızı
değiştireceğini de tahmin ediyorum.
Efendim, bu konu da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yaygın eğitim
konusundaki kapasitesinin daha plânlı bir şekilde değerlendirilmesi
konusudur. H em en şunu arz edeyim ki, ben kimsenin sözcüsü ve sorum 
lusu değilim. 51 yıllık eğitimciyim. Yarısı üniformalı ve kader böyleymiş,
yarısı da üniformasız geçti. Onun birikimiyle size bu açıklamayı yapmak
lüzumunu hissettim. Faydalı olacağını da umuyorum.
Efendim, Türk ordusunun, şimdi Silâhlı Kuvvetler diyoruz, yahut
askerlik hizmetimizin, hepimizin malı olan, yaygın eğitime katkısı iki
yöndedir. Bir direkt, doğrudan, diğeri endirekt. Bakınız, Büyük A tatürk
ne diyor T ürk O rdusu ve eğitim konusu üzerinde, "O rdum uzu,
ekonomik, kültürel ve sosyal savaşlarımızda bize aynı zam anda lüzumlu
elemanları yetiştiren bir okul olarak değerlendiriyorum." Evet, Türk
ordusu okuldur. H er gün yaptığınız iş askerlikte de eğitim vermektir.
Efendim, A tatürk’ü bu neticeye getiren tarihî sebepler var. Vazife
icabı da eğitimde araştırm alar yaptım. İlk Batılı m ânâda doktorlarımız
1827’de orduda yetişti ve yine enteresanı, ilk ebe hanımlarımız da
orduda yetişmiştir. Halbuki Türk ordusunda o sırada kadın eleman
yoktur. Bir vesileyle arz etm iş olayım, ilk kadın subaylarım ızın
yetiştirildiği sırada, -ki bu işte katkım oldu galiba- Hava H arp Okulu
Komutanıydım. Efendim, tıp, sanat, müzik gibi konuların dışında, ilk
şoförlerimiz, ilk telsizcilerimiz, ilk pilotlarımız da orduda yetişmiştir.
Türk toplumunun batıya açılan penceresi olmuştur; ama umuyorum ki,
ilk astronotlarımız da inşallah orduda, yine aynı şekilde o kapıdan içeri
girerler.
Son yıllarda en plânlı alıcı ve vericinin, yani sivil sektörle askerî
sektörün plânlı yaptığı çalışma okuma-yazma konusudur, bildiğiniz
m erkezler açılmıştır. Buradaki vazifelilerden daha teferruatlı bilgi ister
seniz, kendileri buradadır. Efendim , köylerimizde sıkıştığı zam an
köylünün doktor diye çağırdığı bir insan vardır; iğne yapar, ve saire.
Onlar orduda sıhhiye kursu görmüş onbaşı ve çavuşlardır aslında.
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Silâhlı kuvvetlerimizin, kendi kurslarında yetişen elemanlarının
piyasada, endüstrideki yerlerini çok iyi değerlendirmişizdir. 40 sene
evvel Kayseri U çak Fabrikasında, bugün şimdi kanunla açtığımız
çıraklık eğitimi gibi çırak alanımız vardı. O zaman havacıydım. Burada
y e tişe n K ay serili u s ta la r, bugün İz m it’e, İs ta n b u l’a g id erk e n
gördüğüm üz o yığın halindeki endüstrinin zirvesindedirler. Tabiî,
Kayserililerin kulağı çınlasın, bir tarafta da Kayserili oluşları da vardır.
(Alkışlar)
Efendim, bunlar ordunun direkt olarak yaygın eğitimi, şu güzelim
halk eğitimine katkısıdır. Birçok meslek adamı yetiştirmişlerdir.
Endirekt, dolaylı olarak katkısı ise daha değişik ve ilginçtir. Bir
araştırm a yapmıştım, elinizde, hepimizin içinde bulunduğumuz 1111
sayılı Askerlik Kanunu var. Bunun kökeni, 23 sefer 1304 sayılı Askerî
Nizamiyei Ahsma ait kanundur. Geçen yüzyılın sonunda Osmanlı
Kanunu. Haliyle bu kanun değişmiş olarak meridir ve halen de meri
olan, çok ilginç bir 34.maddesi vardır. Buna göre, atıyla askere gelen ve
binicilik kulüplerinden sertifikalı binicilerle belediyelerden arabacılık
ehliyeti alan arabacılar, arabalarıyla geldiği zaman, askerliklerini 12 ay
kısaltmıştır, Osmanlı. Halen de bu madde meridir. Çocuğumuz askere
geldiği zaman arabayı şubenin önüne getirirseniz, şube reisinin başı
derde girer. Bu madde meridir.
O ndan sonra buna ufak bir katkı olmuştur, ben kişisel şeyleri
sevmem. O da, Türkiye’de paraşütçüleri yetiştirmek için izinli olarak
Türkkuşu’nda çalıştım, o zaman, orada yetiştirdiğim askerler için bu
m addenin tadilini sağlamıştım. O zamandan beri bir tadilata vesile
olmam mevcuttur.
Efendim, buradaki anlayış mühim; at, araba meselesi espridir. Aynı
sistemi, aynı espriyi, aynı felsefeyi bugün sivil sektördeki kurslarımızda,
Bakanlığın şimdi disipline etmeye çalıştığı şekilde bilhassa verdiği ser
tifikayla askerliğe getirdiğimiz zaman şoför 3 ay, telsizci 5 ay, 6 ay. Şimdi
kom putür devrine geldik, komputür sertifikasıyla Bakanlıktan gelen
askere, vatandaşa 12 ay, 15 ay, ne kadar hizmet verecekseniz, yani
kısaltacaksanız o kadar kısaltmak suretiyle bu maddeyi çağdaş şekilde
değerlendirmemiz icap eder. Bunun için de teklifimi vereceğim sonra.
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Efendim , yine bize has bir şeydir. İçinizde bana yakın yaşta
olanların bileceği bir konu vardır. Lise mezunlarımızın yedeksubay
olduğu safhayı hatırlarsınız. Türk anası ve babası, çocuğunu liseyi bitir
mek için, özellikle yedeksubay hakkını kazansın ve daha kısa hizmet
yapsın diye zorlardı. Bu, bize has bir görüştür. Bunu diğer konulara da
teşmil edersek, bizim şimdi düşündüğümüz yaygın eğitim plânıyla,
çoğalacağını um duğum k u rslarda, eğitim m erk ezlerin d e yetişip
Bakanlığın sertifikasıyla geldiği takdirde, askerliği kısalacak ve orduya
daha fazla faydalı olabilecektir. Bu, anneyi ve babayı yaygın eğitimi
etkilemeye tesir edecektir.
Efendim, ordunun elindeki imkânlardan dolayı, direkt olarak yine
pek çok kapasite mevcuttur. Yalnız bir örnek vereceğim. Bundan 8-10
sene evveldi, N A TO ’nun yan eğitim komitesi var, orada vazifeli olarak,
bu kıyafetle, Norveç’e gittim. Norveç Millî Eğitim Bakanının misafiriyiz.
Bize gösterecek pek çok müessese olduğu halde, uzun masraflarla uçağa
bindirdi, götürdü, Bergen’de, batıdaki Deniz H arp Okulunu gezdirdi.
Deniz H arp Okulu fevkalade güzel bir şey, ama ben her 3 harp okulunda
da hocalık yaptığım İçin zaman zaman, bana fazla bir şey vermedi.
Yalnız, brifing yapan deniz subayının bir sözü dikkatim i çekti.
Görüyorsunuz, pek çok laboratuvarımız, pek çok atelyemiz var, teknik
dedi. Bunlar talebe spora gidince boş kalır. Çevreye eğitim veririz/H alk
eğitimi yapıyoruz, bizim mânâmızda bugün, yaygın eğitim yapıyoruz
dedi. Ben bunu herhangi bir kimsenin görüşü olarak, yahut, olur,
olamaz, başka şey, ama yapılabilir bir mesele olarak kabul ettiğim için
de bu canlı misali vermek istedim.
Ordum uzda karşılıklı olarak, sivil sektörle şoför eğitimi yapıyorduk.
6 ay uğraşıyorsunuz, Mehmetçik sabanın gerisinde saatte 1 kilometre
yürüyen sürate alışmış, gelince çıldırıyordu. 6 aylık eğitim, 6 aylık masraf,
zaman. Diğer taraftan da bunu eğer yetişmiş olarak gelir, ordu bu işten
tasarruf ederse, askerlik süresi kısalabilir. Para karşılığı değil, eğitimöğretim karşılığı askerlik kısalır ve bu kısalma, o vatandaşın, o
Mehmetçiğin sivil sektörde üretici olarak da endirekt, toplumun gelirine
katkısı olacaktır.
Temennim şudur ki, eldeki güzel...
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BAŞKAN- Bağlayabilir miyiz etendim?
Burhan GÖKSEL - (Devamla) Bağlıyorum efendim, hemen
elimizdeki 1111 sayılı Askerlik Kanunu, bakanlıklararası kuruluşlarda
yahut şimdi doğacak yeni koşullarla elden geçirmek, bugünün şartlarına
göre askerliği yaygın eğitim görmüş, tahsil ve derecesini de dikkate
almak suretiyle yeniden düzenlersek,-zannederim ki- yaygın eğitimimiz
toplum kafasında, düşüncesinde, büyük bir yer kaplar, büyük bir değer
kazanır.
Saygılarımla arz ederim. Özür dilerim uzattığım için. (Alkışlar)
BAŞKAN- Estağfurullah.
Sayın Göksel’in tecrübeleri, geçmişi var. Örnekleriyle anlattı, ken
disine çok teşekkür ediyoruz. Doygunluk, doyum noktası bıkkınlığa
geldi. Müsaade ederseniz keselim, yemek yiyelim, rahatlayalım, yine
devam edelim. Çünkü, önergeler kaldı. Bir arkadaşımızın ayrıca talebi
var açıklama yapma konusunda. Ona girdik mi, iyice zaman geçer.
Saat 14.30’da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

BAŞKAN (Avni AKYOL) - Kaldığımız yerden başlamak üzere
oturumu açıyorum. Konuşmalar bitmişti, önergeleri bitirelim. Sayın
Bircan, önergeleri tekrar bir hatırlatır mısınız, şöyle sınıflayarak?
RAPORTÖR- Sayın Başkanım, en son gelen önergeyle önerge
sayımız 24’e ulaşmıştır. Bunların iki tanesi değişiklik önergesidir, arz
ettiğim gibi, bir tanesi temenni ve değişiklik önergesidir. Bir tanesi usul
ve kalan 20 tanesi de temenni mahiyetindeki önergelerdir. Yaygın
Eğitimde Yatırım ve Finansman Komisyonunun zamanını daha fazla
almamak için takdir buyurursanız, tutanaklara geçmesi açısından ben
temenni nitelikteki önergelerin içeriklerinden birer cümleyle bah
sedeyim, ondari sonra kalan değişiklik önergelerini oya sunalım.
BAŞKAN- Değişiklik 2; 24 yazılı metin, teklif var; 2’si önerge
mahiyetinde, niteliğinde diyor. Diğerleri temenni özelliğinde. Temenni
özelliğinde olanların kaybolmaması için, mahiyetini birer cümleyle ifade
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ederek ve asıl komisyon raporunun muhtevasına ters gelmeyecek
biçimde değerlendirmek üzere -sabah öyle demiştiniz- öyle mi Sayın
Bircan? Yani, komisyon raporunun genel hedeflerini, kapsamını
ze d elem ey ecek biçimde d ü zen lem ek kaydıyla, onların adlarını
b e l i r t e r e k geçm eyi te k lif ediyor r a p o r t ö r l e r i m i z ; 2 ’sinin de
görüşülmesi... Oyunuza sunuyorum...
RAPORTÖR- Zaten efendim, Sayın Çöker, Sayın Göktekin. Sayın
Pehlivanoğlu, Sayın Tekışık, Sayın Göksel ve Sayın İnan, temenni
niteliğindeki önerilerini konuşmalarında belirtmişlerdir ve ayrıca yazılı
olarak vermişlerdir.
BAŞKAN - Evet. Hem konuşmada belirtilenler var aralarında,
gördüğünüz gibi, hem de yazılı olarak -ki daha iyi- kalıcı olarak verilmiş.
Şimdi 2’sinin görüşülmesi, diğerlerinin mahiyetlerinin açıklanması
suretiyle tutanaklara geçmesini ve yayınlar arasında yer almasın*
u y g u la n m a s ın ı alt k o n u l a r d a yer alm ası k o n u s u n u , o y u n u za
sunuyorum...
Ayşe Tuğberk DURSUNOĞLU- Sayın Bakan, bir şey söyleyebilir
miyim?
BAŞKAN- Tabiî, buyurun.
Ayşe Tuğberk DURSUNOĞLU- Benim de bir önerim vardı...
RAPORTÖR- Temenni niteliğinde efendim, tavsiye kararı şek
linde...
Ayşe Tuğberk DURSUNOĞLU- Sayın Bakanım, Organizasyon
Komisyonunda ben bir karara şerh koydum, katılmadım. O nedenle
müsaade eder misiniz?
BAŞKAN- Komisyon Başkanına söz veriyorum bu konuda,
buyurun.
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PROF.DR.TURHAN OĞUZKAN- Sayın Bakanım, çok kısa olarak
arz etmek istiyorum. Efendim, bizim önerimiz şu şekilde geldi. Yaygın
Eğitim Enstitüsü, yaygın eğitim yapan bakanlıklara diğer kurum ve
kuruluşlara program geliştirme, bilgi toplama, araştırma yapma, per
sonel yetiştirme gibi konularda teknik hizmetler sunacak bir yapıya
kavuşturulmalıdır. Biz gerçi Komisyonda bu konuyu görüştük, öneri
geldi. Öneri, bağımsız olması, doğrudan doğruya Bakanlık makıman
bağlanması şeklindeydi. Komisyonda bu görüş benimsenmedi. Ama
dikkat ederseniz burada formüle edilmiş şekliyle, biz ne hayır, ne evet
şeklinde bunu formüle ettik. Tabiî yollar, bakanlığın takdirine göre
açıktır efendim.
BAŞKAN- Yani, siz yer verdiniz., ama kesin hüküm vermediniz?...
PROF.DR.TURHAN OĞUZKAN- Hayır.
BAŞKAN- Bu sizi tatmin ediyor mu?
AYŞE TUĞBERK DURSUNOĞLU- Sayın Bakan, bu Genel
Müdürlüğün sınırları içerisinde kalacaksa, kâfi değildir.
BAŞKAN- Teklifinizi verdiniz mi?
AYŞE TUĞBERK DURSUNOĞLU-Verdim.
BAŞKAN- Sizin görüşünüzü öğrenmiş olduk. Genel Kurul,
açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuyorsa size söz vereceğim. Bu
açıklamalar ışığı altında yeterli görüyorsa, o zaman biz bu görüşü
öğrendik. Gereği artık idarenin kararıdır. Onun gereği, yararları ve
zararları açısından değerlendirilecektir.
Şimdi 2 önergeyi oylayacağız. Diğerleri, arz ettiğim biçimde,
temenni kararları olarak görüşünüze sunuluyor. Bu usulü, bu teklifi
kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir.
( ÖNERGE)
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Organizasyon ve İşbirliği Komisyonunun hazırladığı raporun, tek
lifler b ö l ü m ü n ü n 8 .m a d d e s in in , yaygın eğitim h iz m e t l e r i n i n
yürütülmesinde birkaç müesseseyle öncelikli işbirliği ve temasın
kurulması ayrıcalığını yaratmak suretiyle diğer bakanlık kurum ve
kuruluşları ikinci plana düşürerek, raporun genel anlamda bütünlüğünü
ve ruhunu bozması sebebiyle, raporun metinden çıkarılmasının, Genel
Kurulun takdirlerine arz ve teklif ederiz.
Mustafa PALA
Ahmet AYDIN

Öner E R G E N Ç
Ahmet ALTINIŞIK

Çıkarılması istenilen madde:
M adde 8- Yaygın eğitimde organizasyon ve işbirliği konusu
üniversiteler ve Türk Standartlar Enstitüsünün bilgi ve birikiminden
istifadeyi artırıcı temaslarda bulunulmalıdır.
PROF.DR.TURHAN OĞUZKAN - Çıkarılmasında bir mahsur yoktur.
BAŞKAN - Önerge Komisyonca geri çekiliyor.
PROF.DR.TURHAN OĞUZKAN - Sayın Başkan, önerge geri
çekilmemiştir efendim.
BAŞKAN - Afedersiniz, önerge geri çekilmedi. Komisyon onu çekti.
Yani, hükümet geri çekti, ben geri çektim. Geri çekince bitti o iş. Çünkü,
Şûra yönetmeliğimizde usul olarak parlamenter sistem uygulanır; onu
yapmaya çalıştım. Komisyon katıldı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
ikinci önergeyi okutuyorum :
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XIII. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Yaygın eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonunun, yazdığı
kitapçıktaki ikinci grup raporunun yer aldığı 16. sayfadaki (A)-l mad
desinin son satırındaki "halk eğitim başkanına" ibaresi 21. sayfasındaki
"çözüm teklifleri" başlığı altında yer alan 4. maddesiyle 6. maddenin (b)
şıkkının m etinden çıkarılarak yerlerine "İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri" ibaresinin yazılmasını;
Tüm mevcut mevzuat açısından, hem de yönetimde birlik ilkesi
açısından uygun olacağı görüşüyle arz ve teklif ederiz.

Hasbi KIYAKÇI
Rıza KÜLTÜR
Necmi YAZICIOĞLU
Selahattin Ö Z D E M İR O Ğ L U
Nezir KAHRAMAN
İsmet KESKİN
BAŞKAN - "Halk Eğitimi Başkanı" var mı şimdi? (Var, var sesleri)
Var da, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı; o çıksın diyorsunuz...
(Hayır, hayır sesleri) Millî Eğitim Müdürleri olsun diyorsunuz.
Çıkarılan maddeleri bir okur musunuz?
RAPORTÖR - Madde 4- İşbirliği kurulları ilde valinin, ilçede
kaymakamın çağrası üzerin toplanmalı, sekreterlya işleri illerde halk
eğitimi başkanlığı, ilçelerde halk eğitimi m erkez müdürlükleri
tarafından yürütülmelidir.
M a d d e 6- ( b ) D a n ı ş m a k u r u l u t e k l i f l e r i u y g u l a m a y a
dönüştürülerek sekreterya işlemleri Türkiye seviyesinde Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, illerde halk eğitim başkanlığınca
yürütülmelidir.
Bu iki ifadenin metinden çıkarılması ve yerlerine il ve ilçe millî
eğitim müdürlükleri ibaresinin konulması öneriliyor.
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BAŞKAN- Önerge üzerinde söz isteyen?
Z.A.Daver KOLAĞASIOĞLU - Sayın XIII. Millî Eğitim Şûrası
Başkanı, Sayın Başkanlık Divanı, sayın delegeler; halk eğitimi
başkanlığı, uzun müddetten beri uygulanageîen, literatüre geçmiş, halk
arasında benimsenmiş ve gayet uyum içerisinde işini bugüne kadar
getiren bir birim olarak karşımıza çıkmakta ve bu konuda her zaman
millî eğitim m üdürlerim iz bizim destekçimiz olmuş, takipçimiz
olmuşlardır. Bunların, bize gösterdikleri davranışı da saygıyla anmamak
mümkün değil.
Biz onlardan ayrı bir şey değiliz ve onlar bizim sicil amirlerimiz. Sicil
amirlerimiz olduklarına göre, neden bize halk eğitimi başkanı unvanını,
-ister müdür yardımcısı olalım, ister şube müdürü olalım- verilmesini
yadırgıyorlar?
Sayın Bakanım, heyecanımı mazur görün: 7 yıldır bu konunun
içerisinde, kendimi vererek bugüne geldim. Zatıâlinizin de zamanında
2 yıl halk eğitim başkanlığı yapmış olması ve gönderdiğiniz genelgelerde
bu k o n u y u v u r g u l a m a n ı z , b izleri t e k r a r h e y e c a n a ve şevke
kavuşturmuştur. Belki 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede un
vanlar tarif edilirken, unvan standardı belirlenirken zannediyorum halk
eğitimi başkanlığı konusu kapsam dışında bırakıldı. Ama, yüce
Kurulumuzun alacağı bir karar ve sîzlerin de bizlere desteklerinizle
-öyle zannediyorum ki- bu tekrar gündeme kavuşacaktır. Biz aynı
şekilde, uyum içerisinde, sayın müdürlerimizin birinci sicil amiri
olduklarını hiç bir zaman unutmayarak görevimizi yürüteceğiz.
Halk eğitimi başkanlarının ildeki görevlerinin neler olduğunu
saymaya lüzum görmüyorum. Fakat elimizde olan yürürlükte olan
yönetmeliğimiz halk eğitim başkanlığı unvanını ortaya koymuştur ve
bugüne kadar bu işler gelmiştir. Aynı şekilde - genelgemizde de Sayın
Bakanımızın gönderdiği genelgede de- halen halk eğitimi işlerine
bakanların, şube müdürü olsun veya müdür yardımcısı olsun, isimlerinin
kararnamelerine halk eğitim işlerini yürüten ibaresi konulma şekilde,
düzenlenecek kararnamelere esas olmak üzere, kararname bilgisi
olarak bizlerden istenmiş ve illerimiz bu bilgileri göndermişlerdir.
Benim hayretimi çeken bir konu var. Bu bilgiyi severek Sayın Millî
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Eğitim Müdürüm Selahattin Bey de göndermiştir; ama neden böyle bir
teklife imza attı bilemiyorum. Ama ben onun her zaman desteğini
gördüm. Diğer halk eğitim başkanlarımız da mutlaka görmüşlerdir.
Kendisini her zaman saygıyla anıyorum ve Sayın Bakanım, mazur görün,
daha fazla detayına inmek istemiyorum.
Arz ederim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Bu noktada, konuşmalara da ışık tutması açısından bir küçük
açıklama yapayım müsaade ederseniz. İşin bir kanunî yönü var, bir fiili
yönü var. Hukukî yani, kadro meselesi, kadrolar. Halk eğitimi başkanlığı
kadrosu yok. Bizim zamanımızda da yoktu. Millî eğitim müdür
yardımcısı, kararnameyle halk eğitim başkamdir. Birincisi hukukî, resmî
nikâh yerine imam nikâhı. Götürmüştük; ama nasıl götürüldüğünü sizler
de biliyorsunuz. Ne derseniz deyin, her şey insanda, yönetimde
toplanıyor. Kişilerarası ilişkiler var, ama ona rağmen düzenleme de olsa
daha bilinçli olur. Buradaki durum bu. Sayın Emiroğlu, meslekî teknik
müdür yardımcısı kadrosu almış. Kullandınız mı? Ben kullanıyorum.
Ben, boşalan kadroları -öylesine uygulama yapılmış ki- herkese verilmiş.
Teşkilâtlanmada bir tane -Sayın Emiroğlu’nun ifadesi- bu amaçla,
alınmış; kimler tayin edilmiş? Herkes tayin edilmiş. Kişiye kızdığınız
zaman alıyorsunuz onu, başka yere veriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz adamı
veriyorsunuz. Ondan sonra da Demokles’in Kılıcı gibi elinizde, ben
imparatorum diyebiliyorsunuz ve daha sonra da bu önergeye imzayı
atıyorsunuz. Oldu mu?
İ ç in iz d e n g eld im , için izd en geldim , u z a k ta n g e lm e d im .
Demokles’in Kılıcı gibi elinizde, elinizde...
BİR ÜYE - (Yerinden konuşmaları anlaşılamadı)
BAŞKAN - Tabiî tabiî konu zaten politika. Etkileniyorlar. Bakanlar,
bakanlar yapıyorlar; Millî Eğitim Müdürleri yapmıyorlar. Size faydası
oluyor mu, Millî Eğitim Müdürlerinin? Size soruluyor mu?
BİR ÜYE - Sorulmuyor.
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BAŞKAN - Neyi savunuyorsunuz siz?
(Gülüşmeler ve alkışlar)
Buraya bir yönetim gelse de hiç olmazsa yardımcılığına da bizi
seçseler; inancım, görüşüm o. Çalışabildiği adamla çalışılsın.
Bütün dünvada durum bu.
j

Şimdi, uygulama hataları var, olması gereken hukuken Halk Eğitim
Başkanı diyemezsiniz. Öyle bir kadromuzyoktur, adımızyoktur. Burada
bir fotoğraf çekilmiştir. Bu fotoğrafı da o çekmiştir. Belki, ondan önce
bir halk eğitim, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı deseydi olurdu bu iş.
Millî eğitim müdür yardımcısı, müdür adına iş yapmaktadır, böyle
yürümektedir, Ama, temenni olursa avrı şey.
Burada fotoğraf deniyor, nedir o? 16. maddenin 1. fıkrası fotoğraf
çekme diyor. Bugünkü durumun tesbitidir.
Bugünkü durumda halk eğitim başkanlığı nasıl var; ifade ettiğim
gibi var. Millî eğitim müdür yardımcısı (Halk eğitim başkanı) dense olur
mu? Kıyamet kopmaz, olur, o mânâda bir değişikliğe evet.
Başkan olarak ifade ediyorum, tabiî sizin de görüşünüzü almam
kayıt ve şartıyla.
21. sayfadaki 6. madde de aynı şekilde.
Böylesine bir düzeltmeye evet mi, hayır mı; son söz Savın
Oğuzkan’ın.
BİR

üye

-...

BAŞKAN - Evet, önergeyi siz mi verdiniz? O zaman açıklayın
buyurun, Sayın Oğuzkan'ı sonra alırız. Gelin önergeyi açıklayın,
hakkınız var. Önerge sahiplerinin hakkı.
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HASBİ KIYAK - Sayın Bakanım, XIII. Millî Eğitim Şûrasının
saygıdeğer üyelerini, Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü camiası adına,
saygılarımla selâmlıyorum.
Sayın Bakanım, önergemizde anlaşılmayan, yanlış anlamalara
sebebiyet veren açıkalamalr oldu. Onu tavzih etmek istiyorum efendim.
Bizim önergede savunduğumuz, zatıâlinizin de buyurduğunuz
hususlar; fiili yanı var; ama uygulamada biz capheden geliyoruz Sayın
Bakanım. Biz Millî Eğitim Müdürleri öğretmeniz, gerçek halk
eğitimcileri, hepimiz öğretmeniz. Halk eğitimci olarak en büyük yükü
çeken millî eğitim müdürleridir. Bizi halk eğitiminden kimse ayrı
tutamaz. Biz halke ğitiminin içinde, yanında, her zaman içindeyiz.
Ancak Sayın Bakanım, zatıâlinizin sabahki oturumda bulunduğunuz
hususları arz etmek istiyorum. Devletin tüzel kişiliği, toplumda düzeni,
uyumu, beraberliği gerçekleştirmek için devletin tüzel kişiliği... Sayın
Bakanım, İl Plânlama Kurulu’nda Millî Eğitim Müdürünün yerine
Valinin başkanlığında yapılacak bir toplantıya halk eğitimine bakan
müdür yardımcısını, ilçede halk eğitim müdürünü çağırır, ilçe millî
eğitim müdürünü çağırmazsanız, o halde mevzuatınıza ters düşersiniz;
5442’ye ters düşeriz, 179’a ters düşeriz. Ayrıca, il ve ilçe millî eğitim
müdürlüğü yönetmeliğimize de ters düşeriz ki, orada görevlerimiz
arasında bölümlerimiz var : Kültür şubesi, personel hizmetleri şubesi,
eğitim öğretim hizmetleri şubesi. Orada bir madde, çıraklık ve yaygın
eğitim hizmetleri şubesi... Biz müdür yardımcılarımızdan bir tanesini
çıraklık ve yaygın eğitim hizmetlerini yürütmekle görevlendiriyoruz.
Ancak, valinin yapacağı bir toplantıda, idare kurulunda, danışma
kurulunda, plânlama kurulundan millî eğitim müdürü çağırılmaz,
müdür yardımcısı veya Sayın Bakanımızın buyurduğu şekilde halk
eğitim başkanı çağırılırsa, o zaman millî eğitim müdürlüğünün
statüsünün, ilde otoritesinin ne olacağını arz etmek istiyorum Sayın
Bakanım.
Sayın Göktekin Hanımefendinin bu kürsüden arz ettiği, iki başlı
yönetimin ilde ortaya çıkacağı hususunda endişemiz vardır. Bu sebeple,
biz meslekî müdür yardımcısı kadrosuna candan inanıyoruz. Keşke ilk
fırsatta gerçekleşse, ancak, ilde uygulamada halk eğitim merkezi
müdürlerini veya ilçede halk eğitimi merkezi müdürlerini ilçe millî
eğitim müdürleri üzerinde görmek, hiyerarşiyi, devlet otoritesini sarsar
endişesini taşımakta olduğumuz için bu önergeyi imzaladık.
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Hepinize saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Oğuzkan; size katkı
olur. Millî eğitim müdürümüz bütün yönetmelikleri saydı ve hep bun
lara ters düşerim, dedi ve ters düşmeyeceğini saymadı.
Eski halk eğitimi başkanı var burada; birazcık sabırlı olun. 79
Yönetmeliğimizde millî eğitim müdürünün görevlerini saymış, Talim
Terbiye çıkışlı; işte, amaç, kapsam hep bunun içinde.
ı avgın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği vardır sizde. Bunun millî
eğitim müdürü bölümü var, hemen altında 78. maddede statüsünü
tanımlıvor.
Bakın ne diyor: Kadro unvanı, millî eğitim müdür yardımcısı olup,
yardımcıların tüm hak ve yetkilerine sahiptir. Devam ediyor, halk
eğitimi başkanının başlıca görev ve sorumlulukları diyor.. Şuraya kadar.
Sonra halk eğitimi merkez müdürünün görev ve sorumlulukları diyor...
Şuraya kadar.
j

Burada anlatmak istediğimiz şey şu; bir kadro vereceksiniz; -Sayın
Uğur şöyle buyurun, efendim ben rahat edeyim. Siz orada rahat ediyor
sunuz ama, Necdet Uğur Bey. -Sorun, personel rejimine ilişkin kadro
kanunu; eğer, kadro kanunu alınsaydı halk eğitimi başkanı, meslekî
eğitim teknik müdürlüğü denseydi; bir sorun kalmazdı; ama, burada son
cümle ile şunu ifade etmek istiyorum.
Millî Eğitim Müdürümüzün (Nevşehir) görüşündeki bir gerçeği
aynen katılıyorum. O gerçek şu: Yönetimde birlik; birlik lâzım
yönetimde. Kaynağını vermeyeyim; yönetimde birliği kumanda birliğini
getiren bir söz vardır. Kaynağını bilenler hatırlarlar, bir eşeğin iki sahibi
olmaz diye. Bir kutsal kitabın birinden modern yönetime alınmıştır.
Eğitim madem ki, örgün ve yaygın eğitim olarak bir bütündür.
Olmamalı o espriden. Hep uygulama sıkıntısı, hep kişisel ilişkiler
meselesi.
Söz Sayın Başkanın.

XIII. M illi Eğitim Şûrası-Yaygın Eğit im -

221

Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN - Sayın Bakanım, Sayın üyeler;
Komisyonda biz mevcut mevzuata bağlı mı kalarak hareket etmeliyiz,
yoksa fikir üretirken, mevcut mevzuatın sınırlarından dışarıya hareket
edebilir miyiz konusunu tartıştık ve bu konuda komisyon üyelerimizin
eğilimi, mevcut mevzuatı elbette dikkate alacağız, fakat fikir üretirken,
mevcut mevzuattaki sistemle de kalmaya :ız şeklindeydi. Bu noktadan
hareketle biz, halk eğitimi başkanı tabim i buraya koyduk ve burada
muhafaza ettik.
Bunun sebebi ne? Bunun sebebi;
Birincisi, istikrar. Alandan gelen bir çok arkadaşlarımız halk eğitimi
başkanlarmın bu sıfatı taşıdıkları takdirde daha uzun süre hizmeti
devam ettirecekleri kanısında olduklarını ileri sürdüler. Bu böyle midir,
değil midir; ben şahsen bilmiyorum; fakat, arkadaşlarımızın büyük bir
çoğunluğu bu hususta ısrarla durduklarına göre, bunun böyle olduğunu
kabul edivorum.
j

İkincisi, bir algılama meselesidir; eğer, yetişkin eğitimi, halk eğitimi,
yaygın eğitim; ne dersek diyelim, bu alan özel eğitimin bütün faaliyetleri
içinde özel bir alansa, özel bir ihtisas demeyeyim; mutlaka. Ama, özel
bir tecrübe alanıysa, bir tecrübe birikimini ve ihtisası gerektiriyorsa; o
zam an bu görevi yapan kimsenin halk eğitimi başkanı olarak
algılanmasında sonsuz yarar olduğu kanısındayız.
Ayrıca, biz, halk eğitimi uzmanları da önerdik. Böylelikle,
raporumuzun esprisinde, halk eğitimi merkezlerine daha geniş hareket
serbestisi ve daha geniş karar serbestisi tanınmasını da önerdik.
Raporum uzun esprisinde mümkün olduğu kadar hizmetlerin
görüldüğü alanda halk eğitimi faaliyetlerinin istikrar kazanması, özel bir
ihtisasa veya tecrübe birikimine dayanan bir alan olarak geliştirilmesi
ve a l a n d a y ap ılan ç a lış m a la ra s erb e stlik tan ın m ası, o n ların
güçlendirilmesi noktasını gözönünde tuttuk. Bizim görüşümüze göre,
üst düzeyde yapılan bütün düzenlemeler, ancak halk eğitim merkez
lerinde, halk eğitiminin uygulandığı çok çeşitli yerlerde; fabrikalarda,
işyerlerinde, tarlada, şurada, burada, nerede olursa olsun bu faaliyetler

222

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim

den yararlanacak halkımızla yüzyüze çalışan kimseyi desteklediği
ölçüde bir değer taşır. Biz bu görüşteyiz ve halk eğitimi başkanı sözünü
bu anlamda ifade ettim; ama, bir ortalama yol tercih edilirse, buna da
bir itirazımız yoktur.
Esprisi buydu; teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Oğuzkan’ın gerekçesi çok açık seçik, bilimsel,
eğitime ilişkin. Burada her zamanki nezaketi ile rahat bıraktı bizi,
serbest bıraktı. Serbest bırakmasını da anlamadım doğrusu. Çünkü,
şunu soracaktım, ayrılmasalardı. Halk eğitim başkanı diyelim ama,
yönetmekte olduğu gibi halk eğitimini ona itebiliriz. Millî eğitim müdür
yardımcısı statüsünde olması şeklinde mi yorumlayıp görüşeceğiz.
Tamam, teşekkür ederim.
Halk eğitimi özel bir alandır. Özel eğitimi ve yönetimi vardır. Nasıl
biz istikrar şartı koyduk, eğitimin tümünde olduğu gibi, bunda da özel
olarak. Herkes öğretmen olmaz diyoruz, olamaz diyoruz, olmamalı
diyoruz, herkes yönetici olmaz diyoruz, olmamalı diyoruz. Herkes halk
eğitimci de olmaz, hitap ettiğiniz kitle farklı, yaklaşım farklı, çok şey
farklı. Herkes yönetici olur, politikacı olamaz. Herkes politikacı olur,
devlet adamı olamaz. Böyle sıralarsak, hepsinin bir birikimi, bir
deneyimi, geçmişten kaynaklanan davranışların olması, karakter
özelliği taşıyacak kadar gelişerek ona meslek niteliği kazandırması gibi
özelliklerini varsaymak lâzım, görüşümü ifade ettim.
Sayın Komisyon Başkanına yürekten katılıyorum. Diğer komisyon
lar için de geçerli bu, bunu biliyoruz. Biz eğer sadece mevcudu, mevcut
kanunu, Anayasayı dikkate alacak olursak; onların açıklanmasını,
yorumlanmasını yapmış olmaya geldik buraya. O zaman 1973’lerde
kalırız. Millî Eğitim Temel Kanunu 1973. Türkiye 1990’da, bunca yıl
sonra. 1973 ilerisini hedeflemiyor daha çok bizim uygulamamıza göre,
gerisinden aldığı birikimin, denenimlerin veya sıkıntıların çözümü için
ortaya konuyor. O bakımdan, Şûralarda, bu tip çalışmalarda; hep ileriye
b a k a r a k m eseleleri çözm ek ve çö z ü m ler iletm ek d u r u m u n d a
olduğumuzu ifade ediyorum.
Bu açıklamadan sonra, leyhte aleyhte diye açıklamak gerekir mi?
Kabul ettiğim şifahî yeterliliği, yeterliliği oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler...
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BİR UYE - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Kimse, ona bir kitap verelim. Bayram Bayrak. Halk
eğitimci çok geç kaldınız, oylamamıza geç kaldınız. Bu konuda mı
verecektiniz?
Bayram BAYRAK - Gerçeği anlatmak için...
BAŞKAN - Gerçeği, biz gerçek dışı mı konuştuk, sîzlere göre.
(Gülüşmeler) Bizi de harcadınız, Genel Kurulu da.
Usule aykırı davranmadım şimdiye kadar. Eğiliminize uyarım.
Oyluyorum ; k o n u şm asın ı kabul ed e n le r, Halk Eğitimi G enel
Müdürlüğü yaptığı için, teşekkür ederiz.
Bayram BAYRAK - Sayın Başkan, çok değerli üyeler; hepinizi
saygıyla selâmlıyorum.
Ben, uygulamanın içinde bulunmuş bir kişi olarak, niye böyle oldu,
onu açıklamak istiyorum.
Efendim, yıl; sanıyorum yılı pek hatırlayamam ama, rahmetli Bakan
Üstündağ’ın dönemindeydi. Malî yıl sonunda çıkan kadro kararnamesi
yayınlandığı vakit, bize gelen kadroya baktığımda halk eğitimi başkanı
unvanı yoktu.
Sayın Kantarcıoğlu da Özlük İşleri Genel Müdürüydü. Ancak
kadroları saydığımız vakit, millî eğitim müdür yardımcıları sayısında
verildiğini de gördük. Sayın Bakana arz ettim dedim ki, sizin
döneminizde olmamalıydı bu. Dediler ki, sen de halk eğitimcisin düzelt.
Ben aldım kararnameleri. O arada merkez müdürleri için de, kadro
yoktu. 300’ün üzerinde sanıyorum, kararnameyi geçmiş tarihle
hazırladık. Ben ancak, şunu teklif edebildim kendilerine. Dedim ki,
millî eğitim müdür yardımcısı diyelim ama, millî eğitim müdürleri - ben
de millî eğitim müdürlüğünden geldim- istediği yerde çalıştırır hizmet
aksar. Bunu önlemek için, millî eğitim müdür yardımcısı (halk eğitimi
hizmetlerini yürütür) halk eğitim merkez müdürlerine de; kurs
öğretmenlerine yan ödeme var, merkez müdürüne yok. Halk eğitimi
merkezi müdürü (kurs öğretmeni) dedik. Ondan, onlar yararlanarak
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ücret aldılar, bizim başkanlar da millî eğitim müdür yardımcılığı
unvanından yararlanarak ücret aldılar. Bütün mesele bu. Eğer karar
nam ede halk eğitimi başkanlığı unvanı konmuş olsaydı ve öyle
çıksaydı.Bugüne kadar hiç bir değişiklik olmayacaktı.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim, sağolun. Noksanlıktı burası, bil
miyordum geçmişi.
Şimdi sonuç, millî eğitim müdür yardımcısı (halk eğitimi başkanı,
halk eğitimi merkezi müdürü) biçiminde oluşunu oylayacağım.
Yine itirazlar varsa buyurun. Buyurun, Sayın Demirağ, siz mi,
buyurun sayın Kantarcıoğlu.
Selçuk KANTARCIOĞLU - Bayram Bey’in teklifi gerek İdarî hiz
metler sınıfına alınmak için, ben ona engel olurdum. Çünkü genel İdarî
hizmet sınıfında ... eğitim, öğretim... olması daha iyidir. İstediği zaman
Millî Eğitim Bakanlığı veyahut da ildeki vali, eğitim öğretimden bu işi
böyle memur sıfatıyla halletmez, eğitimci yoluyla halleder ümidiyle
Devlet Personel Dairesine ihbar ettim ve ondan sonra bu hale geldi; yani
mesele... onu onun için yazdık. Yoksa, halk eğitim başkanlığı gerek
kanunda gerek idare hizmetleri sınıfında olması gerekirdi.
Millî Eğitim Bakanlığı’nda kadro boldu, eleman boldu. Rahatlıkla...
yapmak zorunda değildi.
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Evet efendim.
Hayrettin GÜRSOY - Konu yanlış anlaşıldı Sayın Bakanım. Eksik
lik önergemizin bu mecraya gelmesine üzüldük. Konu bu değildi arz
etmek isterim.
4.
madde; işbirliği kurulları ilde vali, ilçede kaymakamın çağrısı
üzerine toplanmalıdır. Sekreter ilişkileri illerde...; değişiklik önergemiz
burası içindi. İl müdürlüğümüz ilçelerde halk eğitim merkez müdürü
tarafından yürütülür yerine, bu ilçelerde...

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yay’gın Eğitim-

225

BAŞKAN - Anladım konuyu, anladım da; sen kızarsın halk eğitim
başkanma meselâ. Düzceli gelsin dersin ona verirsin. ( Alkışlar )Ondan
kurtarmak istiyorum. ( Alkışlar )
Sekreteriliği halk eğitim başkanı yapacak, halk eğitimiyle görevli
kimse o yapacak. ( AJkışlar )
Millî eğitim müdürünün o kadar çok işi var ki, halk eğitim teknik
lerini bilmez; yüksek yöneticisiniz. ( Alkışlar )
Sayın Oğuzkan dedikten sonra, özel alandır, özel tekniği gerektirir,
yetişmesi lâzımdır dedikten sonra alacaksınız oraya hiç eğitim görmeyen
birini çalışmaya başlatacaksınız. O millî eğitim müdür muavini, senin
müdür muavinin değil mi Selahattin, Sakarya’da olsa. Değil mi, senin
muavinin. Burada fizik profesörümüz diyor ki, fazla tadat etmek zor,
burada belirlemek de sıkıcı; ama, bunu da yapmak lazım.
(Karşılıklı konuşmalar anlaşılmıyor)
RAPORTÖR- Sayın Başkanım değişiklik önergesinde 4. maddenin
tam am en çıkarılması; bir bölümü diye bir teklif değil. Yeniden
okuyorum.
Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu raporunun
yazıldığı kitapçıktaki ikinci grup raporunun yer aldığı, 16. sayfadaki a-1
maddenin son satırındaki halk eğitimi başkanlığı ibaresi 21. sayfadaki
çözüm teklifleri başlığı altında yer alan 4. maddesi ile 6. maddenin (b)
şıkkının metinden çıkarılarak...
BAŞKAN - Böyle demiştiniz.
RAPORTÖR- Efendim, söylediğiniz gibi, burada ifade edilmiyor,
yazılış şekliyle bir daha okuyayım isterseniz.
BAŞKAN - Sayın Ö z d e m ir o ğ lu , tek lifin iz o yolda değil,
Diyememişiniz. Diyorsunuz da, yazamamışınız.
Buyurun, son, yeterlik önergesi de verildi zaten.
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BİR ÜYE- Sayın Bakanım, değerli ûra üyeleri; XIII. Eğitim
Şûrasının çok iyi kararlar alacağına in an arak hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Burada, zannediyorum değerli arkadaşlarım onları hazırlarken
zannediyorum bir yanlış giriş yapılmış, öyle :
H alk Eğitim Başkanlığı mevzuatın bir kısmında yasa veya
yönetmeliklerde kesin olarak sizin de arzettiğiniz gibi, kesin olarak şu
anda varolmadığı bazı yerlerde geçtiği ibaresiyle bir karışıklık söz
konusu...Şu anda vardır şeklindeki bir ibare; herhalde bir yanlış
anlaşıma neden oluyar.
Esasında...
BAŞKAN - Vardı bu değil mi?
BİR UYE - Bütçe Kanunu ile bile tescil edildi, hep yalan söylüyorlar.
BİR UYE - Yaygın eğitime bakan ya da halk eğitime bakan meslek
ten arkadaşları doğrudan doğruya bu kadroya, meslekten gelenlere
kapatıp, teklif edecek ve görev yapacak.
(Konuşmalar anlaşılamadı)
BAŞKAN - Anladım, anlaşılmıştır.Yeterliliği oyladık mı biz ?
ÜYELER - Oyladık.
BAŞKAN - Oyladık, teşekkür ederiz. Şimdi, en çok biz demesini
öğretecek olan yer burasıdır. Yani, çoğulcu demokrasiler biz demelidir
ve hep işbirliği yapabilen bir yığın nitelikler, özellikler sayıyoruz.
Bunların gerektirdiği davranışları kazandıracak bir nesil, bir gençlik
diyoruz, yetiştirmek. Sizyanyana olanlar da, çağdaş, modern, yönetimin
gereklerini yapmazsanız, az eksik yaparsanız sıkıntılar olur.
Sanıyorum, bunlardan... Yeterlilik verilmiştir ve oya sunuyorum.
Sayın Dekan, yeterlikten sonra...
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Prof.Dr.Remzi ÖRTEN - Çok önemli bir konu bazı gerçekleri
açıklamak istiyorum...
BAŞKAN- Sayın Dekan, önemli konu, bazı gerçekleri açıklamak
istiyorum diyor. Yeterliliği oyladık. Yeterlik konusunda bir şüpheniz
varsa yeniden oylayalım.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bugünkü yaptığımız zaten, fiili durumla hukukî durumun sentezini
yapmak istiyoruz. Millî eğitim müdür yardımcısı (halk eğitimi başkanı,
halk eğitimi m e rk e z i m ü d ü rü ) biçim inde olmasını oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Çok şükür. (Alkışlar) Evet, bütün maddeler de böyle olacak. Şimdi,
temenni mahiyette olanlara çok kısa, süratli olarak, başlıklarını söyleyin,
atlanmış olmasın.
RAPORTÖR - Efendim, Sayın Kolukısa, Sayın Kaptan ve Sayın
Ankara’nın demokrasi eğitiminin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
yeterli ölçüde başarılamadığını ve bu konuda alınması gereken
önlemlere ilişkin önergesi var.
Dünkü oturumda, Sayın Günseli Malkoç’un her düzeydeki okullar
da yetişkin eğitimi birimleri kurulmasına ilişkin ve bugünkü komisyona,
genel kurula gönderilen önergesi var.
Sayın Prof.Dr.Eyüp İspir’in tanım kısmının dünkü yaygın eğitimde
kavram-kapsam ve eğilimler bölümüne girmesi; bugünkü raporun
tanım kısmına ilişkin temennisi var.
Sayın Prof.Dr.Adnan Gülerman’ın dil, anlam ve kavram birliği
sağlanmasına ilişkin, bir temennisi var.
Sayın Haşan Kallimci’nin, Türk kültürünü araştırma konusunda
Millî Savunma Bakanlığına ve T R T ’ye görevler düştüğü konusunda
tenemmileri var, yaygın eğitim konusunda.
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Sayın Cavit Binbaşıoğlu’nun, her iki raporun birleştirilmesine
yönelik ve oylanarak kabul edilen temennisi var.
Sayın Ayşe Dursunoğlu’nun, Yaygın Eğitim Enstitüsünün Bakana
bağlı olması konusunda kendisinin de ifade ettiği -görüşülen- temennisi
var.
Sayın Şevket G e d ik o ğ lu ’nun, yaygın eğitim politikalarının
saptanmasında merkez işbirliği kurulunun kurulmasına ilişkin bir
temennisi var.
Sayın Şengül Halvaç ve Enis Arat’ın gönüllü kuruluşlar ve yetişkin
ler vakfı adına örgün eğitim alanında aktif çalışmalar yapmakta olan
gönüllü kuruluşların birçok ülkede olduğu gibi, organizasyonda yer
alması gerektiği konusunda önerisi var.
Sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık’ın, örgün eğitim programları ile
yaygın eğitim programlarının bütünlük içinde ele alınması gerektiği
konusunda bir önerisi var, kendisi de konuşmalarında ifade ettiler.
Sayın Korcum, Sayın Köseoğlu, Sayın Bülbüloğlu, Sayın D'oğan ve
Sayın Baysal’m, il ve ilçe koordinasyon işbirliği kurullarında görev almak
üzere kız meslek liseleri, pratik kız sanat okulları, endüstri meslek
liseleri ve ticaret okulları gibi kurumların müdürlerinin üye olması
önerisi var.
Sayın Orhan Naci Ak’ın, eğitim süresinin, yaygın eğitim süresinin
saat olarak belirlenmesi talebi var. Yine sayın Ak’ın yaygın eğitim
belgesi alan b ire y le rin b e lg e le rin in denklik işlem lerin in
kolaylaştırılmasına ilişkin temennisi var.
Sayın Özdemiroğlu, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Kıyakçı, Sayın Doğan
ve Sayın Çan’ın, halk eğitimi başkanlığının yaygın eğitim merkezleri
olarak değiştirilmesine ilişkin bir teklifleri var.
Sayın Hüsamettin Kaya’nın, ahilik sisteminin Türk Eğitim Sis
teminin bilhassa yaygın eğitim sahalarında uygulama alanlarına
geçirilmesi için araştırma yapılmasına ilişkin bir önerisi var.
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Sayın Rasim Pehlivanoğlu’nun, -konuşmalarında ifade ettiği gibi1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre; eğitimi, yetişkinlere
hoşgörüyle verilmesine dönük olarak ele alınması gerektiği konusunda
önerileri var. İnsan yetiştirmeyi hedef alan ilkeler sıralamış.
Sayın K e n a n O k a n ’ın, k o o p e ra tifle r, birlikler ve benzeri
kuruluşların hizmetiçi eğitim merkezleri kurmaları konusunda bir
önerisi var.
Sayın Cevdet Çetin’in, halk eğitim müdürleri ile pratik sanat
okullarının birleştirilmesi için tavsiye kararı alınması konusunda önerisi
var.
Sayın R auf İnan’m -konuşmalarında belirttiği- okuma-yazma
seferberliğinin tümüyle gerçekleştirilememesinin nedenleri, 12-18 yaş
arası gençlerin sorunları, ara meslek elemanı yetiştirilmesine ilişkin
tavsiyeleri ve halk eğitiminin T V ’de yönlendirilmesi, boş zamanların
değerlendirilmesi konularında önerileri var.
Sayın Nazım Çoker’in, -yine konuşmalarında ifade ettikleri- yüksek
öğretim kurumlan, toplum ve çevre kalkınmasında fonksiyonlarının
araştırılması, değerlendirilmesi konusunda önerisi var.
Sayın Prof.Dr.Abdurrahman Güzel’in, temenni niteliği taşıyan
ancak-kendi ifadesine göre- bir değişiklik içerdiğini söyleyen, yalnız
komisyon raportörlerine göre, değişiklikten çok bir temenni ve teknik
ekleme şeklinde yer alan önerisi var. Yaygın eğitim türlerinin denetlen
mesi maddesinde yer alan şekillerinde, sosyal, kültürel, aile ve vatan
daşlık, demokrasi eğitimleriyle ilgili ifadelerin denetim şekillerine
aşağıdaki maddelerin ilâvesini arz ve teklif ederim şeklindeki önerisi
var. Bunu okuyorum, izninizle:
Bir: Eğitim programının ve eğitici personelin Bakanlıkça onayı. İki:
Bu tür yaygın eğitim ve öğretimde denetlenmesi. Üç: Eğer verilecekse
diploma verilmesi, şeklinde önerisi var .
Bunu yine teknik komite değerlendirebilir. Son olarak gelen bir
öneri daha var.
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Bir tanesi, Remzi Örten ve Günseli Malkoç’un, halk eğitim
başkanlığı adlarının yaygın eğitim başkanlığı olarak değiştirilmesi; daha
önce de bu konuda bir önerge verilmişti.
Sayın Vahdettin Alim’in, -Sivas Halk Eğitim Başkanı- ilk defa kamu
görevlerine atanacakların aday eğitilmelerinin yapılması konusunda
mecburî yeterlilik ve yarışma sınavına katılmaları önerisi var.
Sayın Mehmet Salar ve Mustafa Yerli’nin, özel öğretim kurumlan
odası kurulması konusunda önerisi var.
Sayın Remzi Örten ve Günseli Malkoç’un, Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel Müdürlüğü adının, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
olarak değiştirilmesi önerisi var.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN- Evet, başka kalmadı değil mi Sayın Bircan?
RAPORTÖR - Hayır efendim.
BAŞKAN- Kalmadı. Buyurun Sayın Yazıcıoğlu.
Necmi YAZICIOĞLU- (Anlaşılamadığından yazılamadı)
BAŞKAN- Şimdi, Sayın Yazıcıoğlu’nun, duyamadınız belki; isim
lerde farklılık var. Tepede, çıraklık ve yaygın eğitim merkezi diyorsunuz,
demek istiyorsunuz; ama, aşağıda halk eğitim başkanı ve halk eğitim
merkezi müdürü diyorsunuz; doğru. Bu bir çelişki. Uyum olmalıdır;
diyor.
Buna ilişkin Komisyonumuz birşey getirmiş miydi? Sayın Oğuzkan?
Hiç bu konu üzerinde durdunuz mu, bu komisyonda tartışılmadı mı?
Tartışılmadı. Böyle bir temenni kararı alalım. Kapsamı geniş olan olsun,
yaygın eğitim veya halk eğitimi olsun diyorsunuz. Bu çıraklık sonra gelsin
diyorsunuz.
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Tamam temenni olarak alalım. Temenni olarak alındıysa, yazıldıysa
çok iyi.
Teşekkür ederim. Başka?... Buyurun Sayın Develioğlu.
Servet DEVELİOĞLU - Bu konuda bir önerimiz vardı. Üst
kademeyle alt kademe arasında, bunu bir açıklığa kavuşturmak lâzım.
Çünkü, bu 30 yıldan beri... ileriye matuf kararlar almakta yararlar var.
(Konuşmalar anlaşılamadığından yazılamadı)
BAŞKAN - Biz yönetim olarak, Bakanlık olarak bu engellerin
ağırlıklı görüşlerin ışığı altında çözüm arayalım; değil mi?
En doğrusu o, şimdiden sonra alınacak kararlar uygulamaya gir
meyecektir. Eğilim alınmıştır. Eğilimi şöyle sıralıyabilir miyim?
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Halk Eğitimi Çıraklık Eğitimi
Genel Müdürlüğü, Yaygın Eğitim ve Çıraklık Genel Müdürlüğü; Yaygın
Eğitim Genel Müdürlüğü hiç olmadı, yaygın eğitim genel müdürlüğü
olur mu? Yaygın eğitim genel müdürlüğü, çıraklık yok. Evet. Bu dört
alternatif üzerinde.... Buyurun Sayın Mete Er konuşmak istiyordu,
buyurun.
Mete ER - Çok teşekkür ederim, Sayın Bakanım, Müsaadeniz
olursa şuraya bakmak istiyorum: Yaygın Eğitim diyor. Millî Eğitim
Şûrası Yaygın Eğitim, diyor.
Halk eğitimi ile yaygın eğitim arasındaki farkların en başında gelen;
bana göre yaygın eğitimde hizmetiçi eğitim olmalıdır, bir. İkincisi,
entellektüellerin eğitimi de olmaz. Bunun yerine bana kalırsa yaygın
eğitim olarak almamız lâzım. Yaygın eğitimin içerisine ne girdiğini Çok
iyi biliyorsunuz. Sayın Bakanım müsaade buyurursa, kavramlar
kısmında bunun üzerinde duracaktık. Ben epey kitap karıştırdım,
zamanınızı fazla almak istemiyorum. Bir taraftan şunu diyoruz: Çok
değerli Millî Eğitim Bakanlığımızın teşkilâtını da ben inceledim. Yıllar
itibariyle bilgi de vermek istiyorum müsaadenizle. 1960’da Halk Eğitimi
Genel Müdürlüğü kurulmuş. 1960’a göre bu uygunmuş. Aslında okumayazma ile başlamış, hizmetiçi eğitim yok, halkı eğitmek üzere görev
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yapmış. 1964’de de şöyle düşünmüşler: Madem ki, biz köylerde halkı
eğitmeye büyük önem verdik, bunun adı aynı kalsın ama, Köyişleri
Bakanlığına bağlıyalım demişler. Sonunda 1967’de, Millî Eğitim
Bakanlığına iadesi gerçekleşmiş, haklı olarak; Tevhid-i Tedrisat
kanununa göre, diğer mevzuata göre 1977’de, yaygın eğitim genel
müdürlüğü kurulmuş ve o da oturmuş hatta şöyle de denmiş: Yaygın
eğitim içinde çıraklık eğitimi de var. Zaten biz deyim olarak bundan
başkamsı düşünemeyiz. Yaygın eğitim dediğimize göre biliyorsunuz:
zorunlu eğitim hariç; -bana göre- ana okulu eğitimi hariç, ilkokuldaki
zorunlu eğitim hariç; bunun dışında kalan örgün eğitimin dışında kalan;
örgün eğitimin bir kademesinde veya örgün eğitim sonunda veya dışında
yapılan eğitimi aldığınıza göre, en güzel terim çağımızda yaygın
eğitimdir. Örgün eğitim, yaygın eğitim dediğinize göre -1983’de çok
teknik bir hata olmuş diye düşünüyorum ben- zaten Çıraklık Eğitimi
Genel Müdürlüğü varmış, Yaygın EğitimGene! Müdürlüğü varmış, ikisi
birleştirilmiş; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü olmuş.
Dün biz bir karar aldık, aslında onda da söz almak istedim, belki
şöyle düşünüyorlardır: Hocalar eğitimle pek ilgilenmezler diye; Sayın
Bakanım 1960’a geri döndük. 1990’da dedik ki, Halk Eğitimi Genel
Müdürlüğü olsun.
Bana kalırsa, terim olarak, deyim olarak yaygın eğitim sözcüğünü
kullanmak zorundayız.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Biz halk eğitimi genel müdürlüğü
olsun demedik, alternatifleri ortaya koyduk; öyle hatırlıyorum. Onların
üzerinde yönetim çalışsın, düşünsün, incelesin, en uygununu söylesin.
Tabi böyle derseniz, halk eğitim sadece okuma-yazma derseniz Sayın
Dekan,Sayın Gedikoğlu’na söz hakkı doğar.
Buyurun Sayın Gedikoğlu.
ŞEVKET GEDİKOĞLU- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir
kavram kargaşasıdır gidiyor.
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Dün bu konuda hazırlık yapılmış, karar alındı. Hiçbir söz söyleme
gereksinimini duymadım; ama, biraz önce konuşan arkadaşımızın kav
ramlara verdiği anlam kanıma göre çok yanlıştır ve yanıltıcıdır. Çünkü,
madem böyle konuşuluyor size çok kısa olarak insanoğlunun ellerini
kullanıp doğadan alacağını alıp, olaylardan, gördüklerini benimseyerek,
kuşaktan kuşağa birtakım bilgiler, hünerler, birikimler aktardığını
söylemek isterim. Bu gidiş bugüne kadar da bizim ülkemizde ve başka
ülkelerde devam etmektedir. Bu eğitimin adı- açın pedagoji kitaplarınıorada bunun adı yaygın eğitimdir; yani, bir bakıma sözlü eğitimdir,
bunun yazılı eğitimle hiçbir ilişkisi yoktur. Bugün de böyle, köylerimizde,
bölgelerimizde; analar, babalar ve yetişkinler çocuklarını okuldan önce
ve okul sırasında nasıl yetiştiriyor? Onların yaptığı eğitim değil midir?
İşte, yaygın eğitimin asıl tarihsel süreci budur ve bu anlamda
kullanılması gerekir.
Ne yapmışız biz sonra? Nereden alındı bilmem; çünkü, 1950’den
sonra buraya artık, böyle kavram kargaşası geldi, toplum kalkınması
aynı eşdeğerde halk eğitimi verildi.
Açın Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını; halk eğitimine bir satır
vermiştir. Bu konu toplum kalkınmasında açıklanmıştır.
Arkadan, durmadı bir de bu yaygın geldi. Şimdi, gene Sayın
Arkadaş, yaygın ve örgün terimlerini kullandı. Arkadaşlar, kanımca; bu
açıdan da gene yanılgı vardır. Neden?
M ad em ki, okul içi eğitime örgün diyoruz. Neden? Çünkü,
öğretmeni var, örgütü var, amaçları var, ilkeleri var. Peki, bugün çağdaş
halk eğitimi dediğimiz eğitim; demin anlattığım gibi, sokakta veya ana
baba tarafından yapılan eğitim midir? Yoksa onun da işte, bak bir Şûra
yapılıyor. Bu biçimde örgütlü, plânlı hatta yetiştiricisi, uzmanı bulunan
bir eğitim mi? Evet böyledir.
O halde, okul içi eğitim örgün oluyor da, neden şimdi böyle bir
eğitim, böyle bir düzen içinde örgün olmuyor. Kim getirdi, nasıl kabul
lenildi; bilmem ama, bu iki terim de yerine oturmuş, kapsamı içinde
kullanılan iki terim olmadığını açıkça belirtmek isterim.
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Onun için, halk eğitimi efendim, sadece okuma-yazma. Ne demek
sadece okuma-yazma? Düşünmek gerekir. Okuma-yazmaya Atatürk
öncelik verdiyse; yani, harf devriminden sonra demiştir ki, "Bizim millî
eğitimde takip edeceğimiz temel politika, önce cehaleti yok etmektir."
Bu hedefe varış, millî eğitimde muazzam, hatta kutsal bir merhale
olacaktır; ama, o kutsal merhaleye henüz ulaşamadık. 70 yıl kadar bir
zaman geçti.
Biz aslında eğitimin ilk adımıdır, çağdaşlaşmanın ilk adımıdır. Siz
bugün çağdaş toplumuz dediğiniz zaman, herkese, her yurttaşa kesin
likle kalemi, kâğıdı kullanmasını öğretmek zorundasınız. Bu devletin
görevidir. 61 Anayasasının 50.maddesi, 'halkın eğitimi devletin başta
gelen görevlerindendir, der ve ondan önceki yasalarda da durum budur.
O halde şimdi, dün konuşuldu, bugün okuma-yazma temel eğitimle
birlikte yapılan -ya da siz ona fonksiyonel deyin, işlevsel deyin- bir
eğitimdir. Bunun bir içeriği vardır; yani, şimdi halk eğitimi öyle bir
içeriksiz kavram ki, halk denen kavram kadar geniş kapsamlı bir
kavramı yaygın sözcüğüyle nasıl karşılaştırırsınız?
Yaygın ne demek? Yaygın, yaygındır işte o kadar açık; ama, halk
kavramı için bakın sözlüklere, yaratıcılık ve bütün ulusu içeren bir
kavram. O halde, niye bu dönüştü.
İzninizle ona da değinmek isterim. Halk kavramından gocunanlar
veya korkanlar, bir zamanlar, halk kavramını kaldırdılar, nereden, nasıl
bulacağız diye bunları getirdiler. Sadece halk eğitimi değil, halk
kütüphanelerinin adı dahi bir zamanlar il kütüphanelerine çevrildi.
Sonra bir iktidar geldi. O dedi ki, gene eski adını kullanacağım. O zaman
da adı il halk kitaplıkları oldu.
Şimdi, istirham ederim, bilimsel açıdan ve her sözün, her terimin,
her kavramın kapsamına uygun olarak değerlendirip onun adını ona
vermek, en akıllıca iştir. Yoksa halk eğitimi artık bitmiştir, demode
olmuştur gibi bir anlam kullanmak yanlıştır ve meşrutiyetten bu yana da
bu kavramın kullanıldığını düşünmek lâzım.
Onun için, bu kavram konusunda tâbi olanlar oluyor, olmuş; ama,
böyle bir açıklamayı yapmayı da değerli arkadaşımızın konuşması beni
buraya sürükledi.
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Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN- Sağolun efendim, Sayın Gedikoğlu’nun heyecanı,
60’daki heyecan, aynı. Tabiî o da 50’deki, 40’daki heyecanıdır.
Evet, komisyon başkanı da söz istiyor, Sayın Komisyon Başkanı
buyurun.
Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN- Efendim, sabrınızı suistimal et
memek üzere çok kısa olarak belirtmek istiyorum.
Terimlerin serinkanlılıkla- düşünülmesi gerekir. Nihayet terim en
kuru kelimelerdir. Bizde halk eğitimi terimi -doğrudur- meşrutiyetle
girmiştir, halk terbiyesi olarak girmiştir, sonra halk eğitimine
çevrilmiştir. O zaman Fransızca’dan adapte edilmiştir, kavram oradan
alınmıştır ve aydınlarla halk arasında bir ayırımın revaçta olduğu bir
devirde, aydınların dışındaki kimselerin eğitimi, özellikle okuma-yazma
eğitimi, vatandaş eğitimi gibi anlamlara gelmiştir.
Uzun süre bu anlamlar içinde kullanılmış, meslek eğitimini ve diğer
yönlerini; meselâ aydınların eğitimini, ihtiva etmemiştir. Ama, sonradan
genişlemiştir kavram, Türkiyemizde uygulamalarla birlikte kavrama bir
genişlik gelmiştir.
Yaygın eğitim, Ziya Gökalp’in "münteşir terbiye" sözünün yeni
Türkçe’ye tercümesidir. Yoksa, batıda kullanılan formal education
sözüne karşılık, non-formal education sözünün mü bir yansımasıdır?
Bundan pek emin değilim. Ama, sözlüklere bakıldığı zaman, batıdaki
kullanılışına bakıldığı zaman; örgün eğitim, çocukların ve gençlerin kayıt
oldukları sınıftan öteki sınıfa geçtikleri, sınavla geçtikleri, sonunda
diplomalar aldıkları bir eğitim tarzıdır. Formal, okulların içinde de
yaygın eğitim vardır. Öğrenciler kol faaliyetlerinde bulundukları zaman
yaygın eğitim yaparlar. Yaygın eğitim ise, öğrencilerin kayıt olmaksızın,
dipolama almaksızın bir sınıftan öteki sınıfa geçmeksizin sürdürdükleri
öğrenim tarzıdır ve pek çok ülkede yaygın eğitim, meslek eğitimini ihtiva
etmez. Yaygın eğitimde, sertifikalandırma diye bir şey yoktur, diploma
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yoktur, belge yoktur; yani, batıdaki anlamı budur. Türkçe’den batı
dillerine çevirdiğimiz zaman, sizin ne konuştuğunuzu anlamazlar.
Yaygın eğitim sözünü başka bir dile, İngilizceye, Fransızca’ya çevirin,
sizin bizim anladığımız anlamda ne söylediğinizi anlamazlar.
Ben bu tecrübeyi geçirdim: Yugoslavya'da bir toplantıya katıldım
ve yaygın eğitim sözünü mütemadiyen kullandığım zaman beni durdur
dular ve neden bahsettiğimi sordular. Onun üzerine batıda yaygın olan;
Fransa hariç - Fransa hala edikasyon popüler diyor, İsveç de bunu
kullanıyor- halk eğitimi lafını; 10 yıl önce değiştirdiler. Çünkü, İsveçliler
baktılar ki, halk eğitimi sözü daha ziyade okuma-yazma, basit bazı
vatandaşlık eğitimini verme anlamına geliyor. Kavramı genişletmek için
yetişkin eğitimi terimini kullanmaya başladılar. Bugün bütün dünyada
cereyan yetişkin eğitimi sözünü kullanma, bu terimi kullanma şeklin
dedir. Denilecektir ki, yetişkinler belli bir yaştan sonra yetişkindirler.
Fialbuki bizim ülkemizde okulları erken terkeden bir sürü gençlerimiz
vardır. Onları kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Az gelişmiş ülkelerin pek
çoğunda durum budur, hatta bizimkinden daha az eğitimle yetinen
ülkeler pek çoktur; fakat, buralarda dahi yetişkin eğitimi yaygın
laşmaktadır. Çünkü, yetişkin, yaşla tanımlanmamakta, sosyal rol olarak
tanımlanmaktadır. Eğer, bir kimse 15 yaşında evlenmişse, 13 yaşında bir
imalâthanede çalışıyorsa; o artık sosyal rolü itibariyle artık bir yetişkin
dir. Yetişkin eğitiminin kendine özgü bir felsefesi vardır. Niçin yetişkin
lere eğitim verilmesine dair kuvvetli gerekçeler vardır? Bütün bunların
karşısında, dünyada genel eğilim, yetişkin eğitimi sözünü kullanma şek
lindedir.
Ben bu tartışmalara şahsen pek katılmak istemedim. Çünkü,
akademik tartışmalardır. Dün tanımlar komisyonunda bunlar yapıldığı
zam an doğrusu şahsen kendi tercihlerimi söylemek istemedim,
komisyonda üzerinde durmadım. Çünkü, biz hissettik ki, bu konu
tanımlarla ilgili komisyonun görevidir; onun için biz zaman zaman bu
mesele gelmekle beraber üzerinde durmadık ve bu işin içine girmedik.
Efendim, zatiâlinizin dediği gibi, dün tanımlar komisyonunun
raporu kabul edildi. Orada bir tanım var, burada bir terim var.
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Binaenaleyh biz şimdilik burada bu tanımı kabullendik zaten. Kendimizi
kabullenmiş farzedelim. Bir sözlük çalışması yapılacak, umarım ki, bu
sözlük çalışması dünyadaki tatbikatın, eğilimlerin, neyin ne olduğunu,
iyice incelenmesi suretiyle meydana gelir. Temennimiz budur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. İki arkadaşımız daha söz istiyor, dört
oldu; yeterlik de geldi. Yeterlikten önce söz istemişlerdi.
Sayın Nişancı’nm var, Sayın Özdil’in var, Sayın Metinel’in var,
Şevket Bey’e öncelik verdim. Sizin genel müdürünüz olduğu için, bizim
genel müdürümüz olduğu için, buyurun Sayın Metinel.
Enver METİNEL - Sayın Başkan, Çok Sayın Şûra Üyeleri, Aziz
Dinleyenler,
Hoşgörünüze sığınarak önce üç günden beri beni çok mutlu eden
bazı içtenlikli duygularımı arzetmek isterim. Zira onları söylemeden
konumuzla ilgili olarak belirtmek istediğim hususlara geçemeyeceğim.
Bağışlayacağınızı umarım.
Sizler hiç, yakın ve hele uzun ayrılık yıllarından sonra, birgün gelip
karşılaşıverdiğiniz bir öğrencinizin elinize sarılıp öptüğü andaki
duygularınızı, heyecanınızı, aynı anda bütün benliğinizi saran mutluluğu
ifade edebilme çaresizliği karşısında kaldınız mı? Ve hele birgün gelip
karşınıza; kendisine halk eğitimi alanında bir nebze olsun hocalık hakkı
geçmiş ve yine güzel bir rastlantı olarak bir gün gelmiş halk eğitimi
alanında kendisiyle mesai arkadaşlığı yapmış, bu beraberlik yıllarının
anıları daima taze ve canlı kalmış bir öğrencinizi ve iş arkadaşınızı
karşınızda Millî Eğitim Bakanı olarak buluvermiş iseniz böylesi bir
karşılaşma karşısında sevinmemek, onurlanmamak mümkün mü? Üç
günden beri işte bu tertemiz duyguları bendenize yaşatan sevgili Avni
AKYOL olmuştur.
Şûra’nın açılış günü "karşımda hocalarım Enver Bey’i ve Şevket
Bey’i görüyorum" diyerek adlarımızı söylemek suretiyle huzurlarınızda
bizleri onurlandırmıştır. Sofrasına istemiş ve yakınına oturtm a
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nezaketini göstermiştir. Millî eğitim tarihimizde ilk kez olarak
gerçekleştirdiği ve tarihî onuru elbette kendilerine ait olacak olan "halk
eğitimi şûra toplantısı" na beni de çağırma kadirbilirliğini göstermiştir.
Bu k ü r s ü d e n k o n u ş m a m a izin vermiş, fırsat y a r a tm ış tır. Bu
lütuflarından ötürü genç Millî Eğitim Bakanımıza huzurlarınızda can
dan teşekkür ederim. Buraya kadar ifade edebildiğim bu temiz
duygularım, kırk yıllık meslek yaşantımın en güzel heyecanı ve değerli
anıları o larak kalacaktır. Kıymetli bir ö ğ rencisinden yaşlı bir
öğretmenine lütfedilmiş bu teveccühlerden daha makbul armağan mı
olur? Çalışkan Bakanımızın bu nazik davranışları karşısında benim
yerime sizler olsaydınız içinizden gelen bu güzel ve temiz duyguları, bu
kadarcık da olsa söylemez miydiniz? (Alkışlar)
Sayın Bakanım ve Değerli Şûra Üyeleri,
Bilmem sizler de teslim eder misiniz? Bana göre Mevlanâ
gerçekten en seçkin halk eğitimcilerimizdendir. Bir gün sabahın çok
erken saatlerinde sohbet toplantısından çıkmıştır. Yanında kendisini
çok seven ve ondan hiç ayrılmayan 3-4 dostu ile beraberdir. Dar bir
sokakta yürümektedirler. Dışarısı henüz alaca karanlıktır. Mevlanâ, bir
aralık az ilerdeki kilisede ibadetini tamamlayarak evine dönmekte olan
bir papazın kendilerine doğru hızlı adımlarla gelmekte olduğunu
farkeder. Papaz da Mevlanâ’yı görmüş, tanımış ve saygı ile selâmlama
hazırlığına geçmiştir. Mevlanâ, daha atik davranıp ve başını belli bir
açıda öne eğerek, tatlı bir gülümseme ile papazı selâmlar. Bunu gören
papaz, Mevlanâ gibi zamanının en büyük bir şahsiyetinin selamlaşmada
kendisinden çabuk davrandığını görür ve mahcubiyetini gösterircesine
o da başını Mevlanâ’dan daha çok öne eğerek selâmı alır ve karşılık
verir. Bu kez Mevlanâ Hristiyan din adamının selâm kabul etme
durumunu dikkatle izlemiştir. İkinci kez ve bu sefer başını daha fazla
eğmek suretiyle papazı tekrar selâmlar. Nazik ve terbiyeli bir insan
olduğu anlaşılan papaz da başını daha çok eğerek ikinci selâmı alır ve
yine karşılık verir. Bu selâmlaşma 3-4 kez bu karşılıklı nezaket
davranışları içinde devam ederken adı geçenler birbirlerine iyice
yaklaşmaktadırlar. Az sonra birbirlerine o derece yaklaşmışlardır ki
papaz dayanamaz ve karşı kaldırımdan Hazreti Mevlanâ’nın yürümekte
olduğu kaldırıma fırlar ve onun eteklerine kapanır, öylece kalır. İşte tam
bu anda Mevlanâ yanındaki arkadaşlarına dönerek ve fısıldayarak
"Gördünüz mü Türklüğün ve Müslümanlığın tevazuu Hristiyanlığı
yendi." der. (Alkışlar)
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Sayın Üyeler ve Aziz Dinleyenler,
Hatırlayacaksınız, Şûramızın daha ilk gününde söz almış ve şöyle
demiştim: Bu tarihî Şûra tüm değerli dokümanları ve afişleri ile "Yaygın
Eğitim Şûrası" olarak değil, Halk Eğitimi Şûrası adı ile hazırlanmalı ve
gerçekleştirilmeli idi. Biliyorum, dün ve bugün davanın içinde bulunmuş
olanlar, onu yakından izleyenler, halen halk eğitimi uygulamaları içinde
bulunanlar bana şöyle sesleneceklerdir: Enver Bey, eğitimimizin bu
alanına kanun bu ismi koymuş neylersin? Söz konusu hizmetlerin şu
veya bu başlıkla isimlendirilmesi, teşkilâtlandırılması ve uygulamaya
sokulması önemli değildir. Önemli olan konunun çağdaş mânâsını iyi
anlam ak ve uygulamaktır diyerek hemen yukarda genel olarak
belirttiğim görüşüme itiraz edenler olmuştur, olacaktır. Ama konuyu
artık kavram kargaşalığından kurtarmak ve açıklığa kavuşturmak için
bu Şûramızı sevindirici bir fırsat olarak görüyorum. Zira dava
yukarıdaki itirazlar karşısında savunmasız bırakılacak bir konu değildir.
Bir şeyi ilâve edeceğim. Halk eğitiminin başındaki program kelime
içinde harfiyata alınıyor, bugünkü deyimle folklor. Folklorün içinde
benim dilim var, benim zeybeğim var, benim ileriye dönük ülkülerim
var, millî ülkülerim var. Halk kelimesi içinde bunların hepsi. Daha
yarattığım medeniyetler var ve topluyorum, benim kültürüm var -mil
letleri ayakta tutan değer yargılarının tümünü teşkil eden- benim mil
liyetim var. (Alkışlar)
M uhterem beyefendiler, işte yaygın kelimesi bu yüzden hafif
kalıyor. Benim halkım da bugün halk eğitimine gittim, biçki-dikiş kur
suna gittim diyor, yaygın eğitim demiyor. Artık bize mal olmuş. Bir şeyi
müjdeleyim yalnız müsaadenizle, yaygın eğitim sözünün kavramının
tam karşılığı hem de güzel karşılığı, onu müjdelemek istiyorum, gelin
kendi literatürümüze mal edelim.
Bana öyle geliyor ki, yaygın eğitim sözü söylendiği anda zihin
lerimizde bir genişliği ve bu geniş alandaki canlı cansız varlıkları içine
alan doğal yaşamı ilham ve telkin etmektedir. İnsanoğlu bu terimin
mânâsını düşünmeden sözün sadeliğine kapılıvermektedir. Böylece or
taya atıldığından bu yana benimsenmiş ve sanki yerini bulmuş bir deyim
olarak resmî dilimize girmiştir. İzin verirseniz şu anda hatırladığım ve
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bugüne kadar kimseye söylemediğim yaygın eğitim tabirinin ortaya
atılması İdarî ve pedagojik sözlüğümüze maledilmesi, tutundurulması
gayretleriyle ilgili bir gözlemimi anlatıvereyim. Düşündürücü ve ibret
vericidir.
Bir aralık halk eğitimi şube müdürlüğünden Mektupla Öğretim ve
Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü yardımcılığına atanmıştım. Bu
görevim esnasında teknik öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili
bir seminere genel müdür adına katılıyordum. Dinlenme saatinde dışarı
çıkan davetlilerden bir bayan, bir bayla karşılıklı olarak konuşuyor.
Kendilerini duyacak kadar yakınlarındayım. Esasen her ikisini de
yakından tanırım, meslektaşız. Bu eğitimci arkadaşlarımın her ikisi de o
sırada Millî Eğitim Bakanlığında unvan sahibi olup, sorumlu makam
larda vazifelidirler. Yaygın eğitim tabirinin ilk ortaya atılış günlerinin
öncesi zamana rastlaşa gerek. Bir aralık bay bayana:
- "...Öylesine, inanmadan ileriye sürdük ama bizim yaygın eğitim
teklifi tuttu. Değil mi hanımefendi?" diyor. Hanım meslekdaşımın
vereceği cevabı dikkat ve merakla bekliyorum.
- 'Eveet, Eveeet, Evet beyefendi. Bende çok müsterih, sevinçli ve
mutluyum." diyor.
Evet Aziz Dinleyenlerim,
İşte sîzlere tahminen 15 yıl önce yaşadığım, unutamadığım, hatırası
taze ve daima canlı kalan bir sahnenin hazin hikayesi. Yaygın eğitim
tabirinin ortaya atılış şekli, onu benimsetme uğraşıları ve böylece söz
konusu tamlamanın doğuşu ve bugünkü yaşı hakkında fikir verebilecek
bizzat yaşadığım bir tablo.
Öyleyse bendenize göre yaygın eğitim nedir? Ne değildir?
Bu eğitim tarzı,
KLAN ve Ö Z ’lerden
devrelerden bu yana
d aim a d a h a m utlu
İnsanoğlunun maddî

sosyolojik olarak en eski toplumlardan sayılan
bu yana vardır. O kadar eskidir. İnsanlar en ilkel
tabiî ve sosyal çevrelerine kendilerini uydurarak
y aşa m a k için birçok te c rü b e le r geçirdiler.
ve manevî yaşantısı ile ilgili olan yaygın eğitim
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tarzında, kurumlar, tavırlar, görenekler atalardan yeni kuşaklara olduğu
gibi, araya hiçbir vasıta girmeden; ataik bir terbiye süreci olarak intikal
edegelmiştir. Bugün de vardır ve devam etmektedir. Örnek mi istiyor
sunuz? Anamın çemberine, yazmasına, başörtüsüne, işlediği oyadaki
ilham, bindallısına seçtiği renk, dedemin, babamın cepkeninin şekli,
rengi, taşıdığı şekiller ve benim, sîzlerin, hepimizin türkülerimiz,
manilerimiz, millî oyunlarımız, onları oynarken takındığımız ağırbaşlı ve
yerine göre kıvrak ifadelerimiz, bu oyunları seyrederken yaşadığımız
müşterek duygularımız, vatan toprağımızı canımızdan aziz bilişimiz ve
benim şehadet inancım, kına gecelerim, düğünlerim ve daha nice nice
değer hükümlerim... (Alkışlar)
Kıymetli Şûra Üyeleri, görülüyor ki yaygın eğitimde okul, öğretmen
ve terbiye kurumlan teşkilâtlanması yok. Eski pedagoji kitaplarımızda
bu eğitim şekli "münteşir terbiye" kavramı ile ifade edilmekte ve
açıklanmaktadır. Bugünün Türkçesiyle ve ifadesiyle yaygın eğitim, işte
bu "münteşir terbiye" denilen terimin tam karşılığıdır.
Dikkat buyurulursa söz konusu eğitim tarzının çağdaş halk eğitimi
kavramı ve kapsamı ile ilgili olmadığı gibi; benzerliği de yoktur. Çünkü
yaygın eğitimde toplum değerlerinin tümü gelenek-göreneklerimizin,
törelerin toplumlarm tümü tarafından aynen benimsenmesi, kuşaklar
dan kuşaklara tabiî ve ataik bir terbiye tarzı olarak, olduğu gibi devri
bahis konusudur. Yani bu eğitim şekli temelde gelenek ve göreneklere
dayanır. Yaygın eğitimde insanlar gereken her türlü eğitimleriyle ilgili
bütün olumlu, olumsuz etkileri aileden, bağlı olduğu aşiretten ve
toplumdan alır. Öyleyse: Halk eğitimi ve hele çağdaş halk eğitimi
kavramı yerine yaygın eğitim kavramını kullanabilir miyiz?... Karar
sîzlerindir.
Kıymetli Şûra Üyeleri,
Yıl 1959 sonları. Halk eğitimi teşkilâtımız henüz fiilen kurulmamış
ve yurt çapında teşkilâtlanmaya geçilmemiştir. Türkiye Unesco Millî
Komisyonu ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Kanada’dan Guy Behugrand Champaigne isimli bir halk eğitimcisi çağırılmıştır. Bir süre
sonra adı geçen bu mütehassıs, beraber çalışmak üzere Millî Eğitim
Bakanlığından 5 öğretmen ister. Bu meslekdaşlarımın arasında has
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belkader bendeniz de varım. Hiç zaman kaybetmeden adı geçen halk
eğitimi mütehassısının rehberliğinde ve Türkiye çapında uygulamalı
halk eğitimi deneme çalışmaları başlar. Bir yıldan fazla süren bu
çalışmalardan sonra -bu Şûra dokümanları arasında bastırılması
önerisiyle- bir nüshasını huzurlarınıza getirdiğim önümdeki şu rapor
kaleme alınır.
T ü r k i y e U n e s c o Millî K o m is y o n u y e tk ilile riy le b i r l i k te
değerlendirilen bu raporun bir nüshası adı geçen kanal ile Paris’teki
Unesco Genel Merkezine gönderilir. "Millî Temel Eğitim Merkezi ve
Halk Eğitimi Teşkilâtı Hakkında Rapor" başlığını taşıyan bu rapor,
tarafımızdan zamanın millî eğitim bakanlarına da elden sunulur ve
tartışılarak değerlendirilir. Milletlerarası Unesco Genel Merkezinde
ilgili ve yetkililerce de incelenir ve beğenilir. Bunun üzerine adı geçen
kurum; memleketimizde gerçekleştirilen bu plânlı çalışmalarda fiilen'
hizmet gören iki eğitimcimizi Fransa’ya çağırır. Bu bursun birisi de bana
nasip olmuştur. Amaç; o tarihlerde geri kalmış ve gelişmekte olan
yabancı ülkelerle tecrübe aktarılmasını sağlamaktır. İşte bu maksatla
Fransa’da ve Paris’teyim. Şehrin yakınında Fransızların bir Millî Halk
Eğitimi Enstitüsü var. Bu kurumun eğitimsel çalışmalarını yerinde iz
lemekteyken hiç unutmam adı geçen kurumun müdürü ile aramda bir
gün şu konuşma geçer:
- Metinel Bey, fiilen kurmayı düşündüğünüz eğitim kurumunun
adına ne diyeceksiniz?
- Halk eğitimi, dedim.
Bu kez müdür:
- Sizin kültürünüzde halk sözünün mânâsı nedir? Biraz açıklayabilir
misin, demesin mi?
Aşağıda ana hatlarıyla sîzlere de arz etmeye çalışacağım hususları
herhalde kendisine açıklayabildim ki pek sevindi ve;
- Teşekkür ederim, Metinel Bey, dedi ve ilave etti:
- Şu anda yurdunuzun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını bilimsel
anlamda ortaya koyan güvenilir bir yazılı kaynağınız var mı? Onu
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görm ek ve hem en okum ak isterdim. H enüz böylesi bir inceleme
yapılmamış ise daha bu girişimin başında iken size herşeyden önce bu
anlam da bir incelem e eserine sahip olmanızı salık veririm. Ama
açıklamalarınızdan anlayabildiğim kadarıyla toplumunuzun bugünkü
durum una ve ihtiyaçlarına uygun düşecek şekilde ve halk eğitimi
alanında gerçekleştirm ek istediğiniz eğitim hizm etleri yönünden
zamanımızın en uygun ve kapsamlı kavramını bulmuşsunuz. Aman bu
ismi değiştirmeyin, dedi.
Halk eğitimi kavramı da işte bu kıymetli tecrübelerimizin ürünüdür.
Bu gerçeği ileri bir Avrupa ülkesinin halk eğitimi alanında üne sahip bir
şahsiyetinden duymuş olmam beni çok sevindirmiş ve gururlandırmış
idi. Şûramızın ana konusu olarak hepimizi ilgilendireceğini umduğum
için bu anımı sîzlerle paylaşmak istedim. Asıl maksadım ise malûm:
G üzelim halk eğitimi kavram ım ız dururken ve bu tarihî Ş ûrayı
hazırlayan bugünkü teşkilât "Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü" adıyla
1960 Ağustosunda kurulup, 1974-1975 yıllarına kadar da bu isimle
hizmete sokulmuş ve teşkilâtlandırılmışken yaygın eğitim terimini şu
veya bu düşünce ya da kaygı ile ortaya sürenlere ve tutundurmaya
çalışanlara benden dost sitemi...
Sayın Bakanım ve Aziz Şûra Üyeleri,
Sunmak istediğim birkaç önerim var. İzninizle onlara geçiyorum.
1. Önüm de birisi 10, diğeri 22 maddelik iki öneri listem var. Şûra
D iv a n ın a ay n e n su n ac ağ ım için m a d d e le r ü z e rin d e te k te k
durmayacağım. H er iki listenin sadece başlıklarını bilgilerinize sunmak
y etecek tir. Birinci listem in başlığı şöyle: Bugünkü halk eğitimi
çalışmalarını verimsizleştiren nedenler. 22 maddelik ikinci listemiz ise,
şu başlık altında sıralanmıştır: Halk eğitimi çalışmalarımızın ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlardaki verimini artırmak için neler yapmalıyız?
Şûra sonunda ilgili ve yetkililerce yapılacak çalışmalarda bu iki listemiz
muhtevasının tensip edilecek şekilde değerlendirilmesini,
2. Eğitimle ilgili sözlüğümüze M ÜNTEŞİR TER B İY E terimi
yerine YAYGIN EĞİTİM teriminin alınmasının sağlanmasını,
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3. Bu konuşmamda adı geçen Kanadalı halk eğitimi mütehassısı
(Guy Beaugrand C hapaigne)’nm raporu ile bu şahsiyetin Türkiye’de
beraber çalıştığı ve Türk eğitimcileri ile m üştereken hazırladıkları,
Milletlerarası Unesco Genel M erkezinde de incelenip beğenilen "Millî
Temel Eğitim Merkezi ve Halk Eğitimi Teşkilâtı Hakkındaki Rapor"
başlıklı halk eğitimi raporunun -Sayın Millî Eğitim Bakanımızın sözlü
tasvip ve em irleri gözönünde bulundurularak- bu Şûranın basılı
dokümanları arasında yer alacak şekilde bastırılmasını,
4. Şûramızın dokümanları arasında "Millî Eğitim Şûrası Yaygın
Eğitim Hazırlık Dokümanı" nın 7.sayfasındaki Türkiye’de halk eğitimi
ç a lış m a la rın ın ta rih ç e s i b ö lü m ü d ik k a tle o k u n d u ğ u n d a ; bu
konuşmamızın bir yerinde çok kısa olarak yer verilen 1958 yılı sonunda
1960 yılı içinde Temel Eğitim (halk eğitimi) çalışmalarından hiç söz
edilmediği görülecektir. Sayın Yüce Divana bu hususta sunacağım
metne aynen sadık kalınmak suretiyle bu çalışmaların yukarıda adını
belirttiğim doküm anın 7.sayfasındaki ikinci p arag raf ile üçüncü
p a ra g ra f arasın a aynen yazılarak ilâve edilm esini, bu m üm kün
görülmüyor ise yukarıda bastırılmasını önerdiğiniz Millî Temel Eğitim
Merkezi ve Halk Eğitimi Teşkilâtı Hakkındaki R ap o r’un başına aynen
alınarak bu raporun öylece bastırılmasını,
5. Bu önerimi de aziz kardeşimiz ve meslektaşımız, halen Şuramız
Sekreteri ve Halk Eğitimi Genel Müdürü Sayın Ahm et E R D O G A N ’ın
hoşgörülerine sığınarak şöyle belirtmek istiyorum: Üzerinde günlerdir
tartışarak vardığımız çağdaş halk eğitimi hizm etleri hususundaki
m ü şterek görüşlerim iz açısından bakıldığında adı geçen G enel
Müdürlüğümüzün tabelasının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Gözden
kaçmış olabilir. Düzeltilmelidir. Zira tabelanın yazısı aynen şöyledir:
"Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" dikkat çekici değil mi?
Zira yaygın eğitimden m urat Halk Eğitimi ve hizmet alanları ise -ki
öyledir- çağdaş anlamı ile bu alana giren hizmetleri; çıraklık eğitimi
dahil bugün insanoğluna ihtiyaçlarına bağlı her seviyedeki eğitimsel
plân ve program larla bilgi, görgü ve m aharetler kazandıran, hatta
a k a d e m ik o la ra k y üksek seviyede ikinci m eslek k a z a n d ırm a
sorumluluğunu taşıyan fonksiyonel bir eğitim alanı olarak beraberce
düşünüp kabul etmedik mi? Öyleyse tabelamızda isim olarak çıraklık ve
yaygın eğitim terim lerinden hangisine öncelik verm em iz gerekir?
H em en yukarıdaki bu m üşterek görüşümüzün ışığında tabelamızın
"Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü" değil "Yaygın Eğitim ve
Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmesini,
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6. Yanlışlar ve Doğrular:
Halk eğitimi teşkilâtımız kurulalı 30 yıl oldu. Buna rağmen en yetkili
kişilerle, hizmetin içinde fiilen çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar
ö z e llik le sö zlü k o n u ş m a la rın d a ; ay rıca rad y o ve telev izy o n
konuşm alarında, tüm basılı yayınlarda ve belgelerde halen yanlış
söylenen ve yazılan halk eğitimi kavramları ve isimleri iki başlık altında
aşağıya çıkarılmıştır.
Yanlış söylenen ve yazılan halk eğitimi kavramları ve isimleri:
H alk E ğitim , H alk E ğitim G enel M ü d ürlüğü,H alk Eğitim
Başkanlığı, Halk Eğitim Başkanı, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü,
Halk Eğitim M erkez Müdürü, Halk Eğitim Uzmanı, Halk Eğitim
Uzman Yardımcısı, Halk Eğitim M erkez Öğretmeni.
Bu ifadeler ise;
H alk Eğitimi, Halk Eğitimi Genel M üdürlüğü, Halk Eğitimi
Başkanlığı, Halk Eğitimi Başkanı,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü,
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Halk Eğitimi Uzmanı, Halk Eğitimi
U zm an Y ardım cısı, H alk Eğitim i M erkezi Ö ğretm eni şeklinde
yazılmalıdır.
Yetkililerin bilgilerine içtenlikle sunulur.
Sabırlı Bakanım, Aziz ve Değerli Şûra Üyeleri,
Öyleyse lütfen geliniz: Karşımızda kanun var, karşıt görüşler var,
savunmalar var, itirazlar var ve daha burada söylenemeyen nice nice
engeller var demeyelim. Zamanın şartları içinde vazı-ı kanun bile
yanıltılabilir, yanılabilir. Bu hususları gözönünde bulundurarak çağdaş
halk eğitimi hizmetlerimize eski, tarihî HALK EĞİTİMİ adını iade
edelim... Böylece söz konusu kavramımıza karşı kadirbilirlik vazifemizi
yapalım. H ür idaredimizi kullanarak YAYGIN EĞİTİM değil, HALK
EĞİTİM İ teklifimizi üst makamlara beraberce sunalım. Halk eğitimi
alanımıza ve bu alana giren hizmetlere pek yakışan, manâlı ve bilimsel
adını cesaretle verelim. Bu teklifimiz ilgili makamlarda, merciilerde
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bugün ses vermeyebilir. Ama iz bırakır ve bir gün gelir içtenliğimizi ve
inancımızı katarak yaptığımız bu teklifimiz elbette kıymet bulur ve daha
neler olur... neler olur? Haklılığınız okunur, mutlaka söylenir, teslim
edilir. Gelecek günlerin sevinci, mutluluğu bencileyin sîzleri de sevindir
mez mi?
Sabırlarınıza, hoşgörünüze sığınarak yaptığım bu uzunca süren
konuşmamı dikkatle dinlediğinizi gördüm, sevindim. Sevgili ve sabırlı
Bakanımıza ve sîzlere candan teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN- O teklifler sizin teklifleriniz değil mi? Sözünü ettiğiniz
raporları alayım mı? Sözlerinizde bir yabancının halk eğitimiyle ilgili
raporundan söz ettiniz. Onu da verir misiniz?
Sayın M etinel’i halk eğitimi başkanı olduğumda tanıdım. Burada
bulunan çoğumuza hocalık eden bir idealisttir. Gördünüz, yaşadınız.
Tek kelime söylemek fazla. Müfettişliğinden sonra bizlerle halk eğitimi
kurslarında heyecanla, aşkla, şevkle çalıştı. Bizi uyaran, bizi yönlendiren
konuşmaları, çalışmaları oldu, aynı heyecanı yaşıyorum. Yaşama sevinci
oldu, in sa n la r ve b izler için. O nun için k e n d ilerin e b u ra d a k i
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada bizi yönlendiriyor,
burada bizi motive ediyor, heyecanının hala devam ettiğini görüyorum.
Sayın Nişancı, Sayın Özdil, Sayın Sıdal, bir de dün burada konuşma
yapan Sayın Kalkan, İngiltere’den gelen arkadaşımız, bir beş dakika on
dakika olmaz diyorum, Sayın Kalkan burada mı, burada dünkü on
dakika olmamak kaydıyla 5 dakika, sizin konuşmanız tercüme edilir, on
dakika, o zaman 2,5 dakika konuşacak.
Sayın Nişancı, buyurun.
Sayın Gedikoğlu buyurun, önergeniz olmadığını anladım, ihtiyaç
duyuyor musunuz? O rada temenni kararında olanları alalım, çıkaralım
oradan divorsunuz.
Olur.
j
Abdullah NİŞANCI - Sayın Başkan, m uhterem arkadaşlarım, mes
lektaşlarım. İcrada sorumluluk almış bir arkadaşınız olarak bu Şûrada
dinlemeyi tercih etmiştim, konuşmamak kaydıyla toplantıları takip
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ediyorum. Yalnız bir meslektaşımın yapmış olduğu bir konuşma kürsüye
çıkmama vesile oldu, kendilerine teşekkür edeceğim. Uzun yıllar Halk
Eğitimi Genel Müdürlüğü yapmış Sayın Gedikoğlu, Yaygın Eğitim
Genel M üdürlüğü’nün kuruluşundan söz ederken -nedense bir kısım
insanlar halktan korktukları için bu ismi kullanıyorlar- tabirini kullandı.
O ismin verilişinde veya Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü isminin yerine
Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğü’nün kuruluşu sırasında görev almış bir
kimse olarak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım ve huzurunuza
onun için geldim.
Değerli arkadaşlarım, eğitim fert içindir, eğitimin girdisi de ferttir,
insandır, çıktısı da insandır. İnsan olarak girer, eğitilmiş insan olarak
çıkar. Ferdin çoğulu halktır. İster örgün eğitim olsun ister yaygın eğitim
olsun halk içindir. Sadece yaygın eğitim halk içindir diye kendimizi dar
bir kalıbın içine sokamayız. Örgün eğitim de halk içindir. Altı yaşındaki
mini yavrularımız da halkın bir parçasıdır; 23 yaşındaki üniversite
talebesi de halkımızın bir parçasıdır; 70 yaşındaki kursa devam eden
vatandaş da halkın bir parçasıdır. Bu bakımdan burada bir kelimenin
peşine takılarak bazı kavramları karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu
bakımdan halk eğitimi mi olsun, yaygın eğitim genel müdürlüğü mü
olsun, şu isim şöyle mi olsun gibi münakaşalara girmeyeceğim. Burada
akademik tartışm alar yapıldı. Esasında Şûranın bir eksik tarafı var.
Açıkça ifade etmek gerekirse, burada akademik tartışmalara zemin
hazırlayan ortam hazırlanmış. Esasında bu Şûra uygulamaya dönük
kararların alınacağı, yolun gösterileceği bir şûra olmalıydı ve şûraların
görevi de budur esasında. Ne zaman ki akademik bir münakaşaya girildi,
-iki günden beri- Şûra’nın havası yavaş yavaş değişmeye başladı ve bir
neticeye gitmek oldukça zorlaştı.
Değerli arkadaşlar, Şûra aldığı kararlarla Bakanlığa yol gösterir.
Bakanlığa yol gösterirken, mevcut kanunlar, mevcut mevzuatın sınırları
dışına da çıkamaz, özellikle kelimelerde terimlerde hiç çıkmaz. Eğer
Sayın Bakan başlangıçta sizin alacağınız kararlara göre gerekirse ben
Millî Eğitim Tem el K anunu’nu da değiştireceğim, A nayasayı da
değiştireceğim, diğer kanunları da değiştireceğim, bana yol gösterin
deseydi, belki bir kısım kelimelerin tarifleri burada yapılırdı. Ama idare,
mevzuatını düzenlerken, kanunlara uymak zorundadır. 1973 yılında
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çıkartılan Millî Eğitim Temel Kanunu eğitimi iki kola ayırmış; bir
tanesine yaygın eğitim demiş, bir tanesine örgün eğitim demiş. Siz bu
kelimeyi beğenseniz de beğenm eseniz de mevzuatınızı buna göre
düzenlemek zorundasınız. (Alkışlar)
Çünkü bu Kanun parlam entodan çıkmış, millî iradenin hâkim
olduğu yerden çıkmış, yani halktan korkanların çıkardığı kanun değil,
halkın temsilcileri tarafından çıkarılmış. (Alkışlar) Şimdi kalkıp da
içinizde olan bazı hisleri kürsüde verilen imkânı kullanarak
ortaya koymanın anlamı yok. Burada bakıyorum ki her vesile ile bazı
kimseler 40 yıl önce, 50 yıl önce başladıkları yerde duruyorlar, daha
arkadaşlarım. (Alkışlar)
Ç ağım ız gelişiyor diyoruz, ilerliyoruz diyoruz, 2000 yılm a
hazırlanıyoruz diyoruz, bilgi toplumu oluyoruz diyoruz, bilgisayardan
bahsediyoruz; ama, bazı kavramlara gelince, bazı uygulamalara gelince
hâlâ 50 yıl öncesine gidiyoruz. Bu bakımdan bu kürsüyü her zaman
istismar etmeyelim arkadaşlar. Söz hakkı verildiği zaman istismar et
meyelim, etmeyeceğim, bir açıklamayı yaptıktan sonra ayrılacağım.
1973 yılında çıkartılan Millî Eğitim Temel Kanunu idarenin elinde
bir kılavuzdur. İdare bu K anunun öngördüğü mevzuatı çıkarm ak
zorundadır. İşte bu Kanunda eğitim iki ana dala ayrıldığı için, halk
eğitimi tabiri yerine yaygın eğitim kelimesi kullanılmıştır. Esasında
yaygın eğitim halk eğitiminden daha kapsamlıdır. Yaygın eğitimin
içerisine her şey girer, esasında. Yoksa herkes kanunlardaki kelimeleri,
kanunlardaki deyimleri, tarifleri bir tarafa bırakıp da yönetmeliğini,
tüzüğünü, genelgelerini, kendi bildiği kelime ve kavram lara göre
çık aracak olu rsa d ev lette an arşi olur. N itekim , bazı k a ra rla ra
bakıyorsunuz, bazı yönetmeliklere, mevzuata bakıyorsunuz, hatta yüce
mahkem enin kararlarına bakıyorsunuz, Anayasa’da, yasalarda başka
mevzuatta kullanılmayan kelimeler kullanılıyor. Onun için vatandaş da
anlamıyor bu işi. Bu bakımdan bizim üzerinde durduğumuz husus
kanunların, yönetime, idareye göstermiş olduğu istikamettir. İşte 1977
yılında benim de altında imzam olan Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
ismi böyle kullanılm ıştır; yani K anundan çıkmıştır, yani halktan
korktuğum uz için değil. H alkın içinden geliyoruz, halktan niye
korkacağım ben; halkın bir parçası olan bir insan halktan korkar mı?
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BİR UYE - Kanun Halk Partisi zamanında çıktı zaten.
Abdullah NİŞANCI - (D evam la) Hayır efendim, hangi parti
zamanında çıkarsa çıksın, ben parti meselesi üzerinde durmuyorum,
benim için sözkonusu olan hangi dönemde olursa olsun yüce Meclis’tir.
Yüce Meclis’in çıkardığı kanuna hangi dönemde olursa olsun saygım
vardır. O nu uygulamak zorundayız idare olarak, şu dönem de bu
dönem de çıkmış meselesi söz konusu değil. İşte 1977 yılında Halk
Eğitimi Genel M üdürlüğü’nün ismi Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
olarak değiştirilmiştir. O Genel Müdürlüğün hizmet alanı gelişletilmiştir. Yine 1970’lerde çıkarılan 2089 sayılı Çırak, Kalfa, Ustalık
K anunu’nun
Millî Eğitim B akanlığına verdiği görevler, o Genel
Müdürlüğün bünyesi içerisine alınmıştır. Kanun esprisine uygun olarak
o hizmetler orada tadat edilmiştir. O zaman Çıraklık Eğitimi Genel
Müdürlüğü falan da denmemiştir; çıraklık eğitimi de yaygın eğitimin bir
parçasıdır, altyapısıdır. Çıraklık eğitimini ayıracak olursan, yetişkinler
eğitimini ayıracak olursan, sosyal prestij sağlayan eğitimi ayıracak olur
san, o zaman eğitimi çok geniş dallara ayırmanız lâzım ki, bunun
altından kalkmak mümkün değildir. Buna bir isim bulacaksınız. Buna
ismi Kanun bulmuş zaten, biz bulmuyoruz. Bu komisyonda veya yüce
Şûrada, bana göre sarf edilen mesaiyi biraz boşa götürüyoruz. Çünkü
bunun Kanunda yeri var, bu Kanun değişecek falan da değil. Öyle ise
biz yaygın eğitim kelimesini kullanmak zorundayız. Yaygın Eğitim
Genel M üdürlüğünü de kullanmak zorundayız. H atta illerde bunun alt
yapısını da kurm ak mecburiyetindeyiz. (Alkışlar)
1977 yılında Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra
bu G en el M üdürlük M eslekî ve Teknik Eğitim M üsteşarlığına
b a ğ la n m ıştır. H alk E ğitim G en el M üdürlüğü G enel Ö ğretim
Müsteşarlığına bağlıydı. Ne zaman ki yaygın eğitim ismi altında birleşti,
konular daha genişledi, çıraklık eğitimi, meslekî yaygın eğitim de bunun
içerisine girdi; Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlandı.
1978yılında ihtiyaç duyuldu, yaygın eğitim ayrıldı, çıraklık eğitimi ayrıldı.
1979’un sonlarında tekrar ihtiyaç duyuldu, çıraklık eğitimi ile yaygın
eğitim tekrar birleştirildi. İsmi Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü oldu.
1983 yılında idare geldi, çıraklığı yine birleştirdi, Çıraklık ve Yaygın
Eğitim G enel M üdürlüğü oldu. Tabiî bizim kaderim iz iûaredeki
istikrarsızlık. Sanki Türkiye’de hiçbir şey yapılmamış gibi de burada
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konuşmalar var, halbuki bu konuda çok şeyler yapıldı; ama Türkiye’de
İdarî istikrarsızlık, her idare değişmesinde yeni bir kısım faaliyetleri
ortaya çıkarma hevesi, bir kısım icraatın değişmesine de sebep olduğu
için bu tip konuşmaların m aalesef şahidi oluyoruz. Sanki Türkiye’de
yaygın eğitim konusu, halk eğitimi konusu yeni keşfediliyor; bu yüce
Şûra’da buna kavram, tanım gibi isimler buluyor, tarifler yapılıyor.
Türkiye’de Türkiye Cumhuriyetleri Hüküm etleri -hangi hüküm et olur
sa olsun- yaygın eğitim konusunda büyük hizmetler yapmışlardır. Belki
dünyada yaygın eğitim konusunda en güzel hizmetleri yapan ülkelerden
bir tanesi Türkiye’dir. Okuma-Yazma Seferberliğinden tutun, Türk
kadının geliştirilmesinden tutun, meslek öğretiminden tutun, vatan
daşın şuurlandırılm asından tutun; ne yaparsanız yapın Türkiye’de
yaygın eğitim konusunda, halk eğitimi konusunda ciddî çalışmalar
yapılmıştır. Ama idarelerdeki istikrarsızlık, devletin devamlılığının bir
tarafa itilerek idarenin kendi kendine başlangıçlar ortaya koyarak, yeni
çizgiler ortaya koyma hevesleri; sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
1923’den başlatır; 1950’den başlatır, 1960’dan başlatır gibi bir anlayışı
zaman zaman gündeme getirir. Halbuki durum öyle değildir. Cum
huriyeti bir bütün olarak ele aldığımız takdirde yaygın eğitim konusunda
çok güzel hizm etlerin yapıldığını burada bugün konuşulan birçok
şeylerin çok daha önceki yıllarda tatbikatının yapıldığını, uygulamanın
yapıldığını görmemiz mümkündür. Bugün danışma kurullarından bah
sediliyor, danışma kurullarının yönetmeliği var, hatta bu yönetmelik
Bakanlar Kurulu’ndan çıkmıştır, diğer bakanlıkları da bağlasın diye.
Bunlar hâlâ yürürlükten kalkmış falan değil, ama uygulanmadığı için,
idarelerde sık sık değişiklikler olduğu için sanki hiçbir şey yapılmamış
gibi bir durum var; yeniden bir şey keşfediyormuşuz gibi bir hava ortaya
çıkıyor.
Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum, çok hassas olduğum bir
tarafıma basıldığı için -halktan korktular kelimesi benim için hassas bir
konu olduğu için- biz halktan korktuğumuz falan için bu ismi değiştir
medik. Kanuna olan saygımızdan değiştirdik. Tekrar ifade ediyorum, bu
kelime, bu Genel Müdürlüğün başına öyle geçmiştir. Bunun bilin
mesinde fayda gördüğüm için bu durumu arz etm ek için huzurunuza
geldim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN- E fen d im , bir açıklam a yapm a ihtiyacını da ben
duyuyorum. Hassasiyeti paylaşıyorum. Şu açıdan, İnsanî boyut açısından
paylaşıyorum. H er arkadaşın geçmişte, geçmiş yıllarda yönetimde
eğitim de, öğretim de üstlendikleri roller, sorum luluklar, görevler
doğrultusunda ona ilişkin eleştiriler geldiğinde hassasiyet göstermeleri
kadar doğal olan bir şey yok. Onu da demokratik bir şekilde böyle
karşılıklı yapm ak en doğalı, en normali ama; pek bunu kişiselliğe
dönüştürüp öyle algılayıp üzülmek mi? Yoksa o öyle değildir, böyle
dem ek mi? Çok alındığını gördüm, Sayın Nişancı benim çok eski
arkadaşım, hiç de onu böyle görmedim şimdiye kadar, ilk defa böyle
görüyorum. Çünkü bu tam am en demekki onun dönemine rastlayan bir
olay olduğu için bu şekilde açıklama ihtiyacını duydular. Hassasiyeti
paylaşıyorum fakat, bazı konularda biraz farklı görüşlerim var. Şûra
konularında mesela. Biraz farklı görüşlerim var. Orada dediği doğrudur.
Sayın Nişancı uzun yıllar bu işi yapmış hatta şûralar konusunda geniş
araştırmaları, makaleleri olan kişidir, bu açıklamalarım Sayın Nişancı’ya
dönük değildir. Sadece bu konuda bildiklerimi belgeli olarak ortaya
koyma ve sunmadır, bildiklerimin ışığı altında.
Bizim amacımız sadece akademik değil, akademik yoldan başlayıp
onun ışığı ve şemsiyesi altında pratik çözümler üretmektir. Sadece
pratik olsun diye ilgilileri görevlileri davet etmedik, onu hizmetiçi eğitim
yoluyla yapardık. Şûranın Yönetmeliğine baktığınızda, ondan evvelki
şûralara da baktığınızda ihtisas komisyonlarının pratisyenlerden önce
geldiğini görürsünüz, görmekteyiz, Şûranın metni önümde. O da bir yol,
uygulamada büyük sıkıntıları nasıl çözeriz öyle bir şey yaparız. Ama
göreve başlam a m esajım da ifade ettiğim gibi ve paylaşılacağını
umduğum gibi, -bulamadım göreve başlangıç mesajını şimdi- Türkiye’de
eğitim sorunlarının ve bu sorunların büyümesinin temel sebeplerinden
birinin bilimsel olmayan yollarla çözüm arama alışkanlığı olduğunu
ifade etmiştim. Bilimsel olan yıllarla çalışmanın zaman alıcı olması
gerçeği yanında; doğru, sağlıklı, kalıcı. Şimdi bilimsel çalışmalar zaman
alır, yorar, sıkar, gecikmelere sebep olur; ama boyutları olabildiğince
sağlıklı olur, süratli olur diye kamuoyuna daha göreve başladığımız ilk
zam anda ifade etmiştim. Tam o sayfayı da açmışlar şimdi, önümde.
Eğitim, kültür, planlama, yönetim alanlarında falan falan geçiyorum,
esasen bugün karşılaştığımız eğitim problemlerinin çoğu bilimsel ol
m ayan y o llarla çö zü m lere ulaşm a teşeb b ü s ve uygulam aların
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sonucudur. Kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılmasını da engel
lemiştir. Bilimsel yaklaşım zaman alıcı olmakla beraber; sağlıklı, doğru
ve kalıcı çözümlere götürücü tek yoldur. Bu sebeple "eğitim problem 
le rim iz e ç ö z ü m le r a r a r k e n , b ilim se l y o lla r iz le n m e si te m e l
politikalarımızdan biri olacaktır." demiştim, 13 Nisan 1989’da. Bugün
yaptığım ız, hem en bundan 15 gün sonra yayınladığımız, şu icra
plânımızın, kendimizi bağlayan beni, bağlayan, benim Bakanlık hizmet
lerim i b ağ lay an şu icra p lânım ızda, kam uoyuna sunduğum uz,
açıkladığımız, bütün öğretm enlere gönderdiğimiz icra plânıdır. Bu icra
plânının bir maddesini uyguluyorum. Bu icra maddesinin 26.maddesi
gerçekleşmiştir. 1992 ye kadar geçerli olan dışında da 25 m adde bitir
dik, 17. m adde bu toplantı ile gerçekleşmiş oluyor.
Sonuç: Amacımız hep uygulamaya dönük, şüphesiz uygulamayı
geliştirici. Yoksa niye bilim, niçin? Rafta, kitapta, nutukta falan falan
hayır; beceriye dönüşen bilgiden yanayız, üretime dönüşen bilgiden
yanayız, böylece kullanm ak istiyoruz, fonksiyoneldir, o görüşüne
katılıyorum. Ama iki faydayı da gözönünde bulundurduğumu ifade
etm ek istiyorum, hem akademik hem pratik. Galiba tartışm alarda belki
akademik yan ağır basınca böyle bir genelleme ihtiyacı duydu Sayın
Nişancı.İkincisi, her alanda olduğu gibi, bu konuda da kavram kargaşası
var. Eğer bu kavramlarda anlaşamaz, birleşemez isek tartışm alar devam
eder. Bazı arkadaşlarımız bazı konulardan dolayı bunu söylediğimi
sanmasınlar. Meselâ, hizmet anlayışı açısından kamu yararı üçe ayrılır.
Yani organizasyon ve yönetim bilimi çağdaş, kamu yararı teorileri de üç.
Üç teoriden hangisine saplanırsanız, ona göre doğrunuz olur. Birisi
rasyonalist teori, ikinci realist teori, üçüncüsü idealist teori. Rasyonalist
teoriye göre kitap ne yazmışsa onu yaparsınız. Başardınız, toplum
nerede kalırsa kalsın, gelişme nerede olursa olsun, çağ nereye giderse
gitsin, önemli olan kara kaplı kitaptır. Kara kaplı kitabın dediklerini
yaptık mı, kanun, Anayasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge vesaire
vesaire yaptınız mı onu müfettiş gördüğü zaman size on num ara verdiği
zaman tamam. Bir de ikramiye alırsınız üstelik. Ama sosyal ihtiyaçlar,
değişmeye, gelişmeye, ilerlemeye, çağa uygun mu, değil mi ayrı mesele.
İki, realist teori; diyor ki, aman durun hayat işte bu. Özünü çok kısa
sözlerle arz etmeye çalışıyorum, çok noksanlık bıraktığımı biliyorum,
bilim alanının uzmanları beni tanımadıklarından özür diliyorum onlar
dan. İdealist teori diyor ki, kanun bunu yazar, yönetmelik bunu yazar,
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mevzuat hazretleri şunları ortaya koyar, ama değişen ve gelişen şartlara
göre yönetici esnek olmalı, onlara cevap verebilecek şekilde o araçları
kullanmalı. Demokrasiyi de öyle kullanmalı, kanunları öyle, Anayasayı
da öyle, çağa uydurmalı, değiştirinceye kadar onlara saygılı olmalı.
Katılıyorum yürekten Sayın Nişancı, değiştirinceye kadar saygılı olmalı,
anarşi doğar.
Ama değiştirmek için çaba harcamalı. Fransız idare hukuku bu
konuda iki şey söylüyor, üç değil. Hayatımda bunu kendime ilke edin
dim, hiç bir Danıştay davası kaybetmedim, bu Millî Eğitim Bakanlığı’na
gelinceye kadar, hiç kaybetmedim, ne Kültür Bakanlığım sırasında 13
sene önce, ne müsteşarlığım süresince 5,5, sene, tek bir Danıştay
davasını kaybetmedim. Kendim kaleme alıyordum, en son, hukukçulara
yazdınyordum. Sonraki gerekçeleri, sonunu ben düzenliyordum. Çünkü
hukukçu düz hukuk gidiyor. Düz. İki şey diyor Fransız idare hukuku:
Bir, kamu yararı, iki hizmet kriteri. Eğer bunlar varsa^ boğazınızdan
geçen bir şey yok ise, kişisel çıkarınızda araç olarak kullanmıyorsanız
yönetimi, insanı, aracı, gereci, her şeyi yani yasaklanmamışsa, isterse
yazsın, isterse yazmasın her şeyi toplum için, millet için, halk için, insan
için yapın. İdealist teori bu. Hayatım boyunca bunu yaptım. Ama kanun
da yazmıyor; yazmasın, yasaklıyor mu? Yasaklananı yapmamak önemlL
yasaklanmayanı gelişmelere göre kullanmak,onun için genel olmalı her
şey, onun için her şey tadadi olmamalı, her şey tek tek yazılmamak. Şu
saatte geleceksin, şu saatte oturacaksın, şu saatte de şunu yapacaksın;
ondan sonra sen çağdaş insansın, aferin. Veya insansın, geçmiştir bunlar.
İnsanın tabiatıyla uygun değildir.
Onun için bunlardan da, tabiî bu üç kamu yararı anlayışından
hangisini benimsiyorsanız, hangisine göre yetişmişseniz veya meslek
hayatınız boyunca hangisinin içinden geçmişseniz onda ağırlıklı olmanız
doğaldır. Bakıyorum Şûranın amacına, ben biraz böyle düşünmeye
alışmış bir kişiyim, böyle giderken de böyle bakıyorum. Şûranın amacı:
M adde 5. Türk Millî Eğitiminin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri
almak. Eğitim problemlerini tespit etmek ve bunların çözümü için
teklifler getirmektir. Başka bir şey yok. Yani ben, 1973 yılındaki Millî
Eğitim Temel K anunu’na göre yaygın eğitimin gereklerini yapacağım,
am a ona bağlı kalmayacağım. O 1973’te. Ona bakacağım, onu sistem
analizi yoluyla eleştirmeliyim ve çok yakın söylediğim gibi - bugün
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söyledim yine- Sayın Nişancı yoktu. Öylesine amaçları, ilkeleri, kuralları
var ki, hâlâ geçerlidir. H atırlar mısınız? Açık uçlu notlarım da var belki;
söylememişsem yarın söyleyecektim. Bunlardan ilham aldıkça not
alıyorum ve diyorum ki, inanın, ikinci madde,- Kanundaki amaçlar,
ilkeler- hâlâ geçerli yeni ve açık uçlu gibi bir not alıvermişim bir tarafa.
O kadar güzel kavram lar konmuş ki, kalıcı, değişmiyor hemen. Bazı
kanunlara bakıyorsunuz beş senede on defa değişiyor, bir yılda iki defa
değişiyor, çağrışım yapmasın başka kanunlarla diye söylemiyorum.
Onun için çok ciddi çalışılmıştır ve toplum un tüm ünü ilgilendiren
meselelerde, toplumun insanın mutluluğu umudu ve toplumun güveni
ve geleceği için olan konularda, genellik arz eden konularda, çok dik
katli, titiz ve kalıcı olan bağlayıcı olmayan, yön gösteren amaç veren,
am a insiyatifi yok etmeyen, yetkiyi yok etmeyen, insanın yeteneklerini
olduğu gibi kullanmasına imkân ve fırsat veren, esneklikler, rahatlıklar
olmalı ki, yaratıcı olabilsin insan, üretici olabilsin. İnsan ve kamu yararı,
hizmet kriteri daha iyi gelişerek verimli hizmetler üretebilsin, o insan
diye hazırlıyorum. Bunu bu açıklamalarımı kesinlikle ifade etm ek is
tiyorum ki, sadece kendi şahsî görüşlerimi ifade etm ek suretiyle, çok
verimli, başarılı, biçim için ışık verici, yön gösterici, düşündürücü, yeni
boyutlar kazandırıcı mahiyette seyretmekte olan Şûramızın aynı yönde
devamı, aynı yönde seyri ve birbirini tamamlaması açısından arz ettim,
ifade ettim. Hiç kişisellik yok, bir görüş oldu, ona karşı bir görüş doğdu,
ben de bu arada geneli üzerinde görüşlerimi arz ettim.
Sayın Sıdal, buyurun.
Dr.Cavit SIDAL- Sayın Başkan, değerli eğitimciler, sabrınızı
taşırmamaya büyük özen göstererek iki konuda görüşlerimi ifade et
meye çalışacağım . Bir tanesi dem inden beri burada tartışm akta
olduğumuz H alk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü veya terim olarak halk eğitimi ve yaygın eğitimi konularında
çok büyük hassasiyet gösteren pek çok konuşmacının çıraklık eğitimi söz
konusu olunca aynı hassasiyeti gösterm em iş olduğunu görm ekten
kaynaklanıyor.
Çıraklık eğitimi bir yaygın eğitim değildir. Çıraklık eğitimi bir örgün
eğitimdir, kendine özgü bir örgün eğitimdir. Şartlarına bakalım, belli bir
yaş grubundaki insana hitap eder, eğitim bir silsile takip eder, giriş
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şartlan vardır, belli dersleri almak gerekir, onda başarılı olan ikinci
gruba, başarılı olan üçüncü gruba gider ve her başarı için de mutlaka
kuralına uygun sınav yapılır, değerlendirme yapılır. Aşamaları vardır,
çıraklık aşam asını tam am layan ancak kalfalık aşamasına girebilir,
kalfalık aşamasını tamamlayan usta sıfatını kazanabilir. Onun için
1978’de Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü bu düşünceler nedeniyle
ayrı bir genel müdürlük olarak kurulmuştur. 1983 yılında Yaygın Eğitim
Genel Müdürlüğü ile birleştirilinceye kadar da ayrı kalmıştır.
İkinci konu, izin verirseniz bugün tartışmakta olduğumuz gündeme
gelmek istiyorum. Organizasyon ve işbirliği. Şimdiye kadar iki grubun
raporunu tartıştık,üçüncügruptan biri olduğum içinoradan gelecek olan
rapor hakkında da bir fikrim var. O halde üç grup da organizasyona
ilişkin bazı telkinlerde bulundular. Burada da karara bağlandı, birinci
grubun telkini. O da yaygın eğitim hizmetlerinin yürütülebilmesi için
işbirliğinin ve koordinasyonunönemini vurguladı, neden bu böyledir?
Birincisi şimdiye kadarki uygulamalar zaten bunu zorunlu hale getirdiği
için. İkincisi, başka türlü çözüm olmadığı için, bakalım olaya. Millî
Eğitim Bakanlığında, değerli arkadaşlarım, icra kuruluşları birer düşey
birim olarak düşünülmüştür. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
bir düşey yapıdadır, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü onun yanında bir
düşey yapıdadır. Kız Teknik Öğretim, Ticaret, hepsi. Bu yapı her grubu
kendi içinde bir bakım a otonom bir çalışma içerisine teşvik eder.
İşbirliğinden uzaklaştırır, çalışmaları koordine etmekte ciddî güçlükler
çıkar. Onun için de yaygın eğitim için şimdiye kadar çok büyük çabalar
harcandığı ve en üst düzeydeki sorumludan, mahallinde bu konuda
büyük em ekler veren halk eğitim merkezi müdürlerine kadar çabaların
tümünü alırsak o çabaların karşılığını tam olarak alamamışlardır. Çok
daha iyi hizmet vermek imkânları var iken, bu yapılaşmanın getirdiği
sınırlama dolayısıyla istenen hedefe ulaşılamamıştır. Onun için ben
derim ki değerli arkadaşlarım.
Galiba burada Şûra olarak biz Millî Eğitim Bakanlığı örgütünün bu
düşey dilimlere ayrılma olgusunun yeniden gözden geçirilmesinde
yaygın eğitimi bütün kurum ve kuruluşların birer işlevi, görevi haline
getirm esinde yarar vardır. Bu yapılmadığı takdirde de istediğimiz
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hedefe ulaşmakta çok sıkıntı çekeceğimiz kaantindeyim. Bundan sonra
yapılacak fi tarihinde, eğer sağ kalırsak, bizim de katılmak ümidini
taşıdığımız bir başka şûrada, başka şûralarda aynı konuyu tartışıyor
olacağız, bundan evvel yaptığımız gibi.
Saygılarımı sunarım efendim. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Buyurun Sayın Özdil.
Prof.Dr.İlhan ÖZDİL - Sayın Divan, değerli üyeler, sanıyorum,
biraz da zam anım ı zorlayarak Şûraya geldim. Onun için sesimin
kusuruna bakılmamasını dilerim. Söz almayacaktım, yalnız özellikle o
raporun tartışılmasındaki gidişat beni bir iki noktaya değinmek için
âdeta zorladı. Sorun, Turhan arkadaşımın dediği gibi sadece akademik
değildir. Görüldüğü gibi terimlerle uğraştığımız vakit, aynı zam anda bir
bilim formuyla karşı karşıyasınız ve bu konularda nasıl bu konuları
algılamışsanız, bu konularda ne ölçüde şartlanmışsanız onun dışına
çıkmanız elbette güçleşiyor. Burada ve uzun yılların tecrübelerinden
kaynaklanan, özveriden kaynaklanan, hüsranlardan kaynaklanan bir
boyutu ile duygusal ve hatta saplantı düzeyine varan istekler var.
Tabiatiyle gönül isterdi ki organizasyon raporları bu içerikte gelmesin.
Neden? Çünkü benim Bakanlık dokümanından aldığım mesaj ve ona
göre kendimce yaptığım karalamalar, Sayın Bakanın ve dolayısıyla
Bakanlığın özellikle yaygın eğitim konusunda Millî Eğitim Yasasıyla
düzenlenen ve örgün, yaygın eğitim bütünlüğünü gerçekleştiren bir
yasanın çerçevesinde yaygın eğitim işlevini gereğince yerine getirebil
m ek için özellikle koordinasyon hususunda şey etm iyorum am a
işbirliğinin gerçekleşmesi doğrultusunda kendisine ne gibi param etreler
getirdiği, bu konuda hazırlık yapılması gerekir mi? Kendi içinde biraz
talihsiz bir yaklaşım la o rtaya çıkan bu ra p o rla r aynı zam anda
yaklaşım da da bir yanlışlığı ortaya koyuyor. Biz, kavram, kapsam
konusunu tartışırk en , ben şunu vurgulam ıştım . K avram sürekli
değişkendir, kapsam sonsuzdur. Eğitim de çağın gereği doğrultusunda
m uhakkak geliştirilmelidir. Tabiatıyla çok iyi boyutları sizin önünüze
serecektir. O halde esneklik , sistem bazında, özellikle üzerinde
durulması gereken bir durumdur. Ama konuyu ele alıp da ayrıntıları
gündeme getirdiğiniz zaman, meselelerin böyle bir yanlışlığı ortaya
çıkıyor. Kavram, kapsam tartışılırken, ben şunu vurgulamıştım. Bu
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tartışm alar kaçınılm az oluyor. Oysa yapılan tartışm aların amacı,
fonksiyonları ortaya koymak, bu fonksiyonların amacı araştırm a,
geliştirme. Yaygın eğitim am açlan doğrultusunda çalışmalar yapmak,
oysa fonksiyonların özü, yaygın eğitim tüm sektörler bazında, tüm
kurum lar bazında hepsi örgün olana uyabilir, yaygın eğitim amaçları
doğrultusunda güç kazanır. Bakanlığın hizmet üretebilmesi, bu yapıyla,
tüm sektörel ve kurumsal, bireysel ihtiyaçlara cevap verebilmek için
esnek bazda koordinasyon ekspertiz bazında cevap verebilmek için
gerekli kaynaklan yatarabilmek söz konusu. Bu kaynaklar da sadece
Bakanlığın, Bakanlık için yaratılan kaynaklar olmayacak, var olan
kaynakların kullanılması olacaktır. Bunu yaparken tabiî bilimsel olabil
mek, Sayın Bakanın da üzerinde hassasiyetle durduğu nokta, işte asıl
fonksiyon bu bilimsel yapıyı oluşturabilmek. Bu yapının kendi içinde,
mutlaka sonunda kendi geleneğini yaratan ve kendi geleneğimizde
bulunan bir yapıya dönüşmemesi.
Saygılar sunanm . (Alkışlar)
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Özdil.
Zam an o kadar yetersiz hale geldi ki ne yapacağımızı bulmakta
güçlük çekiyoruz. D aha komisyon var, söz almayan kim kaldı, not
aldıklarımızdan kalmadı. Sadece bir misafirimiz kaldı...
Buyurun Sayın Dixon.
Kenneth DIXON - Sayın Bakan kısa konuşmam, özet olarak 1988
yılında çıkartılan İngiliz Eğitim Reformu Kanunu ile ilgilidir.
Finansm anla ilgili bölümlerinde Reform Kanununun ana teması,
eğitim için yıllık bir bütçe temin etm ek ve bilahare bu bütçenin
harcanm ası ile ilgili kararları mümkün olduğunca bizzat kuruluşlara
bırakabilmektedir.
İngiltere yüksek okul düzeyindeki teknik ve m eslekî eğitim
fin a n s m a n ım d a m e to d o lo ji ve k a r a r l a r a r a s ın d a b ir fa rk
gözetm em ektedir. Eğitim sistem inin belirli ek bursların dışında
dışardan parasal olarak etkilenmesi sınırlandırılmıştır.
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TEMEL FİNANS KAYNAKLARI
M erkezî hüküm et tarafından teknik ve meslekî eğitimin finansmanı
iki kurul tarafından doğrudan üniversite, politeknik ve diğer yüksek
öğretim kurumlarma aktarılır. H er kurumun aldığı para miktarı, öğrenci
sayısı ile konu alanları üzerinden uygun finans kuruluşu ile yapılan
taahhüt ve bunlara ait sözleşmelere dayanır.
Teknik ve meslekî yüksek eğitimin finansmanı, iki ana kaynaktan
sağlanmaktadır; M erkezî hüküm et ve yerel idare:
- M erkezî hüküm et bütün yerel hizmetleri desteklem ek amacı ile
(her yıl) eğitime bir para ayırır, teknik öğretime ayrılan kısmın % 10’u
ise yerel hükümetin eline geçmeden evvel Eğitim Ajanslarına aktarılır.
- Yerel idare ise 2 kısımdan meydana gelen vergilendirme ile
finansmanı sağlar.
(i) 18 yaşından büyüklerden alınan belediye vergisi,
(ii) Bölgedeki bütün işyerleri ve sanayi kuruluşlarından alman mal
vergisi.
Y erel ve m erkezî kaynaklardan elde edilen bu p aralar yerel
idarecilerce bütün eğitim kuruluşlarını finanse etm ekte kullanılır.
Böylece yine yerel olarak;
- H edeflenen öğrenci sayısı,
- Konu alanları,
- Devam tarzlarına göre yapılan stratejik plân gereği.
Yerel yönetim, öğrenci aidatları ile pek birşey kazanmayan yüksek
okulların herbirine bir bütçe ayırır. D aha sonra her yüksek okul idaresi
yerel işverenlerin temsil edildiği yürütme kurulu ile beraber bu bütçenin
değişik kalemlere nasıl dağıtılacağına karar verir.
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YAYGIN ÖĞRETİM METODLARINA YATIRIM
NE DEMEKTİR?
Kamu sektörü harcamaları devamlı olarak gözden geçirildiği için
İngiltere’de teknik ve meslekî eğitim hizmetlerinin amacı birim maliyet
lerini düşürebilmektedir. Gerçi, uzun vadede, birey boyutlarına indiril
miş yaygın öğretim metodları daha ucuza gelecektir, ama başlangıçta
yüksek okulları sıkıntıya sokabilecek bir yatırımı gerektirecektir.
Y aygın ö ğ retim m eto d ların ın kullanılabilm esi için gerekli
finansman; ihtiyacı yüksek okulların ve yerel kuruluşların başvuruları
sonucu m erkezî hükümetçe birer yıllık fon tahsisleri halinde karşılanır.
Örneğin: Bu konudaki ilgili Bakanlıklar: Eğitim, Çalışma, Sanayi ve
Ticaret Bakanlıklarıdır.
- Eğitim Bakanlığı tahsisleri aşağıdaki hususlarda sağlar:
(i) Sınıfların yeniden düzenlenmesi,
(ii) Açık öğretim için piyasa araştırması,
(iii) Bilgi bankaları ile irtibat kurulması,
(iv) Sanayide çalışanların eğitimleri için hazırlık yapılması,
(v) Hizmetiçi eğitimi.
- Eğitim Bakanlığı, m üfredat hazırlam ası ve yaygın öğretim i
uygulayacak kadronun yetiştirilmesi ile ilgili olarak 2 kuruluşu daha
finanse eder.
Bunlar;
(i) Teknik Yüksek Eğitim Müfredatını Geliştirme Birimi,
(ii) Millî Eğitim Teknolojisi Kurumudur.
- Çalışma Bakanlığı Eğitim dairesi teknik yüksek öğretim için şu
konularda bağış yapar:
(i) Öğrenim vvorkshoplarının kurulması,

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim

260

in) M odülleştirme amacı ile derslerin yeniden düzenlenmesi,
(iii) Bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanılması,
(iv) Hizmetiçi eğitimi.
Eğitim Dairesi bunlardan başka "kendi işlerini kurarak" pratik bir
öğrenim modülü içerisinde teknik yüksek eğitim görülmesini de teşvik
eder.
- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ise;
(i) Gezici birimlerin hazırlanması,
(ii) Teknik yüksek eğitim ile girişimciliğin geliştirilmesi,
(iii) Video ders araçlarının hazırlanması,
için malî yardımda bulunur.
DİĞER GELİR KAYNAKLARI
Gelir sağlamak için yüksek okulların yerel sanayie maliyetinin
tamamını veya daha fazlasını alabilecekleri hizmetleri sunmaları tavsiye
edilmektedir. Bu kâr da yeni eğitim şekillerinin gerçekleştirilmesi için
kullanılabilecektir.
Örneğin:
- İşyerinde münferit işverenlerin istihdam ettiği işçiler için özel
hizmetiçi eğitim gereksinimlerini karşılayacak kısa kurslar,
- Yerel sanayie eğitim ihtiyacı analizinin yapılmasında danışmanlık
hizmeti,
- Eğitim Dairesi için eğitim programlarının hazırlanması.
Sonuç olarak üç hususu belirtmek istiyorum:
1. İn g ilte re ’de yakın zam an d ak i dış finans kaynağı tem ini
çalışmaları değişikliğin uygulanmasında itici güç olmuştur.
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Örneğin:
- Yerel idareye tahsis edilen yardımın yüzde 10’u yerel idareye
eğitim ajansı vasıtası ile intikal etmektedir. Bu miktarın geri ödemesi
stratejik plânların formülasyonlarına dayanmaktadır, bu stratejik plân
larda yüksek öğrenim kuruluşları işgücü pazar taleplerine nasıl karşılık
vereceklerini göstermelidirler. Bu tür plânların onayı hizmetlerin yeteri
kadar esnek olarak verilebilmesine bağlıdır.
- İlâve özel kaynakların temini, dış kaynakların bir kısmının sadece
yeni öğrenim metodları uygulandığında sağlanabileceği anlammadır.
- Çünkü dış kaynak temininin zorluğundan dolayı yüksek öğrenim
kuruluşları ile daha yakın bir ilişkiye zorlanm adadırlar.
2. Ancak finansmanın yanı sıra, aynı şekilde önemli olan bir başka
hususda yüksek öğrenim kuruluşlarındaki yönetici kadroların bu
endüstriyel taleplere karşı gösterecekleri yenilik yanlısı yaklaşımlar ve
bu tutum un yüksek öğrenim konusunun tamamı tarafından nasıl
benimseneceği hususudur.
3. Sonuç olarak, yüksek öğretim kuruluşlarında karar alma
mekanizmasını merkeziyetçilikten uzaklaştırarak bu tür değişikliklere
katılıma en iyi şekilde yardımcı olunabileceği görüşü İngiltere’de ağırlık
kazanm aktadır. Böylece kendilerine hareket serbestiyesi verilen bölüm
başkanları veya kurs yöneticilerinin daha esnek ve yaygın bir eğitime
olanak verecek yapıcı bir davranış içine girecekleri daha muhtemel
görülmektedir.
Arzediyor, teşekkür ediyoruz efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Kenneth DIXON’a ve Sayın A takan’a teşekkür
ediyorum katkılarından ve zahmetlerinden dolayı.
Efendim, bir konu kaldı, diğerlerini aldık. Bitti oyladık.
Buyurun Sayın M ert. Dünden bugüne intikal eden, bugünkü
görüşmeler içerisinde sonuçlandırılması için ertelediğimiz Diyanet İşleri
Başkanlığımızın yaygın eğitimdeki yeri ve rolüne ilişkin olarak Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı üyemiz Hamdi Mert, buyurun.
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Hamdi MERT - M uhterem Bakanım, E dirne’den, K ars’a kadar
cephe hizmeti gören millî eğitim ordusunun kurmaylarını, yöneticilerini
en samimî saygılarımla selâmlıyorum. (Alkışlar)
Efendim, temelde bizim için önemli konudur; huzurunuzda arz
edeceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitimi hizmetlerini
yürüten bir kuruluştur. Yaygın olarak devletin resmî bir kuruluşu olarak
bu alanı boş bırakm am ak gerektiğini; boş bırakıldığı vakit daha başka
komplikasyonlar olabileceği de takdirleriniz içerisindedir. Nitekim,
Şûranızın hazırlık dokümanında Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın eğitim
hizmetleri yürüten diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında zik
redilmiş, anılmış, bunu memnuniyetle arz ediyorum. H atta burada
rakam lar verilmiş; şu kadar kursiyer vesaire diye bir bölümünde. Başka
bir bölüm ünde yatırım ve finansm an bölüm ünde de yine ayrı bir
bölümde yer verilmiş, bina sayısı vesairesi zikredilerek. Fakat, üzerinde
görüşmeler yaptığımız Koordinasyon ve İşbirliği Komisyonunun -ikinci
grup- ra p o ru n d a ülkem izde yaygın eğitim hizm eti yapan diğer
kuruluşlar şöyle sıralanabilir denmiş: Birinci bölümün (d) fıkrasında
bakanlıklar teker teker sayılmış, mahallî idareler, belediyeler, köy
idarelerine kadar teker teker sayılmış, özellikle akademik kuruluşlar
sayılmış, köy idarelerine kadar, bağımsız kamu kuruluşları sayılmış,
m eslek kuruluşları, kam u İktisadî kuruluşları, gönüllü kuruluşlar,
hizmetiçi eğitim kuruluşları teker teker sayılmış. Uygulamanın aksine,
uygulamada var olan bir şeyin aksine ve Şûranın hazırlık dokümanının
aksine Diyanet İşleri Başkanlığı bu bölümde unutulmuş, ben öyle kabul
ediyorum. Çünkü bu bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın
eğitim hizm etleri yürütm ektedir. D etayına girm ek istem iyorum ,
hepinizce malum olduğu için saymıyorum, M uhterem Bakanımızca da
malumdur, komisyonca da malumdur. Ancak, bir mülâhaza varsa, ona
değin bir mülâhaza olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa’da yeri
olan, anayasal bir kuruluş. Türkiye Cumhuriyeti A nayasasında Diyanet
İşleri Başkanlığı’na yer verilmiş ve özel bir kanunda gösterilen hizmet
leri yerine getirir hükmü konulmuş. Özel Kanunda da. Bunu da ben
Sayın Bakanıma arz ettim, Anayasa’da adı geçen, sözü edilen özel
Kanun da Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaygın din eğitimini yürütme
görevi vermiş.
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Tabiî Komisyon raporunda Diyanet İşleri Başkanlığının fiilen
yürüttüğü, yürütm ekte olduğu, yürütegeldiği yaygın eğitim hizmetlerini
D iyanet İşleri Başkanlığı’ndan geri alalım, bu yetkiyi geri alalım,
m aksadı kesinlikle yok. O nun için, şimdi D ivana arz ediyorum .
Huzurunuzda oylama gerekiyorsa muhterem Bakanım, oylayarak tak
dirle olacaksa, yaygın eğitim hizmetleri yürüten kuruluşlar bölümüne,
ikinci grup raporun o bölümüne Diyanet İşleri Başkanlığı adının da
girmesi herhalde doğru olur. Aksi halde yeni bir hüküm mü getiriyor?
Y oksa Ş ûra yeni bir teklif mi getiriyor idareye? D iyanet İşleri
B aşk an lığ ın d an bu hizm etleri alalım mı? Bu da m üm kün değil,
Anayasa, diğer kanunlara göre. Özel kanunlara girmiş. Yürüttüğümüz
hizmeti Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak yürütüyoruz.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Komisyon Başkanı.
Prof.Dr.Turhan OĞUZKAN - Sayın Bakanım, m uhterem Şûra
üyeleri, biz bu listeyi Komisyon raporuna Şûra hazırlık dokümanının 56.
sayfasından aynen aldık. Yalnız iki teklif oldu, Millî Savunma Bakanlığı
ve Ulaştırm a Bakanlığı zannediyorum, bunların katılması şeklinde teklif
geldi üyeler tarafından ve sadece bunları kattık. Orjinal liste hazırlık
dokümanının 56. sayfasındadır ve orada da Diyanet İşleri Başkanlığı
zikredilmemiştir. Böyle bir çıkarma aklımızdan geçmez. Zannederim bu
listenin mantığı, Devlet Bakanlığına bağlı olduğu için Diyanet İşleri
Başkanlığı, devlet bakanlıkları adı altında kastedilmiştir. Çünkü diğer
bakanlıkların da onlara bağlı çok çeşitli üniteleri var, onları zikret
m emek için zannederim böyle yapılmıştır; ama dahil edilmek istenirse
komisyonumuzun buna bir itirazı yoktur. (Alkışlar)
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.
Sehven, yanlışlık var. Diyanet İşleri Başkanlığı bir Devlet Bakanlığı
eliyle yürütülür, başka şekilde yapılması mümkün değil, bir yanlışlık
olmuş. Anayasa’nın 136.maddesi açık, okuyup zamanınızı almayayım.
Kanunu getirdim yanıma, burada tartışmalar çıkar diye, M ah
kem eler kararlar falan hepsi içinde; amacına bakıyorum, toplumu
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aydınlatma, ibadet dışında. Onun için ahlâk, inanç, ibadet. Bunu da
geçiyorum. Son çıkan Kanuna bakıyorum, zabıtlara geçiyor diye ifade
ediyorum. Yaygın eğitime ilişkin görevler var, efendim. Müslüman
vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu inanç aykırılıklarının
istism arını önleyici tedbirlerin alınm asını sağlam ak. Bir istism ar
k arşısın d a kim y ap acak o n ları? B ilen yapacak. Y urt dışındaki
yurttaşlarım ızı aydınlatm ak amacıyla gerekli çalışm aları yapm ak.
H erk es dinî, vicdanî k an a atle rin d e serb esttir, A nayasanın ilgili
hükümlerini arz etmiyorum. Kurslar, sem inerler falan falan geçiyorum,
bunların ışığı altında bakıyorum; bizim şu dokümanımızda da var, en
son çıkan Talim Terbiyenin, bunda da var. Bunda da Başbakana karşı
sorumlu, Başbakanlığa bağlı, Başbakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar
bölümünde, Genel Kurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Basın
Yayın ve Enformasyon ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gibi, bunda
da yazılı.Belki bir sayfasında yoktur. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi o
tabloda olmayabilir; am a bu kitaplarda var. Dem ek ki oradan o tabloya
geçmemiş, eksiklikler var, yaptığı faaliyetler ortada, Anayasal kuruluş.
O eksikliğin giderilmesi için oylamaya bile gerek yok. Takdir hakkımı
kullanarak.
Efendim , önergeniz oylandı ve tem enni olarak geçti. İhtiyaç
duyuyorsanız peki. Çünkü önergenizi kabul etmişiz. Sayın Gedikoğlu,
peki, buyurun.
Şevket GEDİKOĞLU- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, or
ganizasyon ve işbirliği konusunda bir önerim oldu benim ve bu da
yıllardan bu yana görülüyor ki, bakanlıklar arasında gerekli işbirliği ve
eşgüdümün yapılamamış olması nedeniyle. 17 yıl önce çıkarılan Millî
Eğitim Temel Kanunu ile ilgili hükümler de belirtilmektedir ki, diğer
bakanlıklarla işbirliği yapacağız; ama bunların gereğince yapılmadığı da
anlaşılmaktadır. O halde gerek bakanlıklar arasında, gerekse öteki
resm î ve özel kuruluşlar arasında gerekli işlerliği ve eşgüdüm ün
sağlanabilmesi için aynı düzeyde olan bakanlıklarüstü, merkezî bir or
ganizasyon, işbirliği kurulunun kurulm asını önerm ekteyim . E ğer
Bakanlığımızca da uygun görülürse, bunun Başbakanlığa bağlı olarak
çalışmasını da yararlı görmekteyim. Tekrar ediyorum, aynı düzeydeki
bakanlıkların kendi aralarında bu işbirliğinin böylesine zorlaştırılması,
öyle görülüyor ki bir üst basam aktan işin ele alınmasının yararlı olacağı
kanısındayım . Öyleki bu, tep ed en başlayan birlik ve beraberlik,
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eşgüdüm, ta köye kadar, köydeki çalışma kamplarına yani elbirliğiyle
diğer bakanlıklarla kurulacak takım çalışmalarına kadar yürütmeleridir.
Eğer bu takım çalışmaları köylerde olamazsa ve olamadığı sürece ilgili
bakanlıkların hepsinin harcadıkları ve gerçekleştirmek istedikleri işlerin
yapılamayacağı açıkça görülmektedir. Bunun için Bakanlığımız -bu
arada bu konu ile ilgili olduğu için söylüyorum- bir yaygın eğitim
politikalarını açık ve seçik saptamalı ve bu arada ulusal ve bölgesel çapta
planlar yapmalıdır.
A k si t a k d i r d e , y a p ıla n ç a lış m a la r d e ğ e r le n d ir ilm iy o r .
Değerlendirm e işi, bilgileri toplama işi gereğince bir disiplin altında
yürütülemiyor.
Gidin İstatistik Enstitüsüne bakın, yaygın eğitim hakkında doğru
bilgi toplam anız mümkün değil. Millî Savunma Bakanlığı birçok halk
eğitim ve yaygın eğitim çalışmalarını yapar ama, onun sesi hiçbir zaman
oraya gelmez. Öteki Bakanlıkların, yaptıkları işlerden kimsenin haberi
yok.
Şimdi, izin verirseniz bu dağınıklık bu savurganlık, bu işbirliğinden
eşgüdüm den yoksun, ülkeyi baştan sona katlıyan böyle bir eğitim
alanını, böyle sadece bakanlıkların teker teker, çalışmalarını görüyoruz
ki, B a k a n lık iç in d e d a h i b a z ı e ş g ü d ü m v ey a iş b ir liğ in d e
anlaşamamazlıklar pftıyor.
B enim önerim , Bakanlığım ızın, ele aldığı bu yaygın eğitim
hareketini kısa bir zamanda daha verimli yapabilmek ve ülkeye bunu
m aledebilm ek için böyle bir kurulu, ülke çapında örgütlenm enin
yapılmasını uygun bulmaktayım.
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Temenni kararları alınmıştır. Diğer
komisyon raporuna geçmeden önce bir hususu açıklığa kavuşturmak
gerekiyor. Bir müfettiş arkadaşımızın oradaki emsal hakkında görüşü
olmuştu. O görüşü tekrarlattık, gereksizliğine karar verdik. Bu kararı
oylayayım mı?
Şimdi, arkadaşımız haklı olarak, bu önerge iyi niyetle yazılmış,
gelişen dünya içinde... Efendim?...
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BİR UYE - (Yerinden konuşmalar anlaşılmıyor.)
BAŞKAN- T eşekkür ederim , anladım . Şimdi, okuduğum için
biliyorum; eğitimde bulunuyor musunuz diyecektim. Sokaktaki vatan
daşın dahi birbirinin hakkına saygılı olmasını, insanca davranmasını,
insan ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlıyorum; ama, bakın bir madde
bir ark a d a şım ız ta ra fın d a n yabancı ü lk e le rd e bir b aşk a tü rlü
aleyhimizde kullanılabilecek şekilde algılanabilir, diyor. D em ek ki, öyle
anlaşılmalara da sebep olabilecek. Bizim millî eğitim mensupları, millî
eğitim sistemi içinde olanlar ya da insanla ilişkisi olanlar bilirler ki, insan
sevgisi bir numaradır. Eğitimin amacı hep ona dönüktür; uygulamada
olur olmaz, yeterli olmuyor falan.
Bakarsınız Millî Eğitimin Temel Amaçlarında bu var, hem en size
okuyayım: Yaygın eğitim le ilgili kanunun birinci m addesinin bir
paragrafını. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel am açlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak gidiyor. Amaçları aynen uygulamak
lâzım. Artık, bütün m üfredat programlarımıza baksanız; buna ilişkin
hükümler görürsünüz, o yüzden bu, yanlış anlam alara sebebiyet verecek
bizim aleyhimizde kullanılabilecek bir araç olacaksa; -çünkü, sizin
amacınız o değil- bunun tüm ünden çıkarılmasında yarar var.
Bu sene Türkiye’de bütün okullarda sevgi projesi başladı, biliyor
sunuz. Öğretm enler arasında dahi sevgi, saygı, hoşgörü, hak, adalet
kavramları üzerinde. Onun için hiç gereği yok, iyi niyetle yaptığınız bir
şey için araç olmayalım.
Ç ık a rılm a s ın ı m ü z a k e re te k lifi o la ra k k a b u l e d iy o ru m .
Çıkarılmasını oylarınıza teklif ediyorum. O nedenle; kabul edenler,
etmeyenler. Kabul edilmiştir. Tümü çıkarılsın. (Alkışlar)
Şimdi, Sayın Profesör Doktor... Afedersiniz.
Efendim, yapılacak bu görüşmenin ışığı altında aldığımız kararlar
neler, onun ışığı altında yapmak üzere bize vereceğiniz yetkiyle birlikte
kabulünü oylarınıza sunuyorum.
K ab u l e d e n le r... E tm e y e n le r... K abul ed ilm iştir. R a p o ru
hazırlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

YAYGIN EĞİTİMDE ORGANİZASYON VE İŞBİRLİĞİ
İLE İLGİLİ KARARLAR

(Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu iki ayrı
grup halinde çalıştığından ve Genel Kurul’a iki rapor sunulduğundan I.
Bölümde yer alan kararlar ile II. Bölümde yer alan kararlar ayrı ayrı
tartışılmış olup, II. Bölümde yer alan kararların I. Bölümün eki olarak
kabulü Genel Kurul’ca uygun görülmüştür. Kararlar ile ilgili bölümler
bu sistematik içinde verilmektedir.)

I. BÖLÜM

A. GENEL KURULCA KOMİSYON RAPORUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
1.
Komisyon roporunun Mevcut Durum bölümlerinde yer alan
"Ülkemizde yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kuruluşlar" kısmına
Diyanet İşleri Başkanlığı ilâve edilmiştir.
B. KA RARLAR
1. Yaygın eğitim yapan bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlar
arasında etkili ve verimli koordinasyon ve işbirliği sağlanabilmesi için
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 42. maddesinde öngörülen
yasa yerine yaygın eğitimi her yönü ile düzenleyen genel bir yaygın
eğitim yasası acilen çıkarılmalıdır.
2. Koordinasyon ve işbirliği hem millî, hem de mahallî seviyede
düzenlenmelidir.
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3. M illî seviyede işbirliği yapılacak resm î ve özel kurum ve
kuruluşların tem silcileri Millî Eğitim B ak an ı’nın çağrısı üzerine
toplanmalı ve bu kurulun sekreterya işleri Millî Eğitim Bakanılığı’nca
yürütülmelidir.
4. İşbirliği kurulları il’de Valinin, ilçede kaymakamın çağrısı üzerine
toplanmalı, sekreterya işleri illerde halk eğitimi başkanlığı, ilçelerde
halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından yürütülmelidir.
5. İl ve İlçe Koordinasyon ve İşbirliği Kurullarında halk eğitimi
başkanlan ile halk eğitimi merkezleri müdürleri tabiî üye olmalıdır.
6. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaygın eğitim hizmeti veren
b irim le r a r a s ın d a k i k o o rd in a s y o n s a ğ la n a ra k , ö rg ü n eğ itim
im kânlarından faydalanamamış kimselere, temel, tekâmül ve ihtisas
eğitimi verm ek üzere;
a. Yaygın Eğitim Danışma Kurulu oluşturulmalıdır.
b. Danışma Kurulu teklifi uygulamaya dönüştürülerek sekreterya
işlem leri Türkiye seviyesinde Ç ıraklık ve Yaygın Eğitim G enel
Müdürlüğü, illerde Halk Eğitimi Başkanlığınca yürütülmelidir.
7. Yaygın Eğitim Enstitüsü yaygın eğitim yapan bakanlıklara, diğer
kurum ve kuruluşlara, program geliştirme, bilgi toplama, araştırma
yapma, personel yetiştirme gibi konularda teknik hizmetler sunacak bir
yapıya kavuşturulmalıdır.
t

8. M eslek kazandırıcı yaygın eğitimin daha verimli bir şekilde
geliştirilmesi için 1739 sayılı Kanunun 14. m addesinde yer alan meslek
k a d e m e le ri ve bu k a d e m e le rd e çalışacak ların unvan, yetki ve
sorumluluklarını belirleyecek yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
Bu yeni mevzuat, eğitimcilik yapanlar arasındaki psikolojik iyileştir
m elere yol açacağı gibi eğitim program ları ve eğitim seviyeleri
arasındaki standardizasyon da sağlanmış olacaktır.
9. İllerde yaygın eğitim hizmetlerinin verimliliğini arttırm ak için
yeni kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadrolara atanacak uzmanlar ildeki
bütün yaygın eğitim kurumlarına teknik hizmetler sunabilmelidir.
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10. Halk Eğitimi Başkanları ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin
görev, yetki ve sorum lulukları yeniden belirlenmeli ve yönetmelik
hüküm lerine bağlanmalıdır. Bu görevlilerin yetkileri mahallî ihtiyaçlara
cevap v ereb ilecek ve m ahallî kaynakları kullanabilecek şekilde
arttırılmalıdır. Halk Eğitimi Merkezleri; program geliştirme, uygulama,
değerlendirm e gibi alanlarda daha geniş serbestlik içinde çalışabilmelidirler.
11. Yaygın eğitimde, bu eğitimin özelliklerine uygun bir teftiş sistemi
ile program değerlendirm e sistemine gidilmelidir.
12. Kalkınmada öncelikli yörelerde özellikle bu bölgelerdeki yaygın
eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi konusuna öncelik verilmelidir.
Çevrenin sosyal ve ekonomik özelliklerine göre bu bölgeler için özel
program lar hazırlanmalıdır.
13. Halkım ıza her türlü eğitim aracı ile yaygın eğitim hizmeti
götürülmeli, bu arada TV ile eğitim ve halk eğitimi yayınları özellikle
ele alınmalıdır.
14. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın millî kültür ve gelenek
lerimizle olan bağlarını korum aları ve güçlendirmeleri için, yaygın
eğ itim h iz m e tle ri e tk ili b ir b içim d e bu v a ta n d a ş la rım ız a da
ulaştırılmalıdır.
C. TEMENNİ KARARLARI
1. Kitle iletişim araçlarının (özellikle radyo ve televizyonun) Millî
Eğitim B akanlığının aktif teşebbüsü ve işbirliği ile demokrasi fikrini
geliştirici çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
2. Yaygın eğitim politikalarını belirlemek ve bu eğitimi yapan resmî
ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini
sağ lam ak ile görevli olacak M E R K E Z İŞ B İR L İĞ İ K U R U L U
kurulm alıdır, ilgili bakanlık tem silcilerinden oluşacak bu Kurul,
Başbakanlığa bağlı olmalıdır.
3. Halk Eğitimi Başkanlığı ve Halk Eğitimi Merkezi isimleri"Yaygın
Eğitim Başkanlığı" ve "Yaygın Eğitim Merkezi" olarak değiştirilmelidir.
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4.
Yüksek öğretim kurum lan toplum ve çevreye götürdükler
yaygın eğitim faaliyetlerinin ve fonksiyonlarının bir değerlendirmesini
yapm alı, toplum a yaygın eğitim yolu ile en geniş şekilde hizm et
götürmeyi am açlayarak gerekli tedbirleri almalıdır.

II. BÖLÜM
A. GENEL KURULCA KOMİSYON RAPORU ÜZERİNDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Yoktur.
B. KARARLAR
İLKE
1. Yaygın eğitim ihtiyaç türlerinin özelliklerine göre bütün kamu ve
özel lkuruluşlar program geliştirme ve eğitim uygulamalarında yer
alabilmelidir. Koordinasyon, ihtiyaç sahibi kitlenin özelliğine göre hem
eğitimi veren, hem de eğitimi alan tarafa asgarî külfet yükleyecek, fakat
azamî hizmet arzına sağlanacak düzeyde tutulmalıdır.
Yeniden düzenlemede;
a) Bakanlık içi koordinasyon ve işbirliği,
b) Bakanlık dışı koordinasyon ve işbirliği,
nin sağlanmış olması dikkate alınmalıdır.
YAYGIN EĞİTİM KURUMU KURULMASI-GÖREV KAPSAMI
2. Mevcut Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğünün adı,
"Yaygın Eğitim Kurumu" şeklinde değiştirilmeli ve mevcut yapı kuruma
dönüştürülmelidir.
a. Mevcut Halk Eğitimi birimi;
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(i)
. Genel kültür, sosyal, aile, vatandaşlık , demokrasi ve benzeri
eğitim fonksiyonlarını.

(ii)
. Temel ve ileri düzeyde okuma-yazma, tamamlama eğitimi
fonksiyonlarını.
(iii) . Serbest zaman ve ek gelir için beceri eğitimi fonksiyonlarını
gelişen ihtiyaçlara göre ayrı ayrı düzenlemelidir.
b. Mevcut çıraklık eğitimi birimi; îş yerlerinde yapılan temel meslek
eğitimine destek sağlamak ve çok daha geniş kitlelere eğitim vermek
amacıyla geliştirilmelidir.
c. Millî Eğitim Bakanlığı diğer dairelerin örgün eğitim yanında
yürüttüğü meslekî yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koor
dinasyonu birimi tesis etmelidir. Bakanlık koordinasyon ihtiyacını azal
tacak tedbirler almalıdır. (Temel meslek eğitimine olan talebin patlama
yapması halinde, örgün meslekî eğitim kurulularının zaten işletmelerde
eğitim yaparak bir yaygın eğitim yöntemi kullandığı dikkate alınmalı ve
teknisyen yetiştiren kısımları hariç, diğer kısımları ortaokul mezunu
herkese açık yaygın eğitim kurum lan olarak çalışabilmelidir. Bakanlık,
bu birimlerini bugün sahip oldukları İdarî statülere paralel birimler
halinde Yaygın Eğitim Kurumu ile ilişkilendirebilmelidir.)
d. Millî Eğitim Bakanlığı dışında yürütülen yaygın eğitim faaliyet
lerinin izlenm esi, desteklenm esi ve geliştirilm esi için bir birim
kurulmalıdır.
3.Yaygın eğitim K urum u’nun Bakanlıkla ilişkileri, yetki paylaşımı,
hangi konularda Bakanlık kararları, hangi konularda karar yetkisine
sahip olacağı ve koordinasyon yetkilerinin kapsamı ayrı bir mevzuatla
belirlenmelidir. Bunu yaparken yaygın eğitimin ihtiyaca göre esnek,
çevreye ve taleb e yönelik eğitim tarzı olduğu dikkate alınarak,
K urum ’un hızla karar alacağı ve alt ve taşra teşkilâtına ve diğer
kuruluşlara kendi yörelerinde koordinatörlük ve düzenleyicilik görevi
yanında daha fazla yetki devri yapabileceği bir yapıya ihtiyaç olduğu
gözden uzak tutulmamalıdır.
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4. İl ve İlçe Halk Eğitimi Plânlama ve İşbirliği Kurulları, mevcut
h alk eğ itim i ( g en el + b e c e ri + k en d in i g e liştirm e ) k u rsla rın ın
plânlanması ve merkezce gerekli görülenlerin, merkezî sınav ve bel
gelendirm elerini yürütmekle görevli olmalıdır. Çıraklık ve Meslekî
Eğitim Kurulları istihdama dönük m esleklerde eğitim, uygulamalı
eğitim, program teklifleri, mahallî program boyutunun geliştirmesi ve
izlemeden sorumlu olmalıdır. Ayrıca, merkezî sistemin kararlarının
taşradaki yetkili uygulayıcısı olabilmelidirler. Devlet B akanlığınca
kurulmuş bulunan beceri eğitimi kurulları, fonksiyonlarını kaybettik
lerinden kaldırılmalıdırlar.

5.
Yaygın Eğitim K urum u’nun yönetimi hedef kitlenin özelliklerine
göre düzenlenmelidir.
a. Kurumun ilgili birimi konulmuş genel ilkeler doğrultusunda
genel, kültürel yaygın eğitimde benimsenmiş ilke ve kurallara göre,
resen hareket edebilmeli, bu faaliyetlere eğitim malzemeleri ve ben
zeriyle destek sağlamalı, bu tür kursların yapılması için kurum a bilgi
vermek yeterli olmalıdır. Kurs sonuçlarının değerlendirilmesi gereği
bulunmamalıdır.
b. Bütün vatandaşları okuma-yazma ve tam am lam a eğitiminden
geçirdikten sonra dileyenlere ileri düzeyde hızlı okuma, anlama, yazma,
düşünme vb. eğitim fonksiyonu Bakanlığın bu konularla görevli örgün
eğitim birimleriyle işbirliği halinde ve bu birimlerin ilkelerine göre,
yürütülmelidir.
c. Beceri eğitimi: Çırak -kalfa eğitimi ve meslekî yaygın eğitimde
ise, Kurum:
(i) . Talep ve ihtiyaç piyasasının organlarıyla yüzyüze tutabilecek

(ii)
. Yaygın eğitim yapan diğer kuruluşlarla eğitimi geliştirme
anlayışıyla koordinasyon ve işbirliği yapabilecek,

(iii)
. Millî Eğitim Bakanlığı meslekî eğitim birim lerini piyasa
şartlarında, birlikte koordinasyona teşvik edecek^drşa* açık bir^önetim
tarzına ihtiyaç vardır. Bunun için 3308 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan
mevcut Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu, yaygın eğitim yapan bütün
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kuruluş temsilcilerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı beceri, çırak ve meslekî
örgün ve yaygın eğitim birimi temsilcilerini de içine alan bir meslek
eğitimi genel kuruluna dönüştürülmelidir. Burada Türkiye’nin beceri ve
m eslekî eğitim ihtiyaç ve uygulam alarıyla ilgili tavsiye kararları
alınabilmek, bu Genel Kurul, Yaygın Eğitim Kurum u’nun yönetim
kurulunu seçmelidir.
d. Yönetim Kurulu 2+1 + 1 (üçlü katılım) yapısında kurulmalıdır.
İki kam u kesim i (te rc ih e n M illî Eğitim B akanlığı ve Ç alışm a
B akanlığı)tem silcisi, bir işveren, bir işçi tem silcisi veya bunun
katlarından oluşmalıdır. Başkan Millî Eğitim Bakanlığından olmalıdır.
Yönetim Kurulu:

(i)
.Kurumun yapacağı veya yaptıracağı beceri, çırak-kalfa,meslek
yaygın eğitim standartlarını tesbit etmek,
(ii) . Eğitim programı çerçevelerini belirlemek,

(iii)
. Kurumun vereceği eğitim yetkisi izinlerinde aranacak asgar
şartları belirlemek,
(iiii). Kurs tam am lam a belgesi almış olanları merkezî sınavlara
girmeye teşvik etmek,
(iiiii). Yılda bir kere Genel Kurula Türkiye’de meslekî eğitim
ihtiyaç ve faaliyetleriyle ilgili geniş bir rapor ve teklifler sunmak; Genel
Kurulca onaylanan raporları başta Bakanlık olmak üzere, bütün ilgili
mercilere sunmak,
gibi görevlerle yükümlü olmalıdır.
(iiiiii),Yönetim Kurulu Özel Kalemi veya Sekreteryası; diğer
görevleri yanında, yılda bir defa çıkarılacak ayrıntılı yaygın eğitim
raporunu hazırlamakla görevli olmalıdır.
e. M illî E ğ itim B ak an lığ ı teftiş k ad ro su n a yaygın eğitim
kurulularının denetlenmesinde görevlendirilmek üzere yeterli sayıda,
bu alanda yetişmiş Bakanlık Müfettişi atanmalıdır.
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6.
Mevcut Yaygın Eğitim Enstitüsü; Yaygın Eğitim Kurum un
destek sağlayacak, çeşitli teknik fonksiyonları yeterli şekilde yerine
getirecek bir kurum olarak geliştirilmelidir. Bu fonksiyonlar şunlar
olmalıdır :
a. Yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi ve program geliştir
meye destek,
b. S ta n d a rt eğitim p ro g ra m la rı g e liştirip , (işlem leri hızla
tam am ladıktan sonra) bunları isteyen kullanıcılara sunmak; eğitim
takımları geliştirip satmak,
c. Bilgi, istatistik toplam ak; bilgi bankası kurm ak, bilgileri
kullanıcılara aktarmak,
d. Yaygın eğitim alan ların d a araştırm alar yapm ak ve/veya
yaptırm ak, yapılan araştırm alara katılm ak, sonuçların izlenm esi
araştırmalarını yürütmek,
e. İşletmelerdeki usta eğiticileri yetiştirmek,
f. Kurum personelinin hizmetiçi eğitimini yapmak,
g. Yaygın eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesine
yardımcı olmak,
ğ. Yaygın eğitim teknolojilerini geliştirmek,
h. Psikoteknik laboratuvarlar kurm ak, işletmek, kurulm asına
yardımcı olmak,
ı. Rehberlik faaliyetlerine destek olmak,
i. Uzaktan eğitim birimini kurup, ihtiyacı olan birimlerin kullanımı
için işletmek,
j. U luslararası düzeydeki araştırm aları izlemek ve çalışmalara
katılm ak ,
k. Yayın faaliyetlerini yürütmek.
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PİYASANIN MESLEK STANDARTLARININ ORTAYA
KONMASI
7. Türk işveren kuruluşları, meslek niteliği ihtiyaçlarını, meslek
çeşitleri ve kademeleri itibariyle Türkiye çapı için geçerli olmak üzere,
resmen ortaya koymalıdırlar. Teknolojide meydana gelen gelişmelerin
Türkiye’nin ekonomisine yansımasını izleyerek, bunların mesleklerde
yapacağı değişiklikleri belli aralıklarla Türkiye açısından gözden geçirip,
taleplerine ilâve etmelidirler.
8. Türkiye piyasasında kullanılan mesleklerin, iş ve görev tanımları
tam am lanıp (işletme bazında, ilâvelere açık olmak kaydıyla) meslek
sınıflandırılm asına gidilmelidir. Bu konuda U luslararası Çalışma
Teşkilâtı ve U N ESC O ’nun yayınlamış olduğu uluslararası meslek ve
eğitim tasniflerine uyulmalıdır. Bunların Türkiye’ye uyarlanm ası
Çalışma Bakanlığı’nca, işveren verilerine dayalı olarak yapılmalıdır.
9. Bu tanım lara dayalı görev, yetki, unvan, sorumluluklar, her mes
lek ve meslek kadem esi için belirlenmeli, belli aralıklarla gözden
geçirilmelidir. Bu da işveren verilerine göre, işveren artı Çalışma
Bakanlığının bir hizmeti olarak Türkiye’de devamlı yapılmalıdır.
10. Bütün bunlar "Piyasa Meslek Standartları" m ortaya çıkaracak
şekilde bir araya getirilmeli; Çalışma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde
çalışacak bir kurul, (Millî Eğitim Bakanlığı,işçi, işveren, ilgili meslek ve
ilgili kuruluşların katılımıyla) tarafından tesbit ve ilân edilmelidir.
MESLEKÎ EĞİTİM STANDARTLARININ ORTAYA
KONMASI VE UYGULANMASI
11. Yaygın Eğitim Kurum u Yönetim Kurulu meslekî eğitim
programlarının hazırlanmasında dikkate alınmak üzere meslekî eğitim
standartlarını tespit ve ilân eder. Bu tespitlerde öncelikle ülke çapında
geçerli piyasa meslek standartlarını dikkate almalıdır; ayrıca eğitim
ilkeleri, yurttaşlık ve iş ahlâkı bilgileriyle desteklemek suretiyle meslekî
eğitim standartlarını belirlemelidir.
12. Temel meslek eğitimi için belirlenen bu standartlar, farklı
uygulama yöntemleriyle de olsa, çırak, kalfa, meslekî yaygın ve örgün
eğitimde ortak olarak uygulanmalıdır.
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Böylece çırak, kalfa, yaygın ve örgün eğitimden aynı mesleğin, aynı
kadem esi için aynı nitelikte eğitilmiş olanlar meslekî açıdan eşit
geçerlilik kazanabileceklerdir. Eğitim tarzları arasında yatay ve dikey
geçişlilik için zemin, meslekî eğitim standartlarıyla belirlenmiş olacaktır.
13. Meslek eğitimi standartları ele alınarak eğitim program ları bir
çekirdek meslek etrafında toplanmış, ek bilgi ve m esleklerden oluşmuş
"m eslek küm eleri" şeklinde düzenlenm elidir. Ç ekirdek m esleğin
eğitiminden sonra, diğer nüvelerin seçilmesi için esnek seçim imkânı
bulunmalıdır. Ve her ilâvenin, yani modül için ayrı değerlendirme
yapılabilmelidir. Böylece piyasaya hızla inilmiş ve eğitilmiş insangücü
verilebilir ve isteyen her an ilâvelerle kendi mesleğini geliştirip tam am 
layabilir.
14. M eslekî eğitim standartları ve m odüllü m eslek küm eleri
uygulanırken yöre, mahal veya özel ihtiyaç gruplarının ihtiyaçlarına
göre, ilâveler veya uyarlamalar için esneklik imkânları bulunmalıdır.

15.
T alim ve T erbiye K urulu, m eslekî eğitim p ro g ram ların
onaylarken, sadece çekirdek-nüve programları onaylamalı, modüllerin
onaylanması ise, Kuruma bırakılmalı, mahallî ihtiyaçlar için geliştir
meler m ahalde yapılıp uygulanmalıdır.
16. Eğitimi yapan kurumlar, isterlerse kurum değerlendirmesi
yapabilm eli ve tam am lam a belgesi, verebilm elidirler. Ancak, bir
görevleri de öğrencileri ülke çapında merkezî şekilde yapılacak meslek
sınavlarına girmeye teşvik etm ek olmalıdır.
17. Beceri eğitiminde ise, pek çok beceri ayrı bir iş olarak istihdam
edilebilme imkânına sahip olmayacağından, piyasa meslek standartları
içinde yer almayabileceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim
Kurumu, beceriler için asgarî standartları, bu sahalarda görev yapan
kuruluşları katarak belirlemeli, ilânını yapmalıdır. Bu sahalarda çalışan
kuruluşlara başlangıç safhasında eğitim izni vermek yerine bu eğitim
programlarını hazırlayıp, yaymayı, bedeli mukabili vermeyi tercih et
melidir. Denetim, program lar tam am landıktan sonra piyasaya giriş
belge isteyenler için yapılmalıdır.
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18. Meslek eğitim standartları fiilen mal ve hizmet üretimi yapacak
meslek kadem eleri için -yarı vasıflı işçiden yüksek teknikere kadar olan
kısmı kapsayacak şekilde- mutlaka konmalıdır. Üretimi, fiilen yapacak
kesim olmayan, yani üniversite eğitimli mesleklerde,,yaygın eğitim ve
yaygın eğitim standartları her üniversitenin kendine bırakılmalıdır.
Çünkü, bu kadem e m esleklerde talep çok özel durum lar ortaya
çıkarmaktadır.
19.
Y e n id e n d ü z e n le m e ç a lış m a la rın d a y ü k se k ö ğ re tim
kurum larıyla, yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülm esine elverişli
kurum ve kuruluşların yaygın eğitim yapma ve bu faaliyetlere katılma
veya katkıda bulunma yükümlülükleri belirtilmelidir. Bu konuda gerekli
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması hususu özendirilmelidir.
EĞİTİLMİŞ İNSANGÜCÜNÜN İSTİHDAM PİYASASINA
GİRİŞİNİN DÜZENLENMESİ
20. M ezunların değerlendirilmesinin Türkiye çapında yapılması ve
ülke çapında geçerli belgelerle piyasaya çıkmaları hem iş talep edenler,
hem işverenler açısında bir güvence sistemi biçiminde geliştirilmelidir.
21. Çırak ve kalfaların meslekî ehliyet belgeleri, Türkiye çapında
asgari bilgi-beceri gereklerine bağlanmalı, il ve ilçe çıraklık meslek
eğitimi kurulları tarafından aynı normlarla, merkezî özellikli sınavlarla
değerlendime ve belgelendirme yapılmalıdır. Kurulların, özel takdir
yetkisi bulunmamalıdır.
22.. Beceri eğitiminin koordinasyonu, bu becerilerden belge almak
isteyenlerin il ve ilçe halk eğitimi kurulları tarafından yapılan ve asgarî
şartları merkezce belirlenen sınavlar suretiyle yürütülmelidir. Belge
almak istemeyenler için ayrı bir takibe gerek olmamalıdır.
23.
Meslekî yaygın eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, hem istih
dam piyasasının, hem eğitim kesiminin ortak katıldığı özel bir merkezce
belirlenmiş kural ve normlarla yapılmalıdır. Meslek standardı kurulu,
ülke çapında yeknesaklık sağlamak için sınav kurullarının, sınayacakları
hususları, sınav standartlarına bağlamalıdır. Bu sınavlar belli aralıklarla
ülke çapında, aynı günde yapılmalıdır. İl merkezlerinin imkânları fizik
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olarak kullanılmalı, sınav heyetleri merkezî standart tespiti kurumunca
görevlendirilmelidir.

24.
Sınavlar sonucu verilecek belgeler "meslekî ehliyet belgesi"
olarak piyasaya taraf olan bu kesimlerle birlikte ortak olarak veril
m elidir. (istihdam edecek tarafın da onayı ile işbirliği sağlanmış
olmalıdır.)

25.
Çalışanların mesleklerinde ve meslek kadem elerinde (he
meslek için) görev, yetki, sorumluluk, unvan ve benzeri durumları
piyasa tarafından düzenli belirlenmeli; meslek standartlarıyla birlikte
ilân edilmelidir. Gereğinde bu unvan ve yetkiler meslek belgesi üzerinde
de gösterilebilmelidir.
26. Örgün- yaygın eğitim arasında yatay ve dikey geçişlilikler ve
tam am lam a şartları, bu şekilde denklik sağlanmış meslek standartlarına
bağlı m eslekî eğitim stan d artları, m eslekler için, m eslek sınavı
standartları ve belge denkliği ile sağlanmalıdır.
MESLEK VE İŞGÜCÜ İHTİYACININ TESBİTİ
27. Y ö re le re ve s e k tö rle re g ö re, m e sle k le rd e in san g ü cü
ihtiyaçlarının tesbitinde;
a. D evlet P lânlam a T eşkilâtı, kalkınm a hedefleriyle uyumlaştırılmış, uzun vadeli ihtiyaç tahminlerini vermelidir.
b. O rta vadeli ihtiyaçlar için alandan gelen bilgilerle düzeltilmiş,
orta vade tahminleri D PT ’ce sağlanmalıdır.
c. Kısa vadeli ihtiyaç ve talepler İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından
belli aralıklarıyla, (6 ay) yayınlanmalıdır.
HİZMETİÇİ EĞİTİME DESTEK TEŞKİLÂTI KURULMASI
28. Kamu kesiminde ilgili kuruluşların hizmetiçi eğitimi ile ilgili
görevleri kanunla belirlenmiştir. Devlet Personel Dairesi ile işbirliği
yapmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığına bu konudaki sonuçların bilgi
akımı sağlanmalıdır.
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29. Özel kesim işvereninin m uhatap olduğu kuruluş ise, Çalışma
Bakanlığadır. Bunun için her firmanın özel eğitim ve ortam şartlarının
değerlendirilm esine ve denetlenm esine Millî Eğitim Bakanlığı gir
memelidir. Hizmetiçi eğitime destek çalışmaları, Çalışma Bakanlığında
kurulacak yeni ve yönetim kuruluna işverenin dahil olacağı bir hizmetiçi
ileri meslek eğitimine destek birimi yoluyla sağlanmalıdır.
Bu kuruluş;
a. Millî Eğitim Bakanlığına istatistikî bilgi ve eğitim sonuçlarını
vermelidir.
b. Millî Eğitim Bakanlığının temel eğitim ilkelerine uyulmasını
takip etmeli ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bilgi vermelidir.
c. Çalışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının alt yapısını kul
la n a ra k e ğ itim d e ste ğ i sağlam ayı iste rse , b u n u M illî E ğitim
B akanlığından bedeli karşılığında temin edebilmelidir.
30. H izm etiçi eğitim , işverenin görevi olduğundan Çalışm a
Bakanlığı işverene bu konuda destek sağlamak amacıyla, kendi
im kânları yanında, işveren katkısını sağlam ak için düzenlem eler
yapmalıdır.
31. İşletmeleri kendi hizmetiçi eğitimlerini takibe teşvik için, özel
bir hukukî düzenleme ile teşvik ve destekler ayrıca sağlanmalıdır.
C.TEMENNİ KARARLARI
1.
TRT, basın, sinema, video-film yapımcıları ve kulüpleri başta
olmak üzere, düzenli olmamakla birlikte yaygın eğitim yapan tüm
kurum ve kuruluşlar, Türk toplumunun millî ve manevî değerlerine
uygun davranm a ve toplum un gerçek ihtiyaçlarına cevap verme
açısından sürekli olarak gözönünde tutmalıdır. Bu kurum ve kuruluşlar;
okulun ve ailenin verdiği olumlu eğitimi destekleyici, güçlendirici
biçimde davranmaya özen göstermelidirler.
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2.
Aktif görev yapan gönüllü kuruluşların yaygın eğitim faaliyet
lerin in d ah a etkili olm asını sağlayacak şekilde o rganizasyonu
gerçekleştirilmelidir.
3.
İlk defa işe alman personelin; işyerine uyumlarının sağlanması,
işve çevre ilişkileri ve iş ahlâkı konularında bilgilendirilmelerine yönelik
hizmetiçi eğitim faaliyetlerine bütün kurum larda ağırlık verilmelidir.
4.
Yüksek öğretim kurumlarmın çağdaş eğilimler doğrultusunda
yaygın eğitim etkinliklerine katılması özendirilmeli ve bu doğrultuda
yüksek öğretim sisteminde "açık üniversite", "yetişkinler üniversitesi" ve
"üçüncü çağ üniversitesi" gibi yeni yüksek yaygın öğretim kurumlarmın
oluşturulmasına gidilmelidir.

YAYGIN EĞİTİMDE
YATIRIM VE FİNANSMAN

YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM VE FİNANSMAN
KOMİSYONU RAPORU

Komisyon Sözcüsü: Prof.Dr.Sait SEVGENER

KOMİSYON SÖZCÜSÜ - Başkan, basının sayın mensupları,
XIII.Millî Eğitim Şûrasının sayın üyeleri ve müşahitleri.
Sözlerime başlam adan evvel, bizleri dinlemek için İşbirliği ve O r
ganizasyon Komisyonu adına dört saat beklediğiniz için Komisyondaki
88 arkadaşım adına sizlere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bundan
sonra da bir yarım saat dinleyeceğiniz için de teşekkürlerimi arz etmek
isterim. (Alkışlar)
Millî Eğitim Bakanlığı’nm dışında, bir üniversite yöneticisi olarak
para konusunda, beklemenin ne olduğunu bilen bir kişi olarak ve bir
yönetici ile birlikte burada bulunduğumuz bir ortamda, bu beklemenin
yararlı olacağı kanısındayım. Ama, şunu da açıklıkla belirtmek istiyorum
ki, ben hakikaten yorgunum, sizler de yorgunsunuz; bu konuları nasıl
birlikte tartışacağız, konuşacağız onları da yüce kurulun takdirlerine arz
ediyorum. Ama, görevimizi yaptık ve bunu da size sunmayı bir görev
olarak bileceğiz.
Şunu da açıklıkla söylemek istiyorum, sözlerime başlamadan önce;
-bunu gündem dışı olarak kabul edin Sayın Başkan- müsaade ederseniz,
şu ana kadar hiç konuşmadım kişisel olarak.
42 dakika alacağım var, bir Türkiye Cumhuriyetinin bir profesörü
olarak, beni yetiştiren bu ülkenin bir profesörü olarak. Nedenini
sormayın kendiniz düşünün. 42 dakika alacağım var bunun 10 dakikası
15 dakika önce oluştu. Ben bir muhasebeciyim.
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Şimdi, malî konuda konuşacağız; yalnız bir düzeltme yapmak is
tiyorum. Ben Prof.Dr.Sait Sevgener ve kurul arkadaşlarım başkanlığa
beni seçmişlerdi ama, bir an yanlış anladığımı zannettim, bir misafirimiz
finansman konusunda, finansal konuda 1 Nisan 1989 yılında yürürlüğe
yeni konan, daha ayağı yere basmamış, o konuda bize güzel açıklamalar
yaptı ama, onun yaygın eğitim ile ne kadar ilgili olduğunu ben hiç
anlamadım, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. (Alkışlar)
Bu hususlardaki görüşlerimi bildirdiğim için sîzlerden ve başkanlık
divanından özür diliyorum.
Sayın Başkan, basının sayın mensupları, XIII.Millî Eğitim Şûrasının
sayın üyeleri ve müşahitleri.
Hepinizi komisyonum adına saygılarımla selâmlıyorum.
Yaygın Eğitim Yatırım ve Finansman Komisyonu 15 Ocak 1990
Çarşam ba günü çalışmalarına başlamıştır. Komisyon çalışmalarını,
yönetmek ve yürütmek üzere raporum uza, size sunduğumuz listedeki
başkanlık divanını oluşturmuş ve komisyon çalışmalarına 88 kişilik mev
cuduyla birlikte, mevcut odasında birlikte yürütme kararını alarak,
raporunu hazırlamak üzere tartışmalarına başlamıştır.
Komisyon bu raporu huzurlarınıza getirinceye kadar, birlikte
çalışmalarını sürdürmüş, sınırlı çalışma süresi içinde eldeki mevcut
kaynak ve komisyon üyelerinin uygulamacı gözlem ve tecrübelerini
tartışarak raporu hazırlamayı bir çalışma yöntemi olarak benimsemiştir.
Çalışma sonuçlarını düzenli bir rapor halinde genel kurulun
huzuruna getirmek üzere çalışma ve redaksiyon grupları oluşturulmuş
ve Başkanlık Divanıyla birlikte yapılan çalışma sonunda hazırlanan
rapor komisyon grubuna arzedilmiştir. Şu anda elinize bulunan rapor,
bu çalışma sonunda komisyonun oybirliği ile kabul edilerek sîzlere
getirilmiştir.
Bunu geçen zaman içinde dinlediklerim, gördüklerimden sonra
açıklamayı, komisyon üyesi arkadaşlarım a bir kıvanç ve bir görev
sayarak, raporum uzu size sunmaya başlıyorum efendim.
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I. TANIM VE AMAÇ
Y aygın eğitim ; Yaygın E ğitim K u ru m la n Y önetm eliğinin
öngördüğü şekilde; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi
bir kadem esinde bulunan veya bu kadem elerden çıkmış bulunan
bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün
eğitimin yanında veya dışında bulunanların ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı
nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu eğitim, üretim, rehberlik
ve uygulama etkinliklerinin tümü olarak tanımlamaktayız.
Bu tanım kapsamında amaç, yaygın eğitim talebini arttırm ak için
mevcut kaynaklardan ve yeni teknolojilerden yararlanmak ve yeterli
koordinasyon ve teşvikler sağlamak suretiyle, toplumun ve bu alanda
ekonominin ihtiyaç duyduğu kalifiye insangücünün en kısa zamanda ve
en ucuz şekilde yetiştirilmesidir.
Yukarıdaki tanım ve amaç doğrultusunda yaygın eğitim, örgün
eğitim ile fonksiyonel ve birbirini bütünleyici bir yapıda olduğu
görülmektedir.
II. YAYGIN EĞİTİMDE HEDEF KİTLE VE
KOORDİNASYONUN ÖNEMİ
Toplumsal ve ekonomik gelişme için nitelikli ve çağdaş insangücü
yetiştirm eyi, m eslek öncesi ve meslek içi gelişmeyi sağlamayı ve
verimliliği arttırmayı, hızlı teknolojik değişim ve gelişmeleri izlemeyi ve
de bireylerin ortaya çıkan ilgileri doğrultusunda eğitim ve öğretim et
kinliklerini içine almayı amaçlayan yaygın eğitimin hedeflediği kitlenin,
yoğunluğu, toplum nüfusunun önemli bir kesimini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, yaygın eğitim Türkiye’de öncelikle Millî Eğitim
Bakanlığı bünyesindeki yaygın eğitim kurumlan ve de Başbakanlığa
karşı sorumlu kurumlarda, 10 ayrı Bakanlığa bağlı çeşitl| kuruluşlarda,
özerk kurum larda (TRT, üniversiteler, TSE gibi), kamu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile 625 Sayılı
Kanun kapsamına giren kuruluşlarda sürdürülmektedir. Bu düzeyde,
kapsamlı sürdürülen yaygın eğitim etkinliklerinin finansal kaynakların
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kontrolü ve etkin kullanımı açısından kuruluşlararası koordinasyonu
sağlayacak, yeknesak standartları belirleyecek, ülke kaynaklarının
dağıtım alanlarını saptayacak bir koordinasyon ünitesine ihtiyaç olacağı
açıktır. Koordinasyon ve denetim görevinin, Millî Eğitim Bakanlığı
ta ra fın d a n yürütülm esi, finansal kaynakların etkili kullanılm ası
açısından gereklidir. Ayrıca, eğitimde birliği sağlayacak tem el bir
kuruluş olması nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyon ve
denetimi zaruridir.
III.YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM ALANLARI
A. Mevcut Bina Yatırımları:
Türkiye genelinde daha önce de sıraladığımız gibi çok geniş
k ap sam lı kurum ve k u ru lu şları kapsayan bu faaliy etlerin tüm
yatırımlarını çalışmamızın süresi içinde ayrıntılı saptam ak mümkün
değildir. Ancak, öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yaygın
eğitim kurum larında bu saptamayı yapabilme olanağı mevcuttur. 198889 öğretim yılında halk eğitim merkezleri toplam kurslarının ancak
yüzde 16’sını kendi binalarında, yüzde 26’sını ilkokul binalarında, yüzde
12’sini yerel yönetim, yüzde 32’sini şahıslara ait binalarda gerçek
leştirmiştir.
719 halk eğitimi merkezinden ancak 120 tanesinin tip projeye sahip
olması konunun yatırım etkinliği açısından önemli eksikliğini ortaya
koyan bir göstergedir.
Millî Eğitim bünyesindeki mevcut kız teknik öğretim, olgunlaşma
enstitülerinde ve pratik kız sanat okullarında tip projeli bina yatırımları
açısından benzer eksikliklerin olduğu gözlenmektedir. Endüstri pratik
sanat okullarında ise bağımsız okula sahip olanların sayısı sadece 2’dir.
Geri kalan 13 pratik sanat okulu endüstri meslek lisesi bünyesinde
faaliyet göstermektedir.
T ü r k iy e ’d e, M illî E ğ itim B a k a n lığ ı d ışın d a k i k u ru m ve
kuruluşlarda, yaygın meslekî eğitim için bina yatırımlarının kuruluşun
kuruluş amaçlarına göre değişiklik gösterdiği, bazı kurumlarda bağımsız
eğitim merkezleri bazılarında ise ortak hizmet binalarıyla yaygın eğitim
yapıldığı gözlenmektedir.
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625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan K anunu’ndayer alan, 1977 kurs
ve dershane Millî Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü standartlardaki
binalarda yaygın eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
B. Makina ve Donanım:
M illî Eğitim Bakanlığı ve diğer kuruluşlardaki m evcut sabit
atelyelerin yeterli düzeyde olmadığı gözlenmektedir.
Ayrıca, yaygın eğitimin il merkezlerinin dışına, bucak ve köylere
kadar etkili olmasını sağlayacak geçici atelyelerin de yeterli olmadığı
halde 6000’in üzerinde bucak ve köylere, yaygın eğitim hizmetinin veril
miş olmasını da özellikle vurgulamak gerekir. Ancak eldeki araç ve
gerecin sınırlı sayıda olması, bu hizmetlerin sayısını ve niteliklerini
sınırlayıcı önemli faktör olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı dışında
Tarım O rm an ve Köyişleri Bakanlığı ile bazı gönüllü kuruluşların sahip
olduğu M obil Eğitim Ü niteleri (araçları) geniş alanda ancak; bu
kuruluşların ilgi alanları ile sınırlı kalan yaygın eğitim faaliyetlerini
sürdürm ektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve geniş alanda yaygın eğitim
faaliyeti sürdüren diğer kurumlarda bu tür Mobil Ünitelerin eksikliği
yaygın eğitim hizm etlerinin yaygınlığını, çeşitliliğini ve niteliğini
sınırlamaktadır.
Yaygın eğitim faaliyetlerinin geniş boyutları içinde çağdaş
teknolojilerin kullanılm ası kaçınılmazdır. Özellikle, kitle iletişim
araçlarının, bilgisayar donanımının yaygın eğitim sisteminde yer alması
günümüz koşulİarı içinde gereklidir. Yaygın eğitimin etkinliğini ve geniş
alanlara yayılma olanaklarını artıracak bu donanım ve bunlarla ilgili
eğitim m a lz e m e le rin in yaygın kullanım ı sistem in verim liliğini
s a ğ la c a k tır. D e v le t B ak an lığ ı B ece ri K a z a n d ırm a P ro g ra m ı
çerçevesinde gerçekleştirilen sınırlı girişimlerin yanma da, diğer kurulu
lardan da yeterince bu tür malzemelerin üretimi ve televizyon-video
donamının yeterli düzeyin çok altında kaldığı gözlenmektedir.
Yaygın eğitim sisteminde, iletişim teknolojilerinin olanaklarından
faydalanılması ve TRT bu konuda uzmanlaşan ve yatırımları olan
üniversiteler ile sağlanacak işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bu
arada, yaygın eğitimin geniş alana yayılmasını sağlayacak başarılı
y a y ın la rın sın ırlı d ü zey d e olm ası önem li bir eksiklik o la ra k
görülmektedir.
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Yaygın eğitim olanaklarının yoğunluğu ve de sorumluluk alanları
içindeki bölgesel yaygınlıkları hizmetin yürütülmesinde taşıt araçlarının
önemini artırm aktadır. Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde
görev yapan yaygın eğitim kurumlarında bu eksiklik önemli düzeyde
gözlenmektedir. Bu eksikliğin bir örneği mevcut halk eğitimi m erkez
lerinden ancak, yüzde 25’inde hizmet taşıtının var olmasıdır.
IV. YAYGIN EĞİTİMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
T ü rk iy e’de yaygın eğitim in geliştirilm esinde eldeki m evcut
finansman kaynakları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Genel ve katm a bütçe ödenekleri,
İlgili fon ve vergi gelirleri payları,
İlgili kurumların döner sermaye gelirleri,
Halkın ve gönüllü kuruluşların bağış ve katkıları,
Vakıfların gelir ve katkıları,
Meslek kuruluşlarının katkıları,
Yerel yönetimlerin katkıları,
Kurs iştirakçilerinin katkıları,
Özel teşebbüs sermayeleri,
İç ve dış kaynaklı krediler.
Yaygın eğitim faaliyetlerinin yoğunluğuna paralel olarak, geniş
alandan sağlanacak finansman kaynaklarının günümüzdeki boyutlarını
vurgulamadan önce, bu kaynakların sağlanmasında ve kullanılmasında
özellikle; Millî Eğitim Bakanlığının etkin koordinasyon ve denetim
faaliyetine ihtiyaç olduğu açık olarak gözlenmektedir.
Finansman kaynaklarının günümüzdeki boyutlarını tesbitlerimiz
ölçüsünde şöyle vurgulayabiliriz:
A. Genel bütçe ödeneklerini, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı
içindeki oranının 1989 yılında yüzde 4,06 1990 yılında yüzde 4,90
oranında olduğu gözlenmektedir.Vurgulanması gerekli bir husus da
özellikle, Millî Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesinin 1990 yılında, 1989
yılına göre yüzde 68 oranında arttığı bir ortam da, Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel M üdürlüğü yatırım ödeneklerinin yüzde 25 oranında artış
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gösterdiğidir. Bu oransal eksiklik, Fon ve 3418 Sayılı kanun gelirlerinden
karşılanmaya çalışılmıştır. 1989 ve 90 malî yıllarında, gözlenen personel
ödeneklerindeki önemli boyutlara varan iyileştirmenin yaygın eğitim
öğretici ve yardımcı personeline de yansıtılması önemli bir özendirici
etken olacaktır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânında, eğitime ayrılan
bütçe yatırım ödeneklerinin en az yüzde 7.5’inin, yaygın eğitim için
harcanacağı hedefi getirilmiş olması, yaygın eğitim için önemli bir
göstergedir. Bu hedefe ulaşılmasında gerekli yatırım projelerinin
gerçekleştirilmesi ve mevcutların ortak kullanımı için ilgili kurumların
koordinasyonu ve işbirliği gerekli görülmektedir.
Genel ve katma bütçeye bağlı diğer kamu kuruluşlarının yatırım
ö d en e k le rin d en yaygın eğitim faaliyetlerine ayırdıkları ödenek
miktarlarını belirlemek olanağı komisyonumuzun sınırlı çalışma süresi
içinde bulunamamıştır. Ancak, bu kurumlara ayrılan ödenek paylarının
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki oranların da aşağılarında olduğu,
hizmetin veriliş yöntemleri açısından gözlenmektedir.
B.
Yaygın eğitim faaliyetlerinde, finansman sağlayan fonlardan
ö ze llik le, Ç ıra k lık ve M eslek î T ek n ik E ğitim i G e liştirm e ve
Yaygınlaştırma Fonu’nun, yaygın eğitimin finansmanına önemli katkılar
sağladığı gözlenmektedir.
Bu Fondan, 1987-88 ve 89 yılları itibariyle, gerçekleştirilen 59 268
667 000.- liralık toplam gelirden, makine ve teçhizat alımları için 16 128
952 000.- lirasının özellikle Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
bütçesine ayrılmış olduğu gözlenmektedir.
Ayrıca, yaygın eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü Erkek ve Kız
Teknik Eğitim Genel Müdürlüklerine de 35 872 520 000.- lira fon geliri
aktarıldığı gözlendiğinde, bu Genel Müdürlüklerin faaliyet alanları
arasında yaygın eğitim faaliyetlerine pay verileceği varsayılan ilgili fon
gelirlerinden önem li bir payının kaynağın yaygın eğitim alanına
aktarıldığı bir an için söylenebilir. Ancak, ülkemizde yaygın eğitimin
hedef kitleleri olan, 12 ve daha yukarı yaş grubunun yüzde 6’sına eğitim
hizmetinin götürülebildiği bir ortam da bu kaynakların yeterli ve koordineli bir şekilde aktarılmadığı sonucuna da varabilm ektedir.
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Yaygın eğitimin yürütülmesinde etkili olan diğer bir fon da, Devlet
Bakanlığınca koordine edilen Beceri Kazandırma Programı ile ilgili
D esteklem e ve Geliştirm e F onu’dur. Bu fon tarafından yaratılan
kaymaklardan 13 756 463 089.-TL. harcanarak, 46 870 kursiyerin, 50
meslek dalında çeşitli müteşebbis eliyle yürütülen istihdama yönelik
kurslarda eğitilerek sertifika almaları sağlanmıştır. Hizmet süresini
tamamlayan bu girişimin özellikle, istihdama yönelik olması ve sistem
içinde kurs cari harcam aları yanında görsel ve işitsel eğitim malzeme ve
yayınlarının hazırlanm asına dönük yatırım harcam aları yapmasıyla
yaygın eğitim sistem ine önem li bir boyut getirm iştir. Sistem in
uygulanmasındaki denetim, koordinasyon, alanları da kadro yetersizlik
leri nedeniyle ortaya çıkan eksikliklerin, sistemin birim maliyetlerine
etki yaptığı gibi sürekliliğini de önleyen önemli bir etken olmuştur.
Yaygın eğitim faaliyetlerine, El Sanatları Geliştirme Fonu ile Sosyal
Yardımlaşma, Dayanışma Fonu’nun finansman sağlayıcı ve teşvik edici
unsurlar olduğu gözlenmektedir.
Özellikle, yaygın eğitime özgün bir fonun olmaması yaygın eğitim
fa a liy e tle rin in m ev cu t fon k a y n a k la rın d a n y e te ri ö lçü d e pay
alamamasına neden olmaktadır.Fon kaynaklarının dağılımında, yaygın
eğitim faaliyetlerini boyutları oranında belirlenmesi ve ayrılması kaynak
kullanımının etkinliği açısından önemlidir.
C. Yaygın eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artıracak önemli bir
finansman kaynağı da döner sermaye gelirleridir. Özellikle yaygın
eğitimde görevli kurum larda üretken ve kaynak yaratıcı döner sermaye
faaliyetleri etkili teknolojik yatırımlar ile verimli olur. Bu alandaki, bina,
m akine, donanım yatırım larındaki eksiklikler, yasal çerçevedeki
sınırlamalar; bu döner sermayelerin rekabet koşulları içinde üretken ve
kaynak yaratıcı olma olanaklarını sınırlamaktadır.
D. Son yıllarda, eğitim yatırımlarına önemli katkıları olan halkın ve
gönüllü kuruluşların bağış ve yardımları örgün eğitim kurum lan yanında
yaygın eğitim kurum larına da yönlendirilm esi önem li bir kaynak
sağlayacaktır.
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E. Yaygın eğitime önemli bir finansman kaynağı da, dış kaynaklı
(uluslararası) proje kredileridir. Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığı
bünyesi içindeki Dünya Bankasından sağlanan 58.5 milyon Amerikan
doları tutarındaki Yaygın Meslekî Eğitim Projesi kredisiyle, Avrupa
İskân Fonundan sağlanan 38.6 milyon Amerikan dolarlık Millî Eğitim
Bakanlığı İnşaat Projeleri kredisi etkin yönetim ve koordinasyon
faaliyetleri sonucunda yaygın eğitimde önemli bir kaynak olarak yer
almıştır.

F.
Yaygın eğitimin yukarıda sıraladığımız finansman kaynakları
dışında özellikle, vurgulanması ve etkinliğinin arttırılması yönünde
gerekli girişim ve koordinasyonun sağlanması gerekli iki kaynak; meslek
odaları ile yerel yönetim katkılarıdır.
Öncelikle, meslek odalarının kamu kurumu olma nitelikleri, bu
kuruluşların yayın eğitim yönündeki faaliyetlerini yalnız üyeleriyle
sınırlamamalarını ve bunu topluma yansıtmalarını gerekli kılmaktadır.
Ayrıca, çevre sorunlarının gündem de olduğu günüm üzde, yerel
yönetimlerin yaygın eğitim faaliyetlerine önemli boyutlarda finansman
katkısı sağlamalarına yönelik yasal ve yönetimsel önlemler alınmasını
zorunlu kılmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
A. Finansman Kaynaklarını Artırıcı Öneriler:
1. Yaygın eğitime fonlardan isabet eden payların dolaylı dağıtımını
önleyecek, doğrudan dağıtımını sağlıyacak Yaygın Eğitimi Destekleme
Fonu kurulmalıdır.
2. V atandaşların ve gönüllü kuruluşların okul yapımına olan
katkılarının artırılm ası için kolaylaştırıcı ve özendirici önlem ler
alınmalıdır. Bu tür yatırımların yaygın meslekî eğitim kurumlarına
yönlendirilmesine çalışılmalıdır.
3. İstihdama yönelik insangücü eğitim programlarına katılan kur
siyerlerden belirli bir katılım ücretinin alınması prensip olarak benim
senerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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4. Millî Eğitim Bakanlığının bütçeden ayrılan ödenekler içerisinde,
yaygın eğitim e ayrılan yüzdenin (payın) artırılm ası ve özellikle
ödeneklerin yatırım giderlerini etkin biçimde karşılamaya yönelik
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
5. Millî Eğitim Bakanlığının gelirleri arasında bulunan Çıraklık ve
Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu ile 3418 Sayılı Vergi
Kanunu gelirlerinin etkin kullanımını sağlayıcı düzenlemeler yapılarak
tahsis edilen gelirden yaygın eğitime ayrılan oran arttırılmalıdır.
6. 625 sayılı Özel Öğretim Kurum lan Kanunu ile yaygın eğitim
yapan tüm kuruluşların (Kamu ve özel) bu kurslar ile ilgili gelirlerinin
belirli bir oranının oluşturulacak Yaygın Eğitimi Destekleme Fonu’na
doğrudan yatırılması sağlanmalıdır.
7. Altıncı Beş Yıllık Plân hedefleri doğrultusunda öngörülen yaygın
eğitim yatırım harcam aları için kaynak ayrılarak plân hedeflerine
ulaşılmalıdır.
8. Yaygın eğitim programlarının etkinleştirilerek döner sermayeye
yönelik verimli işletmeler haline dönüştürülmesini özendirici önlemler
alınmalı, böylece ek kaynak yaratılmalıdır.
9. Yerel yönetim bütçelerinde, Yaygın Eğitimi Destekleme Fonuna
belli bir oranda katkıda bulunacak yasal düzenlemeye gidilmelidir.
B. Finansman Kaynaklarının Etkin Kullanımını Artırmaya
Yönelik Öneriler:
1.3308 Sayılı Yasa ile örgün ve yaygın eğitim kurum larında (meslekî
ve teknik liseler) bulunan fizikî kapasitenin değerlendirilmesi, daha
verimli kullanılması amacıyla; yaygın meslekî eğitim öğrencilerinin
alınması yönünden plânlı bir yapılanmaya gidilmelidir.

2.
Örgün eğitimin fizikî imkânlarıyla öğretim kadrolarının, yaygı
meslekî eğitimde kullanmalarını kolaylaştırıcı, esnek bir yapılanmaya
gidilmelidir.
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3. Farklı birimlerce götürülen aynı nitelikteki yaygın meslekî eğitim
kurslarının maliyet farklılıkları düşünülerek, bu etkinliklerin belli stan
dartlara kavuşturulması, (programların süresi, kalitesi ve belgelendirme
gibi) kaynak kullanımını etkin hale getirecektir.
4. Kamu yatırımlarının öngörüldüğü kalite ve sürede bitirilmesi,
gerek m erkezde gerekse il bazında ihale ve yapımı için gerekli
ö n le m le rin a lın m a sı, sın ırlı k a y n a k la rın v erim li k u llan ım ın ı
sağlayacaktır.
5. Yaygın eğitim içerikli "çok amaçlı" eğitim etkinliklerinin
düzenlenebilmesi için yöresel örgütlenmenin bir parçası olarak, bina,
atelye ve laboratuvarların "çok amaçlı" kullanımını sağlayıcı örnek tip
projelerin hazırlanmasına ve mevcut binaların bu amaç doğrultusunda
yapılanmasına önem ve öncelik verilmelidir. Ayrıca, küçük yerleşim
bölgelerinde "Eğitim Odaları" nın yaptırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
6. Kamu İktisadî Teşekküllerinin, yerel yönetimler ile özel kurum
ve kuruluşların fizikî olanaklarının meslekî, yaygın meslekî eğitim etkin
liklerinde kullanılabilmesi yönünde işbirliği yapılmalıdır.
7. Üniversitelerin, yaygın eğitim etkinliklerini desteklemek için
işbirliğine önem vermeleri; DPT ve YÖK’ün bu çalışmaları bütçe
ödenekleri ile ve de Millî Eğitim Bakanlığı’ nın fon ve vakıf kaynakları
ile desteklenmelidir.
8. Ü niversitelerde yetiştirilen öğretm enler için yaygın meslekî
eğitim form asyonunu kazanm alarını sağlayıcı program geliştirme
çalışmaları yapılmalı, üniversitelerin bu çalışmalarının yaygın eğitimi
uygulayan kurum ve kuruluşlara teşvik edici önlem ler kurumsallaştırılmalıdır.
9. Yaygın eğitim yatırım faaliyetleri içinde özürlülerin yaygın ve
meslekî eğitimden yararlanması için gerekli yatırımlar yapılmalı, özel
yaygın eğitim program ları açılmalı, bu program ların ihtiyacı olan
makine ve donanım sağlanmalıdır.
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li). Yaygın eğitim programları açılmadan önce ilgili çevre ve iş
analizleri yapılmalı, eğitim çevresinin ihtiyacına, sosyal ve ekonomik
y a p ısı ile u y u m lu m a liy e t/fa y d a a n a liz i y a p ıla n p ro g ra m la r
uygulanmalıdır.
11. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren işverenler ve
eğitimi veren kuruluşlar için teşvik tedbirleri alınmalıdır.
12. Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde, meslek
kazandırıcı alanlarda yaygın eğitim faaliyeti veren 625 sayılı Özel
Öğretim K urum lan Kanununa bağlı kuruluşlar teşvik edilmelidir.
13. Yaygın eğitim faaliyetini etkinleştirecek araştırm a ve geliştirme
ve yayın faaliyetini yürütecek kurum ve kuruluşlar teşvik edilmelidir.
14. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılması plânlanan yaygın
eğitim kurslarında görev alacak eğitici personele ödenecek ücretlerin
iyileştirilmesi, bu personelin mesai saatleri içinde ve dışında etkin ve
arzulu çalışmalarını teşvik edici bir unsur olacaktır.
15. Atıl durumdaki bazı örgün eğitim kurum lan ile diğer kamu ve
özel kurum ve k u ruluşlara bağlı hizm et binalarının, onarım ve
düzenlemeler yapılarak, yaygın meslekî eğitim etkinlikleri sağlanarak
yeni ek kapasiteler yaratılmalıdır.

15.
Tüm önerilerin gerçekleştirilmesinde ve yaygın eğitime ayrılan
finansm an kaynaklarının etkili kullanımının sağlanması amacı ile
uygulama alanlarında ademî merkeziyetçi uygulamaya geçilmelidir.
Komisyonumuzun sîzlere sunduğu rapor burada son bulmaktadır.
Komisyonumuz adına sîzlere saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanına teşekkür ediyorum.

YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM VE FİNANSMAN
KOMİSYONU
Başkan

. Prof. Dr. Sait S E V G E N E R

Başkan Yrd.

:

Raportörler

: Ahmet PINA R

Şahset C E R A N
Nihal BALCI

Ü Y E L E R

Ömer Ö Z Ü D U R U

Ahmet SA L G IN

Cemil Ç E T İN

Orhan A L P E R

İrfan Ç İF T Ç İ

Durgül E R G E N E K O N

Ahmet İNCE

Nihal B O LK O L

Esat S A Ğ C A N

Zeki D E M İR T A Ş

Abdurrahman Y IL D I Z

Mustafa A K S A N

T. Yücel Ç U H A C I

Mehmet D E D E

Ramazan D U R SU N

Haşan Y IL D I R IM

Eyüp Ö ZC A N

Muktedir K Ü R K Ç Ü

Osman K IL IÇ

Ahmet S E L Ç U K O Ğ L U

M. Selim U R A N

İsmail K O C A Ç A L IK O Ğ L U

Hüseyin K E S K İN

Abdullah Şeref CA N PO LA T

Latif K A Y A

Nihat Ö Z D E M İR

Yılmaz B E K T A Ş

Yavuz ÇO RU H

İbrahim A K K A Ş

Zeki C E R A N

Hüseyin Ö Z T Ü R K

Mustafa Ö ZM EN

Hüseyin Cahit D E M İR

Adem KAPUCU

Cezmi B A Y R A M

Prof. Dr. M. Ali K IS A K Ü R E K

Süleyman A K S O Y

Prof. Dr. Ulviye Ö ZE R

Mehmet G Ü R L E R

Prof. Dr. Adnan G Ü L E R M A N

Mehmet M A Ğ D A L I

Prof. Dr. Nizamettin A R M A Ğ A N
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Doç. Dr. İsmail B İR C A N

Saygı Ö Z K A N

Kemal K A M İL O Ğ L U

Selahattin A K S O Y

Müh.Bnb. Erol E R K A Y A

İsmail ŞE N

Fikret Ö Z E R

0. Naci A K

Ayhan D E M İR A L P

Haşan Ali GÜL

Dr. Cavit S ID A L

Necati Ş A H İN

Doç. Dr. Mehmet K Ü L A H Ç I

Sefa Ç A Y I R

Bayram B A Y R A K

Basri K A B A S O Y

Osman K A PTA N

Turgut BA B A

Mevlüt E R T U Ğ R U L

Zübeyde Yaşar Ö Z E R

Bilal Ş A H L A N

S. Sebahat Y A L IN

Tahir A R G Ü N

Hatice K A L M U O Ğ L U

Z. Abidin POLAT

Sedat Ş A H İN

Mehmet Ö Z I Ş I K O Ğ L U

Hidayet KUM TEPE

Özgen K E S K İN

Elvan Ş A H İN

Orhan Ö Z K A N

Mehmet K A R A K U Ş

Ahmet S E V E R

Hayrettin G Ü R S O Y

Yusuf E R G Ü N

Hüseyin A T IL G A N

Yasin Ö Z D İL

Kâmil Z E N G İN
Sürmeli A Ğ D E M İR

YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM VE FİNANSMAN
KOMİSYONU RAPORU ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

BAŞKAN- Görüşm elere geçmek üzere söz almak isteyenleri tespit
edelim.
Sayın Öz, buyurun.
Doç.Dr.Feyzi ÖZ - Sayın Bakan, Sayın Başkanlık Divanı, XIII.Millî
Eğitim Şûrasının sayın üyeleri; 1990 yılının cehaletle savaş ilân edildiği
bir dönemde yaygın eğitim konusunda bir Şûra düzenlenmesi fevkalâde
güzel bir olay olmuştur. Bu itibarla, sözlerime başlarken, Sayın Bakanı,
sayın ilgilileri kutlamak isterim.
Çeşitli partilerden altı Millî Eğitim eski sayın Bakanının da bu
toplantıya katılmış olması fevkalâde memnuniyet verici bir olaydır. Bu,
özlemini çektiğimiz millî eğitimin partilerüstü olması yolunda çok güzel
bir adımdır.
Efendim, eğitimde finansman söz konusu edildiği zaman, büyük
A tatü rk ’ün yurt dışında eğitimini yaptırdığı Sayın Zeynep Tüzün
Hanımefendinin bir olayı fevkalâde ilginçtir. Tifüs hastalığının yaygın
olduğu bir zam anlarda Sağlık Bakanlığı, tifüsle mücadele programı
hazırlamış. Fakat, bir cümle bir paragraf uzunluğunda, resimleri de
büyük, halkın anlayacağı şekilde. O tobüs durağında okuyordum.
Cümleler çok uzun olduğu için anlamaya imkân yok. Sonra, resimlere
bakınca, büyük bir bit resmi, ha demişler bunu anlamadık. Bu bit de,
bizim köydeki bitlerden değil, büyük bir bit. Broşürü yırtıp çöp kutusuna
atmışlar. Bu, eğitimde finansman konusunun, özellikle Millî Eğitim
B akanlığı’nın öncülüğünün ne kadar önem li olduğunun açık bir
işaretidir.
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İşte, 1978 yılında Yaygın Eğitim Enstitüsünün kuruluşunun nedeni
bu idi. Ulusal ve uluslararası ölçüde bütün bakanlıklara hizmet edecek
bir kuruluştu. Bir halk eğitiminde okum a-yazm a faaliyetleri nasıl
karşılanır, etki nedir? En güzel tedbirleri ekonomik şekilde halka nasıl
yaygın eğitim götürür; bütün bunları inceler, uluslararası enstitü gibi.
A radan 12 yıl geçmesine rağmen, henüz beklenilen hedefine
ulaşam am ıştır. A ncak, birçok şekilde U N E S C O ’nun yardım ları
olmuştur. Şimdi, matbaalarıyla, dokümanlarıyla, araştırmalarıyla, Millî
Eğitim Bakanlığı’nın emrinde bir hazine vardır ve sürekli bir finans
kaynağıdır. Burada onun için Sayın Bakana teşekkür ediyorum.
Sadece bu mu? Başka bir hazine daha var. O da 1957’de başlayan
ve 10 sene devam eden Silâhlı Kuvvetler, okuma-yazma ve genel
kültürle ilgili. Okuma-yazma eğitimi görenler ilkokul diploması kabul
edilen belge almışlardır. Bu, dünyanın en büyük bir halk eğitimi tarzı
olarak kabul ettiği bir yaygın eğitim örneğidir. Bu devam etsin, Sayın
Bakanın bunu tekrar başlatacağını ümit ederiz ve millî eğitime de çok
büyük yararlar sağlar.
Doğu ve Güneydoğu’daki insanlarımıza Türkçe öğretme, onlara
millî duyguları verme, millî kültürü verme; bu büyük projede, dünyanın
en büyük eğitim projesinde, yılda 100 bin cahil, okuma-yazma imkânına
kavuşturulmuştur. Bu büyük projenin başlıca gönüllüleri Sayın Prof.Dr.
Oğuzkan, Sayın Prof.Akkaya gibi elem anlar halen mevcuttur ve halen
o hâzinenin bütün araştırmaları -ve de bilimsel araştırmaların hepsisandıklar içerisinde açılmayı ve de Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve de Türk
halkına hizmet etmeyi beklemektedir.
D em ek ki, birinci hâzinemiz, sandıklar içerisinde, tozlanmış, raflar
da bekleyen Yaygın Eğitim E nstitüsü -çok uğraştık en stitünün
uluslararası bir enstitü olması için- ve de dışarıya açılmış bir pencere ve
de milyonlarca doların girdiği uluslararası bir yer.
Silâhlı Kuvvetlerimizin bu projesinden arta kalan bir diğeri ve de
finans bakımından büyük rahatlık sağlayacak büyük bir hazinedir.

XIII. Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

299

Devam ediyoruz bu hâzinelere. Bu hâzinelerin başka birisi de, 1973
yılında başlayan ve dünya eğitim teşkilâtının katkısıyla meydana gelen
projenin arşivleri ve diğer belgeleri hepsi mevcuttur. Bu da, Millî Eğitim
Bakanlığı için büyük bir kaynaktır.
Nihayet, 1981’de başlayan ve bizi dünya birinciliğine götüren
okuma-yazma seferberliğidir. Bu seferberlikte de, dünyaya örnek olan,
Türkiye’nin ödüllendirildiği büyük bir olay.
Şimdi, bu açıklamalarımdan sonra, çok büyük etüdlerle ve çok
güzel bir şekilde yazılmış olan rapora şu maddelerin de ilâve edilmesini
arz ve teklif ediyorum.
Finansm an kaynaklarının artırıldığı özellikler bölümünde, -Sayın
Bakan, Sayın Şûra üyeleri- biz her yıl U N ESCO’ya büyük katkıda
bulunmaktayız. Acaba UNESCO bize ne gibi katkılarda bulunuyor?
Dünya artık kendi kaynaklarından yararlanmayla yetinmemektedirler.
Büyük fonlar var; U N E S C O ’dan, Birleşmiş M illetlerden, Dünya
Bankasından devamlı yardım almaktadırlar. Burada bir yardım konul
muştur. Fakat, yapılan projelerle böyle gelip geçici değil, milyonlarca
dolar alınm aktadır. Bunların katkısı ve desteği mevcuttur. Meselâ
Yaygın Eğitim Enstitüsüne uzm anlar gelmektedir. Bunların bütün
paraları yabancı kaynaklardan sağlanmaktadır.
Bir de m atbaa makinaları vardır, ama işlemez durumdadır. Bunlar
finans için bize büyük bir güç olacak kaynaklardır. Bu itibarla, bu
bölümün "finans kaynakları" bölümüne şu maddelerin de ilâve edil
mesini arz ve teklif ediyorum. 9.maddede kalmıştık, lO.madde olarak
şunu arz etm ek istiyorum.
UNESCO, Dünya Bankası, Avrupa Konseyi ve bu gibi uluslararası
kuruluşlardan projeler yapm ak suretiyle, azamî derecede yardım
sağlanması; yani, komisyonun güzel bir şekilde hazırlamış olduğu ve bu
bir m addeden oluşan bu bölüme bir madde arz ediyorum. Uluslararası
kaynaklardan yararlanma hadisesi.
Ve de 11.maddeyi arz ediyorum; ek olarak arz ve teklif ediyorum.

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

300

G erek Türk Silâhlı K uvvetlerinde uygulanan, Yaygın Eğitim
E n stitü sü n d e kullanılan ve diğer okum a-yazm a, büyük A tatü rk
tarafından -kendilerini rahm etle ve saygıyla anıyoruz- ilk okuma-yazma
seferberliği olmak üzere, bütün seferberliklerde, uzmanların, Yaygın
Eğitim Enstitüsünde toplanarak, hem Millî Eğitim Bakanlığı’nın, hem
de bütün kuruluşların birlikte çalışması.
(Bu bölüm anlaşılmamıştır)
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Sayın Biren.
Cezmi BİREN - Sayın Başkan, bu rapor, bugüne kadar olan
Şûralarda gördüğüm dörtbaşı mamur bir rapor. (Alkışlar)
Bu rapor, şu anda Genel Kurula sunularak oylanır ve kabul edilir
(Alkışlar) Arz ediyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
O zaman müzakereye hacet kalmadı, hem en oylayıp bitirelim.
(Oylayalım sesleri)
Bunun ışığında bir Sayın Özçukurlu’yu dinleyelim.
İhsan ÖZÇUKURLU- Sayın Bakan, Şûranın değerli üyeleri,
hepinizi saygıyla selâmlarım.
1986 yılında çıkarılan ve malî hükümleri 1.1.1987’de yürürlüğe
giren 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi K anunu’nun 32.maddesi
gereğince Fon kuruldu. Bu Fon 1.1.1987’de faaliyete geçti.
Komisyon raporunda -belki yanlış anlamış olabilirim- 3308 ve
3418’den sağlanan kaynakların etkin kullanılması şeklinde bir tavsiyede
b u lu n u y o r. B u g ü n e k a d a r b u n la r etk in k u lla n ılm ıştır. E tk in
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kullanılmaları konusunda sadece bir tek komisyon üyesi arkadaşımız
varsa, lütfen karşılıklı olarak tartışalım, görüşlerini alalım. Çünkü,
Sayıştay’ın, M aliye’nin ve bakanlık müfettişlerimizin sürekli denetimi
içindedir ve kaynaklar en iyi bir biçimde kullanılmıştır.
Çıraklık ve yaygın eğitime ve diğer eğitim öğretim dairelerine,
bütçesi imkân verdiği ölçüde, araç-gereç alınmıştır. 90 milyar liralık
bütçesinden, çıraklık ve yaygın eğitim alanının dışındaki 34 alanda 1990
yılında 16 milyar lira çıraklık ve yaygın eğitime ayrılmıştır, en büyük
paydır.
Yine, döner sermayeleri, bu Fon Yönetmeliğinde 5 milyar liraya
yükseltilmiştir ve döner sermayenin bütün halk eğitimi merkezlerinde
kurulması yolunda çalışmalar vardır.
Sayın B akanım ıza da arz ettik, bir B akanlar K urulu kararı
çıkaracağız. Fon bütçesinden, m uhtem elen döner sermayenin ser
m ayesini yüzde yüz a rtırıp , serm ayenin 10 m ilyara çıkm asını
sağlayacağız.
3308 sayılı Yasa ile yaygın eğitime, halk eğitim merkezlerine para
verilmiştir, bunlar kullanılmıştır.
M eslekî ve teknik öğretim kumrularında öğretmenlikyapan meslek
lisesi öğretm enlerine, 1988, 1989 yıllarında ilâve ücret verilmiştir.
Bunun 26 bin kişisi de yaygın eğitim kurum larında, halk eğitim
k u ru m la rın d a ö ğ re tm e n lik y a p a n a rk a d a ş la rım ız a v erilm esi
gerçekleştirilmiştir.
3308 Sayılı Kanun gereği kurulan Çıraklık ve Meslekî Teknik
Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunda toplanan paranın mev
cut kanunlar gereği yüzde 30’u her yıl Maliye ye veriliyor, yüzde 30’u
Sosyal D ayanışm a Vakfına ödeniyor. Dolayısıyla kalan m iktarlar
32.maddede yazılan amaçlar doğrultusunda harcanıyor.
Yalnız, çıraklık eğitimi yapanlar ile işletmelerinde öğrencilere
meslekî eğitim yaptıran kişi, kurum ve kuruluşlara; F o n a ödedikleri
verginin yüzde 50’sini teşvik primi olarak geri ödüyoruz.
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Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Saygılar.
BAŞKAN - Sağolun.
Burada herkes kendini savunmak istiyor tabiî, meslekî yanı işin;
burası yaygın yanı. Gerçekleri anlamaya, algılamaya, konulara sıcak
yaklaşımla bakmaya çalışırsak sorunları çözeriz. Aksi halde kutuplaşırız,
amaca ulaşamayız. Ondan sonra sen niye böyle yaptın, ben niye yaptım
olur.
Sayın Ayaydın buyurun.
Ahmet AYAYDIN- Sayın Bakanım, Şûranın değerli üyeleri; sayın
hocalarımızdan bir tanesi, çıraklığın yaygın eğitimden sonra olması,
çıraklığın yaygın eğitimle ilişkisi olmadığı, komisyonunun raporunun bir
ve ikinci m addesinde de açıklamaların ortaya konması gerektiğini
söyledi. Bu nedenle, bu maddelerin, öneriler kısmındaki m addelerin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu istirham edeceğim.
"Mevcut örgün, meslekî teknik öğretim kurum lan bünyelerinde
bulunan meslek alanlarında ayrıca yapm akta oldukları öğretim faaliyet
lerinin yanında yaygın eğitim faaliyetlerini de yapmalıdırlar" şeklinde
değiştirilmesinin uygun olacağı kanısındayım. Yapıldığı takdirde, mev
cut okulların fizikî kapasitesi, mevcut öğretmen, müdür, memur, hiz
metli ve makine araç, gereç, teçhizat, makro düzeyde amaca uygun
olarak kullanılma imkânına kavuşur. Bunlar, eğitim ve öğretim hizmet
le ri y a p a c a k la rı için, y a tırım la ra ve fa zla k a d r o la ra ih tiy aç
duyulm ayacaktır. Ayrıca 3308 sayılı Çıraklık ve M eslek Eğitim i
Kanununda ifade edildiği üzere, örgün meslekî teknik öğretim halen
meslek kurum larm da yapılmaktadır. Örnek olarak...
BAŞKAN- Onlar komisyonca bahsedilmiştir.
Ahmet AYAYDIN- (Devam la)Öneri sunacağım Sayın Bakanım.
Bu hizmetlerin sağlanması için, yine burada 11., 13. m addede,
öğretmenlerin durum larından bahsedilmektedir. 10340 sayılı K arar
name ile öğretm enlere ekders ücreti sağlanmıştır. Öğretmenlerin ders
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saatlerinin 47 olarak dondurulması sebebiyle, çıraklık ve yaygın eğitim
kurslarında görev verm e imkânı zorlanm aktadır. Eğer bu beceri
kazandırm a kurslarında verilen artı 10 saatlik ücret; çıraklık ve meslek
eğitim kurslarında da genişletilirse, bir rahatlam a sağlanacaktır.
4. m addede, yaygın eğitimin genişletilmesi için yaratılan fonların
çıraklık ve endüstriyel eğitim yapan okullar, (Erkek Teknik Öğretim,
Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlükleri
istedikleri takdirde) bu paralarla mevcut okulların donanım larını
yenilemekte, eksikleri gidermekte kullanılacak ve bu şekilde yapılan
eğitim daha faydalı ve daha yararlı olacaktır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN- Burada birleştirme amacınız var mı?
Ahmet AYAYDIN - Efendim, örneğin endüstriyel eğitim veren
erkek teknik öğretime bağlı okullarımızın çıraklık eğitimi veren kursları
var. Bunlar, birçok illerimizde zaten meslek liselerinde yapılmaktadır.
Eğer mahzuru yoksa, Türkiye’de 71 ilde, 560 ilçede, ayrıca çıraklık
merkez müdürlükleri binasının eğitim binalarında yapılmasına gerek
olduğu kanısında değilim Sayın Bakanım.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Bunları çok iyi değerlendirmek lâzım. Gelişmekte olan bir ülke
gerçeğine göre hepimiz ayrı ayrı şeyler yapma eğilimindeyiz. Mevcut
kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Nedense mizacımız hep
benim olsun diyoruz. Değerlendirmede her şey toplumun malı; bu
anlayış hakim olursa davranış değişecek. Biz davranışı değiştiremiyoruz,
boyuna dönüyoruz.
Sayın Aşkın buyurun.
Necip AŞKIN- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; burada 625
sayılı Özel Öğretim K urum lan Kanununda yer alan 1977 kurs ve
detayını Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü standart binalarda, örgün
eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. Okullar Millî Eğitim Bakanlığımın
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değil. Bu kurslar, özel öğretim kurulularının açmış oldukları
B izim y a p a m a d ığ ım ız h iz m e tle ri y ap ıy o r bu k u rsla r,
ö ğ re n c ile rin d e n tu tu n , ü n iv e rsite y e girm e h a z ırlığ ın a
Üniversiteye girme imkânını sağlıyor. Özel kurumlar, bizim
lerimizi tamamlayan kuruluşlar.

kurslar.
ilk o k u l
k a d a r.
hizm et

İkinci olarak 625 Sayılı Yasaya uygun olarak açılmış dersanelerin
gelirlerinden yaygın eğitim müesseselerine pay ayrılmasını istiyoruz.
Bir m addede, 625 Sayılı özel öğretim kurulularıyla, yaygın eğitim
yapan tüm kuruluşlarla gelirlerinin belli bir oranını yaygın eğitim fonuna
aktaralım, diyoruz.
Ö bür taraftan Millî Eğitim Bakanlığının yönetim ve özel bölümleri,
diğer alanlarda yaygın eğitim faaliyeti veren 625 sayılı Özel Öğretim
K urum lan K anunu’na bağlı kuruluşlar teşvik edilmemeli.
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aşkın.
Efendim, şimdi Genel Kurul Başkanlığına verilen bir iki öneri var.
Birincisi, vaktin çok geciktiği, yarına bırakılması görüşmelerin. İkincisi,
yarın 8.30’da başlanması. Teklif değil, çünkü ikisi de benim açıklamam.
Şu anda dört beş kişi var, konuşacak olan. D ört de önerge var. Eğer
konuşmacılar birer ikişer dakika konuşacaklarsa bitirelim, yoksa yarın
saat 8.30’a diyelim. Buyurun.
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - Sayın Bakanım, sayın üyeler; sizi saygıyla
selâmlıyorum.
Efendim, ö.maddede, özel öğretim kurulularıyla yaygın eğitim
yapan tüm kııruluşlarla (Kamu ve özel kuruluşlar) ilgili bölüme ait
şunları söylemek istiyorum: Biz de yaygın eğitim yapıyoruz.
(Kayıt bozuk, yazılamadı)
Bu m addede "kamu" kelimesinin çıkarılmasını takdirlerinize arz
ediyorum.
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BAŞKAN- Teşekkür ederim. Siz bu teklifi yazıp da verin. Sîzlerin
daha fazla vaktini almayalım. Bugünkü oturuma son verelim. Yarın
sabah saat 8.30’da başlamayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Beşinci oturumu açıyorum. Herkese en iyi niyetlerimi,
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Sayın Bakan, daha kalabalık olunca size söz vereceğim, daha faydalı
olur sanıyorum.
Sayın Remzi Bey, buyurun.
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN- Çok teşekkürler Sayın Bakanım, Sayın
Başkanımız; -aslında çok değerli arkadaşım, muhasebe hocasıdır, hesap
hocasıdır- gerçekten çok güzel bir rapor hazırlamışlardır, teşekkür
ederim; fakat, birkaç noktayı ilâve etmeyi yararlı buluyorum.
Bir defa, birincisindeki tanım ve amaç, ikinci kısımdaki yüksek
öğretimde hedef kitle ve koordinasyonun önemi. Bendenize kalırsa, bu
raporun değil, daha önce -bildiğiniz gibi- bir ve ikinci raporların
kapsamına girmektedir. Giriş olarak bu söylenebilir; ama tanımı dik
katle okudum, çok değerli Bakanım, sayın üyeler, biz daha konuşmada
anlaşamamışız. Dilimiz başka şeyleri söylüyor. Burada da ufak tefek
şeylerle zamanınızı almak istemiyorum, başka konulara geçmek is
tiyorum.
Aslında, bu çok verimli Şûranın bana göre en önemli eksikliklerin
den birisi, ihtiyaç dediğimiz,hedef dediğimiz durumun kesin rakamlara
bağlı olarak belirlenip -ayağımız yere basan rakamlar- gerçekçi rakam 
lar^ üzerinde konuşm a imkânımızın olam am asıdır. Bu finansm an
olduğuna göre, bizim yaygın eğitimde araç, gereç, personel yatırımı için
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hedeflediğim iz, ülkem izdeki nüfusun yüzde 15’ini şu kadar yılda
eğitebilmek için kaç liraya ihtiyacımız vardır? Bu konuda uzun bir
araştırm a yapıp buraya gelmiş olsaydık, daha rah at olurdu diye
düşünüyorum.
Şimdi, en önemli noktayla ilgili önerilerimi sıralamak istiyorum.
Biliyorsunuz, aslında bu Komisyonun raporu en önemli rapordur.
Çünkü, para para para... Para olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu
önerilerimi 1990 yılının yaygın eğitim yılı olarak belirlenmesi nedeniyle,
o n a y ard ım cı o la b ilm e k için sıra la m a k isted iğ im şu tab lo y la
karşılaşıyoruz.
Birincisi, önce çok değerli Millî Eğitim Bakanımız, çok kısa sürede,
en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor; fedakârlık önce Millî Eğitim
Bakanlığı m ensuplarından gelmeli. Millî eğitim camiasında çalışanların,
özellikle öğretmenlerin m aaşlarında cüzi bir miktarın, meselâ binde 1,
binde 2, binde 3 gibi cüzi bir m iktarın yaygın eğitim fonu diye
oluşturulacak fona aktarılmasından başlayalım. Millî Eğitim Bakanlığı
olarak fedakârlığı önce biz yapalım.
Ondan sonra, kapasitelerin etkin bir şekilde kullanılmasına da Millî
Eğitim Bakanlığı olarak biz öncü olalım. Diyelim ki, Millî Eğitim
Bakanlığı’nın bünyesinde olan tüm örgün eğitim kurum ve kuruluşlarını,
mesai saatleri dışında yaygın eğitim yapmak üzere görevlendiriyorum;
dediğiniz zam an, yatırım la ilgili ihtiyaçların önem li bir kısmını
karşılamak mümkün olur.
Ondan sonra, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bunları yaptıktan sonra,
diğ er kam u kurum ve k u ru lu şla rın a gelebiliriz. D iyebiliriz ki,
ü n iv ersiteler, diğer kam u kurum ve k u ru lu şları, K IT ’ler; sizin
binalarınız, teşkilâtlarınız, mesai saatleri dışında genelde boş kalıyor.
Bunu, yaygın eğitimde kullanmak üzere müsaade buyurunuz diyebiliriz.
Ondan sonra, çok önemli bir konuya geliriz ki, aslında T R T ’nin
kanallarından bir tanesini, örneğin 3.kanalı veya yeni açılacak 4Jcanalı
yaygın eğitim, sadece yaygın eğitimde kullanmak üzere kiralayabiliriz
diye düşünüyorum.
Bir de fonlara gelmek istiyorum efendim. Aslında ülkemizde, gelir
ve kurum lar vergisi mükelleflerinin beyannameleri düzenlenirken 3 fon
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var. Sayın Millî Eğitim Bakanımız, her konuda millî eğitimle ilgili gelir
leri artırm ak, millî eğitimin düzeyini üst seviyelere çıkarmak istiyor.
O rada Savunma Sanayini Destekleme Fonu var, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu var, bir de bildiğiniz gibi Çıraklık Fonu var.
Savunma Sanayini Destekleme Fonunun oranı yüzde 4’tür. Hiç zorlan
madan, tahm in ederim Çıraklık Fonu yüzde l ’dir. O yüzde 2’ye, yüzde
3’e çıkarılabilirse, önemli bir katkı sağlar diye düşünüyorum.
Bir de, fonlarla ilgili araştırma yapmayı öneriyorum. Aslında o
k a d a r fon v ar ki... H ep in izin bildiği gibi, m illî eğitim , eğitim
yatırımlarımız en kutsal yatırımlardır. Sayın Bakanımızın deyimiyle iyi
insan, iyi vatandaş, iyi meslek sahibi kimselerin yetiştirilmesi buna bağlı
olduğuna göre, fonları artırm ak için bir araştırma yapalım diyorum.
Değinmek istediğim bir nokta daha var: Bu seferberlik içerisinde,
halkımızı kitap okumaya alıştıralım, ya da buna ilişkin bir seferberlik
açalım. Y urtdışm a gittiğim zaman en çok dikkatimi çeken konu,
otobüste, trende, banliyoda, plajda herkes kitap okuyordu; ama, ben
kendimi örnek vereyim, kalkıp gittiğim zaman kitabı atarım, dinlenmeye
bakarım. Okuyarak dinlenmeye de alıştıralım diyorum.
Hepinize çok teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sayın Şerif Aktaş, buyurun.
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - Sayın Bakan, Şûranın değerli üyeleri;
Şûranın ilk gününden beri, konuşanları dikkatle dinlemeye gayret
ediyorum . Benim anladığım, halk eğitim, yeni söyleyişiyle yaygın
eğitimle Şûrada ortaya çıkan yaygın eğitim arasında bir fark olduğu
kanaatindeyim.
Acaba halk eğitimi veya yaygın eğitim yalnızca kurs mu açar,
yalnızca bizim insanımıza teknik, beceri mi kazandıracak, yoksa, mahallî
kültürü, mahallî estetik değerleri, yüksek kültürü kaynaştıracak, millî
bekayı daha sağlam laştıracak zeminler mi arar? H erhalde yaygın
eğitimle birlikte halk eğitiminin de vasfı değişmiş olmalı.
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Sonra, dünkü güzel rap o rd a araştırm aya, geliştirm eye p ara
ayrılmadığına baktık. Güzel bir rapor fakat, herhalde halk eğitiminin
araştırmaya, geliştirmeye ihtiyacı yok. Çünkü, bu fasılda hiç paradan,
fondan bahseden olmadı gibi geliyor bana. Oysa, yaygın eğitimin, halk
eğitiminin insanımızın ihtiyaçlarını, hatta hüviyetini tespit edip, buna
göre mahallî farklılıklar da dikkate alınarak bir program geliştirmeye
şiddetle ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Aksi halde, tanımadığınız in
sana neyi, niçin, nasıl götüreceksiniz? Ben edebiyat hocasıyım; ancak,
entellektüelimizin, entellektüel olarak gördüğümüz insanımızın, geniş
kitleyi, sahip olduğu değerler m anzum esiyle tanıdığı kanaatinde
değilim. Bunu tanımadan, nasıl, niçin, neden eğitim yapacağız? Halk
eğitimi, yaygın eğitim yapacağız ve nasıl programlayacağız? Neyi,
nereye ve nasıl götüreceğiz? Bu hususta da kesin konuşmak oldukça zor.
Halkı tanım adan, her türlü değer hükmüyle, zihnî faaliyetiyle, değişen
şartlar içerisinde arz ettiğim görünüşüyle tanım adan, onu eğitmek
mümkün mü? Eğitmek, yalnızca beceri kazandırmak mıdır?
BAŞKAN- Sayın Aktaş, biraz kavram, kapsam, çalışma grubunun
konuları...
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - (Devamla) Geleceğim efendim. Bugün her
halde Şûranın son günü. Biraz sonra raporu ben okuyacağım için şimdi
söylemeye ihtiyaç hissettim. Çünkü, arkadaşlarımın hepsi işin teknik
tarafıyla...
BAŞKAN- Lütfen, işin finansman yönünü tartışıyoruz ya, o yanını
söyleyiniz. Tabiî bunun gerekçesi olabilir, buyurun.
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - Tamam efendim. Öyleyse, bu raporda,
-finansmanla ilgili raporda- araştırmaya, geliştirmeye, halkı tanımak için
de para ayırmaya ihtiyaç yok mudur diyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Aktaş.
Sayın Atalay, buyurun.
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Dr.Beşir ATALAY - Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisiyim; Sayın
Başkan ve sayın üyeleri saygıyla selâmlıyorum.
Sayın Bakanım, zaman konusundaki tahditlere daha önce uydum,
ancak, finansman, bizim için özel bir öneme haiz ve bu rapor çok önemli.
Onun için izin verirseniz ben birkaç dakika fazla konuşacağım.
Efendim, benim bu raporda konuşacaklarımın hepsi direkt raporla
ilgilidir. Önce finansman kaynakları kısmıyla, sonra da sonuç ve öneriler
kısmıyla ilgili birkaç nokta üzerinde duracağım.
Önce, rapor güzel hazırlanmış gerçekten, teşekkür ederiz; sis
tem atik ve oldukça somut tekliflerle gelmiştir. Esasen burada da dünkü
konuşm alarda genel bir takdir toplamıştır. Ancak, raporun finansman
kaynakları kısmında, 4.sayfada da görüleceği gibi, yaygın eğitime ayrılan
paylar çok da sınırlı değildir. Yani, oradaki m addelere bakarsak,
oldukça çok sayıda kaynak görülmektedir. Bunların miktarları biraz
düşük olabilir; ama oldukça dağınık sayıda ve çok sayıdadır. Başta genel
katm a bütçe gelirleri; sonra fonlar, Çıraklık Fonu ve Destekleme
Geliştirme Fonundan gelirler. 3418 sayılı Eğitim Vergisiyle gelenler,
döner sermaye, yerel yönetimlerin katkısı, kurs iştirakçilerinin katkıları,
dış kredi katkıları bunlara örneklerdir.
Bu sadece Millî Eğitim Bakanlığı’na ve Yaygın Eğitim Genel
M üdürlüğüne gelen kaynaklardır. Raporun bir yerinde de belirtildiği
gibi, diğer kamu kuruluşlarında yaygın eğitime ayrılan kaynaklar tespit
edilememiştir. Gerçekten tespit edilememiştir; bu kısa süre içerisinde
bu mümkün değildir. Esasen uzun sürede de mümkün değildir. Çünkü,
dün organizasyon raporunda da tartışıldığı gibi, koordinasyon yoktur ve
hangi kurum, hangi kuruluş yaygın eğitim faaliyeti yapmaktadır, hangi
yaygın eğitim faaliyetinde bulunmaktadır, bunun bir envanterine sahip
değiliz. Onun için koordinasyon çok önemlidir.
Ayrıca, özel teşebbüsten hiç söz edilmemektedir. Özel teşebbüs de
busün yaygın eğitime oldukça ciddî kaynaklar ayırmaktadır, özellikle
büyük şirketler, holdingler bunu yapmaktadır ve hatta çok organize
yapanlar da vardır.

310

XIII. Milli Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

Mesele koordinasyondur. Tekrar vurgulamak lâzım; enformasyon
sistemi geliştirmek, envanter, yönlendirme, dağınık ve İsrafil kullanmayı
önleme ve daha verimli kullanmaya yönelme.
Benim kanaatimce, Millî Eğitim Bakanlığı içinde dahi çeşitli birim
ler arasında bu anlamda koordinasyon eksikliği vardır. Bu raporda,
dikkat edilirse, sürekli Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
k ay n ak ları v u rg u lan m ak tad ır. Oysa, Kız T eknik Eğitim G enel
M üdürlüğü, E rkek Teknik; yani endüstriyel ortaöğretim , T icaret
Turizm, Hizmetiçi Eğitim Dairesi; bunların hepsinin yaygın eğitim
faaliyetleri vardır, az veya çok. Özellikle Kız Teknik’in fazladır ve bun
lara da kaynak ayrılmaktadır. O da fazlaca zikredilmemiştir. Yani, kendi
birimleri arasında dahi, bu anlamda bir yeterli koordinasyon yoktur,
denilebilir. Sayın Bakanımız alınmasınlar. Kanaatim bu.
R aporda çok üzerinde durulduğu için, kısaca gene arz etm ek
isterim: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitime ayrılan yatırım
ödeneklerinin yüzde7.5’unun yaygın eğitime ayrılacağı prensip olarak,
hedef olarak yer almıştır. Plan hedeflerindendir bu. Bunu biz teklif ettik;
Bakanlar Kurulunun kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi de onayladı.
G erçekten buna riayet edilmiştir. Yani, 1990 yılı yatırım bütçesi
hazırlanırken buna önem verilmiştir. Tabiî, burada onu tespit etmek
zordur; raporda da o, esasen tam belirtilememiştir, tespit edem em işler
dir; ancak, ben şunu arz edeyim: Yaygın eğitim denildiğinde, tabiî
yatırım bütçesi denildiğinde, eğitim sektöründen pay alan pek çok
kuruluş vardır. Millî Eğitim Bakanlığı bunlardan birisidir. Biraz önce arz
ettiğim gibi sadece Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü değil,
diğer genel müdürlükler de vardır. Ayrıca Kültür Bakanlığı vardır,
kültür merkezleri Kültür Bakanlığı içerisindedir biliyorsunuz, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü vardır, Devlet Bakanlığına bağlanmıştır;
daha önce Millî Eğitim Bakanlığı’ndaydı. Bu bizce bir şanssızlıktır. Hiç
olmazsa gençlik kısmı Millî Eğitim Bakanlığı içinde kalmalıydı. Orada
gençlik merkezleri vardır, onların ödenekleri de buradan ayrılır. Yüksek
öğretim, YÖK ve üniversitelerin ödenekleri buradan ayrılır, eğitim
kısmı içinde. Ayrıca, V akıflar G enel M üdürlüğü, D iyanet İşleri
Başkanlığı, ki önemli yaygın eğitim faaliyeti vermektedir.
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B ütün b u n lara ilâveten, Sağlık B akanlığı’ndan tutun, Tarım
Bakanlığı’na kadar eğitime dönük bütün ödenek hep eğitim sektörü
içinde yer almaktadır. Biz bunlara ayrılanların hepsini topladığımız
zaman yüzde 7.5’u geçmektedir; bunu arz etmek istedim.
Bizce kaynakların azlığı değil, bir elde toplanm ası ve etkin
kullanımı, koordinasyonu, daha çok önem arz etmektedir.
Esasen, bu vesileyle arz edeyim: Ülkemiz imkânları çerçevesinde
eğitim geneline ayrılan kaynaklar çok yetersiz değildir. Özellikle 1990
yılında bütçede sektör olarak en yüksek oran eğitime ayrılmıştır; ama
bu yeterli midir? Eğitimimizin problemleri çoktur. Bu kaynak yine de
yeterli olmayabilir; ama yönetim, eğitime imkân dahilinde azamî
kaynağı ayırmaktadır, denilebilir.
Sonuç ve öneriler bölümünde ise, Yaygın Eğitimi Destekleme Fonu
oluşturulması teklif edilmektedir. Tabiî, Komisyon iyi niyetle, özellikle
yaygın eğitim ismine mahsus bir fon, bir kaynak temin etmeye çalışmak
için bu teklifi getirmiştir; ancak, takdir edersiniz, esasında Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğü’ne ayrılan bir Çıraklık ve Meslekî
Eğitimi Geliştirme Fonu vardır. Diğer bir Geliştirme, Destekleme
Fonundan kaynak gelmektedir. Eğitim Vergisinden kaynak gelmektedir
ve ülkemizde fon sayısı da artmıştır. Onun için, biz, bu kaynakları daha
da dağıtacak olan bu teklife katılmıyoruz. Esasen Maliye Bakanlığı
temsilcisiyle birlikte önergemizi verdik. Gerçi, bu raporun içinde en
önemli tekliftir; fon teklifi, Şûranın takdirine kalmıştır; ancak, biz daha
önce de saydığım kaynakların etkin kullanımıyla yeterince imkân
sağlanabileceği kanaatindeyiz. Yeni bir fon oluşturulmasına katıl
mıyoruz.
Bu, "etkin kullanım" sözünden de dün bir Millî Eğitim Bakanlığı
tem silcisi a lın d ıla r. A lın m am ak lâzım . T ü rk iy e ’de g e rç e k te n
kaynakların etkin kullanımı üzerinde durmamız lâzım. Daha stratejik,
daha plânlı harcam a konusu üzerinde durmamız lâzım ve her yerde en
çok tekrar etmemiz gereken, temenni olarak dile getirmemiz gereken
bir husustur. Ben de bu hususu dile getiriyorum; kaldı ki, bu bir Şûradır.
Sayın Bakan da dün buna katılmadıklarını ifade ettiler. Ben de bu etkin
kullanım ı, daha plânlı, daha stratejik kullanım ı önem siyor; arz
ediyorum.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Beşir Atalay. Komisyonun bu
konuda cevap hakkı daima var. Bazı bölümlerde de var. Aslında bir
karpuzun bir tarafı hamsa, -biz yönetim biliminde kullanırız- diğer tarafı
olgun olmaz. Kurumlar hepsi birbirinin benzeridir. O teşkilâtta bulun
dum, 5,5 yıl çalıştım. Sizin diğer departm anlarla olan ilişkilerinizi de
biliyorum. Onun için, sorunu kökten çözmenin yolu, hep birlikte
düzenlemeyi yapmak, gelişmeleri izlemektir. Noksanlıklar var; Bu
Plânlama Teşkilâtımız niçin burada? Plânlama Teşkilâtımızla birlikte
hep sürekli, içiçeyiz; düzenlemek için.
Yine noksanlıklar olduğunu görüyorum. Bana ilgili Genel Müdür,
bizim ana birimleri ifade ediyor, pasajlarda gösteriyor; ama dem ek ki,
komisyon raporuna tam aksetmemiş veya yeterince aksetmemiş.
Buyurun Sayın Atlı.
Neşe ATLI - Sayın Bakanım, XIII.Millî Eğitim Şûrasının Sayın
Divan Başkanlığı ve Şûranın m uhterem üyeleri; hepinizi en halisane
duygularımla selâmlar, saygılarımın kabulünü arz ederim.
Şûra kararlarının görüşülmeye açıldığı ilk dakikalardan itibaren
tüm üyelerin görüşlerini konu ile ilgili olmasa dahi büyük bir sabır
göstererek dinleyen ve m üdahalelerde bulunm ayarak dem okrasi
anlayışını o rtay a koyan Sayın B akanım ıza gösterm iş oldukları
hoşgörüden dolayı minnet ve şükran duygularımı arz etmeyi bir borç
bilirim. Bu ifadelerim izle tüm Şûra üyelerinin hislerine tercüm an
olduğumu zannetmekteyim.
Arkadaşlarımın ifade ettikleri ve büyük organizasyonlarda daima
m eydana gelebilecek ufak tefek teknik arızaların ve aksam aların
dışında, Millî Eğitim Bakanlığı nam ına bizleri ağırlamak görevini
yüklenen ve bulunduğumuz süre içinde bizlere yakın ilgi gösteren Sekreteryaya da minnet duygularımı arz ediyorum.
Fikirlerimizi ortaya koyarken tartışarak, sokak kavgasına gerek
kalmaksızın, asgarî m üştereklerde birleşebilmeyi sağlamasıyla Şûra,
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ismiyle mütenasip bir yaygın eğitim yapmıştır. İnanıyorum ki, pek çok
üye Şûradan ayrılırken, bilgilerini tazelemek, genişletmek ve olayları
eskisinden daha geniş bir açıdan değerlendirm enin mutluluğunu
tadacaktır.
Sayın üyeler,
Üzerinde görüşlerimizi beyan ettiğimiz Şûranın 3.Komisyonuna ait
rapor, tüm raporlarda olduğu gibi, çok ciddî bir çalışmayı sergilemek
tedir. Yaygın eğitimin kapsamından çıkan amacını özümlerseniz, yeni
imkân, teknik ve araçlardan faydalanarak ve yeterli koordinasyonu
sağlam ak suretiyle toplum un kalifiye insangücü ihtiyacını en kısa
zamanda ve en ucuz şekilde geliştirmek anlamı çıkmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, yaygın eğitimi en ücra köşelere götürebilmek, Millî
Eğitim Bakanlığı ve dolayısıyla devlet bütçesine ağır bir yük getirmek
tedir. Çünkü yaygın eğitim, teknolojinin en son metod ve araçlarını
kullanm ak suretiyle halkın ve toplum un ihtiyaçları istikam etinde
yapılması gerekli bir eğitim türüdür. Sonuçta, Millî Eğitim Bakanlığı
bütçesinin büyük bir kısmı, bu sahaya ayrılsa da; bölge ihtiyaçlarında
beliren değişiklikler, teknolojik gelişmelerin hızlı tırmanışı, insan ve
toplum ihtiyaçlarının farklı boyutlara ulaşması sonucu, her yıl yeni
yatırımlar gerekmektedir.
Bu nedenler sonucunda yapılan bazı yatırımlar bir süre sonra atıl
hale gelecek ve kaynak israfına yol açacaktır. Görülüyor ki, yaygın
eğitim geniş kitlelere hitap eden ve örgün eğitimden çok daha pahalı
maliyetler getiren bir eğitim-öğretim meselesidir. Bu pahalı maliyetleri
azaltmak için devletin kendi örgün eğitim binalarının boş zamanlarını
yaygın eğitime açmak, bazı kamu İktisadî teşebbüslerine ait fizikî şartları
kullanm ak veya özel sektöre kiralamak ve özellikle, özel öğretim
kurum larından yaygın eğitim yapılan birimleri de teşvik ve kredi
kapsamı içine almak suretiyle istifade etmek, çok akılcı ve maliyetleri
azaltıcı, yükü hafifletici bir tedbir olacaktır.
Sayın Aşkın bu raporun kritiğini yaparken, sonuç ve öneriler
bölüm ünün (B) kısmının 12.maddesinde belirtilen "625 sayılı Özel
Öğretim Kanununa bağlı kuruluşlar teşvik edilmelidir" ifadesini bu
kurumların yaygın eğitim yapmadıkları ve böylece de seçkin bir grubun
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oylarına sunulmasının yersiz olduğunu buyurdular. Bu, tarafımızdan çok
talihsiz bir ifade olarak addedilmiştir. Ve bu Sayın Aşkın’ın teknik
bilgilerinin eksik olduğunu ortaya koymaktadır. 625 sayılı Özel Öğretim
K urum lan Kanunu kapsamı dahilinde çalışmakta olan kurumlar, Millî
Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurum lan Kanunu
gereğince Bakanlığın denetim ve gözetiminde faaliyet yapar. Açılışları,
işleyişleri, nakilleri ve kapanmalarıyla eğitim programları tamamı ile
Bakanlığın denetim inde olan kurum lardır ve yasanın öngördüğü
kurumlardır. Özel öğretim kurumlan, topluma zarar veren kurumlar
değildir. Özel öğretim kurum lan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın üzerine
yüklenen ağır eğitim sorunlarının büyük bir kısmına çözüm getiren
kurumlardır. Biz bu sektörde, yaygın eğitim yapan kurumlar olarak, özel
öğretim kurulularının yatırımlarının toplamı 1 trilyon liradır ve Türkiye
çapında 71 il ve ilçede dağılımları 2340’tır, sayısal olarak. Çalışmış
oldukları kurs alanları ise 25’tir. Bunların içinde, bilgisayar, yabancı dil,
daktilo, m uhasebe, stilistik, modelistik, kalıpçılık, uçuş kursları, diş
teknisyenliği, mektupla öğretim, üniversite hazırlık kursları, motorlu
taşıt sürücü kursları olmak üzere çok değişik branşlar bulunm akta ve
çağın gereği, bilimin ihtiyacı olan yeni branşlar da her geçen gün teknik
gelişmeye, ekonomik gelişmeye, sosyal yapıdaki gelişmelere uygun
olarak artırılmaktadır.
Dolayısıyla, yaygın eğitimde yeni ihtiyaçlara göre yatırımlar yapan
bu sektör, hergün yatırımlarını yenilemek ve tazelemek zorundadır. Bu
nedenle özel öğretim kurulularının bütün yatırımları özel teşebbüs
tarafından yapılmakta, buna karşılık da hizmet, gayet tabiî özüne bağlı
k alarak ü cret karşılığında su n ulm aktadır. Bu sek tö rd e yapılan
yatırımların teşvik kapsamı altına alınması, Organizasyon ve İşbirliği
K o m is y o n u n u n r a p o r u n d a da D e v le t P lâ n la m a T e ş k ilâ tı
Müsteşarlığından Sayın Dülger Hanımefendi ve arkadaşları tarafından
bu gerçek bilindiği için ortaya konulmuştur.
Bu nedenle 6.maddenin aynı kalmasını Sayın Divandan ve Genel
Kuruldan arz ederim.
Diğer çözüm isteyen konulara gelince; bizim önerm ek istediğimiz
çağrılar şunlardır; bir kısmına daha önceki konuşmacılar değinmiş ol
m akla b e ra b e r, b u rad a birbirlerine bağlantı sağlam ak am acıyla
bazılarını tekrar durum unda kalacağım için affmızı istirham ederim.
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Önerilerimiz:
Yaygın eğitim kurum lan arasında aynı konuda eğitim yapan birim
le re s ta n d a r t p ro g ra m la r g eliştirilm esi. S ta n d a rt p ro g ra m la r
geliştirildiği takdirde zaman kaybı ve eğitim sonucunda meydana gelen
bilgi noksanlıklarının -bazı birimlerde oluşan bilgi noksanlıklarınınkaybı ile buraya öğrencinin vereceği ücretlerin veya zamanın veya
öğretm enin harcadığı zamanın ekonomik kaybı da önlenmiş olacağı
kanaatindeyiz. Bu standart program lardan sonra standart sertifika
düzenlenmesi gerekmektedir. Standart sertifikalar sonucunda,devam
ettikleri kurum lardan devam belgesi, merkezî sistem ile yeniden denet
lenip ve sınava girmek suretiyle bir standart belgeler ihdas edildiğinde,
standart belgelerde eğitimin kalitesini yükseltmek için bütün birimler
daha fazla gayret gösterecek, modern ihtiyaçları daha yakından takip
etme imkânı bulacaktır. Bu standart sertifikaların elde edildiği andan
itibaren, yaygın eğitimden örgün eğitime geçiş yapabilmek için aynı
derslerin mevcut olduğu örgün eğitim birimlerinde standart sertifika
sahiplerine ders muafiyetlerinin getirilmesi, şu anda uygulanılmak is
tenen ders geçme projesine de çok uygun olacağı kanısındayız. Bu
suretle o sınıflardaki birikimler de önlenmiş olacaktır.
Diğer bir önerimiz ise, bütün yaygın eğitim yapan kurumlar şu anda
kullanmakta oldukları kitap, yayın ve diğer hususları dış ülkelerden
temin etm ektedirler. Bunlar için milyarlarca dolar dışarıya döviz ver
mekteyiz. Bu eğitim araçlarının Türkiye içinde geliştirilmesi ve hizmete
sunulabilmesi için üniversitelerin bünyelerinde veya üniversite dışında
kurulabilecek yeni birimlerde üretim yapılması gereklidir.
Ö ğretm en yetiştirme hususuna gelince; pek çok özel öğretim
kurumu, yabancı dil öğretmenlerini dışarıdan getirmek ve yine milyar
larca doların ülke dışına gitmesine yol açmak zorunda kalmaktadır.
Öğretm en ihtiyacının en kısa zamanda ülke içinde açıkları kapatacak
d ald a ve m o d e rn çağın g e re k le rin e uygun bir şekilde eğitim
noksanlıklarını tamamlayarak karşılanmasından fayda mülahaza et
mekteyiz.
BAŞKAN- Sayın Atlı, gayet güzel söylüyorsunuz da vaktimiz sınırlı,
şayet yazılı metniniz varsa alalım. Konuşmamızı, üzerinde durduğumuz
komisyon raporu üzerinde teksif edelim, lütfen.
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Neşe ATLI- (Devamla) Bütün bu söylemiş olduğum hususlar, aynı
zam anda kaynak israfına yol açtığı için, dolaylı olarak da olsa komisyon
raporuyla ilgili olduğunu gördüğüm için arz etm ek durum unda kaldım.
H em en cümlelerimi bağlıyorum.
BAŞKAN- E stağ fu ru llah , hepsi kaynakla ilgili aslında, yani
kaynaksız olmaz. Beşeri, fizikî dediğiniz zaman hep onun içindeyiz,
fakat yine siz tamamlayın.
Neşe ATLI - (D evam la) Yaygın eğitimin örgün eğitim yapan
b in aları da kullanılm ası, bu ned en le b u rad ak i fizikî koşulların
değerlendirilmesi, makine ve teçhizatın değerlendirilmesi bakımından
da yeni yatırımlar yapm aktan Millî Eğitim Bakanlığı uzaklaştıracaktır.
Böylece finansman kaybı engellenmiş olacaktır.
H a lk eğ itim m e rk e z le rin in iç in d e b u lu n d u ğ u s ık ın tıla rı
arkadaşlarımız dile getirmişlerdi. Bu nedenle halk eğitim merkezlerine
finansal yönden ayrılacak kaynağın biraz daha artırılmasında yarar
olduğu kanaatindeyiz. Y Ö K ’ün yaygın eğitim faaliyetlerine, gerek
materyal hazırlamada, gerek lokal hazırlamada daha etkin bir biçimde,
akadem ik düzeyde yardımcı olabilmesi için yüksek öğretim kurum larına
bütçeden ayrılan payın artırılması da dileklerimiz arasındadır. Çünkü şu
anda YÖK, ufak kitlelere yabancı dil ve meslek kursları vermek gibi
yaygın eğitimin kurs yapılanması içinde sıkışmış kalmıştır.
Teşekkür eder, saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN- Katkılarınız için yürekten teşekkür ediyorum. YÖK’ün
bir de Lisan Tatü Köyü Projesi var, o bitmek üzere, o biterse yaygın
eğitim, özellikle lisan eğitimi konusunda daha çok yaygın eğitime dönük
faaliyetler yapmayı da plânladığını bütçe görüşmelerinde ifade ettiğim
için bilgilerinize sunuyorum.
Buyurun Sayın Angın.
Rafet ANGIN - Çok Değerli Sayın Bakanım, Şûra üyeleri, sevgili
meslektaşlarım; XIII.Şûranm dün arkadaşımızın da belirttiği gibi, 1990
yılının cehaletle savaş yılının başına rastlaması hakikaten çok anlamlı ve
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bundan evvelki XII.Şûranın tamamen dışında, çok daha anlamlı, çok
daha geniş kapsam lı olm ası, bu Şûranın uygulanm asında, halk
eğitiminin, yaygın eğitimin içinden gelen ve bizden olan bir Bakanımızın
bu kadar bilgisi hakikaten bu Şûrayı önemli kılmıştır. Sözlerime ken
dilerinin şahıslarına ve sekreterya grubuna sonsuz teşekkürlerimi ve
minnetlerimi arz etmekle başlıyorum. Ayrıca benim pozisyonumda olan
meslekdaşlarımız için Şûranın ayrı bir anlamı var, bizim gibi 100’e yakın
arkadaşımın emekli olanlardan seçilmesi, üye olarak, müşahit olarak.
Biz 1930’lu yıllarda göreve başlayan ve hakikaten bugünlere kadar
gelen, emekli olduktan sonra da hâlâ çalışmakta olan kişiler olarak,
bizlere görev verilmesi; emekli grubumuzu son derece duygulandırdı,
mutlu etti. Ben bu anlayış içerisinde, bu sözlerin ışığı altında şunu arz
etm ek istiyorum. Finansm an Grubunun raporlarına ve gerek grup
raporunda, gerekse konuşanların içerisinde son derece elzem kaynaklar
bulan arkadaşlarım ıza teşekkür ediyorum; ama şunu belirtmek is
tiyorum: Para var, yer var, her şey var; ama bugün tam manasıyla
yapabilmek için, bende sevgi, mesleğe bağlılık, özveri... Ben İstanbul’da
bulunuyorum ve halen Sayın Bakanımın İstanbul Danışmanı olarak
görevliyim, bütün kuruluşları ve özellikle halk eğitimini yakından takip
ediyorum. Desem k i,... gelen hakikaten özveriyle çalışan kişiler olarak
gerek eğitim müdürlükleri, gerek orada görev yapanların hepsi o zaman
... bunun için diyorum ki, parası olmayan ...kaynak bulan arkadaşlarımın
dışında ben bir başka kaynak ilâve etmek istiyorum: Şöyle ki, bugün
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde büyük bir emekli
potansiyeli var ve bu potansiyel içinde hâlâ bu alanda çalışmak isteyen
ler var. G erek yaş haddinden, gerekse sağlık sorunlarından, gerekse
çeşitli nedenlerle emekli olmuş, özellikle benim İstanbul’daki emekli
öğretm enlerle çeşitli çalışmalar ...bilgiler dahilinde ve bu eğitim
yönünde "Hocam ne olursun bize de imkân sağlayın, biz de çalışalım" ve
ben şimdi diyorum ki: Emekli grubundan acaba Sayın Bakanın ve
Şûranın kararlarıyla çeşitli şehirlerde, gruplar halinde biz çalışmaya
hazırız ve bakın şunlardan benim grubumda olan bugün 70’in üzerinde
yaşı olan arkadaşlarım hiçbiri aksatmadan bu Şûrayı takip ettiler. Bu
m eslek sevgisine, insan sevgisine, hakikaten Tanrı’dan gelen ...
çalışmaya hazırız. Teknik Öğretim Genel Müdürü arkadaşımla da
konuştum, çeşitli gönüllü kuruluşlarla İstanbul’da, A nkara’da çeşitli
yerlerde ...maddî imkânları ....buraya aktaralım. Ben izninizle bunu
istirham ediyorum. Çünkü bu maddî imkânlar ...yatırım imkânları
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doğuruyor. Bunları bir yerde toplayalım, en iyi şekilde çalışmayı bulalım
ve bu suretle; bakımından, okul bakımından, birçok yerlerden faydalan
ma bakımından mutlak surette yaygın eğitime bir finansman kaynağı
bulmasına izin verelim. D aha çok sevgiye dayanan, insanlık sevgisine
dayanan, özveriye dayanan bu kaynakları beraber hep birlikte yapalım,
yaşatalım ve yaygın eğitim e yurdum uzun en ücra köşelerinden
başlayalım. Güneydoğudaki kalkınmada öncelik tanınan bölgelerimize
gitmeye de hazırız: Ben bu konuda istirham ediyorum ve Millî Eğitim
B ak an lığ ın d an istirham ediyorum , bize im kânlar sağlayın. Belki
m erk ezlerd e -ölenlerin ruhu şad olsun,- o em eği geçen değerli
arkadaşlarımızı bulalım ve hep beraber gidelim.
Bir de kahve köşelerinde gençlerimiz var. Bu gençlerimiz de lise
öğrencisi olup, üniversitelerimizde olup, bunlarla işbirliği yapm ak
suretiyle yurdumuzun her tarafına eğitimi götürelim. B e n i... zaman her
y u rttaşım ıza okum a-yazm a, sadece okum a-yazm a değil, okum a
imkânları verelim. Bu suretle de devlet eliyle de memleketimizi hep ileri
seviyelere götürelim.
B en i d in le d iğ in iz için te ş e k k ü r le r ed iy o ru m , say g ılarım ı
sunuyorum.
BAŞKAN- Benim gibiler için tabiî, doğduğumuz yıllarda Millî
Eğitim Seferberliğine, camiasına, sistemine katılan ve tanıdığım zam an
dan beri de şu anda gördüğümüz gibi, idealizmi, ve dinamizmi, herşeyi
yerinde olan Sayın Angın’a teşekkür ediyorum. Göreve başladığımdan
beri emekli meslekdaşlarımla, hocalarımızla ilgimi, ilişkimi bilirsiniz ve
aslında bundan önce de emekli olan öğretm enler daima amaç bildikleri,
ülkü bildikleri konular üzerinde katkılarını sürdürm ektedirler, çeşitli
gönüllü kuruluşlarda. Fakat Sayın Angın’m dileği doğrultusunda biz
yararlanıyoruz, her alanda daha çok yararlanılması gerektiği konusun
daki görüşlerini aynen paylaşıyorum . Yaygın eğitim kurslarında,
çalışmalarında yer veriyoruz, örgün eğitimde yer veriyoruz, olabildiği
ölçüde. Diğer sektörlerde de o bildiğimiz sayıları pekçok olan kurum ve
kuruluşlarda, gönüllü, özerk, özel kurum ve kuruluşlardaki faaliyetlere
katılmalarını sağlamak için biz de Bakanlıkça gereken, bize düşen
görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak, böyle millet olunur, insan
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olunur, devlet olunur. Sistemden çıkanları unutan millet, duyarsızdır,
sağlıksızdır ve şanssızdır. H ep günü birlik politikalar... Dünü olmayanın
bugünü olmaz. Bugünü olmayanın da geleceği olmaz. Bu ilişkileri çok
iyi kurm ak gerektiği inancındayım ve bu, ortak görüşümüzdür.
Şimdi- Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Necdet U ğur’u kürsüye
davet ediyorum.
Necdet UĞUR (Millî Eğitim Eski Bakanı) - Sayın Başkan, Şûranın
değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar; İstanbul’da oturuyorum, bu arada
elime Sayın Bakandan bir Şûraya davet mektubu geldi. Önce nazik bir
m ektupla özür dilemek istedim, sonra yaygın eğitim konusuna ilişkin
olduğunu görünce m erak ettim ve birlikte gönderilen hazırlıklara
baktım, çoğunu okudum, çok iyi hazırlanmış, yukarı nitelikte belgeler
olduğunu gördüm. Bir, o hazırlığı yapanlara saygımdan ötürü özür
dilemekten vazgeçtim ve zaten Sayın Bakanın bu nazik davetini reddet
m ekten de rahatsız olacaktım, o da bunu kolaylaştırdı. İki, konuya karşı
büyük bir önem verdiğim için ve böylesine de yukarı düzeyde ele
alınacağından da emin olduğum için gelmeye karar verdim.
B en bu m eslekten değilim. Bu m eslekten olanlarla birlikte
çalıştığım zam anlar da çok güzel anılarım vardır. Kendimi bu mesleğe
kısa bir süre de olsa hizmet etmiş olmamdan ötürü de çok mutlu
sayarım. Ama yalnız Millî Eğitim Bakanlığı’nın konusu olduğu için değil,
T ü rk iy e’nin çok önem li bir konusu olduğu için yaygın eğitim e
Bakanlık’tan ayrıldıktan sonra da ilgimi kesmedim. İzlemeye çalıştım.
Dünyadaki gelişmeleri de yine elden geldiğince incelemekle vakit
geçirdim.
Yaygın eğitim, bence örgün eğitimden de -bu anda- Türkiye’de
önceliği olan bir konudur. Bir, bu meslekten bir insan olmadığım için
ben işin teknik tarafın a girecek değilim, Aslında biz bu işlerle
uğraştığımız zaman ülke bakımından önceliği var mı, önemi var mı diye
bakarız. Bence yaygın eğitim, yalnız Millî Eğitim Bakanlığı’nda önemli
bir dal olduğu için değil, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullarda
Türkiye’de büyük önceliği ve önemi olan bir konu olduğu için çok
dikkatle ele alınmalıdır. Neden Türkiye için yaygın eğitim böylesine
önemlidir? Çok kısaca bunu anlatmak istiyorum.
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Bir, dünyadaki gelişmelerden dolayı bu böyledir. İki, yurdumuzdaki
yeni gelişmelerden dolayı özellikle böyledir. Dünyadaki gelişmelerin
üzerinde çok fazla duracak değilim. Biliyorsunuz bir bilgi toplumu hızla
gelişiyor. Son haftaların gazetelerine bile bir göz atm ak yeterli. Gerek
Amerika, gerek bizim çok yakından izlediğimiz ve onlara benzem ek için
müthiş çaba harcadığımız Batı Avrupa, büyük bir telâş içindedir. Çünkü
Pasifik’te yeni bir uygarlık doğmaktadır ve bu uygarlık A m erika’daki bu
sanki çok ilerlemiş gibi görünen düzeni, A vrupa’daki sanayi toplumunu
tem ellerinden sarsacak kadar ilerlem e gösterm iştir. Çünkü bilgi
toplumu çevresinde oluşan bir uygarlıktır. R ekabet etm ek imkânsız hale
gelmektedir. Avrupa için imkânsız hale gelmektedir, hepsi yapısal
değişiklik içindedirler bunların. Biz sanayi uygarlığına gelelim derken,
karşımızda yeni bir bilgi toplumu oluşumu var. Bilgi toplumunun amacı
da insana yatırımdır. Yalnız bilgi toplumu için mi insana yatırım? Bence
bu anda Türkiye’de yatırım önceliği insan üzerine yapılan yatırımdadır.
Bugüne kadar hep altyapı yaptık, çok ihtiyaç vardı, çok iyiydi. Şehir
lerimizde büyük binalar yaptık, bulvarlar açtık, yollar yapıyoruz, baraj
lar yapıyoruz, bunlar son derece faydalı; fakat abartm adan söylüyorum,
birinci öncelik şimdi Türkiye’de insana yatırım üzerinedir ve bu arada
da insanımıza yatırımımızın önceliği çok geride kaldı.
İnsana yatırım yapmadan bütün bunları yaparsanız ne olur? Kendi
yaşamınızdan düşünmeye başlayınız, yatırdığınız trilyonlar hiç bir işe
yaram az. M illî savunm adan ele alınız; eğer millî savunm adaki
insanımıza yatırım yapmazsanız -ileri teknoloji ile olm aktadır savaş,savaşta yenik düşer. Biz büyük kentler yapıyoruz, gökdelenler yapın,
bulvarlar yapın, dünyanın en uygar kentini kurun; eğer içinde yaşayan
insan kentlileşmemişse, kent yaşamına uyum sağlatamamışsanız, o in
sana yatırım yapmadıysanız, o kent en kısa zam anda kasaba olur. Sanayi
kurdunuz, en ileri teknolojiyi kurdunuz, onun içindeki insanınızı o
teknoloji ile başa çıkabilecek, ilerlemeleri takip edecek hale getirmediyseniz millî kaynaklarınızı harcadınız demektir. Kısa bir süre için
törenlerle çok sarhoş olursunuz, ama sonuç, kaldığınız yerdesiniz. Bütün
bu nedenlerle insana yatırım büyük öncelik taşıyor. İnsana yatırımın en
önemli kurumu da burada. Ama denilecek ki, aslı örgün eğitimdir.
Bence örgün eğitim değil. Bir örgün eğitim yeni baştan düzenleniyor, bu
konuya girecek değilim, mutlaka düzenlenmesi gerekir, örgün eğitimle
toplum arasın d a b ağlar k o p uktur, bunu yaşam ım ızdan hepim iz
biliyoruz, oradan çıkan çocuklarımız toplumda hem en kendilerini bek
leyen bir yer bulamıyorlar; ama Bakanlık uzun bir süreden beri bununla
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meşgul. Bu bir zam an alacaktır. Bu anda yaygın eğitimin, örgün
eğitimden çok daha önceliği vardır ve aslında Türkiye’deki gelişmeler
de bunu zorunlu kılmaktadır. Niçin bu böyledir? Şimdi istatistiklere
baktığımız zaman, bu öğrenim yılının açılısında denildi ki, 9 milyon
öğrencimiz var, aslında bu o andaki, başlangıçtaki bir öğrencidir. Biliyor
sunuz her yıl ilkokullarda milyonlarca öğrencimiz var, ortaokullara
geldiğimizde yarı yarıya eriyor, ortaokuldan liseye geldiğinizde bir avuç
kalıyor. O okullaşmadaki 8-9 milyonu biz yukarıya kadar getiremiyoruz.
Mütemadiyen fire veriyor. Bunlar nereye gidiyor? Hepsi yaygın eğitimin
konularıdır. Örgün eğitim diye gördüğünüz o büyük rakamlar, aslında
bir buz gibi erim ek ted irle r ve toplum un içinde kalm aktadırlar.
Binaenaleyh bu andaki örgün eğitimin zaafını da kapatacak olan -ken
disini toparlaymcaya kadar- yaygın eğitimdir.
Yalnız bu da değil; Türkiye’de son derece önemli bir konu da,
kentleşme olayıdır. Türkiye’deki insanlarımız çok büyük kitleler halinde
kentlere geldiler. Daha bundan üç beş sene evvel denseydi ki 1990’larda
Türkiye’de milyonu geçmiş 15 tane şehir olacak; kimsenin aklı almazdı
bunu, gülüp geçilirdi, fantazi yapılıyor denilirdi. Buraya doğru gidiyoruz.
Şimdiden milyonu geçen şehirlerimiz, böyle vaktiyle bir tane Adana idi,
filandı denilirken, onlar iki üç milyona gidiyorlar, yeni milyona yaklaşan
şehirlerimiz var. Bu ne demektir? Yeni kentliler var, yeni kente gelenler
var. Bu kente gelenler, kentli oluyorlar mı olmuyorlar mı? Türkiye’nin
bu andaki en önemli toplumsal olayı budur. Kente gelenler, kente uyum
sağlayamıyorlar. Başka? Büyük bloklar halinde her biri ayrı ayrı, yan
yana yaşam aya b aşlad ılar. K aynaşm ıyorlar, kente uyum sağla
yamıyorlar. Kamu ile aralarında bağlantı yoktur. Özel kesimle bağlantı
yoktur. Ü retim de bağlantı yoktur. Kent yaşamı ile bağlantı yoktur;
çocukları da öyledir. Yüzbinler, içine kapanık halde geldikleri bölgenin
dar dayanışması içinde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu bir saatli bomba
gibidir, sürtüşmeye hazırdır, tatminsizliğe hazırdır. Bir çeşit -biraz evvel
söylediğim gibi- öbür yatırımları yapar da insana yatırım yapmazsanız
nasıl bir sanayi, nasıl bir ordu dahi işe yaramaz hale gelirse* kentleşme
olayında, kente gelen insanlarınızı eğer kentli yapamazsanız, o kentlerin
her biri patlamaya hazır birer yuvalar haline gelebilir.
O halde Türkiye’nin öncelik taşıyan m eselelerinden biri, bu
insanları kentli yapabilmek meselesidir. Şimdi bu da aslında yaygın
eğitimin konularına girdiği için Türkiye’de çok önemli bir hale gelmiştir.
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Şimdi böylesine önemli bir konunun işleyiş tarzında da yine
uzmanlık alanına girmeden söylemek istediğim, herkesin gördüğü bir
şey var; Türkiye’de her kuruluş yaygın eğitimi yapma hevesindedir. Özel
sektör dahil, bakanlıklar dahil. Biliyorsunuz bakanlıklar kendi işlerine
karıştırm azlar. Bu, arkadaşlarım ın çoğunun söylediği gibi, kaynak
israfına neden oluyor. Birlikte çalışmanın gücünü azaltıyor ve halka
götürülen hizmetlerde dağınıklık oluyor. Hizmet yapılan yerlerde hiz
met yapanlar arasında da sağlam bir bağ kurulamıyor. O halde bütün
bunların mutlaka bir elde birleştirilmesi, yahut çok iyi bir eşgüdümü
gerektirir.
Bir İkincisi, yaygın eğitim, yetişkinler eğitimi yaparken, yaptığınız
bölgenin özelliklerine göre bunu yapacaksınız. Binaenaleyh bu m erkez
den, çok yukarıdan yapılamaz. En iyi yaygın eğitim, orada oturan
insanların karar verecekleri bir yaygın eğitim türüdür. İkincisi, malî
kaynakları da yalnız m erkezden beklenemez, oradaki özel kesiminde,
fabrikasından, yaşayan insanlarından, tarım yapan insanlarından,
onların yalnız insangücü olarak değil, çünkü o insanları onun için
yetiştiriyorsunuz, kendisinin de çok ihtiyaç duyduğu bir insanı
y a ra tıy o rsu n u z , o n la rın da k atk ısın ı alm ak b a k ım ın d a n yerel
yönetimlere büyük bir pay vermek lâzımdır. Yerel yönetimlerin yasasını
değiştirmek gerekir. Yerel yönetimlerin baş görevi, bu yaygın eğitim
olmalıdır. Hangi bakım dan? Kentlerde, kentleşme olayında mesafe
almak için. Kırsal kesimde Türkiye’de şu anda elektrik bütün köylere
gitti, Türkiye’de 40-50 milyona yakın insan hergün bizimle beraber
televizyon seyrediyor. Televizyon seyretm ek dem ek, bizim kültür
dünyam ıza o n lar da giriyorlar; köylere elektrik gitm esi dem ek,
elektrikle kullanılan her türlü üretimin yapılabilmesi demektir. Bu da
oraya beceri gitmesini gerektirir. Yalnız kentleşme olayı bakımından
değil, bu gelişmeler bakımından da kırsal bölgeye de mutlaka yeni bir
yaygın eğitimin, yetişkinler eğitiminin götürülmesinde büyük bir zorun
luluk vardır.
B en yerel yönetim lerin yeni b aştan ele alınm asını ve yerel
y ö n e tim le rd e k i y ö n e tim in çok büyük ö lçü d e o ra in sa n la rın a
bırakılmasından yanayım. Bir yerel demokrasinin kurulması ve bütün
bunları, kaynakları kendisinde toplayarak yürütmesinin çok faydalı
olacağını sanmaktayım.
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Bütün bunlarla birlikte bir şey daha söylemek istiyorum; bu dünya
değişikliği derken, biliyorsunuz bütün siyasî partiler hep birlikte Avrupa
Topluluğuna girme kararını verdiler. Şimdi ikide bir bu yüzümüze
çarpılıyor; Avrupa Topluluğuna bütün siyasî partiler gerçekten girmeye
karar vermişler midir? Vermişler, kimse inkâr etmiyor. Bir millî politika
oldu ve Avrupa Topluluğunun kapısına gidip de, senin insanın şudur,
senin insanın budur dediği zaman, ikide bir şamar yemek millî haysiyetle
bağdaşır mı? O halde eğer bunu ciddiye alıyorsak, laf diye yapmıyorsak,
insanımızı bir Avrupa Topluluğundaki insanların düzeyine çıkarmaya
m e c b u ru z . B u n u n da yolu, in san a y a tırım d ır. K endim izi hiç
aldatmayalım. Avrupa Topluluğuna girip de onların köprüleri, bekçileri,
hudut nöbetçileri olmayacağız. O nlar gibi eşit yaşayacağız, onlar
tarafından kullanılır insanlar olmayacağız. O halde onlarla yarışacak
şekilde yatırım yapm ak gerekir. Kime? Herşeyden evvel yetişkin
insanımıza. Eğer A vrupa’daki konuyu biliyorsak.
Bunlar benim yaygın eğitim hakkındaki düşüncelerimdi. Bu arada
iki şeyi ilâve etm ek istiyorum: Bir tanesi Bakanlıkça o çok yararlı
faaliyetlerini, çalışmalarını sürdürürken, bir başarının koşulları var
benim edindiğim deneyim e göre. Bu B akanlıkta çok saygıdeğer
projelerin ve niyetlerin gerçekleşmesinin birkaç koşulu var. Bir tanesi
şudur: Bakanlığa güncel politika girmemelidir. Bakanlık, hiçbir zaman
herhangi bir siyasal partinin politik aracı olmamalıdır. Bakanlıkta
militanlar hiçbir zaman -özellikle bu Bakanlık’ta- olmamalıdır. Bir
başka şey daha söylemek istiyorum: Aslında... (Gürültüler) Yepyeni bir
dünya kurulurken, bu dünya aslında Avrupa Topluluğu ve çağdaş bir
dünya, bilgi toplum u düşünce özgürlüğü üzerine kuruludur. Bir
toplulukta düşünce özgürlüğü olmazsa, lâiklik bir toplumun temeli
olmazsa sonuç alınamaz. Bu bakımdan Bakanlık’ta gerçek amaçlara
varacaksak, her türlü siyasal akımların üstünde ve dışında, lâik ve
düşünce özgürlüğü ortam ında hizmet etmenin mutlaka koşullarını
y aratm a lıy ız. Bu sö zlerim i, Sayın B ak an ın böyle bir p o litik a
izleyeceğinden emin olmasaydım söylemezdim. Yoksa başka türlü de
zaten katılmazdım. Ve böylesine bir düşüncenin adamı olması, güven
vermektedir.
Sözlerimi bitirirken, bir dileğim daha var; bu türlü yaklaşımın bir
tamamlayıcısı vardır bence. Bundan sonraki Şûranın, okul öncesi
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konusunda olmasında büyük yarar vardır. Tıpkı tüm kamuoyunun dik
katlerini yaygın eğitimde olduğu gibi, okul öncesi eğitimi üzerine
çekmekte yarar vardır. Kente yeni gelen insanlarımızın çocuklarını,
okul öncesinde eğer eğitebilirsek, onlar en kısa zam anda kente
uyumlarını sağlayacaklardır. Kendisinden hizmet beklediğimiz değerli
Bakanımızdan bir gün okul öncesi Şûrasının davetiyesini alırsam çok
mutlu olacağım.
Kendisine başarılar diliyorum.
BAŞKAN- Sayın U ğur’a yürekten teşekkür ediyorum ve Türkiye
C u m h u riy eti’nde görev alan hüküm etlerin, cum huriyetin tem el
ilkelerine, am açlarına, gelişme özlem lerine katkı yolunda; kendi
görüşleri doğrultusunda samimiyetle, titizlikle özenle hizmet verdik
lerine y ü rek ten inanıyorum ve bu inancım ı da göreve başlam a
mesajımın son paragrafında ifade edebildim. Onun için, her vesile ile
her zaman bu vatanın, bu milletin, son ve tek olan bu Cumhuriyetin
-şimdi değerini daha çok anladığımız bu cumhuriyetin- dünyadaki her
şeyin yıkıldığı, yeni dünyalar ve arayışlar içinde bulunduğumuz bir
çağda, bir zam anda şimdi varlığımızın önemini daha iyi anlamamız
gereken bir dönemde, bütün politikacıların, en üst nihaî sorumluluğu
taşıyan kişiler olarak, devlete ve millete bağlılığın, demokrasiye, A tatürk
ilkeleri ve inkılâplarının ve bizi biz yapan bütün millî, manevî, sosyal,
moral değerlere bağlılığın temel ve vazgeçilmez bir millî politika olması
konusunda birleşildiğini görmenin büyük mutluluğunu, gelecek içinde
güvenini ve ümidini arz etm ek istiyorum.
Buraya bir diğer Bakan arkadaşımız da geldi -bugün yok- üçlü
konuşma yaptık. İnsanlar eğer değişmiyorlarsa, gelişmiyorlar demektir.
Eleştirmiyorlarsa, temel kavramları sıkı sıkı tutarak, o özü kurarak
gelişmiyorlar,demektir. Sayın Ali Naili Erdem, Sayın Uğur ve ben odada
konuştuk. O kadar etkilendim ki, -orada olan bürokrat, teknokrat
arkadaşlar da vardı- çok farklı, o kadar mutluluk verici bir şey ki, bir
televizyon program ına üçümüz beraber çıkalım, dedim. O kadar olum
lu, sevindirici, mutlu, umutlu ve geçmişteki bazı tutum ve davranışların
hatalarını gören, kabul eden; ama bunların bir yarar sağlamadığını bilen
bu geçmişteki arkadaşlarımızın hep birlikte milletin önüne çıkmamız,
herhalde bizi daha çok güçlendirecek. Farklı ne görüşümüz olursa olsun,
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herhalde vatanın birliğinden, beraberliğinden, m utluluğundan, o
bildiğimiz, çok iyi bildiğiniz temellere, ilkelere dayanmasından dolayı
farklı görüşümüz olamaz. O, bizi biz yapan değerlerdir, millî varlık
meselesidir, üstündeki yollardır. Yollar o kadar çok ki, o kadar çeşitli ki,
yeterki bizim özümüzü zedelemesin, yıkmasın. Bu görüşe gelinmiş
olması Türkiye’nin, bence dem okratik hayatı bakımından da, millî
hayatı bakımından da, devlet hayatı bakımından da son derece verim
lidir ve en büyük güçtür.
Bu cüm leleri söyletme fırsatı verdiğiniz için, bunlara çağrışım
yapma imkânı verdiğiniz için; Sayın Uğur, katkınızdan dolayı tekrar
teşekkür ediyorum.
Altı önergemiz vardır, sırasıyla okutacağım, buyurun efendim.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
1. Finansm an kaynaklarını artırıcı öneriler bölümünün birinci m ad
desiyle yaygın eğitimi destekleme fonu kurulması önerilmektedir.
Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gelirleri arasında Çıraklık
ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu’ndan elde edilen
gelirler 3418 sayılı Yasa gereğince elde edilen gelirler yer almaktadır.
Bu kaynaklardan elde edilen gelirlerden, yaygın eğitime ayrılan paylar
artırılabilir. Nitekim, 5.madde bu konuda bir öneri getirmektedir. Bu
nedenle yeni bir fon oluşturulmasına gerek olmadığı ve bu maddelerin
m etinden çıkarılmasını,
2. Altıncı m addede yaygın eğitim yapan tüm kuruluşların bu kurslar
ile elde edecekleri gelirlerin bir bölümünün, kurulacak yaygın eğitimi
desteklem e fonuna aktarılması önerilmektedir. Esasen söz konusu
kurum ve kuruluşlar, yaygın eğitim hizmeti yapmaktadır. Bu öneri,
bunların bu amaçla kullanacakları kaynakları azaltıcı, dolayısıyla hizmet
etkinliklerini zayıflatıcı niteliktedir.
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Bu m addelerin de metinden çıkarılmasını,

3.
Dokuzuncu maddenin de dolayısıyla metinden çıkarılmasını arz
ve teklif ederiz.
Em el SEYHAN
Beşir ATALAY

Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI
Muhsin D EM İR EL Turgut ER

BAŞKAN- Ö nergenin üzerinde söz isteyen?... Yok. Lehinde,
aleyhinde?...
Dr. Beşir ATALAY - Sayın Bakanım ben konuşmamda zaten arz
etmiştim; ama gerekirse birkaç cümle ile yine arz edebilirim.
BAŞKAN- Genel Kurul ihtiyaç duyuyor mu?
(Duymuyor sesleri)
Komisyon adına bir arkadaşımız söz istiyor, buyurun efendim.
KOM İSYON BAŞKANI - Sayın B aşkan, Şûranın saygıdeğer
üyeleri; Sayın Başkan eğer müsaade ederseniz ben komisyon başkanlığı
olarak bir kez söz almak istiyorum ve ...
BAŞKAN- Sorular çıktıkça konuşmanız gerekebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - (Devamla) Eğer uygun görürseniz söz
alırım. Şu anda olan hususlar önergeleri de kapsayan hususlarla ilgili
komisyon görüşümüzü arz etm ek istiyorum, üç konuda.
Şim di ö n c e lik le şu b ir iki hususu v u rg u la m a k istiy o ru m .
R aporum uzun sadece öneriler bölümü olarak alınmaması gerektiğini
özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlam da Sayın Bakanımıza da
teşekkür ediyorum, bu raporu daha sıhhatli tartışma ortamı yarattığı
için. Şimdi bizim raporum uzu bir bütün olarak aldığınız zam an komisyon çalışmaları içinde bunu da burada tekrarlam ak istiyorum- bu
çalışmalar içinde şu inanca vardım. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı’nın
içinden gelen bir eğitici olarak, yaygın eğitimin tüm sorumluluğu ve yükü
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yalnız Millî Eğitim Bakanlığının sırtına yüklenemez diye biz yola çıktık
ve bununla gösterdik ki, Türkiye’de yaygın eğitimin yapıldığı çeşitli
kamu ve özel kuruluşlar da görülür. Ondan yola çıktığımız zaman şu
noktaya vard ık . Sayın üyeler, bu sınırlı süre içinde finansm an
raporum uzu hazırlarken, tabiî ki çok sayıda rakam lara dayanabilirdik;
ancak bu rakam ları böyle kısa zamanda analiz edip sizin önünüze
getiremezdik. O zaman, bazen temel rakamlarla sonuçlara varmaya
çalıştık. Vardığımız sonuç şu: Biz dedik ki, yaygın eğitim konusunda çok
dağınık bir faaliyet alanı -var, gerek Millî Eğitim Bakanlığı içinde,
gerekse de Millî Eğitim Bakanlığı dışında. O zaman şu yola girdik, dedik
ki: Bu koordinasyonun ve denetimin öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki yurtlarda... burayı ...denetim birimi ve gözetim birimi için
şart. O zaman biz şuna inandık ki: Denetimin, gözetimin yapılabilmesi
için bir kaynak birimini, ortak bir kaynak alanını oluşturması gerekm ek
tedir. Yani biz Bakanlığı sadece işi denetleyen, hep devamlı azarlayan
bir yapıda görmek istemedik. Bilakis bağlı kurumların güç vermesi
hususunun altını çiziyorum. Yalnız Millî Eğitim Bakanlığı kurumlarma
değil, yaygın eğitim yapan tüm kurum lan denetleyen ve onlara kaynak
sağlaması, edindiği kaynakları paylaşmasını sağlayan bir kuruluş olarak,
bir merkezi koordinasyon ünitesi olarak gördük. Bu ünitenin içinde bir
şey daha gözlemledik, dünkü beş saate yakın çalışmamızda eğer ...bir
tah ...konuşmamda ...biz bir gözlem yaptık dedik ve bu gözlem şu
kom isyon üyesi ark ad aşlarım ın tecrü b e ve uygulam a alan ın d a
görüyorum ve gördüklerim le birleştiriyorum , bu finansal ve bu
düzenlemeye çalıştık. O bakımdan işte bu gözlem biçimde muhakkak
su rette yaygın eğitimi çok geniş faaliyet alanlarını kapsayan bir
fonksiyonun odak noktası oluşturmasını gerektirir. Bunun için de bir
malî organizasyona önem verdik. Bunun adı fon. Ben bunu tartışmak
istemiyorum, son günlerde pek cazip bir kavram olarak görülmüyor;
ama bu bir kavramdır, bu bir oluşumdur, gerektiğinde yapılan her türlü
finansal oluşum bir ilerlemeyi bir yenileme olduğunu ifade eder. Biz bu
fonlara bu şekilde bakıyoruz.
Sayın... ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin verdiği önerge de şu anda
bizim doğrultumuzda. Yalnız şununla şunu özellikle söylemek istiyoruz
ve bunun bir temenni kararı olarak raporumuzda yer almasını da ısrar
ediyoruz komisyon olarak; ama bunun koşulu amacımız herhangi bir
fon yaratm ak değil, Millî Eğitim Bakanlığı içinde bir kaynak ... sayın
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üyeler. Millî Eğitim Bakanlığının denetimine bağlı kuruluşların kaynak
akımını organize edecek, denetleyecek ve hedef noktası olacak bir malî
finansal organizasyon akla geliyorsa ki, sanırım bu tartışmanın içinde
-sanıyorum- bu konu biraz daha geliştirilir. Onun için lütfen hemen
çıkarmayınız. Bu Şûra bir temenni kararı oluşturur. Tabiîki bu konu
çeşitli kadem elerde tartışılacak, oluşturulacak ve belirli bir... Yalnız şu
bir gerçek ki, idarenin gerekirse devamlı bir koordinasyonu sağlaması
lâzım. Bu sağlamayı içine alacak , ki sorumluluk alanının, malî sorum 
luluk alanının oluşturulması gerekir. İşte biz bunun adına bugünkü
uygulama çerçevesinde fon dedik ve bu fon artık sadece Millî Eğitim
Bakanlığının oluşturduğu çıraklık ve yaygın eğitim içindeki faaliyetleri
kapsamayacak. Onun o nedenle de bu fona ilgili tüm kuruluşların
katkılarını sağlayıcı bazı öneriler getirdik. Kamu ve özel kurumlarm
gelir getirici kurslardan elde ettikleri gelirlerin, payların bir kısmı bu
fona gelmelidir diyorum. Yalnız lütfen bir hususu daha açıklıkla ortaya
koymak istiyorum, bunu derken amacımız özellikle tabiîki şu anda zor
şartlar içinde çeşitli alanlarda malî sorunlarına kurs veren özellikle Millî
Eğitim Bakanlığı halk eğitimi merkezleri metruk, bunları da düşünün.
Yine eylem birliği m addesinde de, şöyle bir ifade koyduk. Çevre
koşullarında kaynak analizi yapılarak bu kurslar açılmalıdır. Buradaki
hükümler, m uhakkak ki bazı çevreler var ki Millî Eğitim Bakanlığı’nın
ve diğer kamu kuruluşlarının, hele özel kuruluşların hakikaten bu
kaynak yaratıcı, gelir yaratıcı bir takım kurs, yaygın eğitim faaliyetleri...
buradan da kaynak oluşturulabilir. Onun için bu konuyu lütfen bu
boyutlar içinde görünüz. Bu bir temenni kararı ve bu bir bütünlüktür.
Olayı bütünlükten çıkardığımız zaman...
BAŞKAN - Sayın Başkan alanın uzmanı olduğunuz için çerçeveyi
nefis bir şekilde ortaya koydunuz. D aha fazla gerekçe söylemeyin. D aha
fazla ihtiyaç duyuyor musunuz sayın üyeler?... Konusunu bilen uzman
böyle olur, nefis gerekçe...(Alkışlar) Konu benim için aydınlanmıştır,
aynı aydınlandı kanaatine sahip misiniz?... Fonun bir araç olarak
konmasının gereği, ihtiyacı ve uygulamadaki yararları açısından getiril
di. Bunun akademik, ekonomik ve diğer temellerini de Sayın Başkan
ifade ettiler. Tabiî hep malî disiplin yönündenr finansman disiplini
yönünden D evlet P lânlam a T eşkilâtı bilinm esinde, bir to rb ad a
bulunmasında yarar görürler. Bu ezelî ve ebedî bir rekabet. Bir tür
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kamu idaresindeki rekabet. Maliye Bakanlığı aslında Plânlamayı da
dikkate almazdı, bir zamanlar almak istemezdi bizim zamanımızda.
Birbirine hâkimiyet, plân disiplini yönünden yetki 91 ve 99 sayılı kanun
lar gereğince Devlet Plânlama Teşkilâtında -benim o teşkilâtta 5,5 yıl
hizmetim var- sürüyor ama, bu defa da yeni sistem olarak şu 5-6 yıldır
fonlar geldi. Tabiî fonlar daha önce de vardı, sayın uzmanlar onları
anlatır. Üzerine gitmeyelim. Temenni kararı dediğine göre yumuşadı,
-yumuşadı değil- böyle bir karar girsin diyor. Bizim şimdi gelirlerle ilgili
bir kanunumuz var, fon diyoruz adına, halbuki fon değil. Böyle bir araç
olsun isteniyor değil mi Sayın Başkan?
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BAŞKAN- Yaygın eğitim böyle bir araçtan m ahrum olmasın.
Sadece denetleyici, gözetleyici, hükmedici ya da korkutucu değil,
özendirici ve destekleyici olsun demek istiyorsunuz. O zaman üç madde
var; birinci madde çıkaralım deniyor. Nedir o? Yaygın eğitime fonlardan
isabet eden payların...
RAPORTÖR- Üçüncüsünü okuyayım Sayın Başkanım.
BAŞKAN- Buyurun.
RAPORTÖR - Finansman kaynaklarını artırıcı öneriler: 1. Yaygın
eğitime fonlardan isabet eden payların dolaylı dağıtımını önleyecek,
doğrudan dağıtım ını sağlayacak yaygın eğitimi desteklem e fonu
kurulmalıdır.
BAŞKAN- Bu konuda Sayın Başkanın gerekçesini dinledik. İlâve
etm ek istediğiniz daha başka bir husus var mı Sayın Başkan?
KOMİSYON BAŞKANI- Yok efendim.
BAŞKAN- Sayın B aşkanın bir açıklam ası tabiî konuyu çok
yumuşattı; ama o madde oldukça kesin, bu maddeyi yumuşatmak lâzım.
Esasen Sayın Başkanın kasdı bir fon da değil, yaygın eğitime ayrılan
kaynakların organizasyonu ve bu şekilde güçlendirilmesi, zaten...
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Ama şunu diyor: İlle de Plânlama Teşkilâtının vizesine gitmesin
dem ek istiyor. (Alkışlar) İlle de M âliyeye gitmesin diyor, paran var,
yetki vermezse alamıyorsun.
Tabiî Şûra’nın takdirine.
Sayın Başkan, amacınız o mu, püf noktası?
KOM İSYON BAŞKANI- Sayın Başkanım benim ilgilendiğim
hususun altını çizeyim. Denetimi yapamıyoruz diye bir kurumu ortadan
kaldırmayalım diyorum ben.
BAŞKAN- Denetimi yapmalıyız?
KOMİSYON BAŞKANI- Denetimin muhakkak yapılması lâzım.
Kamu denetiminin muhakkak yapılması...
BAŞKAN- Sayıştay yapıyor.
KOMİSYON BAŞKANI- Bu kurumlar Türkiye’de vardır. Tabiî
bunların başında Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı gelir.
Bu organizasyonu, burada bu genel ifadeyi koymak istemiyorum,
denetim den kaçan bir organizasyonun hiçbirinde düşünmüyorum. Ama
bu şu andaki uygulama içinde bir fon kuruldu efendim, bu kurulun
eksiklikleri, faydaları, zararları her forumda tartışılabilir; ama buradaki
amaç, bir odak noktası oluşturmaktT. Mademki Çıraklık ve Meslekî ve
Teknik Eğitimi Geliştirme Fonu diye bir fon kurulabiliyorsa, böyle bir
hizmet için, ki, bu fonun amaçlarını aşan bir olayda da bir fon kurulabilir.
Bir malî organizasyon kurulabilir. Bugünkü adı, şu anda bizim aklımıza
başka bir... belirli bir kuralı olan bir finansal kurum da...
BAŞKAN- Sayın Atalay’la birleşiyorsunuz siz o zaman. Yani diyelim
ki yaygın eğitimi destekleme ile ilgili malî organizasyonlar yapılacaktır
"ve benzeri" diyebilirsiniz, fon demeden.
Dr.Beşir ATALAY- Sayın B akan, org an izasy o n kom isyonu
raporundaki o kurul sonradan tasfiye edildi. Sayın Başkanın açıkladığı
o ikinci rapordaki, kurul oluşturursa ve onun bir bağımsız bütçesi olursa,
o zaman problem çözülecek.
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BAŞKAN- Bunda öyle bir şeyler yapılmak isteniyor ki, ben çok geniş
kapsamlı görüyorum bunu, izahatlardan dolayı. Sadece Bakanlığın
doğrudan üstlendiği, yüklendiği konular değil, diğer bakanlıkların,
gönüllü kuruluşların, özel kurumların faaliyetlerine de bu fondan para
verilmelidir, dem ek istiyor. Yani zorla gitmeyin de bir gönüllü kuruluşu
amacını programını tasdik ederse yaygın eğitim ona para vermeli. Veya
bir ak ad em ik çalışm a var, yaygın eğitim le ilgili, yapm ak istiyor
yapamıyor. Sayın Karadeniz, bana; çok önemli bir projemiz var dedi, ne
kadar paraya ihtiyaç var, diye sordum; 2 milyon. Bir dekan, bir uzman,
çok önemli bir projede 2 milyona muhtaç. Bunu verebilmeli, örgün
eğitimse öbür taraftan vermeli, araştırmayı desteklemeli, yaygın eğitimi
desteklemeli. Bu şekilde geniş kapsamlı düşünüyorsunuz gibi geldi
bana. Öyle mi Sayın Başkan?...
Biz de bunu proje bazında yapıyoruz değil mi Sayın Atalay? Proje
olursa, Bakanlığımızın da etkisi var. Fon diye katı bir şey koymayalım.
Nasıl olsa bunlar tem enni kararıdır.
KOMİSYON BAŞKANI- Eğer tümüyle ele alınan, yani bir temenni
kararı olarak, ama bu resmî bir temenni kararı mıdır?
BAŞKAN- Tabiî, tabiî resmî, kayıtlara geçiyor... Ve bunu yaygın
eğitim in d esteklenm esi konusunda gerekli m alî düzenlem eler,
imkânlar dersek olur mu?
("Olur Sayın Bakanım" sesi)
O zaman ö.maddeyi "kamu" çıksın ibaresi, teklifi var.
9.m addede tümü kalksın deniyor; onun adı nedir? Evet, bunda da
fonu 1.m addedeki -eğer oylarınızla kabul ederseniz- şeye uyduralım.
Malî düzenlem eler densin, metinde siz de şimdi redakte edin .Olur mu?
(Olur sesleri)
Çünkü o fonla ilgili.
Üç m adde konusunda mutabık mıyız Sayın Başkan?
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KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Başkan, şöyle bir ifade kullanabilir
miyiz? Bir malî organizasyon kurulması ve bu malî organizasyona pay,
yâni fon adını kaldıralım, ama lütfen bunun bir malî bir organizasyon
olduğunu, organizasyon...
BAŞKAN- E vet, "fon" kelim esi yerine, "malî organizasyon"
denecek.
KOMİSYON BAŞKANI- Kamu konusunda da bir iki şey söylemek
istiyorum. Yine acele etmeyelim diyorum. Kamu kavramından, yine
geniş kapsamıyla kavram olarak ele alıyoruz. Kamu derken biz yine
konuyu raporum uzda sıraladığımız Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte
görev yapan tüm kamu kuruluşlarının oluşturduğu kaynak yaratıcı
kurslardan, bu çalışmalardan, yaygın eğitim faaliyetlerinden çok. Şu bir
gerçek ki: M ensubu bulunduğum üniversite de bir kamu kuruluşu
olduğuna göre bizlere de yarattığı birtakım kaynaklar var. G erek döner
sermaye faaliyetlerimizde ve diğer kamu kuruluşlarında kendi çevresel
koşulları içinde kaynak yaratıcı çalışmaları var. Artı yine de onu
söylüyorum, çevre koşulları içinde Millî Eğitim Bakanlığının yaygın
eğitim kuruluşlarında yine kaynak yaratıcı kuruluşları var. Biz burada
bir yükümlülük ortaya koyuyoruz; artı tabiî yine 625 Sayılı Yasaya tâbi
kurumların da kaynak yaratır ve bunu bir bütün olarak düşündüğümüz
za m a n , yaratılan her türlü kaynak, gelir getirici faaliyetler böylece malî
organizasyonun -artık bunu böyle ifade etm ek istiyorum- bir pay alması
gerektiğini özellikle eşitlik ilkesi açısından da önemli görmemiz için
"kamu" kavramını da bu şekilde ifade ettik. Bunun bu şekilde ifade
edilmesinin... O zaman tabiîki malî portresinin ona göre düşündürücü
kurslar veya hiç para alınmayacak faaliyetler ortaya çıkacaktır. Bunlar
dan da kaynak yaratılması söz konusu değildir. H er şeyin bazı istisnaları
mevcuttur. H er türlü organizasyonun, bunu özellikle belirtm ek istedim.
BAŞKAN- Türk bürokrasisi sizin kadar hoşgörülü ve esnek değil.
Onun için böyle örnekler çıkabilir Sayın Başkan. Dün ifade ettiğiniz
Tarım O rm an Bakanlığı idi, orada olduğu gibi. Şu halde kamuyu
sınırlamak lâzım, açmak lâzım, özele bir şey dem em ek lâzım. Uygun
görür m üsünüz? K am unun başına "Gelir getirici" değil, az önce
açıkladığınız buraya yazın. Yani gelir getirmiyorsa, tam am en sosyal
devlet olmanmın gereği bir hizmet ise, hiçbir gelir yok. O zaman diyelim
ki: Kamunun gelir getirici faaliyetlerinden ve özel sektör gibi redaksiyon
yapın bana malî yönden.
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O kendi faaliyetlerini yaşatması içindir. İşte buranın amacı o değil.
Sayın üyeler, şimdi, önergedeki 1.6. ve 9.maddenin çıkarılmasına
ilişkin olan teklif konusunda burada yaptığımız uzlaşma sonucunda
"yaygın eğitimi destekleme malî organizasyonu" denmesi kaydıyla her
üçünde de, o fon geçen yerlerde bu düzeltmeyi yapmak kaydıyla 6.
m addede de yanlış anlam alara sebebiyet verilmesin. Yönetim, idare
kendi takdir hakkını kullanırken bunları düzenlesin, seçsin diyor Sayın
Komisyon Başkanımız. Parantez içindeki "kamu ve özel" kelimelerini
çıkaralım diyor. O çıktığı zaman endişe kalmıyor.
Buyurun Sayın Arıkan.
RAPORTÖR - Sayın Başkanım, ö.maddeyle ilgili bir önerge daha
var.
BAŞKAN- Buyurun, onu da okuyun.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
1. Yaygın Eğitimde Yatırım ve Finansman Komisyonu Raporunun
8.sayfasmda yer alan 6.maddesinin 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan
Kanununa dayanılarak kurulan ve yaygın eğitim yapan tüm kuruluşların
düzenledikleri kursların gelirlerinin belli bir oranının oluşturulacak
"Yaygın Eğitimi Destekleme Fonuna" doğrudan sağlanması şeklinde
düzenlenmesini.
2. Aynı sayfada yer alan 7.maddenin, "Altıncı Beş Yıllık Kalkınma
Planında yer alan yaygın eğitime ilişkin hedeflerin gerçekleşmesini
sağlayacak kaynaklar ayrılmalıdır." şeklinde yazılmasını saygılarımla arz
ve teklif ederim.
Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUM AN
RAPORTÖR - Efendim, 6.maddede "kanun" kelimesi unutulmuş.
"625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu"dur aslında. Fakat buraya
"kurum" olarak girmiş. Dolayısıyla ona ilişkin bir düzenleme getiriyor
önerge.
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BAŞKAN- O halde ikisini birleştiririz.
RAPORTÖR - Bedava kurs....
BAŞKAN- Bedava kurs olmayacaktır gibi bir m ânâ çıkmamalıdır.
Bedava da yaparız, devlet yapar, bizim yartıklarımız bedava. Bedava
yapacaklar. Para her şey derseniz yandınız, eğitim yapamazsınız.
Buyurun Sayın Arıkan.
RAPORTÖR - ...tak d ird e yalnızca 625 sayılı Ö zel Ö ğretim
K urum lan Kanunu kapsamındakiler kalıyor.
BAŞKAN- Hayır, devam edin cümleye...
RAPORTÖR - Yani 625 Sayılı özel öğretim ile yaygın eğitim yapan
tüm kuruluşlar oluyor. Aslında onun için sizi almışlar, bir de öbürünü
içine koymuşlar.
BAŞKAN - Yeterlilik var mı? Var.
G ö rü ştü ğ ü m ü z, h ep b irlik te o lu ştu rd u ğ u m u z m etn e göre,
düzenlemeleri komisyon başkanımız, Plânlama Teşkilâtı ve redaksiyon
raportörlerim iz tarafından kaleme alınmak üzere önergeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Başkan, sayın üyeler, özellikle malî
konudaki böyle bir hassas noktada kısa sürede bizim hazırlamaya
çalıştığımız bu raporda, gerek üyelerin kürsüdeki konuşm alarında,
gerekse diğer konuşmalarınızda özellikle komisyon üyesi arkadaşlarım
adına teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemli bir durum, böyle geniş
kapsamlı, akademik kapsamın dışında uygulamaya yönelik bir konuda
sîzlerin hoşgörüsüne ve bize destek veren Sayın Bakanımızın da
gösterdikleri hassasiyete teşekkür etmeyi, komisyon arkadaşlarım adına
borç bilir, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Bu konuşmadan ve bu alkışlardan sonra başka önerge
yok sanacaksınız ama var. İkinci önergeyi okutuyorum:
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(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
H er düzeyde geniş halk kitlelerinin görerek ve uygulayarak
öğrenimlerinde oldukça yararlı yer tutan ve dünyada birçok örnekleri
bulunan eğitim-öğretim teknoparklarının bölgesel düzeyde kurulması
yönünde tavsiye kararı alınmasını arz ve teklif ederiz.
Prof.D r.M ehm et DOĞAN
Prof.Dr.Şeref KUNÇ

Prof.Dr.Înci ENGİNÜN

KOMİSYON BAŞKANI - Efendim bu konuda Devlet Plânlama
Teşkilâtının yaptığı çalışmalarla ilgili olarak kısa bir bilgi arz etmek
istiyorum. Önerge tavsiye kararını destekler nitelikte. Devlet Plânlama
Teşkilâtı, Sosyal Plânlam a Başkanlığı bünyesinde bilim, araştırma,
teknoloji grubunun üniversitelerle işbirliği yaparak teknoparklar
oluşturulması konusundaki çalışmaları devam etm ektedir ve bu konuda
Anadolu Üniversitesi Teknoparkı ile O DTÜ ve diğer üniversitelerin
teknoparkları kurulm aları konusunda çalışmalar sürmektedir. Zira
21.yüzyıl, to p lu m la rın te k n o lo ji k u lla n m a la rın a ve te k n o lo ji
üretm elerine, teknolojiyi yakından takip etm elerine bağlıdır. Bu
çerçevede, yine Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde Türk Teknik
Yardım Birimi -The Turkish Technical Corporation- oluşturulmuştur ve
1990 yılı bütçesinde 20 milyon dolar, özellikle A frika’da yer alan
gelişmekte olan ülkelere Türk teknik yardımını sunabilmesi amacıyla
ç a lış m a la rın ı s ü rd ü rm e k te tir. Bu ç e rç e v e d e eğ itim , ö ğ re tim
teknoparklarının bir tavsiye kararı olarak buraya getirilmesi çok yerinde
bir karardır.
Arz ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
Evet, bu açıklama lehinde oldu. Aleyhinde söz isteyen?... Yok.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul
edilmiştir.
Üçüncü önergeyi okutuyorum.
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(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Fevkalâde bir mesai sarf edilerek, Türk insanına yaygın eğitim
vasıtasıyla güzel hizmetler sunmayı hedefleyen ve bu açıdan son derece
önem li görüşleri ihtiva eden komisyon raporlarında m aalesef bir
bütünlük sağlanamamıştır. Bu nedenle Şûra kararlarının Türk ve dünya
kamuoyu önüne dilde birlik ve bütünlüğü sağlamış olarak çıkmasını
temin amacıyla divan ve sekreteryanın yetkili kılınması ve raporlarda bu
amaçla yaşayan Türkçe’nin ve Anayasa dilinin hakim kılınmasına dair
tek lifim izin k a ra r alın m ak ü ze re G en e l K u ru lu n ta k d irle rin e
sunulmasını arz ve teklif ederiz.
M ustafa PALA

Haşan KALLİMCİ

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Bu önergenin komisyon raporuyla
ilgisi yok, tümüyle ilgili. Ama hazır okunmuşken oylansın çıksın yerine
girsin. Bu en sonda tem enniler içinde olabilir.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Dördüncü önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğünün 1989/41 sayılı
genelgesinin 5.m addesinde Halk Eğitimi Merkezlerinin bina, araba ve
araç gereçleri, halk eğitimi hizm etlerinin dışında hiçbir am açla
kullanılmayacak, geçici de olsa başka hizmete tahsis edilmeyecektir.
D aha önce halk eğitimi merkezlerinin başka hizmetlere tahsis edil
miş binaları, 30.11.1989, araba, araç ve gereçleri ise 30.9.1989 tarih
lerine kadar iade edilecektir, denilmektedir.
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ö.maddesinde ise, örgün eğitimin boş fizikî kapasiteleri halk eğitimi
m erkezlerinde kullanılmak üzere tahsis edilecektir. Ayrıca halk eğitimi
faaliyetleri, örgün eğitim kurumİarınm eğitim-öğretim çalışmaları
dışında kalan zamanda bina ve öğretimlerinden faydalanacaktır, şek
linde ifadenin am acının Sayın Genel M üdürün açıklamalarını arz
ederim.
M ehm et CAN
Körfez Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
BAŞKAN- Bir bürokrat temennisi ve isteği gibi geldi bana. G enel
gemiz var, genelgenin altında imzam var. 5. ve ö.maddesinin işlerlik
kazanması isteniyor öyle mi?... Onu yönetim yapacak. Yönetimden
yaptıramıyorsunuz da temenni kararı mı alalım? O yönetimin zaafıdır,
yerine gelecektir, gelmelidir.
Mehmet CAN- Amacının açıklanmasını istirham ediyorum.
BAŞKAN- Onu Genel M üdüründen sor, Şûrayı meşgul etme.
Çünkü genelgedir, Bakanlığın işidir. Şuranın konularına girmemektedir.O okunan önergeyi çıkarın.
Beşinci önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
Sayın Divan Başkanlığına
Mesleki ve Teknik Öğretim Döner Sermaye Kanunu kapsamına
yaygın eğitim kurum İarınm tüm ünün (H alk Eğitimi M erkezleri)
yararlanması imkânı tanınması, aksi halde yaygın eğitim hizmetleri için
bir döner sermaye kanunu çıkarılması ihtiyacı vardır. Bu hususun
değerlendirilmesini arz ederim.
Kenan OKAN
BAŞKAN- Bir temenni kararı, ben kanaatimi beyan etmeyim.
Temenniye katılıyor musunuz Sayın Başkan?
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KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Başkan, sonuç ve önerilerin A8.m addesi yaygın eğitim program larının genişletilerek döner ser
mayenin belli işletmeler halinde geliştirilmesi için özendirici önlemler
alınmalı, böylece ek kaynak yaratılmalıdır. Bunu resmî kararnam e ile
getirdiğiniz zaman, bundan sonraki bir yönetim tasarrufu olduğunu
zannediyoruz.
BAŞKAN- Komisyonu dinledik, önergeyi dinledik, önergeyi tem en
ni kararı olarak kabul edenler?... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Altıncı önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Yaygın Eğitimde Finansman Komisyonunun düzenlemiş olduğu
raporun, "Sonuç ve öneriler" başlığı altındaki m addelere aşağıdaki
şekilde bir m addenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

10.
Millî Eğitim M üdürlüklerine genel bütçeden gönderil
öden ek lerd en H alk Eğitimi Başkanlığına gönderilen ödeneklerin
arttırılması, her Halk Eğitimi Başkanlığının bilhassa taşıt yönünden
desteklenm esi, eğitim in daha hızlı ve yerinde gerçekleştirilm esi
açısından yerinde olacaktır.
Hüsam ettin KAYA
Kırşehir Millî Eğitim M üdür Yardımcısı
BAŞKAN- Gerekçelerini sunmak üzere Sayın Hüsam ettin K ayaya
söz veriyorum.
Hüsamettin KAYA - Sayın Divan Başkanları, değerli üyeler,
hepinizi saygıyla selâmlarım. Bu önergedeki maksadımız, taşrada bu
uygulamayı yapan bir kişi olarak verdim. Bilhassa araç yönünden halk
eğitimi başkanlıkları tam am en millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak
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çalıştığı için hizmeti halkın ayağına seri bir şekilde ve zamanında
götürm e açısından büyük sıkıntılar çekmekteyiz. H er ne kadar raporda
çok geniş bir şekilde halk eğitim teşkilâtlarının güçlendirilm esi
vurgulanmışsa da ben somut, açık bir öneri olsun diye bu önergeyi
v erd im . Z a te n h alk eğitim b a şk a n lık la rın a m üstakil b ü tç e le r
gönderilmektedir. Bu çok cüzidir. Biraz da idareyi ilgilendiriyor ama
illerde bakıyoruz taşrada veya köylerde hiç teşkilâtı olmayan örneğin bir
turizm m üdürlüğünün çok araçlarla desteklendiği halde, halk eğitim
başkanlıklarının hem en hemen yüzde 90’ının araç yönünden mağdur
olduğumuz hatta halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin dahi 20-30
y aşın d a eski d e m o d e a ra ç la rla h izm et y ü rü tm ey e çalıştık ları
malûmunuzdur. Bu araçlar bazen yük aracı bazen de makam aracı
olarak kullanıldıkları için bunun biraz daha açık şekle gelmesi için
verdim.
Arz ederim.
BAŞKAN- Tabiî bir kelime söyledi, diğerlerinde yok. Bakın ayrı
statüde olduğunu belirtmek için bütçeleri müstakil. Diğer millî eğitim
m üdür muavinlerinin bütçesi var mı? Parası olan, bir de bayrağı olursa
devlet olur. Siz öylesiniz aslında. Yani işin gereği o.
Sayın Başkan ne diyorsunuz?...
KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Başkan, özellikle raporum uzda bir
öz, genel olarak açıklandı. Ayrıca biz önerilerimizde daha ziyade makro
düzeyinde geniş kapsamlı öneriler getirip bundan sonraki bu öneriler
çerçevesi içinde yine yönetim tasarruflarını yönetimin yetkisi içine
bırakmayı öneriyoruz. Bizim önerilerimiz içinde bu konu genel ifadeyle
A-4’te mevcuttur efendim. Bir ilâvenin gerekli olmadığı kanısındayım.
Çünkü olayın bütünlüğü ve genel kapsamlı makro düzeyde olması
açısından özele indirgersek o zaman, başta bu konuda diğer önergeler
peşin peşin gelebilir kanısındayız efendim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim.
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Bu da yönetim meselesidir. Aslında demek istem ektedirler ki,
kibarca, dokunm ayın param ıza. Başka yerlere sarf etm eyin. Biz
paramızı o işlerde kullanalım amacıdır, o da yönetimin yetkisi dahilinde
olan^işlemi dahilinde olan bir şeydir, o sağlanır. Bunların ışığı altında
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Komisyon?... Karşı. Aslında yönetim
sorunudur, benim takdir hakkımla bunu işleme koymamam lâzımdır.
İsterseniz oylayalım?... (Oylamayın sesleri) Biz onu yönetim olarak
yaparız. Konu dile gelmiştir, mesaj verilmiştir, mesaj alınmıştır.
Teşekkür ederim, sağolun.
RAPORTÖR - Sayın Başkan, üyelerden Enver Önalan, Tarım
O rm an ve Köyişleri Bakanlığının 6.maddenin düzenlenmesiyle ilgili bir
önerisi var. Bu öneri sonuçlandırılmıştır; dolayısıyla okumuyorum.
BAŞKAN- Evet, o oylandı.
RAPORTÖR - Son yeni gelen bir önerge var. M ustafa Koçer,
Güdül Halk Eğitim M erkezi M üdürünün üç maddelik bu önerge de
Organizasyon Komitesini ilgilendirdiği için o rapora ilişkin olarak bir
öneridir. İzin verirseniz sekreterya ve raportörler temenni niteliğindeki
bu önerge hakkında gerekeni yapacaklardır.
BAŞKAN- Gelen önergenin mahiyeti, amacı organizasyonla ilgili
olduğu için, o konu geçtiği için yetki verelim. Onu raportörlere, sekreteryaya veriyorum değerlendirilmek üzere ilgili bölümünde.
Evet, bu görüşmelerin ışığı altında yapılacak düzenlemelerle ilgili
arkadaşlarım ızın yapması, kayıt ve şartıyla raporun tüm ünü tas
viplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

YAYGIN EĞİTİMDE YATIRIM VE FİNANSMAN
İLE İLGİLİ KARARLAR
A. GENEL KURULCA KOMİSYON RAPORUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Yoktur.
B. KARARLAR
1. Yaygın eğitime ayrılan finansal kaynakların etkili dağıtımını
sağlayacak
bir finansal organizasyon kurulm alı ve kurum sallaştırılmalıdır.
2. V atandaşların ve gönüllü kuruluşların okul yapımına olan
katkılarının artırılm ası için kolaylaştırıcı ve özendirici önlem ler
alınmalıdır. Bu tür yatırımların Yaygın Meslekî Eğitim kurumlarına
yönlendirilmesine çalışılmalıdır.
3. İstihdama yönelik insangücü eğitim programlarına katılan kur
siyerlerden belirli bir katılım ücretinin alınması prensip olarak benim 
senerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
4. Millî Eğitim Bakanlığının bütçeden ayrılan ödenekleri içerisinde
Yaygın Eğitim e ayrılan yüzdenin (payın) artırılm ası ve özellikle
ödeneklerin yatırım giderlerini etkin biçimde karşılamaya yönelik
düzenlenmesi sağlanmalıdır.
5. Millî Eğitim Bakanlığının gelirleri arasında bulunan "Çıraklık ve
Meslekî Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Fonu" ile 3418 sayılı vergi
kanununun gelirlerinin etkin kullanımını sağlayıcı düzenlem eler
y a p ıla ra k tah sis ed ilen g elird en Yaygın E ğitim e ayrılan oran
artırılmalıdır.
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6. Yaygın eğitim yapan özel sektör kuruluşları ile gelir getirici yaygın
eğitim faaliyeti yapan kamu kuruluşlarının ilgili gelirlerinin belirli bir
oranının yaygın eğitim faaliyetlerine kurulacak organizasyonlar
vasıtasıyla aktarılması sağlanmalıdır.
7. Altıncı Beş Yıllık Plâ n hedefleri doğrultusunda öngörülen yaygın
eğitim yatırım harcam aları için kaynak ayrılarak plân hedeflerine
ulaşılmalıdır.
8. Yaygın eğitim programlarının etkinleştirilerek döner sermayeye
yönelik verimli işletmeler haline dönüştürülmesini özendirici önlemler
alınmalı, böylece ek kaynak yaratılmalıdır.
9. Yerel yönetim bütçelerinden yaygın eğitim faaliyetlerine katkı
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
10. 3308 Sayılı yasa ile örgün ve yaygın eğitim kurum larında
(meslekî -teknik liseler) bulunan fizikî kapasitenin değerlendirilmesi ve
daha verimli kullanılması amacıyla yaygın meslekî eğitim öğrencilerinin
alınması yönünden plânlı bir yapılanmaya gidilmelidir.
11. Örgün eğitimin fizikî imkânları ile öğretim kadrolarının yaygın
meslekî eğitimde kullanılmalarını kolaylaştırıcı esnek bir yapılanmaya
gidilmelidir.
12. Farklı birimlerce götürülen aynı nitelikteki Yaygın Meslekî
Eğitim Kurslarının maliyet farklılıkları düşünülerek, bu etkinliklerin
belli standartlara kavuşturulması(Programlarm süresi, kalitesi ve bel
gelendirme v.b.) kaynak kullanımını etkin hale getirecektir.
13. Kamu yatırımlarının öngörüldüğü kalite ve sürede bitirilebil
mesi, gerek merkezde ,gerekseil bazında ihale ve yapımı için gerekli
ö n le m le rin a lın m a s ı sın ırlı k a y n a k la rın v e rim li k u lla n ım ın ı
sağlayacaktır.
14. Yaygın Eğitim İçerikli "Çok Amaçlı" eğitim etkinliklerinin
düzenlenebilmesi için yöresel örgütlenmenin bir parçası olarak bina,
atelye ve laboratuvarların "Çok Amaçlı" kullanımını sağlayıcı örnek tip
projelerin hazırlanmasına ve mevcut binaların bu amaç doğrultusunda
yapılanmasına önem ve öncelik verilmelidir. Ayrıca, küçük yerleşim
bölgelerinde "Eğitim O d aların ın yaptırılması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
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15. Kamu İktisadi Teşeküllerinin, yerel yönetimler ile Özel Kurum
ve Kuruluşların fizikî olanaklarının Yaygın Meslekî Eğitim etkinlik
lerinde kullanılabilmesi yönünde işbirliği yapılmalıdır.
16. Üniversitelerin Yaygın Eğitim etkinliklerini desteklemek için
işbirliğine önem vermeleri; DPT ve YÖK’ün bu çalışmaları bütçe
ödenekleri ile ve de Millî Eğitim Bakanlığı’nın FON ve Vakıf kaynakları
i]e desteklenmelidir.
17. Üniversitelerde yetiştirilen öğretm enler için yaygın meslekî
eğitim form asyonu k azanm alarını sağlayıcı program geliştirm e
çalışmaları yapılmalı, üniversitelerin bu çalışmalarının yaygın eğitimi
uygulayan kurum ve kuruluşlara teşvik edici önlem ler kurumsallaştırılmalıdır.
18. Yaygın Eğitim yatırım faaliyetleri içinde özürlülerin Yaygın ve
Meslekî Eğitimden yararlanması için gerekli yatırımlar yapılmalı, Özel
Yaygın Eğitim program ları açılmalı, bu programların ihtiyacı olan
makine ve donanım ı sağlanmalıdır.
19. Yaygın Eğitim Programları açılmadan önce ilgili çevre ve iş
analizleri yapılmalı, eğitim çevresinin ihtiyacına , sosyal ve -ekonomik
y a p ısıy la u y u m lu m a liy e t/fa y d a a n a liz i y a p ıla n p ro g ra m la r
uygulanmalıdır.
20. Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren işverenler ve
eğitimi veren kuruluşlar için teşvik tedbirleri alınmalıdır.
21. Millî Eğitim Bakanlığfnın denetim ve gözetiminde, meslek
kazandırıcı alanlarda Yaygın Eğitim faaliyeti veren 625 sayılı Özel
Öğretim K urum lan Kanununa bağlı kuruluşlar teşvik edilmelidir.
22. Yaygın Eğitim faaliyetinin etk in leştirerek araştırm a ve
geliştirme ve yayın faaliyetini yürütecek kurum ve kuruluşlar teşvik
edilmelidir.
23. Örgün ve Yaygın Eğitim kurulularında açılması plânlanan
Yaygın Eğitim Kurslarında görev alacak eğitici personele ödenecek
ücretlerin iyileştirilmesi, bu personelin mesai saatleri içinde ve dışında
etkin ve arzulu çalışmalarını teşvik edici unsur olacaktır.
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li.
Atıl durumdaki bazı Örgün Eğitim Kurum lan ile diğer Kamu
ve Özel Kurum ve Kuruluşlara bağlı hizmet binalarının onarım ve
düzenlemeler yapılarak yaygın meslekî eğitim etkinlikleri sağlanarak
yeni ek kapasiteler yaratılmalıdır.
25. Tüm önerilerin gerçekleştirilmesinde ve Yaygın Eğitime ayrılan
finansm an kaynaklarının etkili kullanımının sağlanması amacı ile
uygulama alanlarında ademî merkeziyetçi bir uygulamaya geçilmelidir.
C. TEM ENNİ KARARLARI

1.
H er düzeyde geniş halk kitlelerinin görerek ve uygulayarak
öğrenimlerinde oldukça yararlı yer tutan ve dünyada birçok örnekleri
bulunan eğitim-öğretim teknoparkları bölgesel düzeyde kurulmalıdır.

YAYGIN EĞİTİMDE
PERSONEL

YAYGIN EĞİTİMDE PERSONEL KOMİSYONU
RAPORU

Komisyon Sözcüsü: Prof.Dr.Şerif AKTAŞ

BAŞKAN - Sayın K an tarcıo ğ lu , Yaygın E ğitim de P ersonel
Komisyonu R aporunu sunmak üzere siz mi, yoksa görevlendireceğiniz
bir arkadaş mı?
Selçuk KANTARCIOĞLU- Görevlendireceğimiz bir arkadaş.
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - Sayın Başkan, Şûranın değerli üyeleri,
basınımızın seçkin mensupları; Yaygın Eğitimde Personel Komisyonu
R aporunu sunmak üzere huzurunuzdayım. R aporu olduğu gibi aktar
mak için okumak mecburiyetinde olduğumu takdir edersiniz.
Yaygın Eğitimde Personel Komisyonu, 15 Ocak 1990 günü saat
14.30’da en yaşlı üye olan Sayın Selçuk Kantarcıoğlu’nun başkanlığında
toplandı. Başkanlık Divanı, Selçuk Kantarcıoğlu, Prof.Dr.Şerif Aktaş,
S a lih a Ç e le b io ğ lu ve N e c d e t S a k a o ğ lu ’n d a n te ş e k k ü l e tti.
Komisyonumuz çalışmalarını 17.1.1990 Çarşamba günü saat 12.30a
kadar görüşerek rapora bağladı.
Aynı gün, genel görüşm e yapılarak, daha sonra kalan süre
içerisinde yaygın eğitimde personel konusunun;
1. O rtak Problemler,
2. Yaygın Eğitim Enstitüsü,
3. Halk Eğitimi Başkanlığı,
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4. Halk Eğitimi Merkezleri,

5.
6.
7.
8.
9.
soneli

Olgunlaşma Enstitüleri,
Pratik Kız Sanat Okulları,
Endüstri Pratik Sanat Okulları,
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri,
Diğer Bakanlık Kurum ve Kuruluşlardaki Yaygın Eğitim Per

sırasına göre ele alınmasını uygun gördü.
Bütün konular incelenerek, aşağıdaki hususların Genel Kurula
arzına karar verildi.
GİRİŞ
a. XIII.Millî Eğitim Şûrasının 1 numaralı Komisyonunun ele aldığı
1739 sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’nun 40.maddesinde yer alan,
millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; örgün
eğitim sistemine hiç girmemiş, yahut herhangi bir kademesinde bulunan
veya bu kademesinden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya
dışında m addede yazılı özel hususları vermeye çalışan yaygın eğitim
sistemi personelinin daha etkili ve verimli olmasının ilk amaç olması
konusunun vurgulanm ası Komisyonumuzca uygun görülm üştür.Bu
amacın gerektirdiği düzeni sağlayacak statüler, dinamik ve geliştirmeye
müsait bir yapıya sahip olmalı, sosyal ve ekonomik yapıya, eğitim sis
temine uygun bulunmalı, kamu görevlerine etkinlik verecek, verimi
artıracak, ekonomik şartlara uyacak şekilde hazırlanmalıdır.
b. En önemli nokta, bu düzenlemenin; zaman içinde geliştiri
lebilecek bir çalışma olduğudur. Başlangıçta model tespit edilerek,
mevcut sistemi bu modele uydurmaya çalışmak ise, başarısızlığa yol
açacaktır. Şu halde, personel kanunları ile statik bir düzenleme getiril
mesi de düşünülemeyeceğinden, gelişme yolundaki memleketimizin
ekonom ik ve sosyal şartlarına uygun bir yaygın eğitim sisteminin
gerektirdiği kadroları, kamu idaresini ve malî sistemi bozmayacak,
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde oluşturmak bir çözüm olarak
düşünülmelidir. Bu açıdan, sistem geliştirmede, örgün ve yaygın eğitim
personeli politikasında ana faktörler belli bir sıra ile gözönünde
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bulundurulm alı, sisteme uygun bir strateji geliştirilmeli, eğitim sis
teminin tüm ünü kapsayacak bir teşkilâtlanma öngörülmelidir.
c. Eğitimde personel politikası, siyasî iktidarların tutum una göre
değişmemeli, kalıcı ve gelişmeye müsait bir devlet politikası şeklinde ele
alınmalıdır.
d. Yaygın eğitimde personel problemlerinin çözümlenebilmesi için
1 No.lu Komisyonun getirdiği görüşler ışığında, yaygın eğitim hedef
kitlesinin yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim götürebilecek düzeyde, 10
yıllık personel plânlamasının en kısa zamanda yapılması gerekir. Bu
plânlam ada, yaygın eğitim kurum larm da görev yapan öğretm en,
yönetici , uzman, araştırmacı, rehber, usta öğretici -herhalde buna
monitör diyorlar- ayrı ayrı belirlenmeli; seçme, atama, yetiştirme ayrı
bir konu olarak ele alınmalıdır.
e. Yaygın eğitimde personel yetiştirilmesinde hizmetiçi eğitim
kurum larına da önemli görevler düştüğünden, bu kurumların bu alana
da yeterli düzeyde hizmet götürmeleri üzerinde durulmalı, gerekiyorsa
bu Şûrada alınacak kararlar doğrultusunda yeniden teşkilâtlandırılmalıdır.
f. İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak,
eğitim, insangücü, istihdam ilişkileri de dikkate alınmak suretiyle
sanayileşme ve tarım da gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayıcı, meslekî
ve teknik eğitime ağırlık veren bir plânlama gerçekleştirilmelidir. Bunun
için 1739 sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’nun 14.maddesinin ikinci
fıkrasında yazılı, "mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan,
yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki
örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu
kadem elere uygun olarak düzenlenir." hükmünün yerine getirilmesi ve
en kısa zam anda bu düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ayrıca,
B aşb ak an lık P erso n el B aşk an lığ ın ca hazırlanan unvan stan d 
ardizasyonunda yer alan unvanların Resmî G azete’de yayımlanarak
yürürlüğe konulması bütün hizmetlerin yanı sıra, yaygın eğitime de
kolaylık sağlayacaktır.
g. Yaygın eğitim personelinde, hizmetin gerektirdiği nitelikler
yanında şu hususlar da aranmalıdır:
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Yeterli bir kültüre ve hayat tecrübesine sahip,
b) Sosyal beceri kazanmış grup çalışmasına alışık,
c) Türkçe’yi iyi kullanan, ikna yeteneğine sahip,
d) Görevine bağlı, konusuna hakim, kısacası profesyonel personel
olmak.
di)

h.
Sözleşmeli personel statüsünün cazip hale getirilmesi ve bunu
yaygın eğitim kuruluşlarında da uygulanması, hizmetin yürütülmesini
kolaylaştıracaktır.
ı. M evcut düzenlem elere göre, yaygın eğitim de tam zamanlı
çalışanlar, örgün eğitimde tam zamanlı çalışıp yaygın eğitim hizm et
lerinde görev alanlar, değişik statülerde ücret almaktadırlar. Günde
birkaç saat hizmet yapanlar için bir düzenleme mevcut ise de, bunun
yerine, planlı olarak yarı zamanlı (part-tim e) çalışma yerinde olacaktır.
I. ORTAK PROBLEM LER
1. Yaygın eğitim hizmetlerinin bazı alanlarda kendi branşlarında
öğretm en bulunmaması sebebiyle görevlendirilecek eğitici personelde
aranm ası gereken nitelikler ile bunların istihdam şekilleri önceden
belirlenmelidir.
2. Yaygın eğitimde hizm etler, önce aslî görevi eğiticilik olan
elem anlara verilmeli, bunlar yetmediği takdirde aslî görevi eğiticilik
olmayan yetişmiş insangücünden yararlanm a yoluna gidilmeli, bunlar
için 657 sayılı Devlet M emurları Kanunun 4/B, 4/C; 2333 sayılı Kanuna
g ö re bir k a d ro karşılık g ö sterilm ek su retiy le ü c re t ö d en m eli,
gerektiğinde sözleşmeli personel statüsü uygulanmalıdır.
3. Üniversitelerin eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde yaygın
eğitim alanında uzman olarak görev yapacak elem anlar yetiştirmek
üzere, meslek sayısını ihtiyaca göre zamanla artırabilecek, "yaygın
eğitim ” bölüm leri açılmalı; bu bölüm lerde XII.Millî Eğitim Şûrası
kararları ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilecek eğitim
uzman yardımcılarının atanması ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda
gereken program lar düzenlenm eli; söz konusu faaliyet 1990-1991
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öğretim yılında başlatılmalı; bunun için de Bakanlıkça en geç 1 Haziran
1990 tarihinden önce gerekli işlemler tamamlanmalıdır.
4. Öğretm en yetiştiren ve mezunları öğretmen olarak görevlen
dirilen yüksek öğretim kurulularının programlarında yaygın eğitimle
ilgili derslere de yer verilmelidir.
5. Yaygın eğitim kurulularında çalışan personel için, bu kurulular
daki çalışma şartları da dikkate alınarak ve hizmeti cazip hale getirecek
yeni bir ücret sistemi belirlenmelidir. Bu husus zam ve tazminatlar, özel
hizmet tazminatı, fazla mesai ücreti veya sözleşmeli personel statüsü ile
çözümlenmelidir.
6. Yaygın eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırm ak amacıyla mahallî
ve mülkî yöneticiler için seminerler düzenlenmelidir.
7. Hangi seviyede olursa olsun, yaygın eğitim elemanları sahada
değişik özürlü vatandaşlarla da karşılaşacağından, bu gibilere yardımcı
olabilmeleri için gerekli bilgilerle yetiştirilmelidir.
II. YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
(Yaygın Eğitim Araştırma, Plânlama, Geliştirme, Uygulama
Enstitüsü)
Yaygın eğitimi araştırma, plânlama, geliştirme, uygulama enstitüsü.
Bu yaygın eğitim enstitüsünün altına açıklayıcı bir satır yazmayı yararlı
gördük.
1. Yaygın Eğitim Enstitüsü’nde, kurumun amaçlarını gerçekleş
tirebilecek sayı ve nitelikte personelin istihdamını sağlayıcı tedbirler
alınmalı, Enstitünün, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına atanacak per
sonelde, diğer şartların yanında, yükseköğrenimini tam am ladıktan
sonra konu ile ilgili uzman (Yüksek Lisans-Doktora) olması ve meslek
alanında en az 5 yıl hizmeti bulunması şartı aranmalıdır.
2. E n s t i tü n ü n e ğ itim - ö ğ r e tim h iz m e tle r i p e r s o n e lin e
yükseköğretim kurulularında çalışanlar kadar ücret ödenmeli; bu ücret,
raporu m u zu n 1/2 veya 1/5 tekliflerinde öngörülen esaslara göre
düzenlenmelidir.
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3. Enstitüde halen görev yapan personel, üniversitelerle işbirliği
yapılarak, X II.M illî Eğitim Ş ûrasında H izm etiçi Eğitim D airesi
hakkmdaki kararlar doğrultusunda, hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştiril
meli ve buna devam edilmelidir.
4. Halen geçici bir yönetmelikle yürütülen Yaygın Eğitim Enstitüsü,
sağlam ve güvenilir esaslara kavuşturulması için günün şartlarına uygun
hale getirilmeli; am acına uygun olarak görevlerini yapabilecek bir
yapıya kavuşturulmalıdır.
5. Enstitü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerle işbirliği ile
bölgelerde yaygın eğitim seviyesini yükseltmek için açacağı kurslara
yetkili elem anlarla katılmalıdır.
III. HALK EĞİTİMİ BAŞKANLIĞI
1. H a lk eğ itim i b a ş k a n lık la rı, Y aygın E ğ itim K u ru m la n
Yönetm eliği ile kendilerine verilen görevleri yapabilecek sayı ve
nitelikte, yaygın eğitimin kapsamı bölümünde belirtilen hedef kitlesinin
yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim götürebilmesi için yapacağı 10 yıllık
p la n a g ö re , y aygın e ğ itim a la n ın d a y e tiş tir ilm iş p e r s o n e le
kavuşturulm alıdır. Söz konusu Yönetmelik, günün şartlarına göre
yeniden ele alınmalı, bu düzenlemede devlet m em urlarına tanınan
tem inata paralel olarak hizmette devamlılık sağlanmalı, başkanlıklara
yardımcı veya şube m üdürü kadroları verilmeli, buralara yapılan
atam alarda birisinin halk eğitimi uzmanı veya meslek teknik elemanı
olması gözönünde bulundurulmalıdır.
2. Halk eğitimi başkanlıklarına atanacak olanlarda hizmet alanının
gerektirdiği ek nitelikler aranmalıdır. Bunlar, yeni Şûra kararlarına
uygun olarak lisans düzeyinde eğitim görmüş olmalıdırlar.
3. Mevcut halk eğitimi başkanları, en kısa zam anda hizmetiçi
eğitim e tabi tu tu lm alıd ırlar (M üm kün olduğu takdirde, yurtdışı
eğitimleri sağlanmalıdır.).
4. Halk eğitimi başkanlıklarına, görevin yürütülebilmesi için yeterli
sayıda uzmanlık kadroları verilmeli, bu kadrolara yaygın eğitim alanında
yetiştirilmiş elem anlar atanmalıdır.
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IV. HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ
1. Yaygın eğitim alanında en kapsamlı ve en etkin hizmet veren halk
eğitimi merkezlerinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, öncelikle bu
m e r k e z le r d e g ö re v y a p a n e ğ itic i p e r s o n e lin n ite lik le r in in
yükseltilm esiyle m üm kündür. B unun için halk eğitim i m erkezi
müdürlüğü görevine atanacaklardan, diğer şartların yanında, en az 5 yıl
öğretmenlik yapmış olmak, meslekî ve teknik yüksekokulların birinden
mezun olmak veya lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak,
öğrenimleri sırasında ya da hizmetiçi eğitim yoluyla yaygın eğitimle ilgili
belli saatte dersleri almış olmak gibi ek nitelikler de aranmalıdır.
2. Halen halk eğitim merkezleri tarafından yürütülen eğitim ihtiyacı
belirleme ve program geliştirme gibi özel uzmanlık isteyen görevler*
halk eğitimi başkanlıklarında görevlendirilmesi önerilen uzmanlarca
yürütülmelidir.
3. R ehber öğretm enlerin atanması, görevin gerektirdiği niteliklere
uygun kriterlere bağlanmalı, bu göreve alanında lisans seviyesinde
yükseköğrenim görmeyenler atanmamalıdır.
4. Kadrolu usta öğreticilere - monitör - haftada en az 12 saat ek ders
ücreti ödenmelidir.
5. K adrosuz usta öğreticilerin 657 sayılı D evlet M em urları
K a n u n u n 4/C . m a d d e s in e g ö re "geçici p e rso n e l" sta tü s ü n d e
çalıştırılması sağlanmalıdır.
6. K adrosuz usta öğreticilere günün şartlarına uygun ücret
ödenmeli, ödenecek bir ders saati ücreti 15 göstergeden az olmamalıdır.
7. K adrosuz usta öğreticilerin görevlendirilm eleri bir sisteme
bağlanmalı ve bunlar için sicil tutulmalıdır.
8. Üniversitelerle işbirliği yapılarak il ve ilçelerde usta öğreticilik
kursları verecek, yeterli sayı ve nitelikte eğitici personel yetiştirilmelidir.
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9. H alk eğitim i m erkezleriyle ilgili h er türlü düzenlem ede,
kazanılmış hak ilkelerine riayet edilmelidir.
10. H alk eğitimi m erkezi m üdür yardımcıları, rotasyona tabi
tutulmamalıdır.
V. OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ
Olgunlaşma enstitülerinde, alanlarında uzmanlaşmış, yabancı dil
bilen, araştırmacı sıkıntısı çektiklerinden kadroları bu nitelikteki p er
sonelle takviye edilmeli, mevcutların hizmetiçi eğitimle seviyeleri daha
iyileştirilmeli, ayrıca usta öğreticilerin (m onitör) öğrenim seviyeleri
yükseltilmelidir. Çalışma sistemlerine uygun ücret sistemi getirilmelidir.
VI. PRATİK KIZ SANAT OKULLARI
Dengesiz bir öğretm en dağılımı sebebiyle bazı pratik kız sanat
okullarında öğretm en fazlalığı bulunurken, bazılarında öğretm en
sıkıntısı çekilmekte, hizmet bazı yerlerde aksamaktadır. Bu okullara,
denge sağlanıncaya kadar öğretm en ataması yapılmamalıdır. Fazla
öğretm enlerden yaygın eğitim hizmetlerinde yararlanılmalıdır.
VII. ENDÜSTRİ PRATİK SANAT OKULLARI
Bu okulları yeter sayı ve nitelikte öğretm ene kavuşturacak tedbirler
alınmalıdır.
VIII. YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, kurumun amacına uygun
öğretim kadrosuna kavuşturulmalıdır.
IX. DİĞER BAKANLIK KURUM VE KURULUŞLARDAKİ
YAYGIN EĞİTİM PERSONELİ
1. Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlık, kurum ve
kuruluşlarda, sundukları yaygın eğitim hizm etlerinin gerektirdiği
niteliklere sahip, yeterli sayıda eğitici personel istihdam etmelidir.

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

355

2. Kurumlar, yaygın eğitim hizmetlerini sunarken, kendi dışındaki
kurum ve kuruluşların eğitici personelinden de yararlanılmalı ve bunu
kolaylaştıracak tedbirleri almalıdır.
3. Kurumlar, yaygın eğitim hizmetlerinde çalıştıracakları aslî görevi
eğiticilik olmayan personeline hizmetiçi eğitim yoluyla eğiticilik for
masyonu kazandırmalıdır.
4. Bütün kurum ve kuruluşlar, yaygın eğitim hizmetlerindeki per
sonelde meslekî yeterlik ve pedagojik formasyon aranmalıdır.
Saygıyla arz ederiz, efendim.

YAYGIN EĞİTİMDE PERSONEL KOMİSYONU
Başkan

: Selçuk K A N T A R C IO Ğ L U

Başkan Yrd.

: Prof. Dr. Şerif A K T A Ş

Raportörler

. Saliha Ç E L E B İO Ğ L U
Necdet S A K A O Ğ L U

ÜYELER
Nazım İrfan T A N R IK U L U

Saliha Ç E L E B İO Ğ L U

Celal U R A L

Zeynep D O Ğ A N

Necati C A N C IE R

Ülker K Ö SEO Ğ LU

Hüseyin Ö Z D E M İR

Fahri Ç E L İK

Yrd.Doç. Dr. Gönül G Ö K T E K İN

M. Yaşar P A K Ö Z

Halil H A Y IT

M. Zeki A K D E N İZ

Turgut A K A N

Adem K E S K İN

M. Necmi Y A Z IC IO Ğ L U

Ayten Ö ZD E N

Cemalettin D E D E B E Y O Ğ L U

Galip D E M İR A Y

Yılmaz A K Ç Ö L T E K İN

Akın H İN D İS T A N

Mehmet CAN

Mehmet A Y D IN

Mustafa B U Ğ D A Y

Haşan ER

Tevfik D U Y M A Z

Orhan EK İN C İ

Sedat K Ü Ç Ü K

Kadir Ç A T A V

İ. Yüksel D İN Ç E R

Çapan TA T LI

İsmail Ç E TİN

Polat T O L G A

Selahattin Y IL D I Z

Davut G Ö K A L

Cihat ER O L

Ali D E M İR

Bilal E R G Ü V E N

Hüseyin B ULU T

Turan ER G Ü N

Prof.Dr. Reşat G E N Ç

Kazım CAN

Prof. Dr. İnci E N G İN Ü N

Haşan Ö Z P IN A R

Prof. Dr. Şeref K U N Ç

Sami Ö N A L

Prof. Dr. Remzi Ö R T E N
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Prof. Dr. İlhan A K H U N

Nurdoğan İLGÜN

Doç.Dr. Mustafa ER G Ü N

Hüseyin Ö Z D E M İR

Prof. Dr. Semih B Ü K E R

M. Sıddık B A R İK

Prof. Dr. H. Sami T Ü R K

Zeki Ç E K İÇ

Prof. Dr. Mehmet DO Ğ A N

Z. A. Daver K O L A Ğ A S IO Ğ L U

Prof. Dr. Bayram K O D A M A N

İsmail T E K M E N

İbrahim Y U R T

Haşan Ali Ç E L İK

Muhsin D E M İR E L

Necati ÜNAL

İlyas Ç A K I R

Dr. Ahmet M A H İR O Ğ L U

Gürol B İL G İN

Rasim P E H L İV A N O Ğ L U

Enver Ö N A L A N

Murat Y IL D I Z

Vildan Y Ü K S E L

Yrd. Doç. Dr. Serap A Y H A N

Osman Ü N T Ü R K

Ahmet Ç E L E N

Turgut ER

Recep D E M İR E L

Prof. Dr. Sudi B Ü LB Ü L

Ali K A L K A N

Prof. Dr. Nurettin FİD A N

Haşan K A L L İM C İ

Yrd.Doç. Dr. Tayyip D U M A N

Bahtiyar ÜNAL

Dr. Günseli M A L K O Ç

Ahmet Ö Z D E M İR

Prof. Dr. Haydar T A Y M A Z

Nermin K A Y A

Prof. Dr. Yahya Ö ZSO Y

Rıza A K D E N İZ

Prof. Dr. İ. Ethem B A Ş A R A N

Ahmet G Ü N D Ü Z

H. Samim K E SİM

Mesiha G Ü R O Ğ LU

Bekir T U R G U T

Nihat Ç Ö L T E K İN

Osman Y IL D I R IM

Şengül H A L V A Ç

İrfan O Ğ U Z

Yüksel UZUN

Hatip UZUN

Ömer ÖZCAN

Abdullah E R Ç İN

İsmet K E SK İN

Fatin Ari D U R H A N

Recep METİN

Süleyman Ş İ Ş M A N

Cumali D E M İR T A Ş

Süleyman U Ç A N

M. Metin A R S L A N

Selahattin D Ö N E R

Mustafa E Ş R E F O Ğ L U

Ahmet D E M İR

Nevin K A R D A Ş
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YAYGIN EĞİTİMDE PERSONEL KOMİSYONU
RAPORU ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER

BAŞKAN- R apor üzerinde söz isteyenler? Sayın Öz, Sayın Kaya,
Sayın Reşat Genç, Sayın Kenan Okan, Sayın M ustafa Orman, Sayın
Zeki, Sayın Gedikoğlu, Sayın Fikret Doğan, Sayın Salim Akagündüz,
Sayın Bayram Bayrak, Sayın Servet Develioğlu, Sayın M eral Tekin,
Sayın Ayla Oktay ve Sayın Hüseyin Aktuğ.
Buyurun Sayın Öz.
Doç.Dr.Feyzi ÖZ - Sayın Bakanım, XIII.Millî Eğitim Şûrasının sayın
üyeleri; büyük emeklerle ve dikkatli bir şekilde hazırlanmış olan raporu
dinlem ekten mutlu olduk. Bundan önceki okunmuş olan raporların ve
çalışmaların hepsinin gerçekleşmesi, bildiğiniz gibi personel konusuna
dayalı. Biraz sonra bu konuyla ilgili bölümlere ait tekliflerimi yüksek
bilgilerinize sunmak istiyorum.
Bu tekliflerin kabul buyurulması için bir iki olayı da anlatmak
istiyorum. Ülkemizdeki çeşitli yerlerdeki görevden sonra, 25 yıldan beri
de Amerika ve K anada’dan Çin’e kadar bütün ülkeleri görevli olarak
dolaştım. H alen de Asya Pasifik ülkeleri millî eğitim bakanlarının
müşavirliği durum unda olan danışma komitesi üyesi olarak çalışıyorum.
Bütün bu ülkelerde gördüğüm m anzara şudur: Hangi ülke insana yeterli
yatırım yapıyorsa ve yetiştirdiği insanları yerinde kullanıyorsa, o ülke
ilerliyor ve gelişiyor. Bütün bu, yıllardan beri gördüğüm hususları iki
m adde halinde bilgilerinize sunmak istiyorum, birincisi bu.
İkincisi, yapılan çalışmalar birbirini tamamlıyorsa, görevlerde ve
icraatta devamlılık oluyorsa, o ülke ilerliyor ve gelişiyor.
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H alen 50 ülkenin müşavirliğini yapıyorum. 5 yıl evvel gittiğim
Tayland’ı 5 yıl sonra tanımaz durumdayım; çünkü, bu iki ilkeyi uyguluyor
dikkatli bir şekilde. Endonezya’dan henüz döndüm, bu ülkede m ut
lulukla ifade ediyorum -kardeş ülkeler- bu ilkeleri uyguladığı için
tanınmaz şekilde A tatürk’ün Türkiye Cumhuriyetinin ilk yılları gibi
büyük bir gelişme içerisinde.
Bütün bunlardan sonra, bu maddelerle ilgili önerimi bilgilerinize
sunmak istiyorum.
Ancak, bundan evvel Şûra’nm bütün üyelerini mutlu edecek bir
olayı da bu uluslararası deneyimimden yüksek bilgilerinize arzetmek
istiyorum. Bu yaygın eğitimde bizim için, Türk Milleti için büyük bir onur
kaynağıdır.
1981’den sonra başlayan okuma-yazma seferberliğinde, tekrar ilk
okuma-yazma seferberliğinde olduğu gibi, dünya birincisi olmuştuk.
Bunun için, ülkemizdeki uzmanlar dış ülkelere Birleşmiş Milletlere
gönderildi, onlara yardımcı olmak üzere. Çin’deki görüşmelerde, yet
kililer sordular; siz 82’de dünya birincisi oldunuz, biz dünya birincisi
olmak için ne yapalım?
Türk yetkilileri dediler ki, sizin okuma-yazma alanında bu durumda
dünya birincisi olmanıza imkân yok; çünkü, 6500 harfiniz var. Onun için
reform yapmanız lâzım. Dost acı söyler, reform yapılmadan okumayazma işinizi halledem ezsiniz, çünkü; siz okuma-yazmayı 5 yılda
öğretiyorsunuz.
Bunun üzerine cevap olarak dediler ki, güzel söylüyorsunuz ama,
biz Mao zamanında harf devrimi yapmak istedik, tepki geldi, tepki
gelince frene bastık. Türk temsilcisi de dedi ki, bizde de bu reform kolay
olmadı. Bizde de tepkiler geldi; ama bizim büyük önderimiz sizin gibi
frene basm adı, gaza bastı, bu engelleri aştık ve orada A tatürk’ü
yakından bilen bir eğitimci, -yüksek seviyedeki- aynen hepimizi mutlu
edecek şu sözleri söyledi:
"İşte, bütün engelleri aşıp gaza basarak, bütün engelleri aşarak, harf
devrimi yapm ak; ancak, A tatürk gibi büyük bir önder tarafından
gerçekleştirilebilir."
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Uzak bir ülkedeki bu anımın mutluluğunu sîzlerle paylaştıktan
sonra şu önerilerimi m addelerle ilgili olarak bilgilerinize sunmak is
tiyorum.
Birinci bölümle ilgili olarak: Birinci bölümün 7 maddesi vardı;
sekizinci maddesi olarak şu hususu arz etm ek istiyorum.
Yaygın eğitim alanında, çevredeki yetişmiş personelden yararlan
maya öncelik verilmelidir.
D o k u z u n c u m a d d e , ek d o k u z u n c u m ad d e; yaygın eğitim
çalışmalarında devamlılık esas olmalıdır.
İkinci bölüme ek olarak sunmak istediğim madde; İkinci bölüm
bildiğiniz gibi 5 m addeden ibarettir. Teklif 6.maddeyi arz ediyorum.
Yaygın Eğitim Enstitüsü, yaygın eğitim hizmeti yapacak tüm
kuruluşlara hizm et edecek ve uluslararası kuruluşlardan yardım
sağlayacak şekilde organize edilmelidir.
Yüksek bilgilerinize saygılarımla ve takdirlerinize arz ediyorum.
BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Öz. Sayın Yahya Kemal
Kaya.
Prof.Dr.Yahya Kemal KAYA - Sayın Başkan, divanın değerli
üyeleri; XIII.Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri ve sevgili meslek
taşlarım.
Biz, bir bakıma millî eğitimin hemen hemen tüm vatandaşları kap
sayan bir konusunu, yaygın eğitim konusunu günlerdir tartışıyoruz. Bu
yüzden de, bize söyleyecek fazla birşey kalmadı. Bununla birlikte birkaç
kelimeyle görüşlerimi arzetmeye çalışacağım.
H er türlü denetim duvarını aşarak, dünya televizyonlarını evimize
getiren çanak antenler, hızla gelişen ilim ve teknolojinin ürünü olarak
ve ülkelerarasmdaki sınırları kaldıran kitle iletişim araçları, uluslararası
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ilişkiler, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Topluluğu bizi hergün biraz
daha dünya toplumunun bir üyesi yapmaktadır.
Ö zgürlükler ve insan hakları üzerine baskı kurmuş bulunan
eğilimlerin anîden parlayan bir düdüklü tencere gibi, izlenmesi güç bir
hızla, birer iskambil kâğıdı gibi devrilerek, dünya haritasını değiştirdik
leri bugünlerde; yaygın eğitimin önemi daha da artmıştır.
Örnekleri kendimizden verelim: Geniş anlamda, öğrencilerine ve
yönetimdeki personele dar bir açıdan bakan kafasıyla, sorun çözen
adam olm ası gerek irk en , sorun yaratan adam durum una gelen
üniversite yöneticilerinin eğitme işlevini unutarak, herkesi kendisine
benzetm e çabasıyla, sınav kâğıdına "olanak" ya da "imkân" yazdı diye
öğrencisini bırakan ve sınav kâğıtları idare mahkemelerinde yeniden
değerlendirilme zorunda kalan bir hocanın; bu gelişen çağda bilgisayar
kullanmasını bilmeyen öğretim üyesinin yaygın eğitime ihtiyacı vardır.
Aldığı m aaşa, ödediği vergilerle kaynaklık eden halka, kamu
dairelerinde güçlük çıkaran, bugün git, yarın gel diyerek
insanlara
işkence eden devlet memurlarının yayın eğitime ihtiyacı vardır.
Sınırlı bütçelerle, güçlükle alınan bir kilo domates ve şeftalinin
yarısını bir sihirbaz becerisiyle çürük-çarık koyan pazarcı esnafının
yaygın eğitime ihtiyacı vardır.
Yıllar yılı ezilmiş, hakkını aramasını bilmeyen ya da hakkını yasal
yollar dururken kendisi almaya çalışıp da başını belaya sokan vatandaşın
yaygın eğitime ihtiyacı vardır.
Bugün, ülkemizde yaygın eğitim programları yoluyla çözüm bek
leyen sayısız soru bulunmaktadır. İşte, birkaç örnek:
Hizmetiçi eğitimi, etkinlikleriyle, halkla ilişkiler, yöneticilik ve
memur davranışları gibi konularda sürekli olarak geliştirilmesi gereken
birbuçuk milyon kadar kamu görevlisi; bağcılık, bahçecilik, tarla tarımı,
hayvancılık, tavukçuluk, gibi tarımsal uğraşılarla; traktör, biçer-döver
gibi tarım m akinelerinin bakım ve onarımı alanlarında eğitilmesi
gereken milyonlarca çiftçi.
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Pratik sanatları, çevrede geçerli meslekleri kısa süreli kurslarla
kazanmaları gereken milyonlarca genç, işsiz ve gizli işsiz.
Eğitim sisteminin bütün düzeylerinden ve sınıflarından, kafasında
sınavlardan arta kalmışsa eğer, bazı ansiklopedik bilgi kırıntıları
bulunan fakat, ellerinin kullanılmasını öğretilm eden ayrılmış olan,
hayata hazırlanması zorunlu olan yüzbinlerce genç insan.
İlkokul mezunlarının yüzde 55’ini, ortakokul mezunlarının yüzde
25’ini ve lise mezunlarının yüzde 75’ini oluşturan ve bir üst okula devam
edemeyen fakat, kullanabilecek bir beceriye sahip bulunmayan, her yıl
yüzbinlerce genç insan.
Sevgili vatanımızın, örgün eğitimdeki aksaklıklardan yaygın eğitime
yansıyan bu sorunların çözümü yolunda ciddî adımlar attığını görüyorve gönülden alkışlıyoruz.
Doğum kontrolü, çocuk bakımı, ev ekonomisi, el sanatları, dengeli
beslenm e gibi konularda eğitilmesi gereken milyonlarca her yaştan
kadın.
İşe yeni giren, yurt dışına çalışmak için giden, yurdumuza gözeden,
emekliye ayrılmış olan her yaş ve kesimden yeni yaşama sağlıklı bir
biçimde uyum sağlıyabilmeleri için eğitilmesi gereken vatandaşlarım.
Okullarımızda, bugüne dek uyguladığımız yanlış yöntemler sonucu
ortaya çıkardığımız, gemisini kurtaran kaptanlar ordusunca yürütülen
ticaret yaşam ında aldatılm am ak, hakkını korum ak için eğitilmesi,
bilinçlendirilmesi gereken milyonlarca tüketici.
Böylece, her kamu ve özel kuruluşun, yaygın eğitime aktif olarak
katılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Bu durum da da, yıllar yılı tekrarlar nedeniyle görülen para ve
zam an, enerji israfını m inim um a indirm eyi; yani, bugüne kadar
sağlanamamış olan etkili koordinasyonu ve işbirliğini, yeterli parasal
kaynakları ve yatırımları, yeterli sayı ve nitelikteki personeli gerektir
mektedir.
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Bu nedenlerle, yaygın eğitim alanında gelecekteki başarı bu Şûra
komitelerinde oluşturulan ve iki gündür genel kurula sunulmakta olan
raporlardaki önerilerin bir an önce hayata geçirilmesine bağlıdır.
Kuşkusuz, etkin bir şekilde devreye girmesi gereken il, ilçe ve ülke
çapındaki yaygın eğitim koordinasyon komitelerinin ve Millî Eğitim
Bakanlığı önderliğinin yönelmesi gereken noktalar, kanımca aşağıdaki
n o k talard a yoğunlaşm aktadır. Bu önerilerim i divana ayrıca arz
edeceğim. Önemli gördüğüm birkaç tanesinin üzerinde duruyorum.
Yaygın eğitimin, ulusal eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası
durum una getirilmesi. Bu amaçla her düzeydeki öğretim kurumlarmı
personeli ile birlikte yaygın eğitimde devreye sokmak.
Üniversitelerin yaşam boyu eğitim ya da sürekli eğitim adı verilecek
bölüm ya da p ro g ra m la rla yaygın eğitim in m erkezi durum una
geçirilmesi; böylece üniversite personelinin de yaygın eğitime aktif
olarak katılmalarını sağlamak.
Örgün eğitimin her türlü olanaklarını, yaygın eğitimin her türlü
olanaklarıyle birleştirmek ve masrafları asgariye indirmek.
Kaynak sorunu için, özellikle halkın katkısına başvurmak. Bu
konuda, aram ızda bulunan son derece değerli din adamlarının dikkatini
çekmek isterim. Bugün ülkemizde birmilyon dokuzyüzbin nüfusa bir
üniversite, 275 bin kişiye bir fakülte, 18 bin 530 kişiye bir lise, 30 bin 200
kişiye bir ortaokul, 1100 kişiye bir ilkokul, 16 bin kişiye bir ana okulu, 3
bin 850 kişiye bir ocak, dispanser, yataklı veya yataksız hastane cinsin
den bir sağlık kurumu düşmektedir. Buna karşılık , M üslüm anlıkla
ibadetin h er yerde yapılm ası m üm kün iken, C enabı-H ak’kın da
gösterişe ihtiyacı yok iken, 850 kişiye bir cami, kadınlar ve çocuklar
çıkarılırsa 203 kişiye 200 kişiye, 300 kişiye bir cami düşmüş olması;
yukarıdaki sıkıntıların giderilmesinde en büyük potansiyelin halkın
arasında bulunduğunu açıkça göstermektedir.
Önem li olan, cami ve imam hatip dernekleri gibi, halkımıza
yaklaşmanın yöntemlerini bulmak ve bu dünya için birşeyler yapmış
olmanın da önemini anlatabilmektir.
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Burada, bu salonda dün bir değerli üye tarafından dile getirildiği
gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve camilerimiz, din adamlarımız yaygın
eğitim işlerinde devreye girmelidir.
Bin yıldır Müslüman olduğumuza ve ülkemizin her köşesi , her
alanda yapılacak katkıların da hayır sayıldığını telkin etm ek de, yurdunu,
vatanını seven din adamlarına düşer. Vaizlerin de C enabı-H ak’km da
daha fazla camiye ihtiyacı olmadığını söylemek, çocukların ve kadınların
genel olarak insanlarımızın sağlık ocaklarına, hastanelere, okullara,
çocuk yuvalarına, atölyelere, laboratuvarlara ihtiyacı olduğunu vur
gulayacak din adam larına düşer.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya.
Sayın Genç.
Prof.Dr.Reşat GENÇ - Sayın Bakanım, Şûranın Değerli üyeleri;
İki hususu kısaca arz etm ek istiyorum. Birincisi, bilmiyorum her
hangi bir raporda ifade edildi mi, am a rastlamadım. Millî Eğitim
Bakanlığımızın bir Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi var. En
geniş anlam da yaygın eğitim hizmetinde olmak amacıyla kurulduğu,
adından belli olan bir merkez. Fakat, çok düşük kapasiteyle çalıştığını
öğrendik. Bunun sebebinin de yeteri kadar kalifiye eleman bulunmadığı
şeklinde ifade edildi. Komisyon raporunda, Bakanlığa ihtiyaç duyulan
alanlarda, yeteri kadar kalifiye elemanı sözleşmeli olarak istihdam
etm ek için gerekli düzenlem elerin yapılması önerildiğine göre, bu
kurumun yaygın eğitim hizmetine en verimli şekilde sunulması için
gerekli önlem lerin alınmasını arz etm ek istiyorum. Sanıyorum bu
kurum, yeteri kadar fonksiyonel hale getirilemediği için. Üzerinde dur
mak istediğim ikinci konuyu arz ediyorum.
Bakanlık bu kanalla yapabileceği, yürütebileceği birtakım hizmet
leri ihale etm ek durum unda kalmıştır. Bu cüm leden olarak, birbirbuçuk ay kadar önce öğrendiğimiz bir konu eski eğitim enstitüsü
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m e z u n u ö ğ r e tm e n le r in , lis a n s ta m a m la m a işin in A n a d o lu
Üniversitemizle imzaladığı bir protokolle bu üniversitemize verildiği
şeklinde bir bilgi... Efendim, lisans tamamlamak durum unda olan bu
öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu Yay-Kur gibi, mektupla öğretim
gibi, ya da hızlandırılmış eğitim gibi, yeterince yüzyüze eğitim görmemiş
arkadaşlarımızda Bu noktada beklenen; bu arkadaşlarımızın yüzyüze
eğitimle lisanslarını tam am lam aları ve yetişmeleri sırasında kalan
eksikliğin bu şekilde tam am lanm ası idi. Bunu eğitim fakülteleri
mensupları olarak, pek olumlu karşılamadığımızı arz etmek istiyorum.
Özellikle resim öğretmenlerinin de, müzik öğretmenlerinin de, kimya
öğretm enlerinin de, yani uygulam aları ağırlıkta olan branşların
ö ğ r e t m e n l e r i n i n de l is a n s la r ın ın tç le v iz y o n a r a c ılığ ıy la
tamamlanacağını öğrendik. Nasıl müzik öğretmenliği televizyonla lisans
tamamlatılır, müzik öğretmeni ya da resim öğretmeni, onu takdir
lerinize arz etm ek istiyorum. Hiç değilse, bu safhadan sonra belki yaz
aylarında, belki daha uygun programlarla bu gibi branşlarda bulunan
elemanların üniversitelerde yüzyüze eğitimle, televizyonla eğitimlerinin
birleştirilm esi, tam am lan m ası şeklinde bir ted b ir alınırsa, zan
nediyorum daha yararlı olacaktır.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın G enç’in iki teklifi de çok gerçekçi ve bizim
üzerinde durduğumuz konular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece
aydınlatmak için iki cümleyle ifade etmek ihtiyacı duyuyorum.
Bizdeki o ülkenin yararlı olmadığı, fonksiyonel olmadığı, kalitesiz
likten kaynaklandığı, onun da paraya dayalı olduğu gerçek. Onun için
geniş bir çalışm ayla Millî Eğitim Vakfının yeni düzenlem elerle,
Bakanlığın da katkılarıyla çeşitli işletmeler yapabilen sadece Millî
Eğitim 13 milyonluk camiaya pazar olma durumunda bırakmayan,
kendi yaptıklarını, kendisi tüketen işletmelere, şirketleşmelere doğru
bir hazırlığımız başlayacak idi, yapıldı.
Tartışılıyor. Yerden göğe kadar haklısınız. Arz talep meselesi
yüzünden dışarıya daha fazla para olunca hepsi T R T ’ye gidiyor.
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Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığının elemanlarının büyük payı var
birikimde. O günler neydi, bu günler nedir? Yani tam am en tersi bir
gelişmedir. Gelişen, değişen şartlara uyum sağlayamamanın bir sıkıntısı^
sonucudur. M utlaka yapmalıyız. Başka türlü olmaz.
İkincisi,tartışmayı da engellemeyecek şekilde Sayın G enç’in ifade
ettiği durum gerçektir. Gençler anlamasınlar diye Ru be ru diyelim bari,
yaşımız çıksın ortaya. Ru be ru yu anlayanlar biliyorlar, tabiî gençler
anlamıyorlar. Sayın G enç’in de, o da genç olduğu için yüzyüze eğitimin
y ap arak , yaşayarak eğitim ... H ele hele m eslekî davranışlar k a 
zandırm anın bilgiyle, beceriyle yeterli olmayacağı, m utlaka onun
manevî sosyal boyutları, meslekî boyutları olduğu gerçeğini bilen şu
heyet karşısında bazı şeyleri sormak zor. Çaresizlikten olabilirini yapma
arayışıdır bunlar; ama dengelenebilir. Hele hele beceri ve yetenek
isteyen dallarda bakarak televizyonla, radyodan falan falan uzaktan
kumandalı kültür değil. İş bitmiş değildir. O üniversiteden bize teklif
geldi, y ap ılan ça lışm alar da var, şik ay etler de aldık, m u h telif
öğretm enlerle de toplandılar da yaptık, onların ışığı altında onu da
geliştiririz, değiştiririz. Uygulamaları da yönlendiririz. Millî Eğitim
Akademisi kurma yetkisinin hem de bağlı kuruluş olarak kurma yet
kisini kanunen aldık. Millî Eğitim Akademisinde hem yaygın eğitim
yoluyla hizmetiçi eğitime ağırlık vereceğiz olabildiği ölçüde. Onlar
araştırılacak ve bu konudaki yetersizlikler giderilecektir. Ama hâlâ da
iş bitmiş değildir. Artık bu ikili standardı kaldırmak, bilumum akımdan
kaynaklanan psikolojik gerilimden maaşa kadar etkileyen durumları
gidermek için ilkokul öğretmenliği 16 yıldır, dedik, biliyorsunuz. 16 yıllık
eğitime bağladık onu. Programları değişiyor. Onun gereği o iş bitsin diye
yine uygulamada sakıncalar olursa Sayın G enç’in ifade ettiği doğrultuda
telif edici, boşluğu giderici, tamamlayıcı tedbirleri alırız. Yeter ki, eğitim
fakültelerimiz biz hazırız, desinler, takviye için işbirliği yapalım.
Prof.Dr.Şerif AKTAŞ- Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN- Peki buyurun.
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Prof.Dr.Şerif AKTAŞ - Efendim sağolun, komisyonla ilgili değil,
Sayın Bakanımızın tekliflerini dekan olarak kendi fakültem ve bazı
arkadaşlarım adına konuşuyorum.
Efendim, eğitim fakültelerinin dağılımı biraz da mahallî, bölgesel
karakter arz eder. H er bölgede 1-2 eğitim fakültesi vardır. Bu eğitim
fakülteleri, kendi bölgelerindeki lisans tamamlama eğitimini yapacak
g ü ç te d ir. Ö n ce k en d i fa k ü lte m için söyleyeyim . E rz u ru m ve
çevresindeki lisans tam am lam a işine biz her yönüyle, hem de yüzyüze
eğitimle gerçekleştirecek güçteyiz, yapıdayız. Bunu gerçekleştirdik de.
Fen bilimleri sahasında hem de çok ciddî bir programla gerçekleştirdik;
ancak bazı küçük problem ler çıktı. Küçük problemler Bakanlıkta ve
YÖK’te tıkandı. Bu çözüldüğü takdirde, biz, arkadaşlarımıza hizmetten
büyük zevk duyacağımızı arz edeyim, efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Bu sene ilk defa eğitim fakültelerinde bu proje çerçevesinde imkân
sağlamak için bütçe dışında, yani, Hükümetin gönderdiği tasarı dışında
Bütçe ve Plân Komisyonunda 500’er milyon lira ek yaptık. Yani, hiç bir
tarafa vermedik, Bakanlığa 3-3,5 milyar aldık. Bakanlığın da ihtiyacı
vardı. Sırf eğitim fakültelerine vermek için YÖK temsilcileri burada.
Yani her eğitim fakültesinin artı 500 milyonunu Hükümet Komisyonda
ilâve etti. Geliştirsinler, bu öğretmen progranlarını takviye etsinler diye.
Duymayanlar var, eğitim fakültelerine bakıyorum. Bilmeyenler var her
halde. Bunu arz edeyim, haberi olsun arkadaşlarımızın.
Efendim, önergeler bu amaçladır. Olduğunuz yerden buyurun.
Sayın K arad en iz, buyurun.
Prof.Dr.Cemil KARADENİZ - Şimdi, lisans tamamlamadan bah
sediliyor..
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Örgün eğitimle ilgili ve o çalışmalar yapılacak zaten, şimdi onlara
başlayacağımızı arz etmiştim.
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Sayın Okan siz buyurun.
Efendim, bir hususu da oylarınıza sunmak zorundayım. Program
gereğince saat 13.30’da ara vermemiz gerekiyor. Saat da 11.35. Devam
mı, tam am mı?...
(Salondan "Devam" sesleri)
O turum un bitinceye kadar devamını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Okan.
Kenan OKAN - Sayın Başkan, konuşmaları sınırlandıralım.
Efendim müsaade ederseniz, açık öğretim konusu söz konusu oldu.
Hem ona katkıda bulunm ak istiyorum, hem bu sınırlamanın biraz
dışında tutulursam bir aydınlatma yapmak istiyorum.
Ben konuşmaları gene üç dakikayla sınırlamak isteyeceğim; fakat
akış eğer gönülle olursa... Özür dilerim.
BAŞKAN - Buyurun... Buyurun...
K enan OKAN- Sayın Başkan, sayın üyeler; hepinizi saygıyla
s e lâ m la r ım . A ç ık ö ğ r e tim b iz im Ö rg a n iz a s y o n ve İş b irliğ i
KomisyonundaYaygın Yüksek Öğretim enstitüsünün bir alt birimi
olarak ele alınmıştı. Yaygın eğitim hizmetlerinin sünger program lara
ihtiyacı vardır. Bu sünger program lar geniş kitlelere belirli eğitimi ver
m ek am acıy la k u lla n ılır. B u n la rın b ir a ra c ı açık ö ğ re tim d ir.
"Açıköğretim" derken televizyondan yararlanm a şeklinde bir açık
öğretimi kastetmiyorum.Yani, çok yönlü uzaktan eğitim sistemleridir.
Bu sistem, bizim ülkemizin dışında, dünyanın her yerinde uygulanır.
A m erika’da sadece hava kuvvetlerinde 500 bin öğrencisi var açık
ö ğ r e tim in . Ve d ü n h a v a k u v v e tle r in d e n g e le n te m s ilc iy le
konuştuğumuzda, halen Gaziem ir’deki Hava Eğitim Merkezi, pilotlar
için açık öğretim yahut da mektupla öğretim uygulamakta. Yani, bu
eğitimin sınırı yok. Açık öğretim konkord uçağı gibidir. Bir çırpıda 400
yolcuyu taşır; fakat her hava meydanına inemez. Onun kuralları vardır.
Eğer o kurallara uymazsanız, tabiî şikayetler de beraberinde gelir.
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Kitle iletişim araçlarıyla halka ulaşm ak istiyorsak, biz, açık
öğretimin kurallarını tam olarak uygulamak zorundayız. Onun için per
so n el g ru b u açık ö ğ re tim d e ça lışac ak p e rso n e lin n ite lik le ri,
standartlarıyla ilgili çalışma yapmalıdır. Açıklık kavramı önce Anadolu
Üniversitesi’nin açıklık kavramı grift olmamalıdır. Çünkü, Anadolu
Üniversitesi girişte açık değildir. Lise diplomasını istiyor bir. Ondan
sonra üniversite sınavına girme şartı koşuyor. Halbuki, Londra’daki açık
üniversite okum a-yazm ayı yeterli bulm aktadır. D em ek ki, bizim
üniversitemizdeki açık öğretim, girişte açık değildir. Program seçmede
açık değildir. Çünkü, "sen, şu dersleri okuyacaksın" diyor. "Okumak
zorundasın ve bu dönemde şu kadar dersten sınava girmek zorundasın"
diyor. Tabiî bunlar hep zorlayıcı sebepler. Eğer Millî Eğitim Bakanlığı
olarak açık öğretim uygulayacaksak, girişte de, program seçmede de,
çok yönlü olarak açıklığı sağlamak zorundayız. Tabiî bu açık öğretimin
getirdiği bir takım yahut da öğrencilerin psikolojik dediğimiz bir kavam
vardır. Bunu giderebilecek önlemler alınması gerekir. Bunlardan bir
tanesi ders kitaplarının senli benli olması, çok örnekli olması, çok açık
seçik olması gerekir. Bu ders kitabı yazarının yazdığı teknikte yazılan
kitaplar değildir.
İkincisi, açık ö ğ retim d e, danışm an öğretm enlik sistem inin
kurulması lâzım. Halk eğitim başkanlıkları bu işte yeterli olabilir. Efen
dim, belki kopuk gibi görülecek ama 8 yıllık temel eğitimi gerçekleştir
mek için açık öğretimden yararlanabilir, diyorum. Çünkü, dünyanın
birçok ülkesinde ortaöğretim de ilkokul öğretmenliğinin danışmanlığı
yardımıyla açık öğretim de eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları
yapılmaktadır. Ve uygulanmaktadır. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde
de açık öğretim vardır. Olabilir. Son cümlemi kullanıyorum.
Arkadaşlar, açık öğretimde, kitaptan okunabilecek, kendi kendine
okunabilecek bilgiler vardır, bunlar yapılır. Bir de uygulama vardır,
beceri vardır, kem an çalmayı öğreteceksiniz; onu bizzat okulda
öğretm enin karşısına götüreceksiniz; ama gidinceye kadar bir çok
d ersle ri açık öğ retim le ö ğ renebilir. Bu bize ne sağlar; evvelâ
üniversitede kapasite sağlar. M ekanda kapasite sağlar, öğretmenin
boşu boşuna fazla zamanını almamayı sağlar ve öğretim kadrosundantasarruf sağlar. O bakımdan yaygın eğitimde açık öğretim konusunun
bir proje olarak ele alınması ve bunun gereklerinin yerine getirilmesini
arz ederim.
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Saygılarım la. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Okan.
Sayın M ustafa Orman.
M ustafa ORMAN - Sayın Başkanım, ben ilk defa konuştuğum için
hoşg ö rü n ü ze sığınarak iki hakkım ı ku llan ab ilir miyim? Ç ünkü,
yetişmeyecek.
Sayın Başkan, XIII.Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, m üşahit
leri ve değerli konuklar; personel raporunu başından sonuna kadar
tasvip ettiğimi, gayet güzel bir rapor olduğunu ve bu raporu hazırlayan
başta Sayın Başkanı olmak üzere tüm üyeleri kutlarım.
Ben, yaygın eğitimin meslekî eğitim konusuna değineceğim, çünkü,
diğer -bu üç kola ayrılıyordu- iki kolu arkadaşlarımız, yaygın eğitimci,
halk eğitimci arkadaşlarım ız gayet güzel açıkladılar. Çok kapsamlı
konuşmalar oldu, ben de yararlandım, kendilerine teşekkür ediyorum
ve hepsine saygı duyuyorum.
Meslekî eğitim konusuna gelince; meslekî eğitim, insanlar dünyaya
ilk geldikleri zam andan itibaren başlamış, günlük yaşantılarını ve
barınaklarını sağlamak amacıyla, çeşitli ilkel araç ve gereçleri yapmak
suretiyle meslekî eğitimin temeli atılmış ve bugüne kadar ilerleyerek
gelmiştir. Yalnız, meslekî eğitimde çıraklık, kalfa, usta üçlü sistemi el
sanatları üretim aşamasında başlamış diğer Avrupa ülkelerinde lonca
döneminde devam etmiş ve ülkemizde de 13.asırda "Ahi” teşkilâtıyla bu
iki sistem yerini almış bulunm aktadır. Bilindiği gibi, Ahi, A rapça
kardeşim, demektir. Ve bu sözcüğün Türkçe akıl kelimesinden geldiği
söylenmektedir, bilim adamlarınca. Ahi, eli açık, cömert, yiğit adam
demektir. Şu halde, 13.asırdan bu yana bu üçlü ülkemizde de çırak,
kalfa, ustalık üçlüsü yerleşmiş bulunmaktadır. 17.asra kadar bu şekilde
geldikten sonra 17.asırda Sayın Başkan, gedik usulü olmuştur. Gedik
usulü bir tekel demektir. Yani, önce bu ahi babalarının verdiği bir belge
sonra da o zamanki devlet yetkililerinin verdiği bir belgedir. Yani, bir
sokakta eğer bir berbere ihtiyaç varsa, ikinci bir berber için ona müsaade
edilmemektedir. Bu müsaade edilme şekline "Gedikli" şekli deniliyor.
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Yine sonralara doğru gidersek 1861 yılında Mithat Paşa Niş’te ilk
sanat okulunu açmış ve çoğalmaya başlamış. Cumhuriyet dönemine
geldiğimiz zaman bunun 9 tanesi cumhuriyet dönemine aktarılmış.
Cumhuriyet döneminde de geleneksel usullere göre, çıraklık eğitimi
sistemi devam etmiş; fakat arkadaşların da değindiği gibi 1938 yılında
sınaî m üesseselerde ve maden ocaklarında çalışanlara meslekî eğitim
yaptırm ak üzere kurs açılması üzerine bir kanun çıkarılmış. İlk iş
kanunumuz, bu olmuş oluyor. Daha sonraları bunun düzenli bir şekle
çevrilmesi için çalışmalar yapılmış ve 1977 yılında bilindiği gibi 2089
sayılı Çıraklık Kanunu çıkarılmış.
Şimdi daha önce Millî Eğitim Temel K anunu’nda Çıraklık Kanunu
1977'de çıktığı için yer almamış; fakat Millî Eğitim Temel K anunu’nda
meslekî eğitime yön verici maddeler var. Nitekim bu komisyonun da
değindiği gibi 14.m addesi, plânlılık maddesi, yani meslekî eğitim
planlanırken, insangücü, eğitim ve istihdam ilişkileri dikkate almak
suretiyle plânlanır. Meslekî eğitim kurumlarının programların kurum ve
program o larak m eslek kadem eleri ve her kadem enin yetki ve
sorumluluklarını belirtmesi suretiyle programları plânlanır. Yani, hangi
m eslek kadem esine ne nitelikte insan yetiştirileceğinin bilinmesi
gerekir.
Sayın Başkan, burada şunu belki şahsım olarak biraz üzüntüyle
belirtm ek isterim. 1973 yılında Millî Eğitim Temel Kanunu çıkmış
olm asına rağm en, 17 yıl geçmiş durum da ve bu kanun tasarısı
h a z ırla n a ra k M eclislerim izden geçirilem em iş. Yalnız D anışm a
M eclisim ize bu k an u n tasarısı gitti ve b en de o kom isyonun
başkanıydım; fakat Danışma Meclisinde Sayın Kantarcıoğlu iyi bilir
orada kaldı. Bütün belgeler ve o konudaki çalışmalar Çıraklık Eğitimi
Genel M üdürlüğü’ndedir. Yararlanılabilir.
Sayın Bakanım 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık K anunu’nun
birçok aksaklıkları vardır. Bu Kanunun aksaklıklarının giderilmesi
konusunda çalışmalar yapıldı. Yine Danışma Meclisi’nden geçirilerek;
fakat Millî Güvenlik Konseyi’nde 18 maddesi görüşülüp, kadük olan bir
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu vardır.
Bunun dışında demokratik hayata geçtikten sonra çalışmalara
devam edildi ve bu değerli çalışmaların sonucunda 3308 sayılı Çıraklık
ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarıldı, uygulanmaya devam ediyor.
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Sayın Başkan, Sayın Profesör Sezgin’in vurguladığı gibi, meslekî
eğitimin hedef kitlesi Türkiye’de çok büyük. 12 ila 25 yaş gurubu
arasındaki genel nüfusa göre oran, 15 ila 64 yaş arasındaki insangücü
potansiyeline göre oran, yüzde 20.9 oluyor. Yani 11.3 milyon, bunun
orta, lise ve yüksekokula gideni yüzde 38.9 oluyor. 4.4 milyonu bu
Beşinci Beş Yıllık Plân döneminin sonundaki rakam lara göre alınmıştır.
O rta ve lise, yüksekokullara devam etmeyen nüfus bu çağın nüfusunun
yüzde 6.1’i oluyor. 6.9 milyon. Şu halde bu 6.9 milyon meslekî eğitimin
hedef kitlesi oluyor. Yaygın eğitimin meslekî kısmının, örgün meslekî
eğitimin tabiî olabilir. Tabiî dışarıda kaldığına göre, örgün meslekî
eğitimin değildir. Çıraklık eğitimidir.
BAŞKAN - Sayın Orman, bağlamanızı rica edeyim.
M ustafa ORMAN - (Devamla) Şimdi çok az kalıyor Sayın Başkan.
Efendim, işsizlik olarak Türkiye’de fikir olarak iş piyasasında toplam
işgücü fazlası yüzde 13.9 yani, 2.69 milyon bilindiği gibi, gazetelerde
okunursa, bunu daha fazla söyleyebiliriz.
Sayın Bakan, meslekî eğitim bütün dünyada -yarı zamanlı, dolu
zamanlı olmak üzere, bir de karma olabilir- üç şekilde uygulanıyor.
Çıraklık eğitimi, parça zamanlı bir türdür. Yani, pratik eğitimleri işyer
lerinde, teorik eğitimleri ise, okullarda, çıraklık eğitimi merkezlerinde
yapılır. Çırak, ilkokuldan sonra alınır. Yaşı 13-19 yaş arasıdır. 3 ila 4 yıl
çıraklık eğitimi devam eder. Düzenli bir eğitimdir. Çırak, bir öğrencidir.
Bunu şu bakımdan vurguluyorum. Bundan önceki program da Sayın
D ülger’in sunduğu raporda çıraklık eğitiminin hizmetiçi eğitimi olarak
değerlendirdiğini gördüm, hiç olmazsa bir düzeltme olabilir. Onun için
sizden vakit istirh am ettim . İki defa söz alm am ak için bunun
düzeltilmesi mutlaka gereklidir. Çünkü, çırak istihdam edilmemiştir,
hatta tanımına göre orada çalışan işçilerin sayısına dahil edilmezler.
Asgarî ücretin yüzde 30’unu alırlar, kendi yaş grubunun yüzde 30’unu
ve bu ücret harçlık niteliğindedir.
Sayın Sıdal, çıraklık eğitiminin karakterlerinden bahsetti. Ben sözü
fazla uzatmayacağım. G erçekten kendi özelliği, kendi karakteri olan bir
eğitim türüdür. Yani, eğitimden bu nedenle ayrılır. Çünkü eğitimin
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sonunda insanları ustalığa götürür. Usta olmadan hiç kimse işyeri
açamaz. Yasal olarak ve ustadan sonra da eğitici ustalık formasyonun
dan geçmeyen hiçbir usta yanma çırak alıp çalıştıramaz. Şu halde belirli
kurallara bağlanmıştır. Bu belirli kurallar kendi özelliğini ve örgün
yapısını oluşturmaktadır.
Değerli Başkan, meslekî eğitimin bir çatı altında bulunmasında
büyük yararlar var. Onu Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Sayın Ayaydın
gayet güzel açıkladılar. Şu halde personel bakımından da ve diğer
bakım lardan da aynı çatıda olmasının mutlaka yararları var. Yönetimde
de böyle, taşrada m erkez örgütünde de böyle.
Değerli Bakan, çok az kaldı, konuşmamı kısa kesiyorum. İki
dileğimi bildirerek konuşmama son vereceğim.
Efendim, sizin bazı beyanlarınızı gazetelerden okuyoruz, açıkçası
sizi izliyoruz Sayın Bakan ve çok hoşumuza giden bizi güçlendiren
beyanlarda bulunuyorsunuz. Sevgi üzerinde duruyorsunuz. Gerçekten
meslektaşlarımızın sevgiye, saygıya ihtiyacı var değil, bunun olması
lazım geliyor. Bu b ak ım d an , ta şra teşk ilâtın d a olsun, m erkez
teşkilâtında olsun görevlilerin bu eğitim sistemine alıştıktan sonra böyle
sık aralıklarla görev yerlerinin değiştirilmesini ben şahsım adına hiç
uygun bulmuyorum. Şimdi bunu şöyle bir örneklemeyle kısaca arz
etm ek istiyorum: Yeni kurulan bir kuruma dış dünyada işadamlarından
birisi geliyor işbirliği yapmak üzere, Sayın Sabancı getirmiş. Fakat, genel
m üdür gelmemiş, bir süre odada bekliyorlar, sekreter odaya alıyor, 4 yıl
civarında olduğu için hayatı başlangıcında, orada bu yabancı birtakım
fotoğraflar görüyor. Sabancıya soruyor,diyor ki, "Bu fotoğraflar nedir?"
O da diyor, "Burada genel müdürlük yapanların resmi asılmış." diyor.
Biraz düşündükten sonra yabancı Sabancıya diyor ki, "Haydi kalk
gidelim." "Neden?... D aha genel müdür gelmedi." "Bu kurumla iş
yapılmaz, çünkü 4 yıl olmuş yapılalı 5 tane genel müdür değişmiş. Bu,
mümkün değil, bu kurumla iş yapılmaz." Müsaadenizle son sözümü
söylüyorum.
Sayın Başkan, sevgi üzerine yine birçok arkadaşların, ki, benim de
başıma geldiği için bunu size arz ediyorum özellikle. Efendim ben
emekli olduktan sonra , yine Tarım Orman Köyişleri Bakanlığımdan
emekli olan bir yakınıma bir mektup geldi, oradan. Açtığımızda diyor
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ki, "İşte em ekli oldunuz, hayırlı, uğurlu olsun, b undan sonraki
yaşantınızda size uzun ömürler, sağlıklı yaşam dileriz." Bakanlığımdan
b e n b u n u şim d iy e k a d a r a la m a d ım . Ö ğ re tm e n liğ in d e n okul
müdürlüğüne kadar her kademesinden geçtim. Öğretmenlik, atelye
şefliği, m üdür yardımcılığı, m üdürlük, tekniker okulu m üdürlüğü,
endüstri meslek lisesi müdürlüğü. Sayın Bakanım, Bakanlığın Sayın
Tekışık’m basamağını örnek verirsek, şube m üdür yardımcılığı, şube
m üdürlüğü, uzmanlık, genel m üdür yardımcılığı, genel m üdürlük,
bağımsız daire başkan yardımcılığı olarak geldik. Fakat gönül arzu
ederdi ki, Bakanlığım bana, emekli olduktan sonra sizin bu sevginizin
sembolü olarak iki satır bir yazı göndersin ve desin ki, emekli oldunuz
hayırlı uğurlu olsun ve bundan sonraki yaşantınızda sağlıklı yaşamlar
dileriz. Bunu özellikle alt kadem elere yansıtmak için sizden diliyorum
Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum sayın Şûra üyeleri, arkadaşlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın O rm an’a teşekkür ediyorum.
Dedikleri yolda ve yönde bazı şeyler yapm akta olduğumuzu biliyor
sunuz. Kendisine saygısı olmayan insanın başkalarına saygısı olmaz.
M eslek te de önce kendim ize saygının gereğini tam yapm alıyız
inancından hareket ediyorum. Sevgiyi tem el yapmaya çalışıyorum,
hoşgörüyü. Sevgiyi paylaşm ayı her vesileyle, her zam an. Em ekli
arkadaşlarımız dahil, ayrılanlar dahil uyguladığımız -Sayın O rm an ben
den önce emekli oldu herhalde değil mi? Özel sektördesiniz şimdi?85’de bu sene ayrılanlara plâketler veriyoruz. Yeterli mi, yetersiz mi, bir
şeyler yapıyoruz. Bilgide yarışanlara da ödüller veriyoruz. Onu da
kurumlaştırdık. İnşallah devam eder. Ama, Sayın Orman, o Sabancı’nın
yanına gelen adamı benim odam a sokmayın. Siz genel m üdürden söz
ediyorsunuz. (Alkışlar) Benim odam a girer, bu resimler kimler derse,
cumhuriyetin yaşının sayısı kadar bakanın geldiğini görürse adam kaçar,
Sabancı’dan değil Türkiye’den kaçar. İstikrarsızlık, sürekli değişme,
adam değiştirdiği zaman sistem değişiyor sanma gibi bir gaflet bir türlü
kurumlaşamamanın, hep o Napolyon’un ünlü sözünde olduğu gibi,
"Doğu adamlar, batı kurumlar tarafından yönetilir." sözünde olduğu
gibi, bu acı gerçeği tablo haline getiriyoruz. Biz hakikaten hoş milletiz.
Bir dolu tablo yapıyoruz. Ben şimdi kaldırsam "Düzeni bozdu" derler.
Bunu bir başka yere, müzeye koymak lâzım. Onları bir başka yere asmak
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lazım. İstikrarsızlığın ve nasıl kendine güvenen, böyle hep ben ben
diyerek işleri yürüten bir genel karakteristiğimiz çıkar ortaya. Yaygın
eğitim, çıraklık eğitimi ayrıdır vesaire ve başına özel karakteristiği olan
yaygın eğitim faaliyetleri diye derseniz o zaman birleşiriz değil mi? Gibi
gerçeklerimiz var; ama aldığımız mesafeler de çok çok iyi, gelişmeler
çok çok iyi ve biraz daha sabır. Sabır her şeyden önce geliyor.
Efendim Sayın Saruhan.
Zeki SARUHAN - Sayın Divan, sayın meslektaşlarım, personel
rap o ru n u n bazı m ad d eleri üzerinde konuşm ak için, bu konuda
düşüncelerimi açıklamak için geldim. Öncelikle şehirlerde, gecekon
dularda, köylerde, en uzak köylerde yurttaşlarımıza okul dışı halka
eğitim, öğretim alanlarında bilgi, kültür, beceri götüren bütün meslek
taşlarımı minnetle anıyorum. Bu halk eğitimcileri gerçekten halka bağlı
olmak, halka bir şeyler vermek, insanı sevmek, insana bir şeyler
öğretm enin heyecanıyla yanıp tutuşacaklardır ki, hizmetin verimi
artacaktır.
R a p o rd a h izm etiçi eğ itim d en bahsediliyor. Yaygın eğitim
k u ru m ların d a görev alacak p erso n elin yetiştirilm esi, hizm etiçi
eğitiminden geçirilmesi, hem öğreticileri, hem yöneticileri. Gerçekten
bu bize şu anda eğitim hayatımız içinde bir boşluğu hatırlatıyor. Onu
anlatm ak istiyorum. Eğitim hayatında bugün formasyonun giderek
düşm ekte olduğu, eğitimin kalitesinin düşmesine de bunun neden
olduğu bir gerçektir. Okullarımızda, ’’okul bugün tatil oldu” denildiği
zaman, öğretm enlerin çoğu, öğrencilerin tamamı sevinmektedirler.
Törenlerde en çok alkışlanan söz şudur: 'Tören bitti.” Gerçekten de
eğitimde bugün bir heyecansızlık var. Öğretmenler derslere saîlana
sallana gitm ektedirler. Ö ğretm enleri resmî okula , resmî kurum a
bağlayan şeyler sadece neredeyse maaş ve statüdür. Oysa bu bir heyecan
olayıdır. Resmî okul sürekli olarak eleman ihraç etmektedir, serbest
piyasaya. O k u lların d a en ufak bir inisiyatifi olm ayan, bir sınıf
öğretmenliği çok görülen, bir duvar gazetesi çıkarılması için inisiyatif
tanınmayan öğretmen, okuldan ayrılmakta, bir de bakıyorsunuz bir
dershane açmış, 40 tane öğretmeni toplamış, 2 bin tane öğrenciye ders
veriyor. Bakmışsınız bir yayınevi kurmuş, bir tek şiiri bile Millî Eğitim
Bakanlığının yayınladığı dergide yer alamayacak olan bir öğretmen beş
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tane şiir kitabı çıkarmış. Resmî hayat ile özel hayat bugün tam am en iki
ayrı koldan gitmektedir. Bu öğretmenleri resmî okulda tutm anın bir
yolu yok m udur? Vardır. Bunlara güvenmek, bunlara inisiyatif tanımak,
bunların yaratıcı yeteneklerinden yararlanm ak ve yürüyen hayatın bu
özelliğini de resmiyetin içine katmak. Bu Şûrada dile getirilemeyen
esaslı sorunlar oldu. Bunlardan birisinin, ben eğitimde ve özellikle
eğitim yöneticiliğinde partizanlığa son verilmesi gerektiği olduğuna
inanıyorum. Bunu söylediğimiz zaman Sayın Bakanımız bize başka
vesilelerle de "Siyaset yapıyorsunuz" diyor.
BAŞKAN - Bunda siyaset yok, devam edin.
Zeki SARUHAN - (Devamla) Partizanlığa son verilmesi, ortada bir
olay varsa, bunu reddetm ek ve bunun düzeltilmesini istemek niçin
siyaset olsun? Bizim bu konuyla ilgili olarak yıllardan beri "Öğretmen
Dünyası Dergisi" olarak yıllardan beri savunduğumuz bir görüşü var,
burada onu tekrarlam aktan gurur duyuyorum. Eğitim yöneticilerini
öğretm enler seçmelidir. Bu, bugün için olsun, yarın için olsun siyasî
partilere eğitim kurulularında sık sık yönetici atam a, onları değiştirme
ve onları siyasî iktidarın kadrolarına sıkı sıkı bağlama projelerine daima
o projelere karşı bir sübap olacaktır. Öğretm enlerdir bu eğitimi yürüten,
öğretm enlerdir bu çocukları, bu halkı eğitecek olan. O nlara öğretmenlik
veriliyor ise, onlara yöneticilerini seçme hakkı da verilmelidir. Bu eğitim
kurulularında demokratikleşmenin Sayın Bakanın da demeçlerinde sık
sık yerini alan bizim de talebim iz olan dem okratikleşm enin en
mükemmel yoludur. Yoksa demokratikleşme, genelgelerle, başka türlü
böyle k itap lard a, eğitim yayınlarında yer alm akla olm ayacaktır.
Öğretmenler, kendilerini kimlerin daha iyi yönetebileceğini çok iyi bil
m ektedirler ve bileceklerdir. Bugün okullarımızda yönetici durum unda
bulanabilecek pek çok deneyimli, bilgili, becerili, insan ilişkileri son
derece iyi öğretmen, yönetimin dışında tutulmakta, ya okulun herhangi
bir öğretmeni olarak ders vermekte, ya da sistemin dışına düşmektedir.
(G ürültüler)
BAŞKAN - Size çeşitli vesilelerle hoşgörüyü söyledim. Hoşgörmeyi
söyledim. Olmadığını... Allah’a havale ettim.
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BİR UYE - Sayın Bakan, hoşgörü, terbiyesizlik yapmak demek
değildir...
BAŞKAN - Hayır onu yapmıyor. Onu yapmıyor. Görüşünü ifade
etsin siyaset yaptığı zaman, çünkü siyaset yapmıyor, görüşünü ifade
ediyor. Ben de söyleyeceğim, cevabını vereceğim ben. Siz benim yerime
haklı olarak -haklı olarak demiyorum- özel görüşünüzü dile getiriyor
sunuz. Teşekkür ederim. Onu ben yönetici olarak yapacağım; ama
görüşünü sonuna kadar sabırla dinleyelim. Sabırla dinleyelim, eğer
siyaset kokarsa... Şimdilik temennilerini ifade ediyor, profesörlerimiz de
ifade ediyor. Tabiî dünyaya böyle bakın dersek burası bir seminer
havasına girer. Dünyayı bilmeleri lâzım. Onun için sözünün sonuna
geldi, sabırlı olun lütfen.
Evet, devam, buyurun efendim.
Zeki SARUHAN - (Devamla) Sayın Başkan, ben sözümün üç
dakikayla sınırlı olduğunu biliyorum. İhtannıza kadar saat tutmadığım
için konuşmayı kesip inecektim. Siz bu cümleleri arada söylediğiniz için
son cümlemi söyleyemeden sizi bekledim ben de. Onun için son
cümlemi söylüyorum.
B urada çalışan öğretm enlerin, bugün fiilen işbaşında bulunan
örgün veya yaygın eğitimde olsun öğretmenlerin temsilcilerinin yeteri
kadar olduğu kasında değilim. Daha çok yönetici düzeyinde arkadaşlar,
elbette onların da görüşleri olacak, önerileri olacak, onlarda yönetici
durum undadırlar. Ama ben çalışan öğretmenlerin böyle istediğini
düşünüyorum . O n ların düşüncelerine tercüm an olduğum u zan
nediyorum . Öyle değilde, bu da gene ö ğ retm en lere so ru larak
öğrenilebilir. Yöneticilerini öğretmenlerin seçme düşüncesini dile getir
memdeki isabeti bazı kişilerin salondan gelen itirazından da anlıyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Şimdi, siyaset dolayısıyla, siyaset neyse eskidendi o siyaset. Yani,
cum huriyet öncesi siyaset dediğiniz zam an onun anlam ı neydi?
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Saruhan’a sorsam bilmez. Anlam neydi? İdamdı, asılmaktı. Şimdi o
günler geçti, herkes fikrini olduğu gibi söylüyor, söylenmedik şey de
kalmıyor. Söylenmedik şeyde kalmıyor inanın yani. Temel kavramlar,
temel amaçlar, inançlar, görüşler doğrultusunda onlar da olmalı. Böyle
böyle gelişiyor toplum. Bu da bir olgunlaşma, biliyorsunuz tekamülün,
evrimin sonucu. Farklı görüşlerimiz olacaktır, biz de söyleyeceğiz
karşılıklı olarak. Sonra kam uoyunun takdirine bırakacağız. Ama,
yönetimde olduğu zaman böyle değil tabiî. Yönetim taraflıdır. Neden
taraflıdır; ona varlık veren dayanaklardan, hukuk kaynaklarından,
m eşruluk kazandıran kaynaklardandır. Bu da dem okrasinin gereği
bildiğimiz yoldan geçiyor. Ondan sonra onun dışındaki görüşler hep
temennilerdir. O noktaya gelinceye kadar da sabırlı ve saygılı olmak
kendimize saygılı olmanın gereği oluyor.
Şim di, b a şla n g ıç ta k i siy aset n o k ta s ın a k a d a r o lan b ü tü n
konuşm alarını paylaşıyorum Sayın S aru h an ’ın. Heyecansızlık var
eğitimde. Onu ben de teşhis, tespit ettim, yeni bir heyecan dalgası için
eğitim seferberliği başlattım. Öğretmenlerdeki heyecan çok iyi Sayın
Saruhan. Öğretm enlerdeki heyecanın 17 ildeki yaptığım toplantılarda
ki -g ö rd ü ğ ü m h e y e c a n en büy ü k g ü c ü m d ü r- m u tlu lu ğ u m ve
dayanağımdır. Çünkü, sizin gibi, o toplantılarda sizin gibi konuşan
arkadaşlar var. Hiç de bir şey olmuyor. H arp marp de yapılmıyor.
Görüşlerini ifade ediyorlar; ama politik ve ideolojik olduğu zaman hayır
diyoruz. Sayın N ecdet U ğur’un da ifade ettiği gibi, benim bütün
mesajlarımda ve konuşmalarımda ve her gittiğim ilde öğretm enlere ve
yöneticilere, politikacıların yanında söylediği gibi, günlük politikaya^
öğretm en veya yönetici karışırsa, beni, Bakanlığı karşısında bulur.
Karışmazsa yanında beni avukatı olarak görür, demişimdir. Yani, beni
dinleyenler çoktur burada. M esajlarım a bakınız. N eden diyorum;
eğitim, a, b, c, partisine adam yetiştirmek için değil, o zümreye, bu
zümreye, o ideolojiye, bu politikaya adam yetiştirmek, insan yetiştirmek,
sempatizan sağlamak için değil, A tatürk Cumhuriyetinde, A tatürk’e,
Cumhuriyete, millî ve manevî değerlerimize bizi, biz yapan her şeye
bağlı, y ü rek ten bağlı, içten bağlı adam yetiştirm ek m eselesidir.
(Alkışlar)
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Ayrıca içtenlikle şunu söylüyorum; beni meslek taassubu olarak
görmeyin, hayata öğretmenlikten başlamış olmanın bir taassubu diye
görmeyin; ama öğretmenlik, ama eğitim bir partinin çerçevesine, bir
ideolojinin çerçevesine sığacak kadar küçük değil diyorum. Onların
hepsinin dışında ve üstünde ve onlardan yüce diyorum. (Alkışlar)
Politikadan, her türlü ideolojiden üstün diyorum. İnanınız her yerde
söylediğim bu. Dinleyenler çok. Neden o zaman sıralıyorum bilgi
tanımını bildiğiniz bilim adamlarımızı, sağ duyu bilgisi, toplum bilgisi,
teknik bilgi, meslekî bilgi, estetik bilgi, dünya bilgisi, genel kültür bilgisi,
artı bilimsel bilgi en yücesi, en üstü, bilgi hiyerarşisinde. Biz buraya
kadar olanı bilimsel bilgi dahil, onlardan yanayız. Okula onları sokun,
çocuklara onları verin ki, kendi kendisi olabilsin, eleştirici bir dimağ ve
m edenî cesaret sahibi olarak hep kendisiyle yarışsın, yenilensin,
durmasın, konuşsun, hep ilerlesin, eleştirsin, doğrular üzerine gelişsin.
Okullara,eğitime sokmamak istediğimiz tek bilgi politik bilgidir.
Ç ünkü p o litik bilgi, -bilim ad am ları söylüyor, işte b u ra d a la roportünisttir, angajedir, bundan dolayı doğmatiktir. Öyle midir; bunu
sokamam okullara, sokturmam, sokturmam. Geldik gidiyoruz. Niçin
şuna buna şirin görünmek için davranalım? Doğru, neyse odur. Bilim,
doğruyu, gerçeği arar. Politika, yararı veya çıkarı arar. Sanat, güzeli arar,
diyanet hayrı arar. Ticaret parayı arar. Herkes yerini bilsin. Hem çıkarı
arayayım, hem parayı alayım, hem güzelliği alayım, hep bana rap bana,
öyle mi derler ona? H ep kendisine rabbena... (Alkışlar) Yok öyle şey.
Herkes rolünün kimliğini, kişiliğini bilsin. Hangi alanda oynadığını bil
sin. Biz, 55-60 milyona hizmet veriyoruz. Bizim çerçevemizde bu vatanı,
vatan yapanların hepsi var. H erkes birbirine demokrasinin gereği
tahammül etm ek zorunda, yaşamak için. Saygılı olmak zorunda. Başka
gideceğiniz yer yok. Gitseniz de alan yok. Bu vatanı, vatan yapmanın
bilinçli, kişilikli, kimlikli, sağduyulu, M
hep benim fikrim en üstün fikirdir,
en yüce fikirdir” demeden, bilmediğim konuda gördünüz şu üçüncü çağı
anlayamadım, öğrenmek istiyorum dedi, ben üçüncü yaş olarak okudum
onu çünkü. Bir kitap -kaynak da veriyorum- Türkân Turgut’un çevirisi.
Nefis bir kitap 60’ı aşanlara tavsiye ediyorum. Öndekilere değil.Nefis
bir kitap, bilimsel çeviridir.- Onu ben öyle biliyordum ve konuşmama da
öyle aldım. İlk açışta, oysa baktım bir başka bilim adamı "üçüncü yaş"
dediler, onlar da bana kitap getirdiler ayrıca. Onların kitabı da yanımda
şimdi. Onu da okuyacağım. Bundan sonra onu satarım belki. Veya ikisini

380

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

m ethederim belki. H ep yenileniyoruz, hep değişiyoruz. Diyoruz ya üç
milyar hücre ölüyor, aynı anda üç milyar hücre yenileniyor. Bilinç
altınızda 600 bin bilgi alıyor. Böylesine meçhul, böylesine derin büyük
şeylerde okullara, kendi kendisi olabilmesini istediğimiz çocuklarımıza,
gençlerimize doğmatik, hiç eleştirmeden, araştırm adan, incelemeden,
test etm ed en kendi doğrularım ızı, kendi çıkarım ıza veya kendi
amacımıza veya kendi egemenliğimize... Maddî, manevî -para olmazdayalı olan düşüncelerimizi empoze etmeye hakkımız var mı? Hani o
zaman "Vizdanı hür, irfanı hür..." ve hani o zaman kendine bağlı, kendi
kendisi olabilen falan, falan falan bir yığın amaçlarımız, ilkelerimiz var.
O n u n için hassasiy etim o ra d a n , günlük politikayı sokm am aya
gösterdiğim özen inanınız en büyük sıkıntımdır, en büyük derdimdir, en
büyük şikayetim dir. O labildiği ölçüde bunun da yolu, kuralları
koymaktır. İlkeleri koymaktır. O çalışma bitmek üzeredir. Meclis’te her
partinin burada olduğu gibi, alkışını aldık, her partinin. Cebinizdeki
adam isimlerinden sizi kurtaracağım, dedim. İnşallah Allah bunu bana
nasip eder, dedim. Zabıtlara bakınız. Siz burada politika üretiyorsunuz,
yasama ve sizin denetlem e fonksiyonunuz var. O adamı oradan al
buraya ver, buradan al oraya ver fonksiyonunuz var mı? O ndan da etki
g eliy o r ta b iî, çok iste k geliyor. K o k m u ş... N için k ay m ak am ı
alamıyorsunuz, niçin falanı alamıyorsunuz? Sonuna kadar da bunlar
üzerinde görüştük. Kuralları, ilkeleri var. Bunu yapmak istiyoruz. Çok
iyi bilenleriniz sonradan açacağız... Sayın Kantarcıoğlu da personelcidir- atam a yönetmeliği belki de b i t i r t i r . Gizli yaptırıyorum. H em en
çünkü tap, tap, tap çıkıveriyor. D aha bana gelmeden gidiyor. Kamuoyu
falan, falan... personel yönetmeliği, yani konu şöyle konuşurken,
konuştuğumuz da çıkıyor. Büyüğüz de onun için, büyüğüz, çok büyüğüz
personel kanununu m utlaka getireceğim . M ecliste, gruplarda ve
H ükûm et’te, bakın Meclis’te derken bütün partileri kastediyorum, şim
dilik, bir güven, bir sempati, bir destek var, bunu millî eğitimin hayrına
ve yararına kullanm ak istiyorum. O zam an bu dersler çıkacaktır.
Ö ğretm en de, yönetici de, onun, bunun, şunun peşinde dalkavukluk
etmeyecektir, o da kendi kendine olabilecektir. (Alkışlar)
Çocuğun kendi kendisi olmasını öğreten adamın, meslek adamının
- o anlam da ifade ediyorum- kendisinin, kendi kendisi olabilmesi
lâzım dır. G örevinin, ö rneklik, reh b erlik , öncülük açısından iyi
kavraması lâzım. Onu yapması için de rahat olması lazım. Ben bu
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heyecan dalgasının öğretm enlerde varlığına inanıyorum. İsterseniz
a n k e t y a p ın . A m a, n am u slu , o b je k tif a n k e t olsun. Y a p tırın ,
öğretm enlere sorun. O bakımdan en büyük gücümün ve en büyük
d ayan ağ ım ın m eslek k am uoyundaki B akanlığım ızın şu andaki
çalışmalarına duyduğu güven olduğunu, sevgi olduğunu, umut olduğunu
özellikle belirtm ek istiyorum ve bundan en büyük zevki duyuyorum.
H eyecanım bundan geliyor. Heyecansız kişi olmaz; am a heyecan
motivasyonla olur. Öğretmenlikle ilgili olarak yaptığımız dokümanları
verdik, öğretm enler günüyle ilgili 51 madde var. Bakınız oraya, adım
adım gidiyoruz. Adım adım, süratli adımlarla ama, ne bulursak yapmaya
çalışıyoruz, varmaya çalışıyoruz. Öğretmenin yararına sanmıyorlar
bazıları; hayır. Bu devletin ve bu milletin geleceği yararına. Öğretmen
ne kadar mutlu olursa, toplum, o kadar mutlu olur. Öğretmen ne kadar
huzurlu olursa, toplum o derece huzurlu olur. (Alkışlar) İnancım
üretken, içten meslek taassubu değil. Bildiğiniz gibi 10 sene kaldım o
sistem içinde.
Yöneticiler, tabiî görüşleri alınmalıdır. Görüşleri alınmalıdır. Nasıl
yapılmalıdır, üniversitelerle ilgili sorunlanm ızdır. Bunlar üzerinde
düşünmüyor muyuz sanıyorsunuz? H er şeyi düşünüyoruz; ama olabileni
yapmak istiyoruz. Olabilirini de yapmak istiyoruz. Partizanlık konusun
da katıldım görüşünüze ben de belirtiyorum, günlük politika yok
diyorum.
Burası özel amaçlı bir Şûra, halk eğitimi, amaç bu. Bakın halk
eğitiminde 30 yıl önce beraber başladığım bir halk eğitimi müdürü
burada varsa bu Şûra doğrudur. İsmail burada mı?... Buradaysa
doğrudur. Burada ona ders veren Enver Bey varsa doğrudur. Burada
kurucu Sayın Gedikoğlu varsa, bütün heyecanıyla buradaysa doğrudur.
Yaygın eğitimde bunlar öncülük yapmış kişiler. Örgün eğitimde de bir
R auf İnan’ı, bir diğer hocalarım Sayın Aşkın, müsteşarlık yapanları
saymayayım varsa doğrudur. Neden doğrudur; çünkü o alanla ilgilileri
çağırdık. Sınıf öğretmenlerinin çağırılacak yeri burası değil. Ona rağmen
ilgili olanlannı çağırdık, az miktarda 48 öğretmen, 15 yılın öğretmeni var
63 kişi, buna rağmen 48 öğretmen var. Diğerleri sayılara bakın, 26 tabiî
üye var, seçimle gelen üyeler 270; davetliler 200; müşahit üyeler 250,
toplam 746. Bunlardan 54’ü yazılı beyanda bulunmuşlardır gelemiyoruz
diye. Dağılımda hata olabilir, eksik olabilir veya buraya gelmemiş
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o la b ilir le r, b u n la rı u y arı o la ra k a lıy o ru m . O la b ild iğ i k a d a r
yönetilenlerin, çalışanların görüşlerinin mutlaka alındığı, organizasyon
larla bunların gerçeklerin üzerine bina edilecek bilimsel çalışmaların
ışığı a ltın d a çö zü m lere k av u ştu rm ad a y ararlı olacağı inancını
paylaşıyorum. Dün görüyorsunuz akademik havası fazla diye şikayet
edildi. Bugüıvhu teklif geliyor. İşte yönetici orada, olabileni yapacak,
hepsini uzlaştıracak, bir araya getirecek, eksikliklerimiz yoktur demek
istemiyorum. Vardır, kapanış konuşmamda da ifade edeceğim. Ama,
b u n la r iyi n iy e tle ... K ö tü n iy e tle y a p ılm a m ış. B ir y ö n e tim
bozukluğundan da değil. Eksiklikten kaynaklanmış sonuçlar olarak
değerlendiriniz lütfen.
Şimdi Sayın Gedikoğlu, Sayın Doğan San, Sayın Akagündüz, Sayın
Bayrak, Sayın Tekin, Sayın Develioğlu, Sayın Oktay, Sayın Altunya,
Sayın Doğan sırada...
Şevket GEDİKOĞLU - Sayın B aşkan, değerli arkadaşlarım ;
zamanının kısıtlılığını dikkate alarak, konuşmamı öz ve kısa maddeleri
huzurunuza getirmekle yetineceğim. Plânlar, politikalar, program lar ne
denli kapsam lı ve ne denli gerçekçi olurlarsa olsunlar, bunları
gerçekleştirecek uygulayıcılardır. H atta çok kez programı yapanların
ağırlık gösterilen program larda kişilerden gene çok alanda çalışan
uygulayıcıların tutumlarına, niteliklerine bağlıdır. Bu bir gerçek. Şimdi,
halkın eğitiminde çok çeşitli kişiler görev alm akta ve çalışmakta,
bunların yetişmeleri kendi alanlarında gerekli bilgi, halkla temas teknik
leri ve yöntemleri kesinlikle onlara kazandırmak gereklidir. Çünkü,
"bilen öğretir" sloganı artık bu çağda ve şu zam anda büyük bir anlam
taşım ıyor. Şöyle kısaca söyleyeyim: 1960’lı yıllarda bir gece bir
kurstayım. Okulun müdürüne dedim ki, "Bu sınıfa şimdi gelen (A)
kursunda öğrencilerin sayısı ne kadardır?" Bana dedi ki, "45 kadar
öğrenci vardır efendim" Peki, sınıfa gittik ve baktım ki, 15’in üstünde
değil öğrenci. N eden diye sormadım. Konuştuk, öğrencilerin bazı
çalışmalarını yaptık sınıftan çıkınca, öğretmeni ve m üdürü birlikte
geldi... Dedim ki, öğretm ene "Neden bu sizin sınıfınızda öğrenciler
15’tir?" "Müdür böyle diyor" H ep böyle midir?" "Evet böyledir efendim"
dedi; ama, ben çok anlayışlı, hoşgörülü, açık yürekli bir arkadaş, "Ben
bir hata işledim" dedi. "Hatam şu: Dün ben, bir gün, hatta daha önce
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yazılı bu arkadaşların durumlarını saptamaya çalıştım ve onlara not
verdim, kâğıtları da verdim; fakat zayıf not alanlar demişler ki, "Biz bu
işi başaramayacağız. Bu iş yürümez" ve dershaneye gelmemişler. Ve
öğretm en bunun farkında ve bu işte de benim büyük hatam oldu dedi.
Şimdi arkadaşlar, sınıf öğretmenliğiyle, halkın öğretmenliği arasında bir
ayırım olduğu gerçeğini artık bu çağda ve uzmanlaşmış bir çağın
.içerisinde kesinlikle bilmekte de yarar var. Şimdi, bu bilgileri vermek
gerekli. Bunun için yönetmelikler de yapılır, tayinler olur; ama bunun
yanında halkın eğitim inde hizm et görecekler bedensel ve ruhsal
bakımdan güçlü, çalışkan, işini sever olacak ve hepsinin üstünde halka
hizmetten mutluluk duyacak. H atta bir parça da özverili olacak. Demin
değinildiği gibi, Sayın Bakanımızın, yani para bir yanda bol, şu, bu halkın
eğitimde ikisi atbaşı yürümez ve aslında dünyanın her yerinde de
öğretmen sınıfı, diğer sınıflardan daha az para almaktadır. Bunu birçok
gidip gelenlerden ve yazılanlardan da öğreniyoruz. Bu demek değil ki,
gerekli olan yaşamını sağlayacak bir takım gönenli bir yaşama öğretmen
ulaşmasın, bu alanda çalışan... Bunu demek istemiyorum. Ama, bu alan
için maddî bakım dan hırslı olmayacak, illa ben çok kazanayım diye gelip
de bu halkın eğimini üstlenmeyecek. Şimdi, bunu nasıl belirteceğiz; nasıl
olacak bu iş; ortada raporlar vardır, oradan alırsınız. Siciline bakarsınız,
belirlersiniz. Bunu belirlemek için bu işin sorumluluğunu yüklenmiş üst
basam aktan da illere kadar, millî eğitim müdürü müdür, halk eğitim
başkanı mıdır ve başta da merkezdeki arkadaş, koltuğuna çok fazla
düşkün olmayacak ve zaman zaman o koltuktan sıyrılacak, alana
gidecek, bakacak, araştıracak ve şu, şu, şu. Bunları bulacak. İşte bu
dediğim yöntemin en ilginç ve en somut örneği Sayın Bakanm ızdır. O
halde arkadaşlar, bu nitelikleri böyle iyice saptamak, beklediğimiz
başarıları sağlamak için ön koşulumuz.Şunu belirtmek isterim; Bu,
sadece genel bilgi ve kültür alanları için değil, halkın hizmetinde sağlıkçı
mı, tarım cı mı, teknikçi mi, kim olursa olsun halkla tem as eden
insanların hepsi böyle bir mekanizmadan geçmelidir ve bu bilgiler ken
dilerine verilmelidir. Bu verilirken, bu çalışmaları çok ağır olan, tekrar
ediyorum, bir sınıf çalışmasının çok dışında olan, geceli, gündüzlü,
düşünün bir halk eğitimi merkezi müdürünü. Gece yapar dershanede
bütün kurslarını, çalışmalarını ve cumartesi, pazar, her gün yapar.
A rkadaşlar, tabiî bütün öğretm enlikte meslek arkadaşları için de
geçerli; ama halk eğitimle ilgili arkadaşları, sağda solda taşlamalar çok
oluyor. Derim ki, bu alanda çalışan arkadaşlar, politik ve kişisel baskılar

384

XIII.Miltî Eğitim Şûrası-Yaygırı Eğitim-

altmda kesinlikle bırakılmamalı. Onlar ve bildiklerini, yönetmeliklerine
göre yapacakları işleri şuna buna göre değil, oradaki gereksinmelere
uygun olarak yapmalı ve kendisini biraz rahat duymalıdır.
R ahat olmayan insanlar, gerektiği kadar verimli çalışma yapam az
lar.
Şimdi bu suretle, bunları kısaca böyle değindikten sonra bir tek şey
daha söyleyeceğim. Halk Eğitimi M erkezlerine bağlı olsun veya başka
türlü olsun, köylere gidecek arkadaşlar, ekipler kurmak gerekir.
Gezici bir takım ekipler ve hatta köylerde takım çalışmalarını
gerektirecek o köylere hizmet götüren diğer kuruluşlarla birlikte,
b erab er çalışacak ortam lar yaratılm alıdır. Bunun için araç-gereç
sağlanmalı ve köy toplumlarını kentlere geliyordur ve kentlerde artık
köyler boşalıp da, kentler ağırlaşıyor diye köyü yok farkedemezsiniz.
Köy, bizim m ülküm üz bir bakım a. O m ülkün ü zerin d e o tu ran
A tatürk’ün dediği gibi, şu anda kim olursa olsun, bu milletin gerçek
sahibi, efendisi unvanını taşımaya da hak kazanmıştır. Bunu ihmal ede
ede, savsaklaya savsaklaya bu hale geldik. Açtığımız okulların çokları ne
durum dadır, onların üzerinde duracak değilim. O halde, bu konu,
yaptığımız bütün işler, aldığımız önlemler, son durak olarak köye gir
mezse, köyde bu duraklam ada takım çalışmaları yapılmazsa, gene is
tediklerimizi elde edemeyiz.
Arkadaşlar, okul içi, okul dışı eğitimi bütünleştiren ve bütünleştir
mede çok etkili olabileceğine kani olduğum bir konu vardır, o da bu artık
beş yıllık ilköğretim mecburiyetini mutlaka ve mutlaka 13-14 yıllara
götürm eli ve bu gidebildiği zaman, okullarını bitirenlerin çokları,
madem ki bir zorunluluk vardır, işte o zaman okul dışı halk eğitimi, ya
da yaygın eğitim çalışmaları kendiğinden yörüngeye girecektir ve ben
dilerim ki, böylesine bir adım, bizim millî eğitim tarihimizde çok aşamalı
ve çok önemli olacaktır. Bu mutluluk, Sayın Bakanımızın zamanında
gerçekleşsin, onun mutluluğuna hepimiz katılmış olalım.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın h o cam ıza, Sayın G e d ik o ğ lu ’na te şe k k ü r
ediyorunr, hakkımdaki duyguları, düşünceleri için de.
Son tem el eğitim m eselesine değinm ek istiyorum. Bakanlığa
geldiğimde 742 adet sekiz yıllık ilköğretim kurum lan vardı. Yatılı
ilköğretim kurum lan olarak. Şimdi sayısı binlere ulaşıyor. Sekiz aydır
çeşitli te d b irle rle b in lere çıkardık; 900’lere geldi. B una özen
gösteriyoruz ki, yarış halinde olduğumuz ülkelerde gerçekten biz en alt
sıralardayız, temel eğitimde beş yıllık olarak. Öne geçmenin çaresi,
ortaokullarla, yanlarına üç sınıf ilâve edip, programlarını değiştirip,
g e liş tirip , sek iz sınıfı y ap m ak ve bu s u re tle K a n u n ’d aki bu
gerçekleştiğinde, zorunlu hale getirme ilkesini gerçekleştirmek için arz
ediyorum.
Bir de, yine bu programda, Kanun’da olduğu halde, bir zamanlar
da denendiği halde, gerçekleştirilemeyen, ama Plânlama ile m utabakat
halinde olduğumuz için, -bunu da doğru yapacağımızı sandığım ve
benim de bu sene uygulamaya başladığım- çok programlılar, küçük
nüfuslu yerlerde çok programlı okul. Beş bin nüfus, on bin nüfus; her
okuldan var, sıralar boş, sınıflar boş. Ekonom ik yönden, eğitim
y ö n ü n d en , y ö n etim y ö n ü n d en bir yığın sıkıntı. Böyle y e rle re
direniyorum ve çok programlı okullara gidiyoruz. Bunun uygulamasını
bu sen e b a ş la ttık , onu da bilgi için Sayın G e d ik o ğ lu ’nun bu
açıklamasından sonra arz etmiş olayım, diye düşündüm.
Sayın Fikret Doğan, buyurun.
Fikret DOĞAN - Ek süre istemeyeceğim, inşallah daha az bir
zaman içerisinde tamamlayacağım. Çünkü, benim söyleyeceklerimi,
Sayın Gedikoğlu’ndan önce Sayın Bakanımız, gayet nezih bir şekilde
ifade etmiş bulunmaktadırlar.
Sayın Başkanlık Divanı ve Şûra’nın muhterem üyeleri, hepinizi
saygılarımla selâmlarım.
Sayın Bakan, Şûra’nın başından beri o kadar yapıcı, birleştirici,
olumlu, güzel bir yönetim sergiledi ki, daha önceden olduğu gibi,
gönlümüzü bir kere daha fethetmiş bulunmaktadır.
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Kendileri, dün bahsettiği üç husustan, yani rasyonalist, realist, ya da
idealist olarak nitelem ez ise, ben, bugünkü konum uz olan yaygın
eğitimde, personel konusuna yalnızca yaygın eğitimde personel olarak
değil, hep kendisinin de bildiği, sayın konuşmacılar tarafından da ifade
ed ild iğ i şek ild e, T ü rk iy e ’de p e rso n e l istih d a m so ru n u o la ra k
görüyorum. Çünkü, yine kendileri tarafından ifade edildi, karpuzun bir
tarafı ham olunca, öbür tarafı da malûmunuz.
Konuşmamın birçok bölümünü atlam ak durumundayım. Çünkü,
sık sık değişen kadrolar durum undan kendileri de şikayetçi ve çözüm
getireceğinden kesinlikle eminim. Hepinizin de duygularına tercüman
olduğuma inanıyorum. Yalnız, bir tek hususta bir görüşümü belirtmek
istiyorum.
Biz, personel olarak kadrolarımıza bir defa atandıktan sonra -halk
eğitimde olsun, diğer sektörlerde olsun. Bir kere başından düşünmeli,
ehlini yerine getirmeli- bir daha sık sık değişiklikler yapmamalıyız,
diyorum.
Bunun gibi, bu durum yalnızca yaygın eğitim personelinin sorunu
değil, Türkiye’nin personel sorunudur. Bizde genellikle bir de ceza
müessesesi fazlaca çalışır, mükafat müessesesi fazlaca pek bilinmez.
Eğer çağı yakalamak istiyorsanız, insanlarımızı ilerlemeye teşvik ediniz,
yani, yarıştırınız. Bu da liyakata göre terfi olabilmelidir. Sistemde bir
yarış zihniyeti bulunsun, diyorum. Hiç olmazsa insanımız kendi kendi
siyle yarışsın. Bildiğiniz gibi iki günü birbirine eşit olan insan ziyandadır.
Bunun için birçok tedbirler alınabilir. Detaylara girmek mümkün
değil. Böyle olunca eğitimin kalitesi de mutlaka yükselecektir.
Bir de, klasikleşmiş devlet m em uru kafasından kurtulm am ız
gerekir, diyorum. Çünkü, alt kattan üst kata yazı yazarak bilgi soran, 15
gün cevap bekleyen, o da olumsuz çıkan bir kafa yapısından insanımızı
kurtarmalıyız diyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Tavsiyem, önce kendinize güvenin, sonra kendiliğinden mesleğe,
işbirliğine, anlayışa, sevgiye dayalı işbirliğine dayanalım ve böylece çok
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yararlı olalım. Böyle olunca, biz de güçleniriz Bakanlık olarak; bakan
olarak ondan güç alırım. Halk eğitiminde klasik devlet memuru anlayışı
değil, m odern devlet m em uru anlayışı da geçerli değildir. H alk
eğitiminde, yaygın eğitimde, sadece klasik memur anlayışı değil, m odern
de olsa, m em ur anlayışı geçerli değildir. O ayrı bir özellik ister. Onu
vurgulamak istedim.
Buyurun Salim Akagündüz.
Salim AKAGÜNDÜZ - Sayın Bakanım, değerli Şûra üyeleri; yaygın
eğitimde, kanaatim ce en büyük problem, gerek yönetici ve gerekse
eğitici ve öğ retici o larak yetişm iş insangücünün yaygın eğitim
kurum larm da istihdam edilememiş olmasıdır.
Yaygın eğitim kurum larına liderlik özelliklerine ve İdarî for
masyona sahip yöneticilerin Bakanlıkça atanmaları suretiyle, yaygın
eğitim alanında, bölgelere göre ihtiyaç duyulan etkinliklerin organize
edilebilmesinde gerek duyulan ve halk eğitimi merkezi müdürlüklerince
temin edilen uzman ve usta öğreticilerin mutlaka pedagojik bakımdan
m eslek lerin d ek i y eterlik eğitim inden geçirilm eleri, adaptasyon
eğitiminden geçirilm eleri gerekm ektedir. Bu hususta eylül ayında
yapılan sem in erler yeterli olm am aktadır. Çünkü, Yaygın Eğitim
Kurum lan Yönetmeliğine göre, ilkokul mezunu olan ve belli bir alanda
m e s le k î e h liy e ti b u lu n a n la r , k a d r o s u z ö ğ r e tic i o la r a k
görevlendirilebilmektedirler. Bütün görevlendirmelerde yöneticilerin
dikkatli ve hassas davranmaları zorunludur.
İkinci önerim: Meslek lisesi menşeli, kadrolu kurs öğretmenleriyle
kadrolu usta öğreticiler, branşlarına ek olarak, aile plânlaması, insan ve
çevre sağlığı, koruyucu hekimlik, yeterli ve dengeli beslenme gibi
konularda yetiştirilerek, halkın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
bakımdan bilinçlendirilmelerine yönelik programlara ağırlık ve öncelik
verilmelidir. Bu hususta Bakanlıkça bir kitapçık hazırlanmak suretiyle,
bu konularda öğreticilik ve öğretmenlik yapan kişilere bu kitapçığın
dağıtılması, önce onların yetişmesi suretiyle, kursiyerlere de bu konuda
çeşitli bilgilerin verilmesi yararlı olur.
Esasen örgün eğitimde olduğu gibi, kadrolu öğretmen ya da öğretici
atam a, her zaman halk eğitimde geçerli olmayabilir. 1985 yılında
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ülkemizi ziyaret eden Iraklı 2 kişi, kursları gezerken, daha çok kalorifer
ateşçisi yetiştirme kurslarıyla ilgilendiler. Bunun sebebini sorduğum
zaman, tabiî Irak’ta havalar fazla soğuk olmadığı için bu konuda kurs
açmadıklarını ve hatta kalorifer bile olmadığını ifade ettiler. Bu itibarla,
bölgelere göre ihtiyaç duyulan alanlarda, hangi kursu açacaksak, o
kursla ilgili öğreticiyi geçici olarak görevlendirm ek daha uygun
olacaktır.
Bir düşünce olarak arz etm ek için mikrofonu işgal ettim. Arz
ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akagündüz.
Sayın Bayram Bayrak.
Bayram BAYRAK - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi tekrar
saygıyla selamlıyorum.
Yeni bir rapor karşısındayız, arkadaşlarım a teşekkür ederim;
ancak, bu hizmetin içerisinde biraz fazla bulunmuş bir arkadaşınız
olarak, bazı konularla ilgili fikirlerimi arz etm ek istiyorum. Belki de
çalışanlara ışık tutar inancıyla, arz etm ek istiyorum.
Efendim, Şûra’nın can dam arına geldik. Pazartesi gününden beri
yaptığım ız bütün çalışm alar, tavsiyelerimiz, önerilerim iz, gerçek
leşmesini istediğimiz hususların gerçekleşmesi için gerekli olan insan
unsuruna geldik. Eğer bu baş unsur, hizmete göre, hizmetin özelliğine
göre seçilemez ise, söylediklerimizi gerçekleştirmek mümkün değil*.
Hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, eğer hizmetin özelliğine uygun,
başarılı bir kadroya sahip değilse, hizm eti götürm esi, başarıyla
götürmesi mümkün değil. Bunu ister genel müdürlük için düşünün, ister
bakanlık için düşünün; kural hiç değişmez. Eğer bizim Bakanlığımız da
çağdaş eğitim ve güçlü bir kadroya sahip değilse, Sayın Bakanım, bakan
ne kadar güçlü olursa olsun, eğitim-öğretim hizmetlerinin başarıyla
yürütülmesi mümkün değildir.
Eğer Yaygın Eğitim Genel M üdürlüğü’nü, personel politikamız
içerisinde bir Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, bir Din Eğitimi Genel
Müdürlüğü veya bir İlköğretim Genel Müdürlüğü gibi görür de ona
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göre, öyle personel tayin ederseniz, bir okulun Türkçe öğretmenini, bir
okulun resim öğretmenini, bir okulun din eğitimi öğretmenini alıp halk
eğitimi teşkilâtına tayin ederseniz gelenlere iş bulabilirsiniz, ama hiz
meti engellemiş olursunuz.
Diyeceksiniz ki, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 30 yıl önce
başlayan hizmetleri bugün gerçekten büyük bir aşamaya getirdi. Nasıl
geldi? Halk eğitimci yetiştiren bir okul yok. Geriye gittiğimiz vakit, bu
kadronun çok güçlü kadro olduğunu görürüz. Sayın Bakanımız 1978
kadromuzu bilirler. N ereden geldi bu kadro, bu kaynak? Nasıl bulundu
bu güçlü kaynak? Bu kaynak, önce iyi seçildi; alanda görevlendirildi,
alanda başarıya ulaştı, ondan so n ra, aldık alanda bu elemanları merkez
teşkilâtına götürdük; hem de öyle daire başkanı, şube müdürü filan da
yapmadık, şube müdür yardımcısısın, dedik. Başladı, şube müdürü oldu,
genel müdür yardımcısı oldu, genel müdür oldu, müsteşar yardımcısı
oldu. İki sayın üyemiz de Millî Eğitim Bakanı oldu. Onlar da alandan
merkeze gelen seçkin kişilerdendir.
Şimdi, önerim şu: R aporda yok bu, benim gördüğüm kadarıyla.
Personelin niteliklerinden bahsediyor da... Nereden personel alınır?
Çünkü 20 senedir hiç yok. Bugün hiç değilse üniversitelerimizde bazı
başlangıçlar var. Bir halk eğitimci arkadaşımız, Prof.Dr.Sudi Bülbül, o
da alandan merkeze gelmiş arkadaşlarımızdan ve böyle bir birimin
başında, bölümün başında bulunuyor.Şimdi onları alıp hemen alana
vermemiz mümkün değil, sayıları az, o da mümkün değil. Bu bakımdan,
kadro, her şeyin başında kadro gelir. Sayın Profesör Kaya, bazı alanlara
bilgi götürülmesi, beceri götürülmesi konusuna değindi.
Değerli üyeler, bu Genel Müdürlük 1970 yılında, okuma-yazmanın
fonksiyonel olması, işlevsel olması konusunu kesin karara bağlamış ve
dev b ir p ro je y i k en d i k a d ro su y la ü re tm iş, D ev le t P la n la m a
Teşkilâtından geçirmiş, dünya eğitim teşkilâtıyla işbirliği yapmak
suretiyle fonksiyonel okuma, sağlık ve aile eğitimi projesini, Türkiye’nin,
yurdun bölge özelliklerini taşıyan; Kars, Muğla, Antalya, Sinop ve M ar
din illerinde 800 yetişkin kadın-erkek üzerinde projeyi uygulamış ve son
derece başarılı sonuçlar alm ıştır. Ancak, kaynağın kesilm esiyle
maalesef, bu proje yarıda kalmıştır. Sonradan, projeyi tekrar ele almak
da mümkün olamamıştır; ama bu proje, sanıyorum bugün dahi Yaygın
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Eğitim Genel M üdürlüğü’nün gündeminde olması gereken bir projedir.
K a rs ’ta sığır y etiştiriciliğ i, A n ta ly a ’da tu rizm , S in o p 'ta tü tü n
yetiştiriciliği, M ardin’de buğday yetiştiriciliği konusunu işlemiş bir proje.
Şimdi, benim dönemimde ele alınan, Şükrü Bey’in döneminde
ortaya atılan Yaygın Eğitim Enstitüsü var. Bu kurum, arkadaşım Sayın
Kenan Okan da değindi, önemli bir kurum, yaygın eğitimci yetiştirmesi
gereken bir kurum; hem çalışanı yetiştirmesi gereken bir kurum, hem
de d ü n y a d a k i yaygın eğitim fa a liy e tle rin i ta k ip e d e re k , bize
uygulanabileceklerini getirip, uygulayabilecek bir yapıya kavuşturması
g erek en bir kurum ve G enel M üdürlüğün m erkez teşk ilâtın ın
oluşturulmasında, alanda çalışanlara öncelik tanınmalıdır. Yani, yüzde
yüz, kesinlikle öncelik tanınmalıdır, ki bu arkadaşlar burada bilsinler ki,
ben orada başarılı hizmet verirsem yarın A nkara’ya gider başkan
olurum, Bakanlığa gider şube müdürü olurum, genel müdür olurum. Bu
onları dd teşvik edecektir.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim. H ep uygulamanın sıkıntıları içinden
geçtiler. Bu düşüncelerle, teşkilâtın bildiği 41 numaralı genelgeyle, biz
de halk eğitimi merkezlerine atanacakların niteliklerini sıraladık ve
bunda da önceliği lisans düzeyinde bir eğitime verilmesi gereğine de
işaret ettik.
Sayın Tekin, buyurun.
Yrd.Doç.Dr.Meral TEKİN - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Fakültesi, H alk Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesiyim. Halk Eğitimi
Bölümü adına konuşuyorum. Sayın Divan ve genel kurul üyelerini
saygıyla selâmlıyorum.
Efendim, raporu okudum; genelde iyi bir rapor olarak karşımıza
çıktı, komisyon raporu; ama üzerinde durulacak, belki çok değişiklikler
yapılacak konular olduğunu gördüm. Bunları açıklamak istiyorum.
B unlardan birisi, raporun "O rtak problem ler" başlığı altında,
3 .m a d d e d e g e tirile n b ö lü m le ilgili. Şöyle d en iliy o r b ö lü m d e:
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"Üniversitelerin eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde yaygın eğitim
alanında uzman olarak görev yapacak elemanlar yetiştirmek üzere,
meslek sayısını ihtiyaca göre, zamanla artırabilecek yaygın eğitim
bölümleri açılmalı; bu bölümlerde XI.Millî Eğitim Şûrası kararları ve il
m illî eğitim m ü d ü rlü k le rin d e g ö re v le n d irilec ek eğitim uzm an
yardımcılarının alanlarına giren konular düzenlenmeli; söz konusu
faaliyet 1990-1991 öğretim yılında başlatılm alı, bunun için de
Bakanlıkça en geç 1 Haziran 1990 tarihinden önce gerekli işlemler
tamamlanmalıdır."
Halbuki, burada bir yanlış anlama var sanıyorum. Türkiye’de tek
bir eğitim bilimleri fakültesi vardır; bu da Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi’dir ve burada bir de bölüm vardır; bunun adı da
"Halk Eğitimi Bölüm u'dür. Bu gözden kaçmış, onun için açıklamakta
yarar gördüm. Bölümümüz 1972’de kuruldu, sonra kapatıldı, sonra
tekrar bölüm oldu ve yetiştirdiği elemanlar Bakanlığın gerek merkez
örgütünde, gerekse taşra örgütünde görev aldılar. Burada bir yanlışlık
var. Düzeltilmesi için gerekli önergeyi Divan Başkanlığına sundum.
İkinci bir nokta, 5.sayfada, altıncı satırda yer alan "Halk Eğitimi
M e rk e z le ri" başlığı a ltın d a bir m adde var. B aşlangıç kısm ını
okumuyorum, zamanınızı alm am ak için. "Bunun için halk eğitimi
merkez müdürlüğü görevine atanacaklarda, diğer şartların yanında, en
az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak" gibi bir ibare kullanılmıştır. Şöyle
kısaca bir açıklama yapmak istiyorum: Öğretmenlik mesleğine olan
saygımız sonsuzdur, kuşkusuz; ama halk eğitimi alanında tüm hizmet
lerin sadece, meslekte esas öğretmenliktir, anlayışına uygun olarak
çözümlenemeyeceği kanısını taşıyoruz biz. Bu nedenle, bir örnek de
vermek istiyorum: Bölümümüz, halk eğitimi alanında 4 yıl süreli lisans
eğitim i ve lisan s ü stü eğitim y a p m a k ta d ır. Ö ğ re tm e n o lara k
atanmayacakları için mezunlar, hiçbir şekilde , ne kadar kıdemli olur
larsa olsunlar, halk eğitiminde yönetici olarak çalışamayacaklardır. Bir
anlam da tıkanmış olmaktadır. Bu konuyla ilgili değişiklik teklifini de
Başkanlık Divanına sundum.
Yine ö.sayfada, "Halk Eğitimi Merkezleri" başlığı altında, 3.m ad
dede bir değişiklik yapılması için önerge veriyoruz. Şöyle: "Yeterlik
hizmetini, yalnız kurs öğretmenlerine, branşlarında rehberlik etmekle
sınırlandırılmayıp, halk eğitiminden yararlanamayan bir bölgeye yeter
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lik ve danışman olarak ele alınmasının gereği vurgulanmalıdır" şeklinde
düzeltilmesini öneriyoruz.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Evet, Sayın M eral Tekin’e, bağlılık ve sorumluluk
duygusundan dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Selçuk KANTÂRCIOĞLU - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,
Sayın Üye Tekin’in 3.madde hakkındaki söylediği ilk yanlışlık, bir yanlış
anlam adan kaynaklanıyor. Halk Eğitimi M erkezleri hakkında, önce
bunu arz edeyim, en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak, veya, virgül var
arada, meslekî ve teknik yüksek okulların birinden mezun olmak veya
lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak, vardır. Bu okul
mezunları buradan halk eğitimi müdürü olabileceklerdir.
R e h b e r ö ğ retm en lerin atanm ası konusu da yanlış anlaşıldı.
B uradaki, halk eğitim indeki reh b er öğretm enlerdir. Yoksa, okul
psikologu veya bizim okulların laboratuvarlarında veyahut da okullarda
bulunan rehberlik servislerindeki rehber öğretm en değildir. Bu, halk
eğitimindeki rehber öğretm enlerdir. Konu halk eğitimi merkezleri
olduğuna göre, orada vazifeli olanlardır, yoksa, onlar, okullardaki
psikolojik servisler değildir.
Bir husus daha vardı, bunu not alamadım efendim.
BAŞKAN - Üçüncü neydi?
Yrd.Doç.Dr.Meral TEKİN - Sayfa 6’da, "Halk Eğitimi Merkezleri"
başlığı altındaki 3.madde korunmalı, ancak o hükümlerin devamında,
parantez içinde, rehberlik hizmetinin yalnızca kurs öğretmenlerine,
branşlarında rehberlik etmekle sınırlandınlmayıp halkın bu eğitimden
yararlanmasını sağlayan bir danışman olarak ele alınması gereğinin
vurgulanması önerimizi Şûra Genel Kurulunun onayına sunulmasını arz
ederiz.
Selçuk KANTARCIOĞLU - Şimdi, efendim, burada bahsedilenle
önergeyle getirilen birbirinden farklı. Ayrı bir m adde halinde bunu
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eklemek, zaten biz mevcutların durumlarını muhafaza etm ek için bu
maddeyi getiriyoruz. Yani, şu anda bu işi yapanların lisans seviyesinde
bir öğrenime sahip olmaları gerekiyor. Ama bunun altında, başka bir
madde olarak eklemek de mümkün olabilir.
Yalnız, 3.m addede arkadaşımızın vermiş olduğu önergede bir
yanlışlık var. Şöyle: Üniversitelerle Bakanlığın işbirliği yapmak suretiyle
yaygın eğitim yapmaları artık kesin olarak ortaya çıktı. İcra Plânında da
bu geniş şekilde ele alınmış durumda; fakat, şu anda eğitim bilimleri
fakültesi bir tane değil, bir iki tane daha oldu, orada da halk eğitimi
bölümü, yaygın eğitim bölümü açılmış durumda. Bir de, yalnız onlar halk
e ğ itim c i y e tiş tir m e y e c e k le r . İl M illî E ğ itim M ü d ü r lü k le r i
Yönetmeliği’nde bulunan ve alan genişlediğine göre, oradaki dalları da
dikkate almak suretiyle eleman yetiştirilmesi maddesidir bu; ama, eğer
onun dışında, yalnız biz bunu sadece iki fakültenin yapacağını da, gerek
Bakanlık, gerekse komisyonumuz uygun görmedi. Bütün bölgelere göre
kelimesi de vardı burada, fakat bu da çıkarıldı. Bölgelere de dağıldığında
belki elem an sıkıntısı çekilir endişesiyle genel bir şey konuldu.
Ü niversitelerde eğitim ve öğretim , eğitim bilimleri fakülteleriyle
müşterek işbirliği yaparak kelimesini ilâve ettik; arz ederim, efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Şöyle bir teklifle gelmek istiyorum Genel Kurula: Sayın Komisyon
Başkanı, Sayın Bülbül ve Sayın Önerge Sahibi...
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL - Sayın Başkanım, izin verirseniz, önerge
sahiplerinin bir dilekleri daha var, metinde bir değişiklik yapılmasını ve
onun da çıkarılmasını istiyorlar.
BAŞKAN - Onu da söyleyin o zaman.
Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL - Sayfa 5, "Halk Eğitimi Merkezleri" başlığı
altındaki 1.maddenin altıncı satırında yer alan, diğer şartların yanında,
"En az beş yıl öğretmenlik yapmış olanlar" ibaresi, hizmet kademesinde
öğretmenlik esas alınmasını önlemek için kaldırılmalı, maddenin sonun
da, tırnak içinde, "Belirli süreli bir hizmet kökeni ile birlikte halk eğitimi
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alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim görmüş olanlara öncelik
verilmelidir." ibaresinin eklenmesi...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
Selçuk KANTARCIOĞLU - Efendim, bu konu da tartışıldı. Zaten
bu, yıllardan beri bir sıkıntı idi. Derhal, daha stajyerliği kalkar kalkmaz
atam a yapılıyordu. Stajyerliği daha henüz kalkmış olan bir kişinin bu
hizmeti yapması, hele halk eğitimi gibi nazik bir görevde hizmet yapması
mahzurlu bulundu ve bunların mahzurları, teklifler bölüm ünde de gayet
açık olarak belirtilmiştir. O bakımdan komisyonumuz bunu uygun
görmedi.
Arz ederiz.
BAŞKAN - Komisyonun görüşü bana göre uygun; ama diğerleri
konusunda, Genel Kurulun oyuna mı sunalım, yoksa...
Selçuk KANTARCIOĞLU - Sayın Bakanım, oya sunmanıza gerek
yok. Komisyonumuz onu ayrı bir m adde olarak uygun görüyor. Yalnız
bizim o, buradaki rehber öğretmenlerimiz değil, yaygın eğitim rehberi
şeklinde yazmak mümkün efendim.
BAŞKAN - Hayır, oylamak zorunda kaldığımız bir önerge var. Bu
önergenin bir m addesinde anlaştınız, uzlaştınız, onu bir metin haline
getireceğiz. Yani, siz, önerge sahibiyle bir araya gelip, raportörlükte, bir
m adde halinde ekleyin, diyorum. Uygun mu efendim?
Selçuk KANTARCIOĞLU - Uygun efendim.
BAŞKAN- Bu görüşümü kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Sayın Komisyon Başkanının başkanlığında, raportörlük, önerge
sahibi ve Sayın Prof.Dr.Bülbül’le birlikte metin oluşturulacaktır.
Selçuk KANTARCIOĞLU - Konuşmalara cevap vereyim mi efen
dim?
BAŞKAN - D aha var Sayın Kantarcıoğlu, üç kişi daha var.
Buyurun efendim.
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Servet DEVELİOĞLU - Sayın B akanım , X III.M illî Eğitim
Şûrasının çok değerli üyeleri; komisyonun raporu; mevcut durumu
ortaya koyması, güçlü somut ve yeterli tedbirler getirmesi, hepsinin de
yetenek ve ehliyette seçime önem ve özen göstermesi bakımından, son
derece takdire değer özelliktedir.
Personelin yetiştirilmesi ve eğitimine önem verilmesi açısından,
raporu gerçekten çok başarılı görmekteyiz. Bugün, halk eğitiminde en
büyük güç, bilgidir, kültürdür, bilgi güçtür, bilgi şahsiyettir, bilgi
başarıdır, bilgi güven açısından halk eğitimi çalışmalarında bu düstura
büyük bir özen gösteren Genel M üdürlüğün başlangıçtaki idealist
çalışmasını hatırlatması bakımından da bizi son derece mutlu etmiştir.
Kuruluşta halk eğitimi çok kıt imkânlarla etkin ve güçlü bir hizmet
sergilemiştir. Genel Müdürlüğün açmış olduğu halk eğitimi ve toplum
kalkınm ası, kurs ve sem inerleri, eğitim in personel yetiştirm esi,
yurtdışında kısa ve uzun süreli inceleme ve eğitim hizmetleri Genel
Müdürlüğün başlangıç yılllarındaki çalışmasını etkin kılan, başarılı kılan
bir strateji. Bundan şunu arz ediyorum; hatırımda kaldığına göre, Genel
M üdürlük 48 mensubunu iki ayla kırksekiz ay süreli, yurtdışında halk
eğitimi ve toplum kalkınması ve yetişkinler eğitimi alanında eğitime ve
incelemeye göndermiştir. Bunlar Türkiye’de halk eğitimi ve toplum
kalkınm ası çalışm alarında ve halk eğitim inin Türk toplum unda,
k am u o y u n d a etk in bir h izm et haline g etirilm esin d e etkin rol
oynamışlardır.
Komisyonun raporu, böyle bir anlam taşımasa d a , bizi memnun ve
mutlu etmiştir.
Evet, düzeltilecek kısmı ve ilâveler olabilir. Meselâ, ö.madde.
Yaygın eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırmak, irtibatlarını kolay
laştırmak ibaresini kullanabiliriz. Çünkü, eğitim bir irtibat olayıdır. Halk
eğitimi, toplum kalkınması metot ve tekniklerinin kazandırılması şek
linde bir ibarenin, irtibatlanma ibaresinin önüne girmesi düşünülebilir.
Bunun dışında, bu eğitimin halk eğitimi uzmanlarınca, yine köye hizmet
götüren, kırsal alanda hizmetin daha etkin, daha koordine gidişini
sağlayan bazı çalışma teknikleri vardır.
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Ayrıca, saha elemanları dediğimiz halk eğitimi başkanları, halk
eğitimi merkezi müdürleri dışında, kurs öğretmenleri, usta öğreticileri,
rehber öğretm enlerin de hizmet organizasyonu ve hizmetin verim ve
etkinliğini artıracak bilgileri kazanmaları açısındaki görüşümüzü şahsen
bir teklif raporu olarak ayrıca arz ettim.
Bu arada Bakanlığın, değerli bakanların, Şûranın delegeleri, bu
yüce Şûrayla ilgili hissiyatımı, m üsam ahanıza sığınarak arz etm ek
isterim. Bu organizasyon, Türk millî eğitimi açısından büyük bir olay.
Türk Millî eğitiminin beyni ve özü burada. Büyük bir güvenlik tedbiri
olarak, girişteki şey büyük anlam taşır; onu arz ediyorum. Bildiğiniz gibi,
Türk millî eğitiminin beyin gücü, millî eğitim davamıza gönül vermiş ilim
adamlarımız, dekanlarımız burada. İllerimizde Türk millî eğitiminin
güçlü temsilcileri, kıymetli millî eğitim müdürlerimiz burada. Halk
eğitiminin idealist m ensupları, halk eğitimi başkanlarım ız ve halk
eğitimi merkezi müdürlerimiz burada. Bakanlığın üst düzey yöneticileri
ve diğer eğitim yöneticileri, seçilen eğitim yöneticileri burada. Bakanlık
ve kurum temsilcileri burada. Bu vesileyle de biz, Türk millî eğitimi,
tümüyle bu yüce Şûra salonunda bir aradayız ve Türk millî eğitiminin,
örgün ve yaygın eğitim bütünlüğü içerisinde, çağdaş Atatürkçü ve pratik
düşüncede, daha iyiye, daha güzele ve mükemmele götürm enin gayret
ve heyecanı, inat ve inancı içerisindeyiz.
Bu Türk eğitim tarihinde fevkalâde müstesna bir olay. Bu Şûrada
çok şeyler kazandık ve öğrendik. Son derece ilerici ve yönlendirici
fik irle r ö ğ re n d ik . D eğ e rli bilim ad a m larım ız, y ö n eticilerim iz,
dekanlarımız, rekabet edercesine tartışm alara katıldılar; fikir ürettiler.
Bu, çok büyük, umut verici bir durumdur. Yaygın eğitim, halk eğitimi
açısından, bu m ânâ ve şümulde Millî Eğitim Şûrasını toplayan değerli
eğitimci, siyaset ve devlet adamı Sayın Bakanımız Avni Akyol’a, bu
duygularla şükranlarımı, saygılarımı arz etm ek istiyorum. (Alkışlar)
Ayrıca, halk eğitimi ve yaygın eğitimin yüceliğine inanan, Türk millî
eğ itim in e gönül v erm iş yüce heyetinizi en d erin saygılarım la
selâmlıyorum. (Alkışlar)
Sayın Bakanım, burada, şu 5 yıl meselesinde ben de bir uygulamayı
arz. etm ek isterim. Eğitim Fakültesi mezunlarını, ilk mezunlarını Sayın
Kantarcıoğlu bilirler; Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü olarak biz talip
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olmuştuk. M em urların istihdamı o zaman büyük bir problem olarak
düşünülmüştü. Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak, halk eğitimi kesimine
70 tane, ilk m ezunlardan personel almıştık. Bunları, bir yıllık bir
uygulamadan sonra M ersin’de bir seminere tâbi tutmuştuk. Bu semineri
bendeniz hazırlamıştım, yönetmiştim. Yalnız, fakülteyle işbirliği için o
zamanki dekan Sayın Fatm a Varış’la işbirliği yaptığımızda, o zamanki
zihniyet, düşünce şöyle bir duyguyla karşılanm ıştı: Efendim , bu
öğrenciler taptaze bilgilerle mücehhez; siz neyi öğreteceksiniz? Bizim
bu çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür bir öğrenmeye ihtiyacı yok. Bu
bakımdan Bakanlıkla da bir işbirliği yapmayı düşünmüyoruz, denilmişti.
Biz o zaman Bakanlık olarak kendimize göre bir program düzenledik
ve 3 haftalık, M ersin’de bir hizmetiçi eğitim açmıştık.
Bu seminer, takdir buyurursunuz, çok iyi bilirsiniz, bu seminerlerin
çoklarında bulundunuz, öğretim görevlisi olarak bulundunuz; aynı
heyecan, aynı zengin program m uhtevası içerisinde, gezi ve in
celemelere de ağırlık vererek M ersin’deki bu seminere katılan eğitim
uzmanı yardımcısı sıfatını taşıyan arkadaşlarımız, buradan fevkalade
m em n u n ay rılm ışlard ı. Ç ünkü, görev aldıkları yerde b irtak ım
intibaksızlıkları vardı. Bu intibaksızlıklar, bu problemler bu seminerde
dile getirildi. Bunların çözümleri üzerinde de tedbirler alınmıştı.
Şimdi, çocukları, öyle sanırım gençlerimizi, siz mezun olduğunuz
zaman birtakım ideal, -ideal güzel şey tabiî de- hayallerle yetiştirmenin
sakıncalı olduğu kanaatindeyim. İşte siz mezun olduğunuz zaman lise
müdürü olacaksınız, millî eğitim müdürü olacaksınız. Çünkü, ilk mezun
lar bana geldiği zaman, efendim ne olmak istiyorsun?... Lise müdürü...
M ezun oldun mu? Evet... Ne olacaksın?... Millî Eğitim Müdürü...
Mezun olduğunuz zaman mı?... Evet... Böyle bir düşünce çocuklara
verilmişti. Nitekim ilk zamanlarda, ilk yıllarda birtakım intibaksızlıkları
oldu. Bu itibarla, bir süre eğitim hizmeti, tecrübeden sonra, bu intibakla
ilgili, hizmetiçi eğitim kurs ve semimerlerinden geçtikten sonra yönetim
görevi almasında bu yavrularımızın daha başarılı olacağı kanısındayım.
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
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Görüşlerine, duygularına teşekkür ediyorum. Kadro meselesini
sa ğ la d ık ç a m e z u n la rın u zm an veya uzm an y ard ım cısı o la ra k
değerlendirilmesi ilk hedefimiz. Bu konudaki çalışmalar da sürüyor.
Bunu, sadece açıklama, tam am lam a mahiyetinde arz etmiş oluyorum.
Söz , Sayın Ayla Oktay’ın, buyurun.
Prof.Dr.Ayla OKTAY - Sayın Başkanlık Divanı, değerli Şûra
üyeleri; ben bu konuşmamda, özellikle raporu hazırlayanlara teşekkürle
sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü, raporun her aşamasında yaygın
eğitimde kalite üzerinde ısrarla durulduğu hissediliyor. Aslında bu, belki
eğitimimizin tüm kadem elerinde örnek alınması gereken bir davranış.
Yalnız, yine raporda, yaygın eğitim için elem an yetiştirm ede,
halihazırda yaygın eğitimde çalışanlara hizmet verme, onları geliştirme
konusunda üniversitelere çok görev düşüyor ve ben biraz evvel Sayın
Develioğlu’nun söylediği şeye cevap da vermek istiyorum buradan.
Üniversiteler, geçen zaman içerisinde oldukça şekil değiştirdiler. Bizim
de ayağımız yere bastı. Eğer dış temaslarımız olmazsa, anlam ve ilişki
kuram azsak,verdiğimiz akademik bilgilerin ne ölçüde yararlı olacağını
anlamamız mümkün değil. Onun için, bu açıdan bugün bir endişesi
olmasın. Üniversiteler yardıma hazır. Yalnız, üniversiteler açısından
bugün biraz sıkıntılarımız var, yaygın eğitim konusunda. Çünkü, yaygın
eğitim bölümü ya da yaygın eğitim ana bilimdalı özel alan olarak bugün
birkaç üniversitemizde var. Sadece birkaç üniversitemizde, bu alandaki
yüksek lisans ve doktora dersleri var; ancak, buna karşılık eğitim
fakültelerinin eğitim bilimleri ya da eğitim yüksek okulu program larında
yetişkin eğitimi, yetişkin psikolojisi, ana-baba eğitimi gibi dersler de var.
Şimdi benim Sayın Bakanlık yetkililerinden ve Yüksek Öğretim
K urulu’ndan şöyle bir dileğim var. Biz bu hizmeti yapmak istiyoruz. Şu
andaki potansiyelimizle bazı eksikliklerimiz de var; ama bu eksiklerimiz
karşılanamaz da değil. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışı burslar
da yaygın eğitim konusuna öncelik tanıyabilir, hiç değilse ek kontenjan
tanıyabilir bir süre. Biz araştırma görevlilerimizle talip oluruz ya da
yetiştirdiğimiz iyi öğrencilerle; bunlar da yetişir gelirler.
Ayrıca, bizim ülkemizde bir TÜBİTAK Kurumumuz var. Türkiye
Bilimsel A raştırm a Kurumu; nedense bu kurumun konuları içinde
sosyal bilimler hiçbir zaman yer almaz. Sosyal bilimlerin diğer bilimler
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den, fen bilimlerinden farklı özellikleri var; ama sosyal bilimler de bilim
ve görüyorsunuz, sosyal bilim ler olm adan biz fen bilim lerini de
yapamıyoruz. Çünkü, insan ilişkileri var sosyal bilimlerde. O zaman
TÜ BİTA K belki bu konuda üniversitelere yardımcı olabilir ya da
Yüksek Öğretim Kurulu, yaygın eğitim alanında yüksek lisans, doktora
yapmak isteyen araştırm a görevlilerine öncelik verebilir.
Bir noktaya daha işaret ederek sözlerime son vermek istiyorum:
R aporun en son maddesinde, 7.sayfadaki 4.m addede şöyle bir ifade var:
Bütün kurum ve kuruluşlar yaygın eğitim hizmetlerindeki personelde
meslekî yeterlilik ve formasyon aramalıdırlar. Beş gün boyunca burada
tartıştık, sadece pedagojik formasyonun yaygın eğitim için yeterli
olacağı kanısında değilim. Şu anda da bazı alanlarda pedagojik for
m asyon görm em iş elem an lar çok başarılı öğretici ya da insan
ilişkilerinde çok başarılı oluyorlar. Onun için, ben bu maddenin hiç
değilse meslekî yeterlik ve imkân ölçüsünde pedagojik formasyon şek
linde değiştirilmesini ya da eklenmesini rica ediyorum. Aksi takdirde,
h iz m e tiç i e ğ itim e e le m a n b u lam ay ız; çü n k ü , ü n iv e rs ite d e k i
hocalarımızın bir kısmının pedagojik formasyonu yok; ama onlar hoca.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Oktay’a.
Sayın Niyazi Altunya, buyurun.
Niyazi Bey gelinceye kadar Ayla Hanım için ifade edeyim, 60 kişi
şu an d a yurtdışında eğitim görüyor, lisansüstü eğitim de; bir de
önümüzdeki mayıs ayında 70 kişi gönderilecek; planlanmış durumda.
Niyazi ALTUNYA - Teşekkür ederim efendim.
Bu şanssızlık; ama sabrınızı taşırmamaya çalışacağım. Sayın Bakan,
değerli m eslektaşlarım ; bir noktaya değineceğim . Eğitim , önce
öğretm en eğitimi demek, personel eğitimi demek, genel anlamda.
Bunun eksik kalan bir yanı üzerinde duracağım; dünkü bir olaydan, bir
yanlış anlam adan etkilenerek...
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Sayın Bakan, görevine başlayalıdan beri bir kişilik modeli çiziyor ve
bence doğru bir yerden başlıyor ve bu konuyu bütün mesajlarında, bütçe
konuşm alarında ayrıntılarıyla ortaya koydu. Sevgi eğitimi, barış eğitimi,
dem okrasi eğitimi, hoşgörü eğitimi, Atatürkçülük, millî ve manevî
değerler gibi, bu kişilik eğitimine yön verecek temel öğeler yakalanmış
durumda. Kanımca, bir şey eksik kaldı. O da şudur: Biz 1949 yılında
kabul ettiğimiz İnsan H aklan Evrensel Beyannamesiyle ve o beyan
nam eyi yayınladığımız 27 Mayıs 1949 tarihli ve 217 sayılı Resm î
G azete’de, insan hakları eğitimi yapacağımızı taahhüt ettik. H âlâ bu
kararım ız geçerlidir. D ün bir yanlış anlam a, yanlış iletişim oldu.
Önergeyi veren arkadaşlar bulunamadılar, anlatam adılar. Biz insan
hakları eğitimini sadece batıkların hoşuna gitmek için yapmıyoruz. Biz
sadece insan olduğumuz için, Millî Eğitim Temel K anunu’nda, baş
tarafta, son paragrafında belirtildiği gibi, üç tane amaç sayıldıktan sonra,
"ve bu sağlıklı ve dengeli kişilik eğitimine oturtulduktan sonra, böylece
hem iyi bir insan, hem iyi bir yurttaş, hem de dünya insanlık ailesinin
-mealen söylüyorum- iyi bir üyesi olmak" var. Bu, Anayasanın baş
tarafında da var, bildiğiniz gibi.
Şimdi, bu bildiri ile birlikte yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararında,
bu bildirinin, o zamanki deyimle beyannam enin bütün okullarda ve
eğitim yerlerinde okutalacağı ve içeriğinin yorumlanacağı belirtilmiştir.
Ben akşam hem en plânları taradım; yazık ki doğrudan doğruya bu
konuyla ilgili pek az satır var. O da 1986 yılında, Atatürkçülükle ilgili
Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu’nun kararlarında birkaç satır; meselâ
orada 6 yaşındaki bir çocuğa, işte mülkiyet hakkı, basın hürriyeti gibi
konuların öğretilmesini öneriyor ki, bu gerçekçi değil. Tabiî, o yaşta da
insan hakları eğitimi verilecektir; çünkü, tıpkı demokrasi gibi insan
hakları eğitimi de bir yaşama biçimidir. Biz Birleşmiş Milletlerin üyesi
ve insanlık ailesinin saygın bir ortağı olarak böyle bir yükümlülükle karşı
karşjyayız. H atta, evrensel bildiriden çok önce, 1924 yılında, Mustafa
Kem al’in imzasıyla yayınlanan Çocuk Hakları Bildirisi’ni kabul etmiş
ülkeyiz. Bunu Birleşmiş Milletlere son olarak 7 Kasım 1989 tarihinde
Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalandı ve biz buna da, bu kurumların
üyesi olunca, zannediyorum iç hukuk haline gelmeden bizi bağlar ve
Anayasa’nm 90.maddesine göre, bizim imzaladığımız bu uluslararası
m etinler de bizi bağlar. H atta, bunlar yasadan daha güçlü metinlerdir.
Buna dikkati çekmek istiyorum.
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Bunun sonunda, bir de acaba resmen veya metin başlıklarına
bakarak bir- eğitim yapmamış olabiliriz; ama insan hakları eğitimi
dolayısıyla yapmış olabilir miyiz? Meselâ sevgi eğitiminin içerisine bu
girebilir, kabul; ancak, bu insanlığın kabul ettiği ortak başarı metninin
uygun olar yerlerde, sadece hukuk fakültelerinde, kamu yönetimi
bölümlerinde değil, ortaokullar okunduktan sonra, liseler dahil, bir
yerde bunun yerini bulup mutlaka işlememiz gerekirdi. Eğer biz insan
haklan eğitimi yapmış olsaydık, bugün çocuk hakları bildisinin birinci
maddesinde, çocuk 18 yaşma geldiğini herkes de biliyor ve bu çağ
nüfusuna, bu araya giren nüfus 24 milyondur. Bunların sadece 10
milyona yakını okuldadır. Biz, 0-6 yaş arasındaki nüfusum uzun,10
milyonluk nüfusunun sadece 400 bin kişilik bölümü devlet gözetiminde
eğitebilm ekteyiz. Yine biz, bugün ilkokulda, ilköğretim de olması
gereken nüfusumuz 1,5 milyondur, yani 12-14 yaş arasındaki nüfusun,
okul dışına çıkmaktayız. Eğer biz iyi bir insan hakları eğitiminden geçmiş
olsaydık, biz öğretmenler, eğitimciler, bugün kalkıp 11 yaşındaki bir
çocuğu, sübyanı, çırak yapan bir Kanunu reform olarak niteleyemezdik.
Dehşet verici bir konudur bu. 11 yaşındaki, hangimizin, bu reformu
hazırlayan hangi arkadaşımın, eğitimcinin acaba çocuğu, bu yaştaki
çocuğu çıraktır? Bu bakımdan, bunun dikkatle üzerinde düşünülmesi
lâzım ve bu çocukların temel eğitim kapsamına alınması gerekir.
Eğer biz yine iyi insan haklan eğitimi görmüş olsaydık, bugün
sayıları 2 milyonu aşan özürlü çocuklanmızın sadece 1 8 177’sini eğiterek
yetinmezdik. Eğer biz iyi insan haklan eğitimi görseydik, 9 yaşındaki bir
çocuğa günde 156 sayfa ünite dergisi okutmazdık, günde 40 tane. Sayın
B akanın g enelgesine rağm en, test sorusunu eve çözm ek üzere
göndermezdik. Eğer biz iyi insan haklan eğitiminden geçseydik, böyle
erkek bir şûra yapmazdık ve bayanlann da hakkını teslim ederdik.
Baktık ki hiçbir komisyonun başkanlığında bayan yok, ama epeyce katip
var. Bunu dikkatinize sunarım. Eğer biz iyi insan hakları eğitimi görmüş
olsaydık, bugün 400 bin üyesi bulunan öğretm enleri sendikasız
bırakm az ve sendikasız bir şûra yapmazdık ve dünyada 3 ülkeden biri
haline gelmezdik.
Saygılar sunanm. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Büyük çoğunluğun beni anlaması, mesajları anlaması
yeterlidir. Dem okrasilerde böyle farklı görüşler olabilir. Olmazsa, insan
denen gerçeği kabullenmiş olmayız. Olacaktır. Belli ki, Niyazi Bey
b a ş a rılı b ir ö ğ re tm e n d ir ve ödül alm ış b ir ö ğ re tm e n d ir. B ir
açıkoturum da da berab er bulunduk. G erçekten m eslekî bilgisi ve
yeterliği iyi olan öğretm en arkadaşımızdır. Farklı görüşlerinin olması
doğaldır. Belli ki, dün buradaki görüşm elerde yoktu; onun için bizim
kavram kargaşası konusunda söylediklerimizi şimdi tekrar edersem
beni döversiniz; hiçbir şey de yapm am , söylemem; am a kavram
kargaşası eşittir, bilimsel bilginin dışında yüzüyor Altunya. Yani, kavram
kargaşası, artı, gerçekten inancı doğrultusunda ifade ediyor; am a biz o
inançlar içinde, çeşitli görüşler içinde çerçevemizi çizdik. Yine onu
vurgulayacağım son konuşm am da, o çerçevenin dışında olanlara
saygımız devam edecektir, dinlemeye de devam edeceğiz. Bir yerde eğer
büyük çoğunluk benimsemişse, o büyük çoğunluğa da taham m ül et
mesini de öğreneceğiz. Başka türlü dem okrat olamayız, yaşayamayız.
Niyazi ALTUNYA - Efendim, biz insan haklarına karşı değiliz.
BAŞKAN - Şimdi ona geliyorum. İnsan haklan, demokrasi eğitimi
içinde değil mi? H ep söylediğimiz kavram lar içinde değil mi? Siz
olmadığınız için, o metni imzalayan gazeteci arkadışımız burada mı?...
Burada.
Efendim , biz onu o şekilde değil de, daha çok insanlararası
ilişkilerin ne kadar yozlaştığını, kaldınm da, yolda saygısız ilişkilerin
devam ettiği biçim de anladık, dem işlerdi ve bir başka m üfettiş
arkadaşımız da çıkar, efendim bu sanki Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türk
milletinin kültüründe, şunca yıllık geçmişinde en iyi örneği tem el alan,
İstanbul’un fethinde veren bir millet oluşumuzu unutup, 1948’lerde
A m erika’da 300 yıllık bir devletin, 200 yıllık bir devletin getirdiği fikri
sanki yeni uyguluyormuşcasına bir havaya girin anlamında... (Alkışlar)
anlaşılır, inanılır ve kullanılır; bizim için de milletçe ayıp olur dem ek
istediniz; öyle mi?
Niyaz: ALTUNYA - Evet efendim.
BAŞKAN - Avukatlığını iyi yaptım mı? (Alkışlar)

XIII.Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

403

Şimdi bunu demek istediniz. Ben de, tansiyon yükselmesin, çok iyi
giden, akademik bir Şûra toplantısı; hocalarımız burada, öğrencilerimiz
burada, hep yanyanayız diye, böyle oylamıştık. Tabiî, dünkü
konuşmalarda olsaydı Niyazi Bey, zekidir, akıllıdır, burada ya o zaman
konuşurdu, ya şimdi konuşmazdı; haber alamamış demek ki. Onun için
ben sonuna kadar görüşlerine söz verdim.
Altını çizerek paylaştığım görüşü şudur: İnsan hakları meselesi,
sevgi meselesi, saygı ve hoşgörü meselesi; bir hayat biçimidir, yaşama
biçimidir. Yaşamak felsefedir, anlayıştır, yaşayıştır. Bunu yine çok iyi
belirttiler. İlkokullarda soyut kavramlar bunlar. Biz anlayamıyoruz ki,
ona göre davranmıyoruz; çocuklar nasıl anlar bunu? O orada yaşar
ancak. Öğretmenin yanında, demokratik eğitim içinde, derste, bahçede,
oyunda, her yerde, her şeyde onu yaşatmalıyız. Eksiklik varsa, bizde
yine. Bunun sorumlusu yine eğitim, yine öğretim elemanı; biziz. Suçlu
aramıyorum. Yapabilmeliyiz. Yaptırmayanlar için de, onları da
eğitmeliyiz, etkilemeliyiz. Demokraside mutlak itaat yok; demokraside
ikna var, eleştiri var, mantığa dayanmak var. Öyle diyorlar, bilim
adamları. Bu yolu izlemeliyiz. Sonra, bu yol uzun yoldur; fakat sağlıklı
yoldur, doğru yoldur ve insanları kısıtlaştırmayan, anlaştıran,
kaynaştıran, uzlaştıran yoldur. Eğitimci de bunları yapmak zorundadır,
eğitim kurumlan da böyle olmak zorundadır. Tahammüllü ve saygılı.
Niyazi ALTUNYA - Sayın Bakanım, çok özür dilerim efendim. 11
yaşında çocuğun çırak olarak çalıştırılması insan haklarına aykırıdır.
Bugüne kadar sahipsiz olan çırağa sahip çıkılmış, sigortası yapılmıştır...
(Alkışlar)
BAŞKAN - Onu unuttum, genel müdür bana vermişti; zaman da
yok. Saate bakan dostlanmız var, haklılar. Şimdi, 11 yaşındaki çocuklara
çıraklık sıfatı, statüsü verilmiyor. Bir yanlış anlama var burada da. Aday
çıraktır. Öyle midir? (Evet sesleri) 13-14 yaşına kadar aday çıraktır. O
zaman, bu anlayışınızla siz köy enstitülerine de karşı olursunuz.
Niyazi ALTUNYA - Bugün sorulursa karşıyız efendim.
BAŞKAN - Köy enstitülerinde de böyle olmuştu ve o bizim
övündüğümüz üretime dönük olan bir eğitim tarzıdır, anlayışıdır. Yani,
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ona da ters düşersiniz, savunduğunuz görüşe de ters düşersiniz. Çünkü
bu konular incelendi, araştırılmış; daha çırak değil. Ya?... Aday. Devlet
ilk defa cumhuriyet tarihinde, ben çıkarmadım, ben sadece çıkaranlara
şükranlarımı sundum, ilk defa bu sahipsizleri bu eğitimden üretime
geçmek durumunda olanları ne yapıyor? Sigortasını veriyor. Gezin,
K ayseri’de çıraklık eğitim i merkezini görün, o çocuklarımızın,
otobüslerin gelip iş yerlerine götürdüğü, iş yerlerine gidip geldiği... Gidin
her yerde, Eskişehir’de, İzmir’de görün, mutluluk duyacaksınız. Ama
katılıyorum. Neye katılıyorum?... Çağının büyüme ve olgunlaşmasına
paralel... Efendim, bunları biliyorsunuz diye söylemiyorum, çok
konuşmak da istemiyorum. Ama en çok konuşanlardan biri oldum
bugün. Birinci gün, ama tuttum kendimi. Fakat, bunlar olunca söylemek
zorunda kalıyorum.
Hiçbir eğitimci, hiçbir eğitim yöneticisi, büyüme ve olgunlaşma
olayını, iki süreci yanyana getirmeden çocuklara, gençlere, yetişkinlere
bir şeyler vermek ister mi? İlgi, istidat, kabiliyet diyeceksiniz; istek
diyeceksiniz, özellikler diyeceksiniz. Bunların ışığı altında da zor.
Olmaz. Meselelere ve yapılanlara biraz sıcak ve biraz anlayarak bak
mak, sonuçlarını -uygulama hataları varsa düzeltelim gelin- eğer sizi
böyle eleştirmelere götüren hususlar varsa, onları düzeltmeye hazırız.
Düzeltiriz, geliştiririz, amaç, onları zorlamak değil, onları yetiştirmek.
Evrensel insan haklarıyla ilgili bir çalışma yapmış Genel Müdürlük ve
ayrıca yaygın eğitimde; onu ifade edeyim.
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesiyle ilgili gönüllü kuruluşlarla,
ayn bir daha çok yaygınlaştınlması için neler yapabiliriz konulunda
çalışma devam ediyormuş; onu ifade edeyim. Ama, bunlara, eğitimin
her kademesinde, her tür ve derecesinde, her derste, her yerde, her
imkânda insan haklan meselesi, demokrasi eğitimi çerçevesi içinde
değer vermek gerekir. O konudaki amaç odur. O amaca da katılıyorum.
Sayın Doğan?...
Kendisinin önergesi de varmış. Şimdi önergelere geçiyoruz.
BİR UYE - Sayın Başkanım, çok önemli bir yanlışlık var. Yanlış bir
ifade var.
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BAŞKAN - Söyleyin, düzeltelim...
BIRUYE - Şu ana kadar söyleyen olmadı, kürsüden isterseniz ifade
edeyim.
BAŞKAN - O radan yapın.
BİR ÜYE - "Yaygın eğitim kitlesinin yüzde 15'ine 2000 yılında
eğitim gördürebilecek düzeyde, 10 yıllık personel politikasının en kısa
zamanda yapılması gerekir." Bu ifade, diğer fıkrada ayrıca benzer ifade,
"Halk Eğitimi Başkanlığı" bölümünün 2.maddesinde yer almıştır.
Biz, (Bu bölüm anlaşılmamıştır.)
Bu ifade buraya nasıl konulmuş, anlamıyorum. Ben de aynı
komisyondayım.
BAŞKAN - Siz dışarı çıktığınız zaman kararlaştırmışlar onu. Sayın
Pehlivanoğlu’nun görüşünü Komisyon dikkate alsın.
B urada "Plân hedeflerine göre" diyelim değil mi? Komisyon
Başkanlığı veya rap o rtö rlü k , sekreterya, Sayın Pehlivanoğlu’nun
görüşünü dikkate alıp değerlendirsin.
Rasim PEHLİVANOĞLU- Bir cümle daha ilâve etmek istiyorum.
Önerilerimin birincisi, Halk eğitimcileri arasında yaklaşımlar, diğeri
halk eğitim cilerinin yetiştirilm esinde, eğitim veren yöneticilerin
atanm asında adaletli, işe yarayan adam koyalım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Onu sadece halk eğitiminde yapmayalım, her şeyde
yapalım desem daha doğru olacak.
Arkadaşlar 11 tavsiye kararı, iki karar var. İki kararı gerektiren
önerge var. 5 değişiklik var, 3 ek madde var. Bir teşekkür mesajı var,
onu geçiyorum.
Onbir tavsiye kararı. Onu temenni kararı olarak alırız.
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İki kararla ilgili önergelere başlayın.
RAPORTÖR - İki önerge birleştirildi. Ek derslerle ilgili önergeyi
okuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Halk Eğitimi M erkezi rehber öğretmenleri halen günlük 8 saatlik
mesaiye tabi olup, 12 saat ek ders ücreti almaktadırlar. Ayrıca, belediye
sınırları içinde bazı kurslara üç vasıta değiştirerek gitmelerine rağmen,
yolluk alam am aktadırlar. Bu rehber öğretm enler için;

1.
Ücretli ek ders sayısının haftada 22ye çıkarılması, bu yapılmadı
takdirde M erkez M üdürlerinin hazırlayacağı program çerçevesinde
haftada 30 saat görev almalarının sağlanmasını Genel Kurulun oylarına
sunulmasını arz ederiz.
Şengül HALVAÇ

Rafet ANGIN

BAŞKAN - Aleyhinde, lehinde veya üzerinde söz almak isteyen?...
RAPORTÖR - Sayın Başkanım, İdarî tasarrufu gerektiren, ilgilen
diren bir önerge.
BAŞKAN - İdarî tasarrufu ilgilendiriyorsa, karara gerek yok.
Oyunuza sunmuyorum.
Karar niteliği taşıyan?...
RAPORTÖR - Efendim, diğerleri tavsiye kararına giren önergeler.
11 adettir. Onları isterseniz metin başlıklarıyla arz edeyim.
BAŞKAN - Tavsiye k ararları m etin başlığı idi ve Komisyon
raporunun bu eleştirilerin ışığı altında düzenlemeleri kaydıyla.
RAPORTÖR - Ondan önce, değişiklik önergelerini oya sunalım.
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D eğişiklik ve Ek M adde eklenm esini talep eden önergeyi
okuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Genel nüfusun yüzde 14.5’unun özürlü olduğu gerçeği dikkate
alındığı zaman, özürlü olan büyük bir kitlenin yaygın eğitim hizmetleri
beklediği ortadadır.
Özürlü vatandaşlarım ızı, eğitim hizmetlerinden ve hizmetlerin
dışında tutmamız düşünülemeyeceğine göre, bu hizmetin verimli olması
için raporun "Ortak Problemler" bölümündeki 7.maddenin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini ve Yaygın Eğitim Enstitüsü bölümüne aşağıdaki
6.maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz.
1. O rtak Problem ler
7) H er seviyede özürlü vatandaşlarımıza yaygın eğitim hizmetleri
vermek için her özür grubuna ayrı ayrı hitap edebilecek elemanlar
yetiştirilmeli ve özel eğitim uzmanlarına yaygın eğitimde görev veril
melidir.
2. Yaygın Eğitim Enstitüsü
6) Yaygın Eğitim Enstitüsü bünyesinde özel teknikler gerektiren,
özel eğitim hizmetleri, yaygın eğitim düzeyinde plânlayan, geliştiren,
uygulamaya koyan bir birim oluşturulmalıdır. Bu birimde özel eğitim
alanında uzmanlaşmış bir tecrübe sahibi elem anlar görevlendiril
melidir.
Haşan YILDIRIM

Ahmet SELÇUKOĞLU

RAPORTÖR - Efendim, metnin 4.sayfasına ilişkin ve 5.sayfasına
ilişkin iki tane ek öneriyor.
BAŞKAN - O da yönetime ilişkin. Temenni kararını okuyoruz.

XIII.M iltî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitinı-

408

(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Yaygın Eğitimde Personel Komisyonu R aporunun 9.bölümünde
yer alan 1.maddenin, "Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer Bakanlık,
kurum ve k u ruluşların da sundukları yaygın eğitim hizm etlerin
gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda eğitici personel ve halkla
basınla ilişkiler eğitimi görmüş olanlar ile beş yıl sarı basın kartı taşımış
gazeteciler istihdam edilmelidir." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Turgut ER
G azeteciler Cemiyeti Temsilcisi
Ankara
RAPORTÖR - Bu değişiklik efendim. 7.maddenin değiştirilmesiyle
ilgili.
BAŞKAN - Değişiklik gerekiyorsa, oylama yapmamız lâzım.
RAPORTÖR - Evet, oylama yapılm ası gerekiyor. M adde Ti
okuyorum:
9.
soneli.

Diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlarındaki yaygın eğitim p

1) Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlık, kurum ve
kuruluşlarda sundukları yaygın eğitim hizmetlerinin gerektirdiği nitelik
lere sahip yeterli sayıda eğitici personel istihdam etmelidir.
Bu 1.maddenin değiştirilmesini istiyorlar.
BAŞKAN - Oylama yapmamız lâzım, o zaman.
Bu okunan metnin ilâvesi üzerinde söz almak isteyen?... Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
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(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Personel R aporunun 9.bölüm ündeki 4.m addesinin şu şekilde
d e ğ iş tirilm e s in in g ü n ü m ü z k o ş u lla rın a d a h a uygun o laca ğ ı
görüşündeyiz.
Arz ederiz.
"Bütün kurum ve kuruluşlar, yaygın eğitim hizmetlerindeki per
sonelde, meslekî yeterlilik ve yetişkin eğitimi alanında formasyon
(Andragojik Formasyon) aramalıdır.
Prof.Dr.Sudi BULBUL
Dr.Günseli MALKOÇ

Prof.Dr.Remzi ÖRTEN
Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUMAN

BAŞKAN - Sayın Bayan M alkoç’a afferim, Sudi Bülbül’ü bile
kandırmış. Komisyon da uygun buluyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yeni bir kavram. Beni kandırdı biraz, "Andra-adam" dedi, "lojibilim" dedi. Pedagoji gitti, androgoji geldi diyor.
Diğer önergeyi okutuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
1. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine atanacaklarda, program 
da zikredilen meslekî ve teknik okulların yerine şu şartlar aranmalıdır.
a) Hizmetiçi eğitim kurslarından geçirilmelerini,
b) Okul adı zikredilmeden, yüksek zikredilmeden yüksek okul
mezunu olmaları.
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R aporun 4.maddesinde belirtilen "meslekî ve teknik yüksek okulu
ibaresinin yukarıdaki şekilde düzeltilmesi arz olunur.
2.K adrolu usta öğreticilerinin de yarıyıl ve yaz tatillerinden
yararlanm aları sağlanmalıdır.
İsmail D İN ÇER
Metin ALKAN

Ahmet G Ü N D Ü Z
Remzi YILMAZ

RAPORTÖR - Efendim, bu 4.maddesinde dediği, burada yanlış
yazılmış. 4.bölümün 1.maddesi olacak.
5.sayfada, meslekî ve teknik yüksek okulların birinden mezun
olması ifadesinin, yüksek okul mezunu olarak düzeltilmelerini istiyor;
okul adı zikredilmeden.
BAŞKAN- Önerge sahibinin açıklamasına ihtiyaç var mı? Yok.
Leyhte, aleyhte söz isteyen?... Yok. Komisyon?... Komisyon önergenin
aleyhinde.
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
RAPORTÖR-E fend im, son bir değişiklik önergemiz. Sayın Ayhan
ve Sayın Tekin'in. Sayın Tekin’in burada açıkladıkları...
BAŞKAN - Kaçıncı madde?
RAPORTÖR - Efendim, açıklam aya gerek kalm adı; çünkü.
Komisyona havale edilip kabul edilmiştir. Sayın Kantarcıoğlu, Sayın
Bülbül ve Komisyon yeniden bu üç teklifi görüşüp, düzenleyecektir.
Yetki verilmiştir.
Efendim, değişiklik teklifleri bu kadar. Ek Madde eklenmesine
ilişkin iki teklif var, onları arz ediyorum.

(ÖNERGE)
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Yaygın Eğitimde Personel R aporuna ek teklifler:
1. "Ortak Problemler" bölümüne, Ek 8.madde olarak, yaygın eğitim
alanındaki çalışmalarda çevredeki yetişmiş personelden yararlanmaya
öncelik verilmelidir.
Ek M adde 9- Yaygın eğitimin her seviyesinde çalışanlarda ve proje
uygulamalarında devamlılık esas olmalıdır.
2. Yaygın Eğitim Enstitüsü, bölümü ek teklif.
E k M ad d e 6- Yaygın E ğitim E n stitü sü , hem Millî Eğitim
Bakanlığına, hem de yaygın eğitime hizmet yapan tüm resmî ve özel
kuruluşlara yardım, rehberlik edebilecek ve uluslararası kuruluşlardan
her yıl sistemli bir şekilde kaynak sağlayacak şekilde organize edil
melidir.
Saygılarımla arz ederim.
Doç.Dr.Feyzi ÖZ
BAŞKAN - Aleyhinde veya lehinde, üzerinde söz isteyen?... Yok.
Komisyon?... Aleyhinde.
Ek m adde olarak teklif edeceğim, sonra d*a temenni kararı olarak.
Ek madde olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Temenni kararı olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... E t
meyenler... Kabul edilmiştir.
RAPORTÖR - E fendim , Ek M adde talebinde bulunan son
önergeyi arz ediyorum.

(ÖNERGE)

XIII.M illî Eğitim Şûrası-Yaygırı Eğitim-

412

XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
"Yaygın eğitim alanına faydalı kitap, kaynak, araç-gereç ve benzeri
eserler kazandıracak, personel desteklenmeli ve bu gibi personelin
sayılarının çoğaltılması için teşvik tedbirleri alınmalıdır." paragrafını,
1. "Ortak Problem ler" başlığında verilen bölüme, 8.ek m adde
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim.
Ayşe D U R SU N O Ğ LU
Yazar-Öğretm en
BAŞKAN - Bunu nasıl yorumladınız raportörler?...
RAPORTÖR - Tavsiye kararı olarak alabiliriz.
BAŞKAN - Lehinde, aleyhinde?... Yok. Komisyon?... Faydası var
diyerek, Komisyon lehinde.
Temenni kararı olarak bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
RAPORTÖR - Efendim, bir ek madde daha var.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Komisyon R aporunun 9.bölüm ündeki"... diğer bakanlık, kurum ve
kuruluşlardaki yaygın eğitim personeli" kısmına aşağıdaki hususun
3.madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim.
M adde 5- Yaygın eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak açısmdan
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimlerine yeterli nitelik
lere sahip personelin istihdamı için eğitim-öğretim sınıfından kadro
ihdas edilmeli veya bu personelin kadro tanımları yapılmalıdır.
Fikret Ö Z E R
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
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BAŞKAN - Lehinde?... Yok. Aleyhinde?... Yok. Komisyon?...
K O M İSY O N SÖZCÜSÜ - Sayın B ak an ım , biz, kurum ve
kuruluşlara, ister Şûra olsun, ister başka bir çalışma olsun, ister bir
se m in e r olsun, b ir b ak a n lık , b aşk a bir bak an lığ ın k ad ro su n u
düzenlemesine karışmaz.
BAŞKAN - İşbirliği olduğu takdirde, katkıda bulunuyorsunuz.
Önerge sahibi olarak buyurun.
Fikret ÖZER - Bu 9.madde başlığı altında verilen, gerek 1.m ad
d ed e, g erek se 4.m ad d ed e eğitim -öğretim de görevlerini yerine
getirilecek, istihdam edileceklerin nitelikleri sayılmıştır; ben Genel
Kurulun takdirlerine sunuyorum.
Bu nitelikteki personelin, odacılardan 50 bin lira fazla maaş alarak,
istihdamı bu şekilde sağlamak mümkün müdür, değil midir? Madem bir
iyileştirme, yeterlilik arıyoruz; iyileştirme getiriyoruz. Bu konuda mut
laka bir ilgili bakanlık araştırm a ve kuruluşu tasarrufu olabilir. Ancak,
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcisine, 4 komisyonda
isimlerine rastlayamadım; bilemiyorum, varlar mı, yoklar mı?... Bu
konuda detaylı bir çalışm a yapıldığı görülm em iştir. Dolayısıyla,
eğitimde birlik ve beraberliğin sağlanması açısından Millî Eğitim
Bakanlığının, en azından Bakanlıklar üzerinde b ir.... bulunması faydalı
olacak kanaatindeyim.
BAŞKAN - Eğitimde birlik var; ama yönetimde de birlik var. Yani,
bir başka kurumu etkileyemeyiz; ama eğitime yönelik, dönük olan
faaliy etlerd e, çalışm alard a n itelikler üzerinde koordinasyon ve
kooperasyon dediğimiz o işbirliği çalışmaları sırasında tavsiyelerde
bulunur. H atta o kanun eğer çıkabilseydi, daha da bağlayıcı olurdu.
Yine, çalışma düzeni içerisinde etkileme şansı olabilir. Ama, bunun
açıkça yazılmasına kanun uygun bulmuyor. Yoksa, fonksiyonel olarak
hizmette olmasına hiçbir mani hal yok. Etkileme olabilir.
Aynı kararda ısrarlısınız değil mi Komisyon?...
KOMİSYON SÖZCÜSÜ - Temenni kararına dahi gerek yok.
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BAŞKAN - O rtak çalışmanın gereği olarak, nitelikler, özellikler
sıralanır, diyor. Yeterlilik verelim. Komisyon aleyhinde. Önerge sahibi
lehinde ve direniyor.
Önergeyi, temenni kararı olarak oylarınıza sunuyorum: Temenni
kararı olmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayıları 11’i bulan tavsiye kararlarını arz ediyorum:
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına

Anaokulları Yönetmeliği programları dışında öğretm en yetiştiren
bütün yüksek öğretim kurumlarının dört yıla çıkarıldığı ülkemizde,
halen iki yıl olarak öğretim yapan kız sanat eğitimi yüksek okulları ile
sanat eğitimi yüksek okullarında öğretim süresini en kısa zam anda iki
yıldan dört yıla çıkarılması yönünde bir tavsiye kararı alınmasını
saygılarımla arz ederim.
Prof.Dr.Remzi Ö RTEN

Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUM AN

BAŞKAN - Lehinde?... Aleyhinde?... Yok. Komisyon?... Evet diyor.

Temenni kararı olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... E t
meyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Meslekî ve teknik alanlarda öğretmen adaylarının çok önemli bir
istihdam sorunu olduğu bilinmektedir.İstihdam edilmeyen bir öğretmen
adayının, yaygın eğitim formasyonu kazandırılarak, yaygın eğitimde
istihdam edilmelerini saygıyla arz ve teklif ederiz.
Prof.Dr.Remzi ÖRTEN

Yrd.Doç.Dr.Tayyip DUM AN
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BAŞKAN - Lehinde?... Yok. Aleyhinde?... Yok. Üzerinde?... Yok.
Komisyon?... Komisyon da katılıyor.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Buyurun.
RAPORTÖR - Sayın İrfan Kamberoğlu’nun iki sayfalık, Sağlık
Meslek Liseleri ile ilgili ve Millî Eğitim Bakanlığının Sağlık İşleri
Dairesine bağlı, Validebağ Sağlık Kurumu için önerdiği, uzun teklifler
var. Satırbaşları ile mi, yoksa tamamiyle mi okuyayım?
BAŞKAN - Satırbaşı okuyun. Komisyona mı verelim?...
RAPORTÖR - Efendim, 9 tane var, isterseniz satır başlarıyla arz
edeyim, tutanaklara geçmesi açısından.
BAŞKAN - Gelen tümünün Komisyona, raportörlere ve komisyona
redakte etm ek için verebilirim. Bir de başlklarını okutabilirim; oyunuza
sunuyorum.
Bugüne kadar yaptığımız gibi, başlıkları okuyarak komisyona ve
redaksiyon komitesine, sekreteryaya verilmesini kabul edenler...
BİR ÜYE - Sayın Başkan, önergem üzerinde bir açıklama yapmak
istiyorum.
BAŞKAN - Yerinizden açıklayın.
BİR ÜYE - Efendim, Validebağ Sağlık Kurumu, eski bakanlardan
M ustafa Necati zamanında bize bağışlanmış. Atatürk tarafından Millî
Eğitime bağışlanmış bir arazi. 760 dönümden, m aalesef bugün 500
dönüme düşmüştür. Bu Kuruma bağlı bir sağlık meslek lisesi, Türkiye’ye
örnek kişiler yetiştirmektedir.
BAŞKAN - Tamamiyle yönetimle ilgili. Oylama yarıda kalmıştı.
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Başlıkları okuyarak Komisyona ve diğer organlarımıza havale edil
sin diyenler lütfen parm ak kaldırsınlar... O kunarak başlıklar oylansın
diyerek parm ak kaldırsınlar... Hiç okunmasın, gelenler şu kadar miktarı
var sayısı, bunların tüm ünün dediğim biçimde arkadaşlarımız redakte
etsinler diyenler parmaklarını kaldırsın lütfen... Okunmaması karar
laştırılmıştır.
Bir konuda Genel Kuruldan yetki istiyorum.
RAPORTÖR - Efendim, Sayın Feyzi Ö z’ün bir teşekkür önergesi
var, okuyorum.
(Ö N E R G E )
XIII.Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
Yaygın Eğitim Şûrası delegeleriyle, bu alanda yıllardan beri
feragatla ve heyecanla hizmet eden bütün öğretm enlere, yöneticilere ve
gönüllü kuruluşlara bir teşekkür mesajı yayınlanmasına yönelik yüksek
tensiplerinizi saygılarımla arz ediyorum.
Doç.Dr.Feyzi Ö Z
BAŞKAN - Sayın üyeler, Sayın Ö z’ün teşekkürle ilgili önergeyi
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, bir yetki alayım sîzlerden. Dünkü komisyonun çalışması
tam am lanm adı. O nun ana k o m isyonun-raporuna ters gitm em ek
kaydıyla kalem e alınması, redakte edilmesi ve ilgili yere konması
konusunda Divanın raportör ve komisyon başkanları olacak, onlarsız
olmaz. Yetki verilmesini ısrar ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Efendim, yaygın eğitim ve personel politikası konusundaki çalışma
ve komisyon raporunun görüşleri altında yapılacak düzenlemeleri de
içermek üzere tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler:.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Çok teşekkür ediyorum Komisyon Başkanına ve bütün Komisyon
Başkanlarına. (Alkışlar)

YAYGIN EĞİTİMDE PERSONEL
İLE İLGİLİ KARARLAR
A. GENEL KURULCA KOMİSYON RAPORUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Yoktur.
B. KARARLAR
1. Gelişme yolundaki memleketimizin ekonomik ve sosyal şartlarına
uygun bir yaygın eğitim sisteminin gerektirdiği kadroları, kamu idaresini
ve malî sistemi bozmayacak, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde
oluşturmak bir çözüm olarak düşünülmelidir. Bu açıdan, sistem geliştir
mede, örgün ve yaygın eğitim personeli politikasında ana faktörler belli
bir sıra ile gözönünde bulundurulm alı, sisteme uygun bir strateji
geliştirilmeli, eğitim sisteminin tümünü kapsayacak bir teşkilâtlanma
öngörülmelidir.
2. Eğitimde personel politikası, siyasî iktidarların tutumuna göre
değişmemeli, kalıcı ve gelişmeye müsait bir devlet politikası şeklinde ele
alınmalıdır.
3. Yaygın eğitimde personel problemlerinin çözümlenebilmesi için,
yaygın eğitim hed ef kitlesinin yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim
götürebilecek düzeyde, 10 yıllık personel plânlamasının en kısa zam an
da yapılması gerekir. Bu plânlamada, yaygın eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmen, yönetici , uzman, araştırmacı, rehber, usta öğretici
-herhalde buna monitör diyorlar- ayrı ayrı belirlenmeli; seçme, atama,
yetiştirme ayrı bir konu olarak ele alınmalıdır.
4. Yaygın eğitimde personel yetiştirilmesinde hizmetiçi eğitim
kurumlarına da önemli görevler düştüğünden, bu kurumların bu alana
da yeterli düzeyde hizmet götürmeleri üzerinde durulmalı, gerekiyorsa

418

XIII.Millî Eğitim Şûrası -Yaygın Eğitim

bu Şûrada alınacak kararlar doğrultusunda yeniden teşkilâtlandı
rılmalıdır.

5. İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak
eğitim, insangücü, istihdam ilişkileri de dikkate alınm ak suretiyle
sanayileşme ve tarım da gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayıcı, meslek
ve teknik eğitime ağırlık veren bir plânlam a gerçekleştirilmelidir. Bunur
için 1739 sayılı Millî Eğitim Temel K anunu’nun 14.maddesinin ikine
fıkrasında yazılı, "mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan
yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdek
örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bı
kadem elere uygun olarak düzenlenir." hükmünün yerine getirilmesi ve
en kısa zam anda bu düzenlemenin yapılması gerekm ektedir. Ayrıca
B aşb ak an lık P erso n el B a şk a n lığ ın c a h azırlan an unvan stand
ardizasyonunda yer alan unvanların Resmî G azete’de yayımlanaral
yürürlüğe konulması bütün hizmetlerin yanı sıra, yaygın eğitime de
kolaylık sağlayacaktır.
6. Yaygın eğitim personelinde, hizmetin gerektirdiği nitelikle:
yanında şu hususlar da aranmalıdır:
a) Yeterli bir kültüre ve hayat tecrübesine sahip,
b) Sosyal beceri kazanmış grup çalışmasına alışık,
c) Türkçe’yi iyi kullanan, ikna yeteneğine sahip,
d) Görevine bağlı, konusuna hakim, kısacası profesyonel persone
olmak.
7. Sözleşmeli personel statüsünün cazip hale getirilmesi ve bunur
yaygın eğitim kuruluşlarında da uygulanması, hizmetin yürütülmesin
kolaylaştıracaktır.
8. M evcut düzenlem elere göre, yaygın eğitimde tam zamanl
çalışanlar, örgün eğitimde tam zamanlı çalışıp yaygın eğitim hizmet
lerinde görev alanlar, değişik statülerde ücret almaktadırlar. Günde
birkaç saat hizmet yapanlar için bir düzenleme mevcut ise de, bunur
yerine, planlı olarak yarı zamanlı (part-tim e) çalışma yerinde olacaktır
9. Yaygın eğitim hizmetlerinin bazı alanlarda kendi branşlarında
öğretm en bulunmaması sebebiyle görevlendirilecek eğitici personelde
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aranması gereken nitelikler ile bunların istihdam şekilleri önceden
belirlenmelidir.
10. Yaygın eğitimde hizmetler, önce aslî görevi eğiticilik olan
elem anlara verilmeli, bunlar yetmediği takdirde aslî görevi eğiticilik
olmayan yetişmiş insangücünden yararlanm a yoluna gidilmeli, bunlar
için 657 sayılı Devlet M emurları Kanunun 4/B, 4/C; 2333 sayılı Kanuna
göre bir k a d ro k arşılık g ö sterilm ek suretiyle ü cret ödenm eli,
gerektiğinde sözleşmeli personel statüsü uygulanmalıdır.
11. Üniversitelerin eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde yaygın
eğitim alanında uzman olarak görev yapacak elemanlar yetiştirmek
üzere, meslek sayısını ihtiyaca göre zamanla artırabilecek, "yaygın
eğitim" bölüm leri açılmalı; bu bölüm lerde XII.Millî Eğitim Şûrası
kararları ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilecek eğitim
uzman yardımcılarının atanması ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda
gereken program lar düzenlenm eli; söz konusu faaliyet 1990-1991
öğretim yılında başlatılmalı; bunun için de Bakanlıkça en geç 1 Haziran
1990 tarihinden önce gerekli işlemler tamamlanmalıdır.
12. Öğretmen yetiştiren ve mezunları öğretmen olarak görevlen
dirilen yüksek öğretim kurumlarının program larında yaygın eğitimle
ilgili derslere de yer verilmelidir.
13. Yaygın eğitim kurumlarmda çalışan personel için, bu kurumlardaki çalışma şartları da dikkate alınarak ve hizmeti cazip hale getirecek
yeni bir ücret sistemi belirlenmelidir. Bu husus zam ve tazminatlar, özel
hizmet tazminatı, fazla mesai ücreti veya sözleşmeli personel statüsü ile
çözümlenmelidir.
14. Yaygın eğitim hizm etlerinin etkinliğini artırm ak amacıyla
mahallî ve mülkî yöneticiler için seminerler düzenlenmelidir.
15. Hangi seviyede olursa olsun, yaygın eğitim elemanları sahada
değişik özürlü vatandaşlarla da karşılaşacağından, bu gibilere yardımcı
olabilmeleri için gerekli bilgilerle yetiştirilmelidir.
16. İstihdam edilmeyen meslekî ve teknik öğretmen adaylarına,
yaygın eğitim formasyonu kazandırılarak yaygın eğitimde istihdamları
sağlanmalıdır.
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17. Yaygın Eğitim Enstitüsü’nde, kurumun amaçlarını gerçekleş
tirebilecek sayı ve nitelikte personelin istihdamını sağlayıcı tedbirler
alınmalı, Enstitünün, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına atanacak p er
sonelde, diğer şartların yanında, yükseköğrenimini tam am ladıktan
sonra konu ile ilgili uzman (Yüksek Lisans-Doktora) olması ve meslek
alanında en az 5 yıl hizmeti bulunması şartı aranmalıdır.
18. E n s t i tü n ü n e ğ itim - ö ğ r e tim h iz m e tle r i p e r s o n e lin e
yükseköğretim kumrularında çalışanlar kadar ücret ödenmeli; bu ücret,
rap o ru m u zu n 1/2 veya 1/5 tekliflerinde öngörülen esaslara göre
düzenlenmelidir.
19. Enstitüde halen görev yapan personel, üniversitelerle işbirliği
yapılarak, X II.M illî Eğitim Ş ûrasında H izm etiçi Eğitim D airesi
hakkmdaki kararlar doğrultusunda, hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştiril
meli ve buna devam edilmelidir.
20. H alen geçici bir yönetm elikle yürütülen Yaygın Eğitim
Enstitüsü, sağlam ve güvenilir esaslara kavuşturulm ası için günün
şartlarına uygun hale getirilmeli; amacına .uygun olarak görevlerini
yapabilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
21. Enstitü, Millî Eğitim Bakanlığının üniversitelerle işbirliği ile
bölgelerde yaygın eğitim seviyesini yükseltmek için açacağı kurslara
yetkili elem anlarla katılmalıdır.
22. H alk eğitim i b a şk a n lık la rı, Yaygın E ğitim K u ru m la n
Yönetm eliği ile kendilerine verilen görevleri yapabilecek sayı ve
nitelikte, yaygın eğitimin kapsamı bölümünde belirtilen hedef kitlesinin
yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim götürebilmesi için yapacağı 10 yıllık
p lâ n a g ö re , y aygın e ğ itim a la n ın d a y e tiş tir ilm iş p e r s o n e le
kavuşturulm alıdır. Söz konusu Yönetmelik, günün şartlarına göre
yeniden ele alınmalı, bu düzenlemede devlet m em urlarına tanınan
tem inata paralel olarak hizmette devamlılık sağlanmalı, başkanlıklara
yardımcı veya şube m üdürü kadroları verilmeli, buralara yapılan
atam alarda birisinin halk eğitimi uzmanı veya meslek teknik elemanı
olması gözönünde bulundurulmalıdır.
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23. Halk eğitimi başkanlıklarına atanacak olanlarda hizmet alanının
gerektirdiği ek nitelikler aranmalıdır. Bunlar, yeni Şûra kararlarına
uygun olarak lisans düzeyinde eğitim görmüş olmalıdırlar.
24. Mevcut halk eğitimi başkanları, en kısa zamanda hizmetiçi
eğitim e tabi tu tu lm alıd ırlar (M üm kün olduğu takdirde, yurtdışı
eğitimleri sağlanmalıdır.).
25. Halk eğitimi başkanlıklarına, görevin yürütülebilmesi için yeterli
sayıda uzmanlık kadroları verilmeli, bu kadrolara yaygın eğitim alanında
yetiştirilmiş elem anlar atanmalıdır.
26. Yaygın eğitim alanında en kapsamlı ve en etkin hizmet veren
halk eğitim i m erkezlerinin fonksiyonlarını yerine getirebilm esi,
öncelikle bu m erkezlerde görev yapan eğitici personelin niteliklerinin
yükseltilm esiyle m üm kündür. B unun için halk eğitim i m erkezi
müdürlüğü görevine atanacaklardan, diğer şartların yanında, en az 5 yıl
öğretmenlik yapmış olmak, meslekî ve teknik yüksekokulların birinden
mezun olmak veya lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak,
öğrenimleri sırasında ya da hizmetiçi eğitim yoluyla yaygın eğitimle ilgili
belli saatte dersleri almış olmak gibi ek nitelikler de aranmalıdır.
27. Halk eğitimi alanında lisans ve lisans üstü seviyede eğitim
görmüş olanların bu alanda istihdamına öncelik verilmeli, bunların
atanmasında, 5 yıllık öğretmenlik şartı aranmamalıdır.
28. H alen halk eğitim merkezleri tarafından yürütülen eğitim
ihtiyacı belirleme ve program geliştirme gibi özel uzmanlık isteyen
görevler, halk eğitimi başkanlıklarında görevlendirilmesi önerilen uz
manlarca yürütülmelidir.
29. R ehber öğretmenlerin atanması, görevin gerektirdiği niteliklere
uygun kriterlere bağlanmalı, bu göreve alanında lisans seviyesinde
yükseköğrenim görmeyenler atanmamalıdır.
30. Halk eğitimi merkezlerindeki rçhberlik hizmetleri yalnızca kurs
öğretm enlerine branşlarında rehberlik etmekle sınırlandırılmamak;
halka, çevredeki istihdam ve eğitim imkânlarını tanıtıcı, sorunlarının
çözümünde yol gösterici bir danışmanlık hizmeti çerçevesinde ele
alınmalıdır.
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31. Kadrolu usta öğreticilere - monitör - haftada en az 12 saat ek
ders ücreti ödenmelidir.
32. K adrosuz usta öğreticilerin 657 sayılı D evlet M em urları
K a n u n u n 4/C . m a d d e s in e g ö re ’’geçici p e rso n e l" s ta tü s ü n d e
çalıştırılması sağlanmalıdır.
33. K adrosuz usta öğreticilere günün şartlarına uygun ücret
ödenmeli, ödenecek bir ders saati ücreti 15 göstergeden az olmamalıdır.
34. Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmeleri bir sisteme
bağlanmalı ve bunlar için sicil tutulmalıdır.
35. Üniversitelerle işbirliği yapılarak il ve ilçelerde usta öğreticilik
kursları verecek, yeterli sayı ve nitelikte eğitici personel yetiştirilmelidir.
36. H alk eğitimi m erkezleriyle ilgili her türlü düzenlem ede,
kazanılmış hak ilkelerine riayet edilmelidir.
I

37. H alk eğitimi m erkezi m üdür yardımcıları, rotasyona tabi
tutulmamalıdır.
38. Olgunlaşma enstitülerinde, alanlarında uzmanlaşmış, yabancı
dil bilen, araştırmacı sıkıntısı çektiklerinden kadroları bu nitelikteki
personelle takviye edilmeli, mevcutların hizmetiçi eğitimle seviyeleri
daha iyileştirilm eli, ayrıca usta öğreticilerin (m onitör) öğrenim
seviyeleri yükseltilmelidir. Çalışma sistemlerine uygun ücret sistemi
getirilmelidir.
39. Dengesiz bir öğretm en dağılımı sebebiyle bazı pratik kız sanat
okullarında öğretm en fazlalığı bulunurken, bazılarında öğretm en
sıkıntısı çekilmekte, hizmet bazı yerlerde aksamaktadır. Bu okullara,
denge sağlanıncaya kadar öğretm en ataması yapılmamalıdır. Fazla
öğretm enlerden yaygın eğitim hizmetlerinde yararlanılmalıdır.
40. E ndüstri pratik sanat okullarının yeterli sayı ve nitelikte
öğretm ene kavuşturacak tedbirler alınmalıdır.
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41. Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, kurumun amacına uygun
öğretim kadrosuna kavuşturulmalıdır.
42. Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlık kurum ve
kuruluşların da sundukları yaygın eğitim hizmetlerinin gerektirdiği
niteliklere sahip yeterli sayıda eğitici personel ve halkla-basınla ilişkiler
eğitimi görmüş olanlar ile beş yıl sarı basın kartı taşımış gazeteciler
istihdam edilmelidir.
43. Kurumlar, yaygın eğitim hizmetlerini sunarken, kendi dışındaki
kurum ve kuruluşların eğitici personelinden de yararlanılmalı ve bunu
kolaylaştıracak tedbirleri almalıdır.
44. Kurum lar, yaygın eğitim hizm etlerinde çalıştıracakları aslî
görevi eğiticilik olmayan personeline hizmetiçi eğitim yoluyla eğiticilik
formasyonu kazandırmalıdır.
45. Bütün kurum ve kuruluşlar, yaygın eğitim hizmetlerindeki pers o n e ld e , m e s le k î y e te r lilik y e tiş k in e ğ itim i a la n ın d a formasyon(Androgojik formasyon) aramalıdır.
C. TEMENNİ KARARLARI
1. Kız sanat eğitimi yüksek okulları ile sanat eğitimi yüksek
okullarının öğretim süreleri en kısa zam anda iki yıldan dört yıla
çıkartılmalıdır.
2. Yaygın eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak açısından, Millî
Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birim
lerine yeterli niteliklere sahip personelin istihdamı için eğitim öğretim
sınıfından kadro ihdas edilmeli veya bu personelin kadro tanımları
yapılmalıdır.
3. Yaygın eğitim alanına faydalı kitap, kaynak, araç-gereç ve ben
zeri eserler kazandıracak personel desteklenmeli ve bu gibi personelin
sayılarının çoğaltılması için teşvik tedbirleri alınmalıdır.
4. Yaygın Eğitim Enstitüsü, hem Millî Eğitim Bakanlığı’na hem de
yaygın eğitime hizmet yapan tüm resmî ve özel kuruluşlara yardım,
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rehberlik edebilecek ve uluslararası kuruluşlardan her yıl sistemli bir
şekilde kaynak sağlayacak şekilde organize edilmelidir.
5. Y aygın eğ itim in h e r seviyesinde ç a lışa n la rd a ve p ro je
uygulamalarında devamlılık esas olmalıdır.
6. Yaygın eğitim alanındaki çalışmalarda çevredeki yetişmiş p er
sonelden yararlanmaya öncelik verilmelidir.
7. Yaygın eğitim alanındaki eğitici personelin birbirine yakın ya da
benzer program ları verebilecek şekilde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.

XIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

KAPANIŞ KONUŞMASI

M İLLÎ EĞİTİM BAKANI
AVNİ AKYOL’UN
XIII. M İLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KAPANIŞ KONUŞMASI

X III.M illî Eğitim Ş ûrası’nın çok değerli üyeleri, m üşahitleri,
misafirler, basınımızın ve T R T ’n'in değerli temsilcileri; yaygın eğitim
konusunda düzenlenen -ilk defa düzenlenen- XIII.Millî Eğitim Şûrası
çalışmalarını bugün şu anda tamamlamış bulunuyoruz.
Bu Şûra’da , ülkemizin her yanından politikacılar, bilim adamları,
yöneticiler, uzmanlar, öğretmenler, uygulayıcılar, bir araya geldiler.
Birbirlerini daha yakından tanıma, anlaşma, konuşma, bilgilerini ve
tecrübelerini birbirlerine aktarma, paylaşma ve fikir alışverişi yoluyla
bunlardan karşılıklı olarak yararlanm a imkânı ve fırsatı bulduk.
Genel Kurul ve Komisyonlarda 5 gün çok sabırlı, çok sıkı, fedakâr
ve ve içten çabalarla kendilerini Şûraya verdiler.
Yaygın eğitim hizmetlerinde karşılaştığımız temel sorunlarımızın
b e lirlen m esin d e değerli k atk ılard a bulundunuz. Bu so ru n ların
çözüm üne yönelik o larak geliştirilen tekliflerle, bundan sonraki
çalışm alarım ıza ışık tuttunuz, heyecanımızı tazelediniz, azmimizi,
kararlılığımızı pekiştirdiniz, güçlendirdiniz.
XIII.Millî Eğitim Şûrası Komisyonlarında görev alan Şûra üyesi ve
müşahit arkadaşlarımızın hazırladıkları raporlarda yer alan ve Genel
Kurul toplantılarında yaptıkları konuşmalarından ortaya çıkan ve tas
vibinizden geçen çok sayıda, çok değerli, ülkemizin şartlarına uygun
görüş, teklif ve tavsiyelerle hepsini şu anda şu kadar kısa zamanda
sıralamam, belirtmem mümkün değil. Onlar, yeni değerlendirmelerle
yayın halinde ortaya çıkacak; ama, bu fırsatlarda, konuşma aralarında

428

XIII. Millî Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim-

bulduğumuz imkânların ışığı altında önem ve öncelik verdiğimiz bazı
tespitlerimizi huzurunuzda kapanış konuşması vesilesiyle arz etm ek
istiyorum; kamuoyuna duyurmak istiyorum.
Tartışm alarda, konuşm alarda ortaya konduğu gibi, Cumhuriyet
Dönem inde yaygın eğitim hizmetlerinde çeşitli sınırlamalara, yetersiz
liklere rağmen, başarılı, verimli, giderek artan ve gelişen çalışmalar
yapılmıştır, hizmetler verilmiştir, yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
Eğer bugün pek çok uygulama sonuçlarından söz edebiliyorsak,
eğer bugün birbirimizin hizmetlerini, çalışmalarını eleştirebiliyorsak,
bu, bu çalışmaların varlığının işaretidir, delilidir.
Bu gelişmelerde emeği geçen, katkısı olan bütün eski Millî Eğitim
Bakanlarıfnıza, eski Millî Eğitim Müsteşarlarımıza, eski Halk Eğitimi,
Yaygın Eğitimi, Yaygın Eğitim Genel Müdürlerimize, diğer yöneticile
rimize, ilim adamlarına, bakanlık ve diğer bakanlık ilgililerine, yet
kililerine, öğretm enlere, halk eğitimcilere, köye kadar hizmet götüren
bütün uygulayıcılara minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. (Alkışlar)
K om isyon ra p o rla rın d a tartışm alard a ortaya çıkan görüşler
göstermiştir ki, yaygın eğitimde, kavram seviyesinde, akadem ik seviyede
dünyadaki gelişmelerin gerisinde değiliz. Ancak, bunları uygulamaya
dönüştürm ekte, gönlümüzce ve beklentilerimiz doğrultusunda bunları
gerçekleştirmede verimsizliklerimiz, yetersizliklerimiz var.
Yaygın eğitim alanı, bütün dünyada kavram, kapsam ve teknoloji,
term inoloji b ak ım ların d an da henüz tam bir açıklığa kavuşm uş
görünmüyor. Kavuşmamıştır. Fransa ayrı, İngiltere ayrı, Amerika ayrı.
Görüyorsunuz, çeşitli kavramlar, hatta daha yeni yeni kavramlar dahi
bu Şû ra toplantısı sırasında ortaya atıldı ve bunun gereğidir ki, bir özel
çalışma grubu oluşturmak ve kurmak ihtiyacını duyduk.
Böyle olmakla birlikte, adı ne olursa olsun, bu alanda çok çeşitli
uygulamaların bulunduğu da bir gerçek. Bu, ülkemiz için de doğru ve
geçerlidir. Ancak, yaygın eğitim e ilişkin kavram ların tanınm ası,
kapsam ların belirlenm esi ve ülkemizin şartlarına uygun terim lerin
geliştirilmesi, yapacağım ız çalışm alarım ıza yön verm esi, birlik ve
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beraberliği sağlaması, daha verimli hizm etler üretilmesi açısından
zorunludur, büyük önem taşımaktadır.
Bilindiği gibi, çağımız, bilgi çağıdır. Bu çağın en önemli özelliği,
bilim ve teknolojinin hızlı değişmesi ve bu değişmelerin sosyal yapılara
da büyük etkilerle yansımasıdır. Bu durum, fertlerin hayatları boyunca
sürekli eğitimlerini gerektirmekte, örgün eğitim kurumlarında çocuk ve
g e n ç le re v e rile n eğitim , o n ların h ay a tta k arşılaştık ları eğitim
ihtiyaçlarını karşılam akta, bilindiği gibi, çok açık ve seçik olarak
belirtildiği gibi, yetersiz kalm aktadır. Bazı alanlarda da geçersiz
kalmaktadır. Bu eksiklik, yaygın eğitim yoluyla ancak giderilebilir.
Ayrıca, yaygın eğitim hizmeti götürülecek kitleler, toplumun büyük
bir kesimini kapsam akta, oluşturmaktadır. Bu kadar kapsamlı sürekli
bir eğitimin sadece Millî Eğitim Bakanlığının tekelinde, yönetiminde
gerçekleştirilm esinin m üm kün olamayacağını, açış konuşm asında,
sözlerimin başında arz etmiştim; ama aynı görüşü, Şûra üyelerinin
paylaşmış olmasından, bu görüşte birleşmiş olmasından büyük bir m ut
luluk duyduğumu, özellikle arz etm ek istiyorum.
Bütün örgün eğitim kurumlarının asıl görevlerinin yanında yaygın
eğitim a la n ın d a da h izm et v e rm e le ri ve yaygın-örgün eğitim
k u ru m la rın ın m ev cu t k ay n a k la rın ı en rasy o n el şekilde o rta k
kullanmaları gözükmektedir.
Aynı şekilde, aynı doğrultuda, aynı amaçta, resmî, özel, gönüllü
bütün kurum ve kuruluşların mevcut kaynaklarını seferber ederek
yaygın eğitimde rol almaları, bu alanda hizmet üretm ek üzere katkıda
bulunm aları, Türkiye’nin bugünkü gerçekleri karşısında şarttır. Bu
durum, bizim gibi kaynakları sınırlı olan ülkeler için daha da önem
kazanm aktadır. Bu gerçek, mevcut kaynakların etkili bir şekilde
kullanılması, yeni kaynakların yaratılması, hizmette birliğin, bütünlüğün
sağlanması, israfın önlenmesi için ülke genelinde ve mahallî seviyede
sektörlerarası, kurumlar, kuruluşlararası, koordinasyon ve işbirliğini
kaçınılmaz hale getirmiştir. Şüphesiz, bütün bu çalışmaların, millî
eğitimin tem el am aç ve ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi ve
yürütülmesinin sağlanmasından ve ayrıca diğer kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyon ve işbirliğinin yerine getirilmesinden, bunların

430

XIII. Millî Eğitim Şûrası-Yaygın Eğitim-

denetim ve gözetiminden, Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece Millî Eğitim
Bakanlığı sorum ludur ve yetkilidir.
Şûra çalışmalarımızda ortaya konulduğu gibi, yaygın eğitim hizm et
lerinin organizasyon, yönetim ve plânlaması, program, finansman ve
uygulamaları yönlerinden, örgün eğitimden farklı özellikler taşıdığı,
taşım akta olduğu bir gerçektir. Bu sebeple de, yaygın eğitim alanında
özel ihtisas sahibi ve tecrübe birikimi olan çekirdek bir kadroya ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir.
Yaygın eğitim çalışm alarım ızın bu anlayışla bazı konularda,
özellikle önem verilecek konularla ilgili görüşlerimi arz etm ek is
tiyorum. Öncelik vermek istediğimiz bu kadar çalışma arasında bunlar
yazılıncaya kadar, bunların yazılı kitap haline getirilmesini beklemeden,
bu kapsam içinde öncelik vermeyi düşündüğümüz işleri, konuları bil
gilerinize, takdirlerinize arz etm ek istiyorum.
Lise m ezunu olup, bir yüksek öğretim program ına giremeyen
çocuklarımızın durumu, bugün için millî eğitim açısından Türkiye’nin ve
Millî Eğitim Bakanlığı’nın baş sorunu, baş konusudur. (Alkışlar)
Bu yönde başlatılan bir proje, Bakanlığımızca başlatılan bir proje,
proje haline getirilen ön hazırlıklar çerçevesi içinde bu çocuklarımızın,
en az birer yıllık eğitim-öğretim ve yönlendirme ile bu çocuklarımızın
tüm üne meslek kazandırma çalışmalarına derhal başlayacağız.
Ayrıca,bu m aksatla kamu ve özel sektöre ait fabrikalardan ve
işletmelerden atıl kapasitede olanların tümünden, birer yaygın eğitim
merkezi olarak kullanılmaları ve bunlardan yararlanm aları için derhal
ilgili bakanlıklarla, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girişeceğiz.
(Alkışlar)
XIII.M illî Eğitim Şûrası’ndaki yaygın eğitimle ilgili çalışmalar,
hazırlıklar, görüş teklif ve tavsiyelerinin ışığı altında, Yaygın Eğitim
Enstitüsü dışında daha geniş kapsamlı, çok boyutlu ve çok amaçlı bir
kurum a olan bir ihtiyacı da benim açımdan ortaya koymuştur. Bunun
için, batıda örnekleri olduğu gibi, bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla,
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sanayiin en yoğun olduğu, gelişmiş olduğu İstanbul’da, dünyadaki
örneklerine benzer şekilde çok amaçlı, yaygın eğitim merkezi kurulması
çalışmalarına, proje geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
Yaygın eğitim, esnek ve dinamik yapısı sebebiyle, toplumun ve
fertlerin sürekli değişen eğitim ihtiyaçlarına anında, zamanında cevap
vererek, yeni yaklaşımlar geliştirmesine imkân sağlamaktadır bilindiği
gibi. Bu, bu Şûra’da da ortaya çıkmıştır.
Ü niversiteler, bu yaklaşım ları üretm e, denem e, uygulama ve
geliştirme potansiyeline sahip en üst öğretim kurumlarımızdır. Bu
konuda, üniversitelerle Millî Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği yapmasına ve
bugün yapm akta olduğu işbirliğini daha çok geliştirmesine ve özellikle
yaygın eğitim alanına kaydırmasına ve özellikle meslekî teknik eğitim
alanında yoğunlaştırm asına büyük ihtiyaç vardır ve bu yöndeki
çalışmaları da geliştirmeye çalışacağız.
Bir vesileyle arz ettiğim gibi, bu yönde ilk defa bütün eğitim
fakültelerimize, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda ek tahsisat alınmıştır
12 milyar civarında, her fakülteye de 500’er milyon lira tahsis edilmiştir.
A yrıca, ö n celik verdiğim iz bir konu o lara k arz ediyorum :
Öğretmenlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturma, temel ihtiyaçlarını
imkânlar oranında, sağlayabildiğimiz kaynaklar oranında karşılama ve
onları toplumda layık olduğu yere ulaştırma amacıyla başlattığımız millî
eğitim seferberliği çalışmalarında gerçeği söylemek gerekirse, arasıra
fırsat buldukça arz ettiğim gibi, çok olumlu ve sevindirici sonuçlar
aldığımızı tekrar bilgilerinize ve takdirlerinize sunmak istiyorum.
Bir yandan bu seferberlikle ilgili çalışmalarımıza devam ederken,
şimdi de bu Şûra’dan aldığımız heyecan ve güçle, bir yaygın eğitim
sefe rb erliğ i b aşlatm an ın kaçınılm az olduğuna inanıyorum . Bu
seferberliğin ilk adımı, şüphesiz bütün vatandaşlarımızı okur-yazar hale
g etirm ek , b ir insanın hem cahil, hem hür olm asının m üm kün
olamayacağı gerçeğinden hareket ederek, ülkemizde cehaletin mutlaka
ortadan kaldırmak ve A tatürk’ün işaret ettiği ve ifadesiyle bu ayıptan
kurtarm ak için bütün imkânlarımızı, kaynaklarımızı seferber edeceğiz:
bu azimde ve karardayız. (Alkışlar)
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Millî eğitim politikamızın temeli, çeşitli vesilelerle kamuoyuna çok
açık ve seçik hatlanyla yanlış anlaşılmayacak biçimde arz ettiğim gibi,
her şeyden önce, akla, bilime ve sevgiye dayalı olacaktır. Bu temelin
üzerinde A tatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâplarının ışığı altında millîlik,
çağdaşlık, lâiklik ve demokratiklik, vazgeçilmez ana ilkelerimiz, temel
ilkelerim iz o larak titizlikle korunacak ve aynen uygulanacaktır.
(Alkışlar)
Millî ve m anevî değerlerim iz çerçevesinde de iyilik, güzellik,
d o ğ r u lu k ve s o r u m lu lu k d u y g u s u ve b ilin c iy le , b ilin c in i
kazandıracağımız davranışlar ve erdem ler olarak geliştirmeye özen
göstereceğiz. (Alkışlar)
B ütün bu çalışm alarım ızda, yine sizlerden yardım isteyeceğiz
şüphesiz; yine birlikte olacağız. İhtisas Komisyonları, araştırm a ve
çalışma grupları oluşturarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz, o kadar
büyük kitleler halinde olmasa da, gruplar, topluluklar halinde olmasa
da, çalışmalarımızın her safhasında, göreve başladığımdan beri yaptığım
gibi, sîzlerle birlikte olmaya, sîzlerle birlikte çalışmaya, içinizde ve
yanınızda olmaya büyük özen göstereceğimi; bunun, aslında hayatım
boyunca değişmez bir karakterim olduğunu, çalışma ilkem olduğunu,
özellikle bu vesileyle tekrar arz ediyorum.
Bu Ş û ra ’da olduğu gibi, h er zam an değerli yardım larınızı
esirgem eyeceğinize yürekten inanıyorum ve bundan öncekilerde
ol iduğu gibi, bugün için de çok seçkin topluluğunuza, hocalarıma,
bilim adamlarına, öğretm enlere, öğretm en arkadaşlarım a, yöneticilere,
m isafirlere , tü m ü n ü ze şü k ran larım ı, sevgilerim i ve saygılarım ı
sunuyorum.
Şûra hazırlıklarında sîzlere sunulan dokümanların hazırlanmasında
görev alan üniversite öğretim elem anlarına, bakanlık m ensubu
arkadaşlarıma, diğer bakanlık ve kurumlarla özel ve gönüllü bütün
kuruluşların yetkililerine teşekkür ediyoruz.
Sîzleri 5 gün süren Şûra çalışmaları sırasında, rahat ettirmeye özen
gösterdik. Amacımız, niyetimiz oydu; ama, bu arada çeşitli aksaklıklar
olduğunu gördük, yaşadık. Bunlar için hepinizden özür diliyorum. Olan-

XIII. Millî Eğitim Şûrası-Yaygm Eğitim -

433

lar için teşkilât olarak özür diliyorum. (A lkışlar) Ve bizleri hoş
görmenizi diliyorum. Hepinize değerli katkılarınız ve çalışmalarınızda
gösterdiğiniz üstün sorumluluk duygusu, üstün katkılar için hepinize en
derin en içten ve sürekli şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Bu
Şûra’nın yaygın eğitim yoluyla vatanımıza, milletimize, demokrasimize,
insanlığa, bizi biz yapan bütün değerlere, inançlara ve ideallere hayırlı,
yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

ŞÛRA ÜYELERİ
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A. T A B İÎ Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)
Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Doç. Dr. Nihat B İLG EN

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

2

Şener B İR SÖ Z

Müsteşar Vekili

3

Altan A T E Ş

Müsteşar Yardımcısı

4

Erdoğan Ü N V E R

Müsteşar Yardımcısı

5

İhsan Ö Z Ç U K U R L U

Müsteşar Yardımcısı

6

Dr. Yusuf EK İN C İ

Müsteşar Yardımcısı

7

Ömer O K U T A N

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

8

Orhan Ç A K IR O Ğ L U

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

9

Ahmet SE V G İ

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

10

Güler Ş E N Ü N V E R

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

11

Hamdi B İN A Y

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

12

Nazım İrfan T A N R IK U L U

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

13

Ezdihar K A R A B U L U T

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

14

Dr. Hüseyin A Ğ C A

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

15

Ömer Ö Z Ü D U R U

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

16

Prof.Dr. Abdurrahman G Ü Z E L

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

17

Prof.Dr. Kazım Yaşar
KOPRAMAN

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

18

Ahmet E R D O Ğ A N

T.T.K. Temsilci Üye
(Çıraklık ve Yaygın Eğ. Genel Müdürü)

19

Abdulkadir T Ü R K M E N

T.T.K. Temsilci Üye
(Orta Öğretim Genel Müdürü)

20

Mehmet İY İG Ü N

T.T.K. Temsilci Üye
(Erkek Teknik Öğ. Genel Müdürü)

21

Celal U R A L

Teftiş Kurulu Başkanı

22

Cemil Ç E TİN

Araş.

23

Necati C A N C IE R

1. Hukuk Müşaviri Vekili

Plan,

ve

Koord.

Krl.

Başkanı
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T A B İÎ Ü Y E L E R
Sıra
No

1

(Diğerleri)

A D I VE S O Y A D I

Prof. Dr. İhsan D O Ğ R A M A C I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
Beytepe / A N K A R A

2

Prof.Dr. Zeynep K O R K M A Z

Beytepe / A N K A R A

•

3

Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili

Uygur T A Z E B A Y

Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili
Beytepe / A N K A R A

4

Prof. Dr. Suat İLH A N

Atatürk

Kültür

Kurulu Başkanı
5

Prof. Dr. Utkan K O C A T Ü R K

Dil

ve Tarih Yüksek

ANKARA

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
ANKARA

6

Prof. Dr. Haşan ER EN

Türk Dil Kurumu Başkanı

ANKARA

7

Prof. Dr. Yaşar Y Ü C E L

Türk Tarih Kurumu Başkanı

ANKARA

8

Ord.Prof. Aydın S A Y IL I

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı .
ANKARA

9

Kerim Aydın E R D E M

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
Genel Müdürü

ANKARA

_________________________________________
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S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Yrd.Doç.Dr. Gönül G Ö K T E K İN

Kız

2

Halil H A Y IT

Din Öğretimi Genel Müdürü

3

Ekrem Y A N G IN

İlköğretim Genel Müdürü

4

Ahmet B E D Ü K

Hizmet—içi Eğitim Dairesi Başkanı

5

İrfan Ç İF T Ç İ

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

6

A. Haydar S IL D IR O Ğ L U

Özel Eğ. ve Reh. Dairesi Başkan Vekili

7

Cevdet C E N G İZ

Bakanlık

8

Yusuf G Ü L M E N

Bakanlık Başmüfettişi

9

Ahmet İNCE

Bakanlık

10

Necdet S A K A O Ğ L U

Bakanlık Başmüfettişi

11

Turgut A K A N

İstanbul Millî Eğitim Müdürü

12

Esat SA Ğ C A N

Ankara Millî Eğitim Müdürü

13

M.Necmi Y A Z IC IO Ğ L U

Bursa Millî Eğitim Müdürü

14

Cemalettin D E D E B E Y O Ğ L U

Bolu Millî Eğitim Müdürü

15

Abdurrahman Y IL D I Z

Diyarbakır Millî Eğitim Müdürü

16

Fevzi B U D A K

Erzurum Millî Eğitim Müdürü

17

Merdan T U FA N

İsparta Mi IH Eğitim Müdürü

18

Muammer Ş A N L I

İzmir Millî Eğitim Müdürü

19

T. Yücel Ç U H A C I

Malatya Millî Eğitim Müdürü

20

Hasbi K IY A K L I

Nevşehir Millî Eğitim Müdürü

21

i A. Yaşar B A Y R A M O Ğ L U

Teknik

Öğretim

Genel

Başmüfettişi

Müdürü

ANKARA
İZ M İR

Başmüfettişi

ANKARA
İZ M İR

Rize Milli Eğitim Müdürü

22

Selahattin Ö Z D E M İR O Ğ L U

Sakarya Millî Eğitim Müdürü

23

Bener Ç O R D A N

Trabzon Millî Eğitim Müdürü

24

Ramazan D U R SU N

Van Millî Eğitim Müdürü

25

Tarık K IL IÇ A R S L A N

Adana—Kadirli İlçe Millî Eğitim Müdürü

26

Mithat E M R A H

Bitlis-Tatvan İlçe Millî Eğitim Müdürü

27

M. Zeki Ç IĞ

Balıkesir-Gönen İlçe Millî Eğ. Müdürü

28
29

Ebubekir K A R A T A Ş
Yılmaz A K Ç Ö L T E K İN

Edirne—Enez İlçe Millî Eğitim Müdürü
Erzincan—Tercan

İlçe

Millî Eğ.Müdürü
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B.

S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

30

Eyüp Ö ZC A N

Eskişehir İnönü İlçe Millî Eğitim Müdürü

31

Ali K İL İN Ç

Hatay-Reyhanlı

32

Osman K IL IÇ

Kırşehir—Akpınar İlçe Millî Eğ.Müdürü

33

Mehmet CAN

Kocaeli-Körfez

34

Mustafa B U Ğ D A Y

Konya—Çumra İlçe Millî Eğitim Müdürü

35

Cemal G E N C E R

Kütahya- Tavşanlı İlçe Millî Eğ. Müdürü

36

M. Salim URAN

Mardin -Midyat

37

Haşan Ç A K M A K

Ordu — Fatsa

38

Hüseyin K E S K İN

Tekirdağ —Hayrabolu İlçe Millî Eğ.Md.

39

Mehmet C E Y L A N

Siirt—Eruh

40

Fayık D E M İR T A Ş

Yaygın Eğitim Ens. Müdür Vekili

41

Selim Y A N G IN

Boğazlıköyü İlkokulu Müdürü
Pazar / R İZE

42

Latif K A Y A

Çavuşköyü İlkokulu Müdürü

İlçe

İlçe

İlçe

İlçe

Millî

Millî

İlçe Millî

Eğ.Müdürü

Eğ.Müdürü

Eğ. Müdürü

Millî Eğitim Müdürü

Millî

Eğitim

Müdürü

Seydişehir / K O N Y A
43

Yılmaz B E K T A Ş

Bürnük Köyü İlkokulu Öğretmeni
BOLU

44

Osman A Y D IN

Karahan Koyu İikokulu Öğretmeni
D İY A R B A K IR

45

Tevfik D U Y M A Z

Esenyurt Köyü İlkokulu Müdürü
S İV A S

46

Burhanettin A S L A N

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
Yardımcısı Arpaçay / K A R S

47

Nazım Ç O Ş K U N

Uygur İlkokulu Öğretmeni
Keçiören / A N K A R A

48

İbrahim A K K A Ş

Abdurrahmanpaşa İlköğretim Okulu
Öğretmeni
KÜTAHYA

49

Hüseyin Ö Z T Ü R K

Kanuni Ortaokulu Öğretmeni
TRABZON

50

Sedat K Ü Ç Ü K

Gelincik Ortaokulu Müdürü
SİNOP

51

Hüseyin Cahit D E M İR

Mehmet Akif Ortaokulu Öğretmeni
S İİR T

Müdür
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S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Milli Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI /G Ö R EV İ /A D R E Sİ

52

Fevzi Y İĞ İT T Ü R K

İlköğretim Müfettişi
B A L IK E S İR

53

Mustafa G Ü L E R

İlköğretim Müfettişi
SA M SU N

54

İ. Yüksel D İN Ç E R

İlköğretim Müfettişi
ÇANAKKALE

55

İbrahim A R I K A N

Özel

Dersaneler

Birliği

Derneği

Bşk.

Barbaros Bulvarı Yıldız İşhanı No: 7
Kat

1-3

Beşiktaş / İST A N B U L

56

Neşe A TLI

Özel Kurslar Birliği Derneği Başkanı
Cevizlik Mah. Hüsreviye Sokak Onur
İşhanı
Bakırköy / İS T A N B U L

57

Cezmi B A Y R A M

Özel Tercüman Lisesi Bilgisayar ve
Yabancı Dil Kursları Genel Müdürü
Tercüman Tesisleri Londra Asfaltı
T o p k a p ı/İST A N B U L

58

Mehmet Ş E K E R

Özel

Motorlu

Taşıt

Sürücüleri

Kursu

Kurtuluş Mah. Deregeç Sokak No: 13
UŞAK
59

İsmail Ç E T İN

Özel

Girişim Bilgisayar Kursu Müdürü

İzmir Caddesi No: 31/15— 16 A N K A R A
60

Ali Ç E N K Ç İ

İlker

Öğrenci

Etüd

Eğitim

Merkezi

Pervane Cad. Eraslan İşhanı No: 10/1
KAYSERİ
61

Ünal Ş E N D U R

Mimar Kemal Lisesi Müdürü
ANKARA

62

Süleyman A K S O Y

Fen Lisesi Müdürü
ANKARA

63

Mehmet Ö N E R

Gazi Anadolu Lisesi Müdürü
ANKARA

64

Selahattin Y IL D I Z

Arifıye Öğretmen Lisesi Müdürü
SAKARYA
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B.

S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Milli Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

65

Haşan M Ü D E R R İS O Ğ L U

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Konak Akşam Lisesi Müdürü
İZ M İR

66

Abdulkadir Y Ö R Ü K

Anadolu Lisesi Öğretmeni
İS P A R T A

67

Cihat ER O L

Fen Lisesi Öğretmeni
ANKARA

68

Mahmut K A P LA N

Hasanoğlan

Atatürk

Öğretmen

Lisesi

Öğretmeni
ANKARA
69

Mehmet G Ü R L E R

Manisa Lisesi Öğretmeni
M A N İS A

70

Gürkan S Ö Y L E M E Z

Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmeni
ANKARA

71

Bilâl E R G Ü V E N

Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen
Lisesi Müdürü
ANKARA

72

Ahmet A Y A Y D IN

Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi Müdürü
İZ M İR

73

Turan ERG ÜN

Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi Öğretmeni
İZ M İR

74

Orhan S A V A Ş E R İ

Tophane Teknik Lisesi Müdürü
B U R SA

75

Mehmet M A Ğ D A L I

Tophane Teknik Lisesi Öğretmeni
B U R SA

76

Ahmet Ö ZE L

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
ÇANAKKALE

77

Sönmez A K B A Y

Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi Öğretmeni
İZ M İR

78

Sadık L İV

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Müdürl
İZ M İR

79

Zafer K A H R A M A N

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Öğret
İZ M İR
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S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Milli Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No
80

A D I VE S O Y A D I
Mehmet G Ü L E R

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Atatürk Yetişkinler Teknik Eğt.Mrk.Müd.
B U R SA

81

Ahmet S A L G IN

Mithatpaşa Endüstri Mes. Lis. Öğretmeni
İZ M İR

82

Haşan Ö Z P IN A R

Dikmen Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü
ANKARA

83

Ali H Ü R E R

Dikmen Mesleki Eğitim Merkezi Öğret.
ANKARA

84

Orhan A L P E R

Hürriyet

End.

Meslek

Lisesi

Müdürü

B U R SA
85

Kazım CAN

Hürriyet End. Meslek Lisesi Öğretmeni
B U R SA

86

Ahmet SÖ N M E Z

6. Akşam Sanat Okulu Müdürü
ANKARA

87

Sami Ö N A L

6.

Akşam

Sanat

Okulu

Öğretmeni

ANKARA
88

Durgül E R G E N E K O N

Mersinli Kız Meslek Lisesi Müdürü
İZ M İR

89

Ayhan K O R C U M

Karşıyaka

Kız

Mes.

Lisesi

Öğretmeni

İZ M İR
90

Saliha Ç E L E B İO Ğ L U

Mithatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdürü
Üsküdar / İSTA N B U L

91

Gönül Ş A H İN

Atatürk Kız Teknik ve Mes.Lis.Öğretmeni
ANKARA

92

Jale T A Y L A N

Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri
Hazır Giyim Meslek Lisesi Müdürü
Nişantaşı / İSTA N B U L

93

Fatma T E M E LC İ

Yenimahalle Anadolu Kız Mes.Lis. Öğret.
ANKARA

94

Nihal BO LKO L

Sabancı Anadolu Tekstil Kız Teknik ve
Meslek Lisesi A D A N A
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S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No
95

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

A D I VE S O Y A D I
Cenan B Ü L B Ü L O Ğ L U

Sabancı Anadolu Tekstil Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
ADANA

96

Hilal B A Y S A L

Kız San. Ortaokulu Müdürü
Burhaniye / B A L IK E S İR

97

Zeynep DO Ğ A N

Kız Sanat Ortaokulu Öğretmeni
Burhaniye / B A L IK E S İR

98

Yümniye A K B U L U T

100. Yıl Kız Tek. Öğr. Olgun. Enst. Md.
İZ M İR

99

Fevziye B İL G İN E R

Kız

Teknik

Öğr.Olgunlaşma

Enstitüsü

ANKARA
100

Nuran Ç E LE B İ

Pratik

Kız

Sanat

Ortaokulu

Müdürü

AFYON
101

Ülker K Ö SEO Ğ LU

Adapazarı Pratik Kız San.Ortaokulu Öğr.
SAKARYA

102

Fikret DO Ğ A N

Yenimahalle

Ticaret

Lisesi

Öğretmeni

ANKARA
103

Cemalettin K O R K M A Z

Anadolu

Otelcilik

ve

Turizm

Meslek

Lisesi Müdürü
ANTALYA
104

Zeki D E M İR T A Ş

Ticaret Lisesi Müdürü
D E N İZ L İ

105

Mehmet G Ü R A R S L A N

Sekreterlik Meslek Lisesi Müdürü
İS T A N B U L

106

B. Şeref B A B A

Sekreterlik Meslek Lisesi Öğretmeni
İST A N B U L

107

M. Kaya B A T U K

Akşam Ticaret Lisesi Müdürü
İZ M İR

108

Fahri Ç E L İK

Akşam Ticaret Lisesi Öğretmeni
İZ M İR

109

Mustafa A K SA N

Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes. Lis.
Öğretmeni
MUĞLA
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)
Sıra
No
110

A D I VE SO Y A D I
Halil G E N Ç O Ğ L U

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
İmam— Hatip Lisesi Müdürü
D E N İZ L İ

111

M. Yaşar PA K Ö Z

İmam— Hatip Lisesi Öğretmeni
Ü nye/O RDU

112

Cevdet Ç E T İN

İmam-Hatip

Lisesi (Orta kısım) Md.

İlg a z / Ç A N K IR I
113

Hüseyin Ç E T İN

İmam-Hatip Lisesi (Orta kısım) Öğret.
Lapseki / Ç A N A K K A L E

114

Mehmet D E D E

Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü
Beykoz / İSTA N B U L

115

M. Zeki A K D E N İZ

Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni
Beykoz / İSTA N B U L

116

Haşan Y IL D I R I M

Yenimahalle Körler Okulu Müdürü
ANKARA

117

Adem K E S K İN

Aydınlıkevler Körler Okulu Müdürü
ANKARA

118

Muktedir K Ü R K Ç Ü

Keçiören Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu
Müdürü
ANKARA

119

Ayşen T E C E R

Keçiören Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu
Öğretmeni
ANKARA

120

Saniye A LT AY

Ulus Öğretilebilir Çocuklar Okul Müdürü
ANKARA

121

Ayten Ö ZD E N

Ulus Öğretilebilir Çocuklar Okulu Öğret.
ANKARA

122

Mehmet Ö ZM EN

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
ANKARA

123

Nergin K A R E S İO G L U

Yahyalar İlk Alt Özel Sınıf Öğretmeni
Yenimahalle / A N K A R A

124

Hami CA N PO LA T

Aydınlıkevler
ANKARA

Sağırlar

Okulu

Müdürü
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

125

Galip DEM İ R A Y

126

Ahmet S E L Ç U K O Ğ L U

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Aydınlıkevler Sağırlar Okulu öğretmeni
ANKARA
Altındağ Ortopedik Özürlüler İlkok. Md.
ANKARA

127

Akın H İN D İS T A N

Ortopedik Özürlüler İlkokulu Öğretmeni
SA M SU N

128

Ahmet P IN A R

Eğitim

Araçları

Merkezi

ve Akşam

Sanat Okulu Müdürü
İST A N B U L
129

Mahir C İ H A N G İ R E !

Eğitim

Araçları

Merkezi

ve Akşam

Sanat Okulu Öğretmeni
AMASYA
130

İhsan K A N B E R O Ğ L U

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Md.Yrd.
Koşuyolu—Kadıköy / İS T A N B U L

131

Cevahir E R D O Ğ D U

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Öğret.
Koşuyolu— Kadıköy / İS T A N B U L

132

Ahmet Ö Z K IR L I

Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
İZ M İR

133

Serpil G Ü L E Ç Y Ü Z

Küçükçekmece Halk Eğitimi Mrk.Müdürü
İST A N B U L

134

Hatice H U R M A

Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni
E S K İŞE H İR

135

Sakine

SALAR

Halk Eğitimi Merkezi Rehber Öğretmeni
A Ğ RI

136

İsmail K O C A Ç A L IK O Ğ L U

İzzet Baysal Çıraklık Eğ.Mrk. Müdürü
BOLU

137

Mehmet A Y D IN

100. Yıl Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü
KONYA

138

Necip Saki Ö Z Ö R E N

Çıraklık

Eğitimi

Merkezi

Öğretmeni

KAYSERİ
139

Yalçın K U Ş K U

Adapazarı Çıraklık Eğitimi Mrk. Öğret.
SAKARYA
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Millî Eğitim Bakanlığından)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

140

Bekir Ö Z T E K İN

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Meslekî ve Teknik Açıköğ. Ok. Müdürü
ANKARA

141

Haşan ER

Meslekî ve Teknik Açıköğ. Ok. Öğret.
ANKARA

142

Orhan EK İN C İ

Yaygın Eğitim Enstitüsü Öğretmeni
ANKARA

YILIN

ÖĞRE TMENLERİ

1

Osman Salih R A M A Z A N O Ğ L U

Özel Ata Lisesi
Hükümet Caddesi No : 4
HATAY

2

Abdullah Şeref C A N B O L A T

Kabataş Ticaret Lisesi Müdürü
Beyoğlu / İST A N B U L

3

Esma C A N IA Z

Atatürk Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Tavşanlı / K Ü T A H Y A

4

Yaşar Abdullah A Y A Z

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
İZ M İR

1

Nihat Ö Z D E M İR

Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Murgul / A R T V İN

2

Orhan G Ü N G Ö R

Halk Eğitim Merkezi Müdürü
E S K İŞE H İR

3

Salih O K U T A N

Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Sapanca / S A K A R Y A

4

Kadir Ç A T A V

Halk Eğitim Merkezi Müdürü
KARAMAN

5

Çapan TATLI

Merkez
Kılıçarslan İlkokulu Müdürü
AKSARAY

6

Yavuz ÇO RU H

Merkez Şair Zihni İlkokul Müdürü
BAYBURT

7

Necdet TU N CEL

Merkez Atatürk Ortaokul Tarım Öğret
K IR IK K A L E
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B.

S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Milli Eğitim Bakanlığından)

Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

8

Gültekin B A Ş A K Ç I

Uşak Lisesi Almanca Öğretmeni
UŞAK

9

Zeki C E R A N

Merkez 50. Yıl Dedeman Ortaok. Öğret
KAYSERİ

10

Ahmet K A R A Ç İF

Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü
Sungurlu / Ç O R U M

11

Polat T O L G A

Merkez Efeler Lisesi Öğretmeni
A Y D IN

12

Reyhan Ö ZSÖĞ Ü T

Kız Meslek Lisesi Müdürü
B İL E C İK

13

Davut G Ö K A L P

Merkez Cumhuriyet İlkokulu Müdürü
G İR E S U N

14

Ali D E M İR

Endüstri Meslek
BURDUR

15

Durmuş K A R A B O G A Z

Barbaros Hayrettin Lisesi Müdürü
Tarsus / İÇ E L

16

Mustafa Ö ZM EN

Burç Köyü İlkokul Öğretmeni
Çamardı / N İĞ D E

17

Osman K U Ş A K O Ğ L U

Merkez Cumhuriyet İlkokulu Müdürü
TOKAT

18

Satılmış D A Ğ

Merkez Vali
YOZGAT

19

Adem KAPUCU

Eğerci Lisesi Müdür Vekili
Devrek / Z O N G U L D A K

20

Hüseyin BULUT

Merkez Hürriyet İlkokulu Md.Yrd.
T U N CE Lİ

Lisesi

Baran

Türkçe Öğret.

İlkokulu Müdürü
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Yüksek Öğretim Kurum ve Kuruluşlarından)
Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Prof.Dr. Turgut A K IN T Ü R K

(YÖK) Eğitim Komisyonu Başkanı
Bilkent / A N K A R A

2

Prof. Dr. Servet B İL İR

(YÖK) Eğitim Komisyonu Üyesi
Bilkent / A N K A R A

3
4

Prof. Dr. Sermet A K G Ü N
Prof. Dr. Yılmaz
BÜYÜKERŞEN

Ege

Üniversitesi

Rektörü

İZ M İR

Anadolu Üniversitesi Rektörü
E S K İŞE H İR

5

Prof. Dr. Arif Ç A Ğ L A R

Fırat Üniversitesi Rektörü
E L A Z IĞ

6

Prof. Dr. Orhan O Ğ U Z

Marmara Üniversitesi Rektörü
İSTA N B U L

7

Prof. Dr. Necdet SE R İN

Ankara Üniversitesi Rektörü

ANKARA

8

Prof. Dr. Ömer
KÜRKÇÜOĞLU

Ankara
Fakültesi

Bilimleri
ANKARA

Üniversitesi

Eğitim

9

Prof. Dr. Rıfat Ö NSO Y

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

10

Prof. Dr. Reşat G E N Ç

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

11

Prof.Dr.Kemal G Ü Ç L Ü O L

Orta
Doğu
ANKARA

12

Prof.Dr.Ramazan ÖZEN

Gazi Üniver. Teknik Eğitim Fakültesi
ANKARA

13

Prof.Dr. Sait S E V G E N E R

Marmara Üniversitesi Tek. Eğ. Fakültesi
İSTA N B U L

14

Prof. Dr. İnci EN G İN Ü N

Marmara Üniversitesi
İSTA N B U L

15

Prof.Dr. M. Ali K IS A K Ü R E K

Karadeniz Teknik Üniver. Eğ. Fakültesi
TRABZON

16

Prof.Dr. Mustafa A Y D IN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
MALATYA

17

Prof. Dr. Ulviye Ö Z E R

Uludağ
B U R SA

Teknik Üniv. Eğt. Fak.

Üniversitesi

Eğitim

Eğitim

Fakültesi

Fakültesi
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Yüksek Öğretim Kurum ve Kuruluşlarından)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

18

Prof. Dr. Şerif A K T A Ş

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi
ERZURUM

19

Prof. Dr. Doğan Ç A Ğ L A R

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ADANA

20

Doç.Dr. Yener G Ü L M E Z

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

21

Doç. Dr. Fersun P A Y K O Ç

Orta Doğu Teknik Üniv. Eğ. Fakültesi
ANKARA

22

Prof. Dr. Şeref K U N Ç

Fırat Üniversitesi Teknik Eğ. Fakültesi
E L A Z IĞ

23

Prof. Dr. Remzi Ö RTEN

Gazi Üniversitesi Mes. Eğitim Fakültesi
ANKARA

24

Prof. Dr. İlhan A K H U N

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

25

Doç. Dr. Mustafa ER G Ü N

İnönü
Üniversitesi
MALATYA

26

Prof. Dr. Himmet U M U N Ç

Orta Doğu Teknik Üniv. Eğ. Fakültesi
ANKARA

27

Prof. Dr. Ayla O K T A Y

Marmara Üniversitesi Eğ. Yüksek Okulu
İST A N B U L

28

Prof. Dr. Semih B Ü K E R

Anadolu Üniversitesi
E S K İŞ E H İR

29

Yrd.Doç.Dr. Sinan B O ZO K

Anadolu Üniversitesi
E S K İŞ E H İR

30

Prof. Dr. H. Sami T Ü R K

Ankara Üniversitesi
ANKARA

31

Doç. Dr. Aygen E R D E N T Ü Ğ

Bil kent Üniversitesi
ANKARA

Edebiyat

32

Doç. Dr. Rıfat O K Ç A B O L

Boğaziçi Üniversitesi
İSTA N B U L

Eğitim Fakültesi

33

Prof. Dr. Faruk İNCE

Dicle Üniversitesi
D İY A R B A K IR

Eğitim Fakültesi

Fakül.
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Yüksek Öğretim Kurum ve Kuruluşlarından)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

34

Prof. Dr.Adnan G Ü L E R M A N

9 Eylül Üniversitesi
İZ M İR

35

Prof.Dr. Mehmet D O Ğ A N

Erciyes Üniv. Fen — Edebiyat Fakültesi
KAYSERİ

36

Prof. Dr. Erdal T Ü R K K A N

Hacettepe Üniv. İki. ve İdr. Bil. Fakültesi
ANKARA

37

Prof.Dr. Haluk Y A V U Z E R

İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi
İSTA NBU L

38

Prof.Dr. Tayfun A K G Ü N E R

İstanbul Üniv. Basın Yayın Yüksek Okulu
İSTA NBU L

39

Prof.Dr. Bayram K O D A M A N

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
SA M SU N

40

Prof. Dr. Gülçin
ÇANDAROĞLU

41

42

Prof.Dr. Nizamettin
ARMAĞAN
Prof.Dr. Cemil K A R A D E N İZ

Mimar Sinan Ün. Fen- Edebiyat Fakl.
İSTANBU L
Selçuk Üniv. Mühen. Mimarlık Fakültesi
KONYA
Trakya Üniv. Fen— Edebiyat Fakültesi
E D İR N E
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Diğer Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Dr. Ali T İĞ R E L

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı
ANKARA

2

Ünal A L T IN T A Ş

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yrd.
ANKARA

3

Fikret Ü Ç C A N

Devlet Planlama Teşkilatı Sos.Plan.Bşk.
ANKARA

4

Dr. Beşir A T A L A Y

Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Plan.
Araştırma Dairesi Başkanı
ANKARA

5

İsmail K A R A M A N

Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Plan.
Araştırma Dairesi Başkanı
ANKARA

6

Sıddık E N SA R İ

7

İbrahim Y U R T

Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Plan.
Ücret ve Gelir Dairesi Başkam
ANKARA
Devlet Planlama Teşkilatı Eğ. Sektörü
Uzmanı
ANKARA

8

Doç.Dr. İsmail B İR C A N

Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Sektörü
Uzmanı
ANKARA

9

Mustafa D E M İR E Z E N

Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Sektörü
Uzmanı
ANKARA

10

Muhsin D E M İR E L

11

İlyas Ç A K I R

Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Sektörü
Uzmanı
ANKARA
Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Sektörü
Uzman Yrd.
ANKARA

12

Orhan A K A

Büyükelçi - Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkan Yardımcısı
ANKARA

13

Hilmi İS M A İL O Ğ L U

Başbakanlık Türk Standartları Enstitüsü
Genel Sekreteri
ANKARA

____________________________ I

.
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Diğer Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

14

Kemal K A M İL O Ğ L U

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müd.
ANKARA

15

Tevflk S A R P K A Y A

Başbakanlık Gençlik ve Spor Gn.Md.Yrd.
ANKARA

16

Mevlüt S E L E K

Devlet Bakanlığı - Müşavir
ANKARA

17

Gürol B İL G İN

Devlet Bakanlığı Seka Genel Müdürlüğü
Selanik Cad. No: 5 Kızılay / A N K A R A

18

Nevzat K Ü T Ü K

Devlet Bakanlığı Seka Genel Müdürlüğü
Satış Daire Başkanlığı Pazarlama Müdürü
İZM İT

19

T. Turgut

Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı
ANKARA

20

Tülây E R A S L A N

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü
ANKARA

21

Kıır.Alb. Altan P E R İN Ç E R K

Milli Savunma Bakanlığı Pl. P. ve AND.
Dai. Bşk. Harita Genel Komutanlığı
ANKARA

22

Miih.Bnh Erol E R K A Y A

Milli Savunma Bakanlığı Pi. P. ve AND.
Dai. Bşk. Harita Genel Komutanlığı
ANKARA

23

Dursun Ali Ş A H IN

İçişleri Bakanlığı
ANKARA

24

Salih TUZCU

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Md.lüğü
Eğitim Dairesi Başkanı
ANKARA

25

Prof.Dr. Orhan M O R G Ü L

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müst. Yrd.
ANKARA

26

Emel S E Y H A N

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kont. Genel Md.lüğü Eğ. Dai. Bşk.
ANKARA

27

Fikret Ö Z E R

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mesleki
Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı
ANKARA

U Y SA L

Eğitim

Dai.

Bşk.
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Diğer Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

28

H. İbrahim B E C E R

Sağlık Bakanlığı Sağ. Eğ. Genel Md.V.
ANKARA

29

Dr. Muzaffer K E Ç E C İ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğ.Gn.Md.Yrd.
ANKARA

30

Yüksel D İN Ç E R

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ANKARA

31

Berki Ş A H İN

Ulaştırma Bakanlığı Eğ. Dairesi Başkanı
ANKARA

32

Akın Ş E H İR L İO Ğ L U

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Teşkilatlanma ve Destekleme Gn.Md.lüğü
Eğ. ve El Sanatları Dairesi Başkanı
ANKARA

33

Enver Ö N A L A N

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Teşkilatlanma ve Destekleme Gn.Md.lüğü
Yayım Dairesi Başkanı
ANKARA

34

Ayhan D E M İR A L P

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
S.S.K. Genel Md. lüğü- Sağlık Mes.Lisesi
Müdürü
Silahtar Cad. No: 108
Yenimahalle / A N K A R A

35

Nuray M U TLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
S.S.K. Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek
Lisesi Müdürü
Buca / İZ M İR

36

Bülent Ö ZE SE N

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürü
ANKARA

37

Uğur DEMİ RÖ RS

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Küçük Sanatlar Dairesi Başkanı
ANKARA

38

Demir Kaya A C A R

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi Başkanı
ANKARA
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Diğer Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

39

Tülây A Ğ A R

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TE K Genel Müdürlüğü Eğ. Dai. Başkanı
ANKARA

40

Yaşar D O R U K

Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı
ANKARA

41

Kamil T O Y G A R

Kültür Bakanlığı
Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanı
ANKARA

42

Vildan Y Ü K S E L

Turizm Bakanlığı
Eğitim Dairesi Bşk.lığı Yay. Eğt.Şb. Md.
ANKARA

43

Kur.Alb.Hidayet A K S O Y

Genel Kurmay Başkanlığı
Eğitim Dairesi Ak. San. Ok. Şube Müdürü
ANKARA

44

Kur.Yarbay Erdal G E D İK

Genel Kurmay Başkanlığı
Eğitim Dairesi Eğt. Kurs.Ş.Eğt.PI. Şb.
ANKARA

45

Füsun A R S L A N T O S U N

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Tİ Bşk.lığı
İsmet İnönü Bulvarı Mersin Sokak A R G E
Karşısı
ANKARA

46

Dr. Mesut Ö ZG EN

TRT Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi Başkanı
ANKARA

47

Osman Ü N T Ü R K

Basın - Yayın Enformasyon Gn. Md.lüğü
Foto - Film Şube Müdürü
ANKARA

48

Ercan SAN

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
ANKARA

49

Prof. Dr. Yaşar H O N D U R

T Ü B İT A K Bilim Adamı Yetiştir. Grubu
Yürütme Komitesi Sekreteri
İstanbul Cad. No: 88
İskitler / A N K A R A
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B. S E Ç İM L E G E L E N Ü Y E L E R (Diğer Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

50

Turgut ER

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi
Karanfil Sokak No: 42
Kızılay / A N K A R A

51

Recep B İL G İN E R

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkan V.
Türkocağı Caddesi No: 1
Cağaloğlu / İS T A N B U L

52

Melih Y A L M A N

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı A.
Billur Sokak 33/4 (Hilton Oteli Karşısı)
Kavalkıdere / A N K A R A

457

XIII.Miltî Eğitim Şûrası - Yaygın Eğitim

C.

D A V E T L İ Ü Y E L E R (Milli Eğitim Eski Bakanları)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Prof. Dr. Orhan O Ğ U Z

Marmara Üniversitesi Rektörü
İSTA N B U L

2

Şinasi O R E L

Bağdat Cad. 252/1 Daire 10
Göztepe / İSTA N B U L

3

İsmail A R A R

Billur Sokak No: 19/8
Kavaklıdere / A N K A R A

4

Prof. Dr. Sebahattin Ö Z B E K

Mebusevleri İller Sokak No: 27
ANKARA

5

Prof. Dr. Safa R E İS O Ğ L U

Ethem Efendi Caddesi 2/2
Kuşoğlu Apt. Daire : 24
Erenköy / İS T A N B U L

6

Ali Naili E R D E M

Ahmet Mithat Efendi
Çankaya / A N K A R A

7

Nahit M E N T E Ş E

Yıldıztepe Blokları 6. Blok No: 42
Emek / A N K A R A

8

Necdet U Ğ U R

Ataköy 2. Kısım K. 35 Daire : 32
Ataköy / İSTA N B U L

9

Haşan S A Ğ L A M

Harp Akademileri Sitesi E Blok No: 104
Zincirlikuyu / İST A N B U L

10

M. Vehbi D İN Ç E R L E R

Yüksel Sitesi B Blok No: 25
Bahçelievler / A N K A R A

11

Metin E M İR O Ğ L U

Yüksel Sitesi B Blok No: 13
Bahçelievler / A N K A R A

12

Haşan Celal G Ü Z E L

Gaziantep Milletvekili T.B.M.M.
ANKARA

Sokak No: 24/7
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C.

D A V E T L İ Ü Y E L E R (Diyanet İşleri Başkanı ile Devlet Personel Başkanı)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Prof. Dr. M. Sait Y A Z IC IO Ğ L U

Diyanet İşleri Başkanı
ANKARA

2

Ahrrtet Ş A Ğ A R

Devlet Personel Başkanı
ANKARA
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C. D A V E T L İ Ü Y E L E R (Milli Eğitim Eski Müsteşarları ile
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanları)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Nuri K O D A M A N O Ğ L U

Başbakanlık Müşaviri
ANKARA

2

Ferit S A N E R

Kantarcı Rıza Sokak 2/2 Daire
Feritbey Apt.
Erenköy / İS T A N B U L

3

Hüsnü C IR IT L I

Atatürk Bulvarı İller Bankası
Blokları 243/A No: 52
Kavaklıdere / A N K A R A

4

Dr. Mehmet Ö N D E R

5

Abdullah N İŞ A N C I

Ant Sokak Kavaklı Apt. No : 28/21
Çankaya / A N K A R A
Tunalı Hilmi Cad. No: 59/17
Kavaklıdere / A N K A R A

6

A. Nihat A K A Y

Mühürdar Köşkü Samandra Cad. No: 30
Y a k a c ık /İS T A N B U L

7

Dr. Abdurrahman D E M İR T A Ş

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 67/13
Maltepe / A N K A R A

8

Dr. İlhan Ö Z D İL

Özveren Sokak No: 39/10
Demirtepe / A N K A R A

9

Prof. Dr. Cevat A L K A N

Ankara Üniv. Eğitim Bilim. Fakültesi
ANKARA

10

Cezmi B İR EN

Milli Eğitim Müdürlüğü Eliyle
İSTA N B U L

11

Bahir S O R G U Ç

İleri Sokak No: 15/5
Anıttepe / A N K A R A

12

Prof. Dr. Cemil K IV A N Ç

Devlet Bakanlığı Müşaviri
ANKARA

13

Doç. Dr. İhsan S E Z A L

Gazi Üniversitesi İkt. ve Tic. Bil.Fak.
ANKARA

14

Zekâi B A L O Ğ L U

Kantarcı Sokak Feritbey Apt. No: 2/2
Erenköy / İS T A N B U L

15

Prof.Dr. Galip K A R A G Ö Z O Ğ L U Ege Üniversitesi Buca Eğ.Fak. Dekanı
İZ M İR

16

Fehmi A R A B A C IO Ğ L U

Tirebolu Sokak No: 36/16
Yukarı Ayrancı / A N K A R A

12

Koop.
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D A V E T L İ Ü Y E L E R (Milli Eğitim Eski Müsteşarları ile
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanları)

Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

17

Emin S A Ğ L A M E R

Ömür Sokak Filiz Apt. No:
Aşağı Ayrancı / A N K A R A

18

S. Gürkan T E K İN

Y Ö K Denetleme Kurulu Üyesi
Bilkent / A N K A R A

19

Mustafa T U R H A N

Devlet Bakanlığı Müşaviri
ANKARA

30/3
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C. DAVETLİ Ü YELER (Kamu <urumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sendikalar
ve Diğer Kamu Özel Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Dr. Halit K A R A

Başbakanlık Çevre Müsteşarı
ANKARA

2

M. Nuri A R S L A N

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü
ANKARA

3

Osman Ö Z B E K

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
İzmir Caddesi No: 24
K ız ıla y / A N K A R A

4

Hüsamettin T İ Y A N Ş A N

Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları
Konfederasyonu Başkanı
Meşrutiyet Caddesi No: 20/13 Kat: 7
Kızılay / A N K A R A

5

Alper A K T A N

Mülkiyeliler Birliği Derneği
Konur Sokak No: 1
K ız ıla y / A N K A R A

6

Aytaç D U R A K

Türk Belediyecilik Derneği Başkanı
Mithatpaşa Caddesi 45/2
Yenişehir / A N K A R A

7

Prof. Dr. Rüştü Y Ü C E

Türk Eğitim Derneği Başkanı
Ziya Gökalp Caddesi No: 48/C
ANKARA

8

Hüsnü P O Y R A Z

Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı
Mithatpaşa Caddesi No: 39/A
K ız ıla y / A N K A R A

9

Sakıp SA B A N C I

T U SİA D Başkanı
Cumhuriyet Caddesi 233/9
Ferrah Apt.
Harbiye / İST A N B U L

10

Dr. Kemal D E M İR

Kızılay Derneği Başkanı
Karanfil Sokak No: 7
Yenişehir / A N K A R A

11

Ali Ç O Ş K U N

12

Şevket Y IL M A Z

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Atatürk Bulvarı No: 149
Bakanlıklar / A N K A R A
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Başkanı ( T Ü R K - İŞ )
ANKARA

Başkanı
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C. DAVETLİ Ü YELER (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sendikalar
ve Diğer Kamu özel Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

13

Refik B A Y D U R

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas
yonu Başkanı ( T İS K )
ANKARA

14

Uğur D Ü N D A R

15

Haşan P U LU R

Yazar - Hürriyet Gazetesi
İS T A N B U L
Yazar - Milliyet Gazetesi
İS T A N B U L

16

Ahmet K A B A K L I

Yazar — Tercüman Gazetesi
İS T A N B U L

17

Şahin A L P A Y

Yazar - Cumhuriyet Gazetesi
İS T A N B U L

18

Güneri C İV A O Ğ L U

Yazar-Sabah Gazetesi
İS T A N B U L

19

Uluç G Ü R K A N

Yazar-Güneş Gazetesi
İS T A N B U L

20

Necati Z İN C İR K IR A N

Yazar - Günaydın Gazetesi
İS T A N B U L

21

M. Necati SE PE T C İO Ğ LU

Yazar - Türkiye Gazetesi
İS T A N B U L

22

Muammer Yaşar BO STANCI

Yazar - Yeniasır Gazetesi
Billur Sokak 33/5
Kavaklıdere / A N K A R A

23

İlhan Ç E V İ K

Yazar - Türkish Daily News
ANKARA

24

Ayçan G İR İT L İO Ğ L U

Yazar - Nokta Dergisi
Konur Sokak No: 7/4
Kızılay / A N K A R A

25

Şefik K A H R A M A N K A P T A N

Yazar-Tempo Dergisi
Cinnah Cad. No: 8/6
Çankaya / A N K A R A

26

Ömer H A T İP O Ğ LU

Yazar-Panel Dergisi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
M a lte p e /A N K A R A
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C. DAVETLİ Ü YELER (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sendikalar
ve Diğer Kamu Özel Kurum ve Kuruluşlardan)
Sıra
No
27

A D I VE S O Y A D I
Rauf İNAN

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Eğitimci - Yazar
Selanik Cad. S.S.K
Kızılay / A N K A R A

İşhanı

8.Kat

28

Hüseyin Hüsnü T E K I Ş I K

Eğitimci - Yazar
Kazım Karabekir Cad. Öğün Han Kat: 3
ANKARA

29

Rüştü Ş A R D A Ğ

Eğitimci
Mithatpaşa Cad. 731/2
İZ M İR

30

Prof. Dr. Nurettin FİD A N

Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe / A N K A R A
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C. DAVETLİ Ü YELER (Gündemdeki konularla ilgili meslekten veya meslek dışından
30 üye)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Semra Ö ZA L

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma
Vakfı Genel Başkanı
ANKARA

2

Prof. Dr. Sudi B Ü LB Ü L

Öğretim Üyesi
H.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Beytepe / A N K A R A

3

Prof. Dr. Cevat G E R A Y

Öğretim Üyesi
Kent— Koop Müşaviri
ANKARA

4

Prof. Dr. Y. Kemal K A Y A

Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve Ticari
İlimler Fakültesi Dekanı
BOLU

5

Prof.Dr. Turhan O Ğ U Z K A N

Öğretim Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi
İS T A N B U L

6

Prof. Dr. Saim KAPTAN

Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
ANKARA

7

Prof. Dr. Şükrü E L Ç İN

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Bşk.
ANKARA

8

Prof.Dr. H. Ali K O Ç E R

Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak.
ANKARA

9

Prof.Dr. Sema KUT

Öğretim Üyesi
Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Anabilim
Dalı Başkanı
Keçiören / A N K A R A

10

Prof.Dr. Eyüp İSPİR

Öğretim Üyesi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KONYA

11

Prof. Dr. Ziya B U R S A L IO Ğ L U

Öğretim Üyesi
Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi
ANKARA
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C. DAVETLİ ÜYELER (Gündemdeki konularla ilgili meslekten veya meslek dışından
30 Üye)
Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

12

Yrd.Doç.Dr. Tayyip D U M A N

Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi Mes. Eğ. Fakültesi
ANKARA

13

Yrd.Doç.Dr. Meral T E K İN

Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğ. Bilim. Fakültesi
ANKARA

14

Doç. Dr. Feyzi ÖZ

Eğitimci
18. Sokak No: 32/5
Bahçelievler / A N K A R A

15

Dr. Cavit S ID A L

Eğitimci
Y Ö K Dünya Bankası Meslek Yük. Okulu
Proj. Koordinatörü
ANKARA

16

Prof. Dr. Bozkurt G Ü V E N Ç

Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi
Beytepe / A N K A R A

17

Dr. Günseli M A L K O Ç

Eğitimci
M. Ü. Atatürk Eğitim Fak. Eğt.Bil. Bl.
İS T A N B U L

18

Dr. Ferhan O Ğ U Z K A N

UNESCO Ted Bilim Kurulu Üyesi
Atatürk Bulvarı No: 160 / 3
ANKARA

19

İlhan D Ü L G E R

Planlamacı
Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri
ANKARA

20

Prof. Dr. Haydar T A Y M A Z

Öğretim Üyesi
Ankara Üniv. Eğ. Bilim. Fakültesi
ANKARA

21

Haşan E R İŞ K O N

Yönetici
TÜ SSİD E Başkanı
P.K. 14
Gebze / K O C A ELİ

22

Prof. Dr. Nuri TORTOP

Öğretim Üyesi
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enst.
Genel Müdürü
ANKARA
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C. DAVETLİ ÜYELER ( Gündemdeki konularla ilgili meslekten veya meslek dışından
30 üye)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

23

Rıfat H A N C IL A R

Eğitimci
Tuna Cad. Halk Sokak: 13/10
Yenişehir / A N K A R A

24

Servet D E V E L İO Ğ L U

Eğitimci
Bakanlık Müşaviri
İS T A N B U L

25

Prof. Dr. Hüsnü A R IC I

Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
ANKARA

26

Prof. Dr. S. Kemal T U R A L

Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
ANKARA

27

Prof. Dr. Yahya A K Y Ü Z

Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

28

Doç. Dr. Mehmet K Ü L A H Ç I

Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

29

Prof. Dr. E. Ruhi F IĞ L A L I

Öğretim Üyesi
9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak. Dekanı
İZ M İR

30

Prof. Dr. Yahya Ö ZSO Y

Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ANKARA

XIII.Millî Eğitim Şûrası -Yaygın Eğitim

467

C. D A V E T L İ Ü Y E L E R ( 27.12.1989 tarih ve 6247 sayılı Onay gereğince)
Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Bahri Y A Z I R

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Menekşe Sokak No: 2/3
Yeşilyurt / İST A N B U L

2

Şevket G E D İK O Ğ L U

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
8. Cadde N o :3/75
Emek / A N K A R A

3

Necati M U TLU

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Sanatoryum Caddesi No: 46/8
Keçiören / A N K A R A

4

Hazım A Y A T A R

Emekli (Halk Eğitim Eski Genel Müdürü)
Milli Eğitim Müdürlüğü Eliyle
İST A N B U L

5

Lütfi U R A Z

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)

6
7

Bahattin Ö R N E K O L
Necip A Ş K I N

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
73.Sokak 6/4
Bahçelievler / A N K A R A

8

Çoşkun E R T E P IN A R

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Bahçelievler Son Durak Konak Apt.
No: 80 . A/ 9 Bahçelievler / A N K A R A

9

Sami B İL G İN

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Atatürk Bulvarı No: 243 B Blok 95
ANKARA

10

Mehmet IR M A K

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Grup Yapı Kooperatifi Evleri
Kuşadası / A Y D IN

11

Prof. Dr. İ. Ethem B A Ş A R A N

Öğretim Üyesi (Halk Eğ.Eski Gn.Md.)
Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi
ANKARA

12

Enver M E T İN E L

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
Kıbrıs Caddesi Yayla Apt. 6/15
Kurtuluş / A N K A R A

13

Bayram B A Y R A K

Emekli (Halk Eğitimi Eski Genel Müdürü)
M E SA I. Batı Sitesi No: 357
ANKARA
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C.

D A V E T L İ Ü Y E L E R ( 27.12.1989 tarih ve 6247 sayılı Onay gereğince)

Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ
Bakanlık Müşaviri (Yaygın Eğitim Eski
Genel Müdürü)
Emekli (Yaygın Eğitim Eski Gn.Md.)
Emekli (Yaygın Eğitim Eski Gn. Md.)
Kooperatif Evleri
Hasanoğlan / A N K A R A

14

Saim H E K İM O Ğ L U

15
16

Kenan K O L U K IS A
Fikret Ö Z T Ü R K

17

Fikri Y A N IK Ö M E R O Ğ L U

Bakrnlık Müşaviri (Yaygın Eğitim Eski
Genel Müdürü)
ANKARA

18

Mahmut A N K A R A

Emekli (Yaygın Eğitim Eski Genel
Müdür Başyardımcısı)
Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdür
lüğü Eliyle İZ M İR

19

Osman KAPTAN

Öğretmen (Yaygın Eğitim Eski Genel
Müdür Başyardımcısı)
Gazi Çiftliği Lisesi Öğret.
ANKARA

20

Mevlüt E R T U Ğ R U L

Emekli (Yaygın Eğ.Eski Gn.Md.Bşyrd.)
Başçavuş Sokak 34/ 14
Seyranbağları / A N K A R A

21

Haşan D U R A K S O Y

Emekli (Halk Eğitim Eski Gn.Md.Yrd.)
Beyazgül Sokak 5/13
Küçükesat / A N K A R A

22

Erkan U Ç A R

Emekli (Halk Eğ.Eski Genel Md.Yrd.)
Özel Boğaziçi Lisesi
İS T A N B U L

23

Haşan S E R İN K E N

Emekli (Halk Eğitimi Eski Gn.Md.Yrd.)
Seferhisar / İZ M İR

24

Ali Fuat A R A P K İR L İO Ğ L U

Emekli (Halk Eğitim Eski Gn.Md.Yrd.)
O R —AN Atatürk Sitesi Karaca Apt.
203/17
Çankaya / A N K A R A

25

Belkis B A L K A Ş

Emekli (Halk Eğitim Eski Gn.Md.Yrd.)
23.Sokak 3/4
Bahçelievler / A N K A R A

26

Muammer Ö Z D E M İR

Öğretim Üyesi (Yaygın
Genel Müdür Yardımcısı)
Binektaşı Sokak 27/8
Küçükesat / A N K A R A

Eğitim

Eski
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C. D A V E T L İ Ü Y E L E R (27.12.1989 tarih ve 6247 sayılı Onay gereğince)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

27

Ö. Adil O N U K

İlköğretim Müfettişi (Yaygın Eğitim Eski
Genel Müdür Yardımcısı)
Milli Eğitim Müdürlüğü
ANKARA

28

Turan K A M B E R L İ

29

Bilah Ş A H L A N

Bakanlık Müfettişi (Yaygın Eğitim Eski
Genel Müdür Yardımcısı)
Öğretmen (Yaygın Eğitim Eski Genei
Müdür Yardımcısı)
Atıfbey Ortaokulu
Altındağ / A N K A R A

30

H. Samim K ESİM

Öğretmen (Yaygın Eğitim Eski Genel
Müdür Yardımcısı) Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı

31

Tahir A R G Ü N

32
33

Zeki Ö Z K A N
Cahit Ö Z G İR A Y

Emekli (Yaygın Eğitim Eski Genel Müdür
Yardımcısı)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn.Md.Yrd.
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn.Md.Yrd.

34

Muzaffer Ö Z A Y D IN

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn.Md.lüğü
Daire Başkanı

35

İzzet Ç E V İK

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md.İüğü
Daire Başkanı

36

Mustafa C A N E L L İ

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md.İüğü
Daire Başkanı •

37

Bekir TU R G U T

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md.İüğü
Daire Başkanı

38

Sefer A P L A K

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md.İüğü
Daire Başkanı

39
40
41

Yusuf K O C A B A Ş
Şemsettin B İL G İN
Abdullah B O ZO K

Adana Halk Eğitimi Başkanı
Adıyaman Halk Eğitimi Başkanı
Afyon Haik Eğitimi Başkanı

42

Zeynel Abidin POLAT
Osman Y IL D I R IM

Ağrı Halk Eğitimi Başkanı
Amasya Halk Eğitimi Başkanı

M. Atıf A T E Ş O Ğ L U

Ankara Halk Eğitimi Başkanı
Antalya Halk Eğitimi Başkanı

43
44
45
46
47
48

Mustafa N A R
Hüseyin KU RT
İrfan O Ğ U Z
Mehmet Ö Z IŞ IK O G L U

Artvin Halk Eğitimi Başkanı
Aydın Halk Eğitimi Başkanı
Balıkesir Halk Eğitimi Başkanı
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C.

D A V E T L İ Ü Y E L E R (27.12.1989 tarih ve 6247 sayılı Onay gereğince)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

49

İsmail A K M A Z

Bilecik Halk Eğitimi Başkanı

50

Hatip UZUN

Bingöl Halk Eğitimi Başkanı

51

Faik KOÇİ

Bitlis Halk Eğitimi Başkanı

52

İsmail D E M İR E L

Bolu Halk Eğitimi Başkanı

53

Abdullah E R Ç İN

Burdur Halk Eğitimi Başkanı

54

Özgen K E S K İN

Bursa Halk Eğitimi Başkanı

55

Fatin Ari D U R H A N

Çanakkale

56

Orhan Ö Z K A N

Çankırı Halk Eğitimi Başkanı

57

Gazi Ö N E R

Çorum Halk Eğitimi Başkanı

58

Nurettin U Ç A K

Denizli Halk Eğitimi Başkanı

59

Şevket Y ÜCE

Diyarbakır

60

Ahmet A L T I N I Ş I K

Edirne Halk Eğitimi Başkanı

61

Ahmet S E V E R

Elazığ Halk Eğitimi Başkanı

62

Muzaffer C İM İN L İ

Erzincan Halk Eğitimi Başkanı

63

Ahmet A Y D IN

Erzurum Halk Eğitimi Başkanı

64

Süleyman Ş İ Ş M A N

Eskişehir Halk Eğitimi Başkanı

65

Süleyman U Ç A N

Gaziantep Halk Eğitimi Başkanı

66
67

Cafer K Ö Y M E N
Selahattin D Ö N E R

Giresun Halk Eğitimi Başkanı
Gümüşhane
Halk
Eğitimi Başkanı

68
69

Mehrali CALP
Mehmet A Y A N

Hakkari Halk Eğitimi Başkanı
Hatay Halk Eğitimi Başkanı

70

Ahmet D E M İR

İsparta Halk Eğitimi Başkanı

71

Muzaffer M O R A N

İçel Halk Eğitimi Başkanı

72

Nurdoğan İLGÜN

İstanbul Halk Eğitimi Başkanı

73

Mehmet K A R A D A Y I

İzmir Halk Eğitimi Başkanı

74

Yusuf ER G Ü N

Kars Halk Eğitim Başkanı

75

M. Saim S A Y A N

Kastamonu Halk Eğitimi Başkanı

76
77

Şahset C E R A N

Kayseri Halk Eğitimi Başkanı

Yasin Ö Z D İL

Kırklareli Halk Eğitimi Başkanı

78

Hüsamettin K A Y A

Kırşehir Halk Eğitimi Başkanı

79

Saygı Ö Z K A N

Kocaeli Halk Eğitimi Başkanı

80
81

Cemil G Ü L E R

Konya Halk Eğitimi Başkanı

Hüseyin Ö Z D E M İR

82
83

Selami T E C İM E R

Kütahya Halk Eğitimi Başkanı
Malatya Halk Eğitimi Başkanı

Mustafa PA LA

Manisa Halk Eğitimi Başkanı

84

Selahattin A K S O Y

Kahramanmaraş Halk Eğitimi Başkanı

85

Turgut S A Y G IN

Mardin Halk Eğitimi Başkanı

Halk

Halk

Eğitimi

Eğitimi

Başkanı

Başkanı
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C. D A V E T L İ Ü Y E L E R (27.12.1989 tarih ve 6247 sayılı Onay gereğince)
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

86

İsmail ŞEN

87

M. S iddik B A R İK

Muğla Halk Eğitimi Başkanı
Muş Halk Eğitimi Başkanı

88

Zeki

Nevşehir Halk Eğitimi Başkanı

89

Mehmet K A R A C A

90
91
92
93

Z.A. Daver K O L A Ğ A S IO Ğ L U
O. Naci A K
M. Adil A K G Ü N
Sabahattin G Ö K T Ü R K

Samsun Halk Eğitimi Başkanı

94

Öner E R G E N Ç

Siirt Halk Eğitimi Başkanı

95

Haşan Ali GÜL

Sinop Halk Eğitimi Başkanı

96

Vahdettin A L İM

Sivas Halk Eğitimi Başkanı

97

İsmail T E K M E N

Tekirdağ Halk Eğitimi Başkanı

98

Ahmet E R D O Ğ A N

Tokat Halk Eğitimi Başkanı

99

Y. Kenan T Ü R K E R

Trabzon Halk Eğitimi Başkanı

100

Haşan Ali Ç E L İK

Tunceli Halk Eğitimi Başkanı

101

F. Sabahattin S A N C A R

Şanlıurfa Halk Eğitimi Başkanı

102

Necati Ü N A L

Uşak Halk Eğitimi Başkanı

103

Sabahattin G Ü N D Ü Z

Van Halk Eğitimi Başkanı

104

Necati Ş A H İN

Yozgat Halk Eğitimi Başkanı

105

Necati T A R A K

Zonguldak

106

Sefa Ç A Y I R

Aksaray Halk Eğitimi Başkanı

107

Ernail A D IG Ü Z E L

Bayburt Halk Eğitimi Başkanı

108

Sami Ç IT L A K

Karaman Halk Eğitimi Başkanı

109

Mehmet PE K E R

Kırıkkale Halk Eğitimi Başkanı

Ç E K İÇ

Niğde Halk Eğitimi Başkanı
Ordu Halk Eğitimi Başkanı
Rize Halk Eğitimi Başkanı
Sakarya Halk Eğitimi Başkanı

Halk

Eğitimi

Başkanı
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

(Unesco)

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Prof. Dr. Suat S İN A N O Ğ L U

UNESCO Milli Komisyonu Başkanı
Gülten Sokak No: 48/5
Küçükesat / A N K A R A

2

Prof. Dr. Murat D İK M E N

UNESCO Milli Komisyonu Başkan Yard.
Etiler Nisbetiye Caddesi No : 17
İS T A N B U L

3

Prof. Dr. Oluş A R IK

UNESCO Milli Komisyonu Başkan Yard.
Mesa Yankı Sitesi No: 17/b—20
Biiyükesat / A N K A R A

4

Cevdet T Ü R K E R O Ğ L U

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
Kültür Bakanlığı Müsteşar Yrd. V.
ANKARA

5

Prof. Dr. Emel D O Ğ R A M A C I

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
Gülden Sok. No: 9/8
Kavaklıdere / A N K A R A

6

Prof. Cüneyt G Ö K Ç E R

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
Ant Sokak No: 15/3
Çankaya / A N K A R A

7

Prof. Dr. Osman ER SO Y

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
İzmir Cad. No: 20/29
Kızılay / A N K A R A

8

Prof. Dr. Kemal G Ü R Ü Z

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
TRABZON

9

Dr. Nurettin Y A R D IM C I

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
57. Sokak No: 7/7
Emek / A N K A R A

10

İsmet B İR S E L

UNESCO Milli Komisyonu Üyesi
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel
Müdürü
Meşrutiyed Cad.
ANKARA

11

Gaye O Y M A K

U NESCO Milli Komisyonu
Genel Sekreteri
Göreme Sokak No : 7
Kavaklıdere / A N K A R A
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

1

Dr. Mustafa Ç E T İN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü
Lefkoşe / K.K.T.C

2

Haşan Şefik A L T A Y

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Teftiş Dairesi Müdürü
Lefkoşe / K.K.T.C

3

Osman Ö ZALP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Öğretim Müdürü
Lefkoşe / K.K.T.C

4
5

Haşan Y A M A N
Prof.Dr. İlhan SE Z G İN

Emekli Erkek Teknik Öğ.Eski Gn.Md.

6

Abdullah Ç E L İK

7

Özcan TÜZÜN

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

8

Nurten T A N R IK U L U

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

9

Günay M Ü D E R R İS O Ğ L U

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

10

Zerrin TÜ ZÜ N

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

11

Müjgan D E R İC İO Ğ L U

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

12

Nebile B A K IR C I

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

13

Mahiye İY İK A N

Kız Teknik Öğretim Eski Genel Müdürü

14

Eyüp Y A Ş A R

Emekli (Tic. Tur. Öğr.Eski Gn. Müdürü
15. Sokak No : 33/11
Bahçelievler / A N K A R A

15

Kazım EKE

Emekli (Tic. Tur. Öğr. Eski Gn. Müdürü)
Kırlangıç Evleri B Blok No: 5
Emek / A N K A R A

16

Necip D E M İR

Emekli (Tic.Tur. Öğr.Eski Genel Müdürü)
1732. Sokak
Şebnem Apt. No: 7/8
İZ M İR

17

İrfan B E R K E R

18

Mustafa O R M A N

MEB Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
(Tic. Tur. Öğretimi Eski Genel Müdürü)
Emekli (Çıraklık Eğ. Eski Genel Müdürü)
Işık Sokak No: 16/5
Maltepe / A N K A R A

G.Ü. Öğr. Üyesi (Erkek Teknik Öğretim
Eski Genel Müdürü ve Müsteşar Yrd.
MEB
Başmüfettişi (Erkek Teknik Öğ.
Eski Genel Müdürü
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

19

Hüseyin A K T U Ğ

Devlet Bakanlığı Müşaviri
(MEB Eski Müsteşar Yardımcısı)

20

Hüseyin Edip USTA

21

Mehmet B A Ş H A N

Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu
Başkanı
Emekli (M EB Öz. İşi. Eski Genel Müdürü)
İlkiz Sokak No: 21 /17
Sıhhiye / A N K A R A

22

Burhan G Ö K S E L

Emekli (M EB T.T.K. Eski Başkan V.)
Meşrutiyet Cad. No: 37/6
Bakanlıklar / A N K A R A

23

Doç. Dr. Mustafa BALCI

Mesleki ve Teknik Öğretim Araştırma
ve Geliştirme Merkezi Başkanı
(M E T A R G E M )
ANKARA

24

Dr. Ahmet M A H İR O Ğ L U

Gazi Üniv. Mes. ve Teknik Eğ. Fak.
Öğretim Üyesi
ANKARA

25

Dr. Zeynep T A N A Y D IN

Gazi Üniv. Mes. ve Teknik Eğ. Fak.
Öğretim Üyesi
ANKARA

26

Erol Ö K T EM

Emekli (Erk. Tek. Öğ. Eski Gn.Md.V.)

27

Hüseyin Y A Y A

Emekli (Çıraklık Eğitimi Eski Genel
Müdür Başyardımcısı) Milli Eğitim Vakfı
ANKARA

28

Kenan O K A N

Emekli (Plan Prensipler Eski Genel Md.)

29

Ayşe Tugberk D U R S U N O Ğ L U

Emekli (Yaygın Eğt. Ens. Eski Müdürü)

30

Ömer CAN

Öğretmen (Yaygın Eğ.Enst.Eski Müdürü)

31

Müfide N İR O N

32

Nimet A R D IÇ

Köy Öğr. ile Haberleşme ve Yardımlaş
ma Derneği Başkanı
ANKARA

33

Gülten D A Ş

Türk—Amerikan
ANKARA

.KSHAİ Derneği Başkanı
ANKARA

Kadınları

Der.

Bşk.
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

34

Türkan A K SU

Türk Anneler Derneği Gn. Mrk. Başkanı
ANKARA

35

Enise A R A T

Türk Kadınlar Konseyi Başkanı
ANKARA

36

Sabahat G Ü L A Y

Türk Kadınları Kültür Der. Gn.Mrk.Bşk.
ANKARA

37

Kutsiye K A L A F A T O Ğ L U

Türk—Pakistan Kadın. Dost. Der. Bşk.
ANKARA

38

Birtan G Ö K Y A Y

Türk Üniversiteli Kadınlar Der. Ankara
Şube Başkanı
ANKARA

39

Birsen E R D E M

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bşk.
ANKARA

40

Ali Paşa A K SU

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve
Büfeciler Federasyonu Başkanı
ANKARA

41

Müslüm PEKÖ Z

Sağlık Sokak No: 36/16
Yenişehir / A N K A R A

42

Turan A K Ş E N

Avukat - Mithatpaşa Caddesi No: 36/5
Y e n işe h ir/A N K A R A

43

Eşref K IL IÇ

Uyanış Mah. 20. Sokak No: 9
Keçiören / A N K A R A

44

Muhittin B Ü Y Ü K A R S L A N

Türkiye Muhtarlar Derneği Gn. Mrk.Bşk.
Necatibey Cad. 53/6
ANKARA

45

Dr. Ömer PE K E R

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Öğretim Üyesi (TODAİE)

46

Yılmaz A Y M A N

Sınai Eğitimi Geliştirme Merkezi
(SEGEM) Abdülhakhamit Cad. No:866
Gaz Maske Fab. \trıı Mamak /A N K A R A

47

Serpil Ö Z D A M A R

48

Şenez E R Z İK

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
Genel Sekreter Vekili
Futbol Federasyonu Başkanı
İSTA NBU L
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

49

Ali E R K A N

Eğitimci - Meslek Eğitim Vakfı Koordi
natörü
Kazım Karabekir Paşa Sok. No: 17/30
Erenköy / İS T A N B U L

50

Kazım Ç O M A K

Mesleki Eğitim Vakfı Genel Sekreteri
Abideyi Hürriyet Cad. Mecidiyeköy No:
268 Boytaş Han Kat : 4—5
Şişli / İS T A N B U L

51

Prof. Dr. Oğuz BO RA T

Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme
Komitesi Üyesi
İstanbul Cad. No: 88
İskitler / A N K A R A

52

Prof. Dr. Hikmet Ü Ç I Ş I K

Marmara Bilimsel ve Endüstri Araştırma
Merkezi Müdürü
P. K. 21
Gebze /.KOCAELİ

53

Ekrem Ö ZG E N

Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekre
terliği 1. Müşaviri
ANKARA

54

Ülgen E R G Ü D E R

Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi Bşk. V
ANKARA

55

Gülseren K A R A K Ö S E

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
M.T.A. Genel Md. Eğitim Şube Müdürü
ANKARA

56

Basri K A B A S O Y

Adalet Bakanlığı Adalet Meslek Lisesi
Müdürü
ANKARA

57

Kamil B A Y K A R A

Emekli - İnönü Cad. 289/2
Hatay / İ Z M İ R

58

Doç. Dr. M. Cihat Ö Z Ö N D E R

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi
Beytepe / A N K A R A

59

Alev G Ö K Y A Y

Sedat Simavi Sokak 80/ 14
Çankaya / A N K A R A

60

Mustafa Y E R L İ

Ö Z D E - B İ R Genel Koordinatörü
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
No: 105/2 Maltepe / A N K A R A
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE S O Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

61
62

Sabri K IR L I
Hayrettin U T K A N L A R

63

Metin O Ğ A N

64

Ali B O Z K U R T

Eğitimciler Derneği Başkanı
ANKARA

65
66

Mustafa ŞEN
Av. Fethi BOL A Y IR

TTSDOB Bşk. Eğ. Dai. Başkanı
Gazi Üniv. Eğ. Bilimleri Fakültesi
İlkuz Sok. 21/ 17
Sıhhiye / A N K A R A

67

Dr. Leyla E B R U Z

Buz Pateni Müdürü
Bahçelievler / A N K A R A

68 , Ali E N G İN O B A

Ö Z D E - B İ R Koordinatörü
Ö Z D E —B İR Koordinatörü
T Ü R K - İ Ş Eğitim Müdürü
Sıhhiye / A N K A R A

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler
Dairesi Başkanı
ANKARA

69

Cavit B İN B A Ş IO Ğ L U

Onur Sokak lS/9 Maltepe / A N K A R A

70

Selçuk K A N T A R C IO Ğ L U

15. Sokak 19/9
Bahçelievler / A N K A R A

71

Turgut B A B A

Emekli Başmüfettiş
Hatay Cad. No. 285/1
İZ M İR

Sokak No: 8/3

Folklor Araştırmacısı Diş Hekimi
Ç A N K IR I

72

Dt. Kemal P A R IL T I

73

Hv.Kur.Binb. Mustafa
TARAKÇI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

74

Ayşe UÇAN

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

75

Hv.Kur.Alb. H. Tayyip B O RA

Hava Kuv. Komutanlığı Eğ.Daire Bşk.

76

Hv. Kur. Alb. Emin E R D İN Ç

Hava Kuv. Komutanlığı Eğ. Daire Bşk.

77

Hv.Binb. Şener S A R IK A Y A

Hava Kuv. Komutanlığı Hava Eğ.Kom.
İZ M İR

78

Sabahat E M İR

Yazar -

79

Yusuf G Ü N D Ü Z

Emekli Eğitimci
103. Sokak 1/10

80

Taylan A T A K A N

İSTA N B U L
Göztepe / İZ M İR

İngiltere Kültür Müsteşarlığı Eğ. Projeleri
Müdürü
ANKARA
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

A D I VE S O Y A D I

81

Louise V A R L E Y

İngiltere Kültür Müsteşarlığı Bilim ve
Teknoloji Bölüm Başkanı A N K A R A

82
83

Dr. Alan SUESS
Kenneth D İX O N

İngiltere Kültür
Eğitim Uzmanı

84

Doç. Dr. Nurper Ü L K Ü E R

UNİCEF Program Sorumlusu
Sedat Simavi Sok. No: 20/6
ANKARA

85

A. Suat Y A L K IN

İstanbul Esnaf
İS T A N B U L

86

Sabahattin TU NCA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe
derasyonu Başkanlığı

87

Derviş G Ü N D A Y

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fed.
Başkanı

88

A. Baki TOPÇU

Terziler Federasyonu Başkanı

89

Aydın Ş A H İN

Madeni

90

Özcan K A Y G A N

Elektrik, Elektronik, vb.
Sanat. Federasyonu Başkanı

91

Kamil K A B A K Ç I

Ağaç İşleri Esnaf ve
Federasyonu Başkanı

92

Temel ÇO R U H

Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı

93

Basri S E V E R

Kebap. Tat. Past. ve Lok. Fed. Başkanı

94

Seyit M. G Ü R O L

Berberler ve Kuaförler Fed. Başkanı

95
96

İbrahim G Ü R D A M A R
Zeki S A R U H A N

Bakkallar ve Bayiler Fed.
Öğretmenler Dünyası Dergisi

Eşya

Müşaviri

Der.

Sanat.

ANKARA

Birliği

Başkanı

Fed.

Başkanı
Esnaf

ve

Sanatkarları

Başkanı

Selanik Cad. SSK İşham A Blok Kat:8
No: 512
ANKARA
97

Nurettin K O N A K L I

Devlet Bakanlığı Müşaviri

98

Mehmet Ö ZEL

Kültür Bakanlığı Güzel San. Genel Md.

99

Dündar U Ç A R

Özel Okullar Derneği BaşkanıİSTA N B U L

100

Dr. Tekin Ö Z E R T E M

TRT

101

Hüseyin A R IS O Y

Özel Ortadoğu
İSTA N B U L

Genel Müdürlüğü
Lisesi

Genel

Müdürü
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D. MÜŞAHİTLER
Sıra
No

A D I VE SO Y A D I

UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ

102

Rasim P E H L İV A N O Ğ L U

Emekli Eğitimci
Kılıçarslan Mah. Güç Sokak Yavuz Apt.
KAYSERİ

103

Eyüp TOPÇU

Emekli Bakanlık Başmüşaviri
1785. Sokak 44/5 Altınay Apt.
Karşıyaka / İZ M İR

104

Mithat EN Ç

Emekli Eğitimci
Yalova / İSTA N B U L

105

Ali B İT İK

Gazi Anadolu Teknik Lisesi Müdürü

106

Murat Y IL D I Z

Ordu—Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü

107

Niyazi A L T U N Y A

Ankara - Yıldırım Beyazit Endüstri
Meslek Lisesi Öğretmeni

108

Salim A K A G Ü N D Ü Z

İstanbul

109

Prof. Dr. Aysel E K Ş İ

Boğaziçi Üniversitesi

110

Doç. Dr. Hüseyin K O R K U T

Yüksek Öğretim Kurulu

111

Yrd. Doç. Dr. Serap A Y H A N

Ankara Üniv. Eğ. Bilimleri Fakültesi

112

Prof. Dr. Tahsin Ö Z G Ü Ç

Atatürk Bulvarı 199/24
Kavaklıdere / A N K A R A

113

Prof. Dr. Nimet Ö Z G Ü Ç

Atatürk Bulvarı 199/24
Kavaklıdere / A N K A R A

114

Dr. Kutlu EM R E

Ankara Üniv. DTCF Öğretim Üyesi

115

Sedat S E V E R

Ankara

116

Yavuz Ö ZGÜN

Personel Genel Müdürü

117

Faruk Ç A M

Ticaret ve Turizm Öğr. Gn.Md. Vekili

118

Necdet Ö Z K A Y A

Özel Öğ. Kurumlan Genel Md. Vekili

119

Osman Nuri F İL İZ

Yüksek Öğ. Kredi ve Yurt. Kur. Gn.Md.

120

Halim K Ü Ç Ü K

Yüksek Öğretim Dairesi Başkan Vekili

121

Veysel G A Nİ

Yurtdışı Eğ.ve Dışiliş. Dai. Bşk. Vekili

122

Murat E Ş K İN A T

Basın ve Halkla İlişkiler

123

Feridettin A T A T U Ğ

Yayımlar Dairesi Başkan Vekili

124

Recep I Ş I K
A. Remzi SEZG İN

İşletmeler Dairesi Başkanı

125

Milli

Eğitim

Müdür

Üniv. Eğ.Bilimleri

Yrd.

Fakültesi

Müşaviri

Yatırımlar ve Tesis. Dairesi Başkanı
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126

Haşim A Y A O K U R

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

127

Ali Ç O R L U

Bilgi

128

Cavit E M İN O Ğ L U

İdari ve Mali

129

Mustafa G Ü M Ü Ş O V A

Okuliçi Beden
Dairesi Başkanı

130

Mehmet A K Y Ü R E K

Savunma Sekreteri

131

Ümit DO Ğ U SO Y

Özel Kalem Müdürü

132

Şerife K A L A Y C I

Ankara Yenimahalle Halk Eğ.Mrk.Md.

133

Cüneyt P A K D E M İR

Ankara Yenimahalle Halk Eğ.Mrk.Öğret.

134

Ahmet Ç E L E N

Aydın

135

Mustafa K A R A C A

Balıkesir

136

Recep D E M İR E L

Bolu

137

Ali K A L K A N

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğ.
Merkezi Müdür Yardımcısı

138

Metin A L K A N

Çorum İskilip Halk Eğ. Mrk. Müdürü

139

Haşan K A L L İM C İ

Denizli Halk Eğitimi Merkezi Md.Yrd.

140

Mustafa KÖSE

Eskişehir Çıraklık Eğitimi Mrk.Müdürü

141

Necla M E R T Y Ü R E K

Gaziantep Halk Eğitim Mrk.Öğretmeni

142

Bahtiyar Ü N A L

Giresun Bulancak Halk Eğ.Mr.Müdürü

143

Zübeyde Yaşar Ö Z E R

İsparta Halk Eğ. Mrk. Rehber Öğret.

144

Songül K IL IN Ç

İçel

Bozyazı Halk Eğ.Mrk.Öğretmeni

145

Mehmet Y IL M A Z

Kars

Halk

146

Ahmet Ö Z D E M İR

Konya

147

Nermin K A Y A

Konya Kadınhanı Halk Eğ.Mrk.Öğret.

148

S. Sebahat Y A L IN

Muğla Köyceğiz Halk Eğ.Mrk.Md.Yrd.

149

Rıza A K D E N İZ

Muş

150

Ahmet G Ü N D Ü Z

Nevşehir

151

Mesiha G Ü R O Ğ L U

Sakarya Halk Eğitimi Mrk. Öğretmeni

152

Sabahattin Y IL M A Z

Sürt

153

Selahattin A D IG Ü Z E L

Tokat

154

Hatice K A L M U O G L U

Trabzon

155

Yusuf C E N A N

Tunceli

156

Siraç SÜ M EN

Şanlıurfa Viranşehir Halk Eğ.Mrk.Md.

İşlem

Dairesi

Başkan

Vekili

İşler Dairesi Başkanı
Eğ.Spor

ve

İzcilik

Nazilli Halk Eğ.Mrk.Md.Yrd.
Halk

Düzce

Eğ.

Halk

Merkezi
Eğ.

Eğitimi

Yunak

Halk

Mrk.

Merkezi

Müdürü
Müdürü

Müdürü

Eğ.Mrk.Müdürü

Varto Halk Eğitimi Mrk.Müdürü
Ürgüp

Halk Eğ.Mrk.Müdürü

Silvan Halk Eğitimi Mrk. Müdürü
Halk Eğitimi
Halk

Merkezi

Müdürü

Eğ.Mrk.Rehber Öğret.

Pertek Halk Eğ.Mrk.Md.Yrd.
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157

Nazmiye Ç O Ş K U N

Van Halk Eğ. Merkezi Rehber Öğret.

158

Remzi Y IL M A Z

Zonguldak Karabük Halk Eğ.Mrk.Md.

159

Nihat Ç Ö L T E K İN

Kırıkkale

160

Ayberk S E R G İN

İzmir

161

Ş. Nükhet Ü NÜ R

Ankara

162

Şengül H A L V A Ç

Artvin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

163

Sezen A L D E M İR

İzmir

164

İsmail D İN Ç E R

İstanbul Sarıyer Halk Eğ.Mrk. Müdürü

165

Hüseyin Y A K A R

Adana Milli Eğitim Müdür Vekili

166

Sedat Ş A H İN

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü

167

Nezir K A H R A M A N

Afyon Milli Eğitim Müdürü

168

Enis Ç İÇ E K

Ağrı Milli Eğitim Müdürü

169

Ömer E L İA Ç IK

Amasya Milli Eğitim Müdürü

170

Yüksel UZUN

Artvin Milli Eğitim Müdürü

171

Ömer Ö ZCAN

Aydın Milli Eğitim Müdürü

172

Nevzat K O Ç A K

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü

173

Hidayet KUMTEPE

Bilecik Milli Eğitim Müdürü

174

Osman Ö N A L A N

Bingöl Milli Eğitim Müdürü

175

Cevdet Ç A L A K K O L U

Bitlis Milli Eğitim Müdürü

176

Arif K A PLA N

Burdur Milli Eğitim Müdürü

177

M. Kemal Ö Z Ç E T İN

Çanakkale Milli Eğitim Müdürü

178

Kamil O K T A Y

Çankırı Milli Eğitim Müdürü

179

Celal E Ğ İL M E Z

Çorum Milli Eğitim Müdürü

180

Rıza K Ü L T Ü R

Denizli Milli Eğitim Müdürü

181

Yılmaz TU FA N

Edirne Milli Eğitim Müdürü

182

Elvan Ş A H İN

Elazığ Milli Eğitim Müdürü

183

Budak K İR Z İO Ğ L U

Erzincan Milli Eğitim Müdürü

184

Mehmet K IL IÇ O Ğ L U

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü

185

İlyas A R S L A N T Ü R K

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü

186

İsmet Y IL M A Z

Giresun Milli Eğitim Müdürü

187

Murat T A N E R

Gümüşhane

188

Ekrem H A N E D A N O Ğ L U

Hakkari Milli Eğitim Müdürü

189

Ömer B A L IB E Y

Hatay Milli Eğitim Müdürü

190

Niyazi A K T O P R A K

İçel Milli Eğitim Müdürü

Halk

Konak

Eğ.Mrk.
Halk

Gölbaşı
Çeşme

Müdür Yrd.

Eğ.Mrk.

Müdürü

Halk Eğ.Mrk.Müdürü
Halk

Milli

Eğ.Mrk.

Eğitim

Müdürü

Müdürü
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191

Turgut Ö CAL

Kars Milli Eğitim Müdürü

192

Erkan Ö Z K A N

Kastamonu

193

Mehmet K A R A K U Ş

Kayseri Milli Eğitim Müdürü

194

Ruhi P E H L İV A N

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü

195

İsmet K E SK İN

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü

196

Hayrettin G Ü R S O Y

Kocaeli Milli Eğitim Müdürü

197

Recep M E TİN

Konya Milli Eğitim Müdürü

198

Hüseyin A T IL G A N

Kütahya Milli Eğitim Müdürü

199

M. Türkay A LA N

Manisa Milli Eğitim Müdürü

200

Şeref A K B E N

Kahramanmaraş

201

İshak G Ü N E R

Muğla Milli Eğitim Müdürü

202

İbrahim Y IL M A Z

Muş Milli Eğitim Müdürü

203

Abdurrahman T E M İZ E R

Niğde Milli Eğitim Müdürü

204

Özcan T E K İN E R

Samsun Milli Eğitim Müdürü

205

Yusuf S A D IK

Siirt Milli Eğitim Müdürü

206

H. Hüseyin A K SU

Sinop Milli Eğitim Müdürü

207

Hakkı M E Z A R A R K A L I

Sivas Milli Eğitim Müdürü

208

Süleyman E R K A N

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü

209

Turan Ö Z Y U R T

Tokat Milli Eğitim Müdürü

210

Halit Y A L Ç IN

Tunceli Milli Eğitim Müdürü

211

M. Sait A K G Ü N

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü

212

Mehmet G Ö K Ç EN

Uşak Milli Eğitim Müdürü

213

İbrahim ACUN

Yozgat Milli Eğitim Müdürü

214

Ahmet A K Y Ü Z

Zonguldak Milli Eğitim Müdürü

215

Mehmet B İL G İN

Aksaray Milli Eğitim Müdürü

216

Ömer K O Ş A N

Bayburt Milli Eğitim Müdürü

217

Hamza A N A Ç

Karaman Milli Eğitim Müdürü

218

A. Ethem A L B A Y R A K

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü

219

Cumali D E M İR T A Ş

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

220

Ersin M A R A Ş L I O Ğ L U

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

221

A. İhsan Ö Z Y A Z G A N

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

222

Kamil Z E N G İN

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

223

M. Metin A R S L A N

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

224

Sürmeli A Ğ D E M İR

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Milli

Milli

Eğitim

Müdürü

Eğitim Müdürü
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225

Atiye M E N T E Ş

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

226

Mustafa Y IL D I R I M

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

227

Mustafa E Ş R E F O Ğ L U

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

228

Prof. Dr. Rıdvan EGE

Gazi Ünversitesi Trafik Hastanesi

229

Çetin Ş A H İN E R

Bakanlık Müşaviri

230

Bayraktar M A Y

Bakanlık Müşaviri

231

Erdoğan SÖ ZM E N

Bakanlık Müşaviri

232

Tevfik G Ö K S E L

Bakanlık Müşaviri

233

H. Avni K O Ş A R

Bakanlık Müşaviri

234

Emin K IZ IL K A Y A

Bakanlık Müşaviri

235

Mehmet T Ü R K G Ü C Ü

Bakanlık Müşaviri

236

Bekir Sıtkı K A L A Y C I

Bakanlık Müşaviri

237

Altan A LP A R

Bakanlık Müşaviri

238

Aysal A Y T A Ç

Bakanlık Müşaviri

239

Nusret Y A R A L I

Bakanlık Müşaviri

240

Mustafa Ö Z K A N

Bakanlık Müşaviri

241

Prof. Dr. İlhami T U R A N

Bakanlık Müşaviri

242

Nevin K A R D A Ş

Bakanlık Müşaviri

243

Salih ÖNEN

Bakanlık Müşaviri

244

Necmettin U Ç K A N

Bakanlık Müşaviri

245

Akif B İN D A L

Bakanlık Müşaviri

246

Mehmet ÖZTEPE

Bakanlık Müşaviri

247

Adil A R A L

Bakanlık Müşaviri

248

Hüseyin T A Ş T A N

Bakanlık Müşaviri

249

Siret Y A Z L A K

Bakanlık Müşaviri

250

Nazım Ç Ö K E R

Bakanlık Müşaviri

251

Halil Ö K LÜ

Bakanlık Müşaviri

252

Bahattin A T İL L A

Bakanlık Müşaviri

253

Şükrü KOÇ

Bakanlık Müşaviri

254

Ahmet K A R A K U Ş

Bakanlık Müşaviri

255

Mesut D U M A N

Bakanlık Müşaviri

256

Abdurrahman Ç E L İK E R

Bakanlık Müşaviri

257

İlhan Ö Z L E R

Bakanlık Müşaviri

258

Tevfik K E T E N C İO Ğ L U

Bakanlık Müşaviri
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259

Baykal Ö Z E L

Bakanlık Müşaviri

260

Necmettin Ş A K A R

Bakanlık Müşaviri

261

Atilla T A Z E B A Y

Bakanlık Müşaviri

262

Doğan TO PA LO Ğ LU

Bakanlık Müşaviri

263

Nazime G Ü R K A N

Bakanlık Müşaviri

264

Asuman Y Ü C E L

Bakanlık Müşaviri

265

Dr. Nabi A V C I

Bakanlık Müşaviri

266

Talat U Ğ U R

Bakanlık Müşaviri

267

Şükrü K A Y A L A R

Bakanlık Müşaviri

268

Orhan P O Y R A Z

Bakanlık Müşaviri

269

Refet A N G IN

Emekli Eğitimci

270

Suna Ö N SA N

Bakanlık Müşaviri

271

Hüsamettin ÜNSA L

Bakanlık Müşaviri

172

A. Lütfi A K Ç A N

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı
Yorum Gazetesi
AMASYA

İS T A N B U L

ŞURA ÇALIŞMALARI
İLE
İLGİLİ RESİMLER

487

Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni AKYOL ve Şûra Üyelerinin ANITKABİR'İ ziyareti

488

Millî Eğitim Bakanı
Sayın Avni AKYOL
ve
Şura Üyelerinin
ANITKABİR 'de
Saygı Duruşu

Millî Eğitim Bakanı
Sayın Avni AKYOL
Şeref Defterini İmzalarken.

489

490

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL'ın Şûrada Konuşmaları

491

Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni AKYOL'un Şûra'daki Konuşmalarından Görüntüler

493

494

Şura
Genel Sekreterliği
ve
Raportörler

495

496

Millî Eğitim Bakanı Sayın Auni A K 1 OL ve Şûra Üyeleri
Şûra dolayısıyle verilen yemekte

497

Şûra

G en el K urul

Ç a lışm a la rı

499

Şûra Genel Kurul Çalışmaları

500

Şûra

G en el K urul

Ç a lışm a la rı

501

Şûra

G tn e l K urul

Ç a lışm a la rı

502

Şura

G en el K urul

Ç a lışm a la rı

503

Şûra

K o m isy o n

Ç a lışm a la rı

Şûra Komisyon Çalışmaları

505

Ş ûra

G en el K urul

Ç a lışm a la rı

506

Şûra

K o m isy o n

ve

G enel K urul

Ç a lışm a la rı

507

Şûra

K o m isy o n

Ç a lışm a la rı

508

Ş ûra

G enel K urul

Ç a lışm a la rı

Şûra

ça lışm a la rı

ile

ilg i li

ç e ş itli g ö rü n tü ler

509

510

Ş ura

ç a lışm a la rı

ile

ilgili

ç e ş itli g ö rü n tü le r

Şura

ça lışm a la rı

ile

ilg i li

ç e ş itli g ö rü n tü ler

511

512

Ş ûra

ile

ilg ili d ü z e n l e n e n

geceden

g ö rü n tü le r

514

Ş ura

ile

ilg ili d ü z e n l e n e n

geceden

g ö rü n tü le r

Ş ûra

ile

ilg i li d ü z e n l e n e n

geceden

g ö rü n tü ler

515

516

Ş ura

ile

ilgili d ü z e n l e n e n

geceden

g ö rü n tü le r

517

Ç I R A K L I K V E Y A Y G IN E Ğ İT İM G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası —A N K A R A

