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SUNUŞ
Sevinerek belirtmeliyim ki, Türkiye, modern bir dünya
toplumu olmanın temel göstergelerine büyük ölçüde sahip bir
ülke konumundadır.
Bu yargıdaki "modern" kavramı, yalnız batılı bir toplum
olmayı değil, maddî gelişmişliği, başka bir ifadeyle ekonomik
büyümeyi de içermektedir.
Bu sebeple Türkiye'yi, bulunduğu kritik coğrafyada hem
batılı yaşama tarzını pratiğe geçirmiş bir bölgesel güç, hem de
ekonomik sorunlarını önemli derecede çözmeyi başarmış bir
toplum olarak tanımlamak gerekiyor.
Bu tanım, Türkiye'nin var olan sorunlarını basite
indirgemeyi, ya da gözardı etmeyi gerektirmiyor. Aksine, bu
sorunları kendi dinamiği içinde, sahip olduğu imkânlarla
çözebilme iradesinin tarihsel dayanağım oluşturuyor.
Daha açık bir ifadeyle, Cumhuriyetin kuruluşundan
bugüne kadar, çeşitli alanlarda ortaya konulan başarılar,
şimdinin ve yannın sorunlarım, bu toplumun gösterdiği yaşama
iradesi ve imkânlarıyla çözebileceğinin garantisi durumundadır.
Bilindiği gibi, Türkiye'nin bugünkü aşamaya gelişinde,
eğitilmiş insan gücünün belirleyici bir unsur olarak önemli bir
yeri vardır. Açıkçası, bu güç, Atatürk döneminden başlayarak,
Millî Eğitim Bakanlığı eliyle oluşturulmuş; ülkenin hemen her
yerinde açılan örgün eğitim kurumlanyla sonuç alınmıştır.
Atatürk'ün kuruculuk yıllarından bu yana, böylesine
önemli fonksiyonu yüklenmiş bulunan Türk Millî Eğitim
sisteminin üç temel niteliği olmuştur:
Millîlik,
Lâiklik,
Çağdaşlık.

III

Görülebileceği gibi bu ilkeler, Türk Millî Eğitim Sistemi nde
geleneksel kimlikle bağını canlı tutmuş, hoşgörüyü davranış
haline getirmiş ve yenilikçiliği, gelişm enin gücü haline
dönüştürmüştür.
Türk M illî Eğitim Sistem i, söz konusu ilkelerin
somutlaştığı bu özelliklerin var olduğu bir alan olmakla
kalmamış; toplumun bütün bireylerinde bu niteliklerin yaşama
tarzı olarak ifadesini bulması için - kelimenin tam anlamıyla- bir
araç olmuştur.
Bu noktada, önemle belirtmeliyim ki, Türk Millî Eğitim
Sistemi, kuruluş döneminden bu yana "yukarıdan aşağıya" diye
tanımlanan bir yöntemle oluşturulup, yürütülmemiştir. İlk
yılların özel şartlan nedeniyle geniş katılımlı eğitim şûralan belki
toplanam am ıştır ama, Atatürk ve çevresindeki eğitim ci
kadronun içten, sağlıklı ve verimli tartışmalanmn, bir tür eğitim
şûrası anlamı taşıdığım belirtmek, herhalde yerinde olur.
Cumhuriyet'in ilk yıllanndan itibaren başlayan bu Şûra
geleneği, Türk Millî Eğitim Sistemi'nin gelişmesinde -gerçektenbüyük yararlar sağlamıştır. Bu geleneği oluşturan toplantılarda,
toplumun her kesimini temsil eden, yetişmiş insanlann katılımı
sağlanmış; eğitimin var olan sorunlan tartışılmış ve çözüm
önerileri getirilmiştir.
Kuşkusuz, bu öneriler ya da kararlar, tavsiye niteliği
taşımaktadır. Bunların bir kısmı, hayata geçirilmiş, bir kısmı da
değişik uygulamalara -en azından- ışık tutmuştur.
Elimizdeki eser, Sayın Koksal TOPTAN zamanında
yapılm asına karar verilen ve Sayın Nahit MENTEŞE
döneminde gerçekleştirilen 14. M illî Eğitim ŞûrasTnın
hazırlığından, kararların alınmasına kadar gerçekleşen bütün
çalışmaları kapsamaktadır. Kaynak olarak kullanılabileceği
düşüncesiyle, bu eseri eğitim camiasının hizmetine sunarken,
emeği geçen ve katkıda bulunan sayın Bakanlara ve eğitimcilere
teşekkür ediyorum.
Nevzat AYAZ
Millî Eğitim Bakam

IV

"... En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir.
Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek
bir cemiyet halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve
sefalete terk eder
Mustafa Kemal ATATÜRK

V

”... Türkiye Cumhuriyeti1hin Devlet Başkanı olarak,
hepinize sesleniyorum. Evet, dünya şartları değişmiştir.
Türkiye çağdaş uygarlığa uymalıdır. Ama, Türkiye kendi
millî benliğini, millî kişiliğini muhafaza ederek çağdaş
uygarlığın içinde yerini almalıdır."^
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı[*]
[*] 27 Eylül 1993 Şûra açılışında yaptıkları
konuşmadan alınmıştır.

VII

”... Sosyal devlet kavramı içerisinde devletin
herkese fırsat eşitliği vermesi gerektiğini ve özellikle
çocuklarımızı daha iyi bir biçimde hazırlayarak hiçbir
fedekarlıktan kaçınm adan 2 0 0 0 fli yıllara doğru
taşımamız gereğini de ortaya koymuş bulunuyoruz."[*1
Prof.Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan

27 Eylül 1993 Şûra açılışında yaptıkları
konuşmadan alınmıştır.

IX

"... Eğitimimizin; Atatürk ilkeleri ışığında, millî,
demokratik, çağdaş, lâik, cumhuriyetçi ve evrensel
nitelikleri geliştirilerek korunacaktır."[*]
Nahit MENTEŞE
Millî Eğitim Bakam

[*] 27 Eylül 1993 Şûra açılışında yaptıkları
konuşmadan alınmıştır.

XI

"... 2000'li yıllardaki hedefimiz: herkse; ilgi, istek ve
kabiliyetleri doğrultusunda daha çok ve daha kaliteli
eğitim imkânları sunmaktır. Sokakları ve kahveleri
değil, okulları ve sınıfları dolu bir toplum, öğrencisini
sadece hayata hazırlayan değil, hayatın parçası olan bir
okul, öğrenmek zorunda bırakılan değil, bilgiye susamış,
sürekli öğrenen ve üreten bir nesil özlüyoruz."[*1
Dr. Yusuf EKİNCİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkam

27 Eylül 1993 Şûra açılışında yaptıkları
konuşmadan alınmıştır.
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SUNUCU:

'Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize,
görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her
şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi
benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan
bütün öğelerle mücadele gereği öğretilmelidir."
Mustafa Kemal Atatürk.
(Alkışlar)

Cum hurbaşkanımız, Sayın Süleym an
konuşacaklar. (Alkışlar)

D E M İR E L
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Değerli misafirler, Millî
E ğitim im izin çok değerli
mensuplan, dışarıdan gelen
değerli misafirler, basınımızın
değerli mensuplan, bu Millî
Eğitim Şûrasının değerli
delegeleri; hepinizi sevgiyle
selâmlıyorum.
Millî Eğitim şûralan ya
pılarak geliyor, bu 14.südür.
Millî eğitimimizin çeşitli sorunlanm tartışmak, bir zeminde
tartışmak imkânlan böylece
bulunuyor ve bu şûralardan
çıkanlan neticeler, alman ka
rarlar daha çok millî eğitim
politikalanmızın tespitine ve
uygulanmasına yardımcı olu
yor.

SÜLEYMAN DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Tabiî, millî eğitim konusu çok derin bir konu, zor bir konu,
tartışılması fevkalâde müşküllerle dolu olan bir konu. Ama yine
de, değişik düşüncelerin hâkim olabileceği bir konu olmasına
rağmen, tartışılarak özde bir araya getirilebilecek düşünceler bir
araya getirilemiyor.
Konu millî eğitimdir; konu sadece eğitim değildir. Eğitim ile
millî eğitimin farkı var mıdır; vardır. Çünkü, eğitim aslında
nerede olsa alınabilecek, hatta okula gitm eden bile
kazanılabilecek birtakım imkânlan üstünde taşır. Millî eğitim
dendiği zaman, eğitimin millîliğini mutlaka göz önünde tutmak
gerekecektir.
Bakın, Türkiye Cumhuriyetinin birçok işlerinin başında
millî lâfı yoktur, millî sözü yoktur. Sadece, millî savunmada
vardır ve de millî eğitimde vardır.
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Binaenaleyh, millî eğitim ile millî savunma bir milleti
ayakta tutan ve ebediyete kadar ayakta tutacak olan iki büyük
kavramdır.
Türkiye'nin yetişmiş çok değerli eğitimcileri, bu Şûranın
hepinize, ülkemize, milletimize, çocuklarımıza yararlı olacağını
biliyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Ama, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı olarak,
hepinize sesleniyorum. Evet, dünya şartlan değişmiştir, Türkiye
çağdaş uygarlığa uymalıdır; ama, Türkiye kendi millî benliğini,
millî kişiliğini muhafaza ederek çağdaş uygarlığın içinde yerini
almalıdır. Türkiye'nin millî benliğini, millî kişiliğini muhafaza
etmesi, diğer millî benliğini ve kişiliğini muhafaza eden milletlerle,
ülkelerle işbirliği yapmasına mani değildir, onlarla banş içinde
yaşamasına mani değildir; aksine, banş içinde yaşamayı daha
da çok kolaylaştıracaktır.
Türkiye, millet olarak beraberliğini muhafaza etmelidir.
Türk halkı, Türk Milleti olarak beraberliğini muhafaza etmelidir.
Bu beraberliği nasıl muhafaza edecektir? Bu ülkenin insanlan
bunu, siyasî düşüncesi, inancı ne olursa olsun muayyen
değerlere beraberce sahip çıkarak muhafaza edecektir.
Ülkede ekmekten evvel gelen huzurdur. "Ekmek olmazsa
huzur olmaz" diyeceksiniz, tamam. Hangisi evvel gelir, hangisi
sonra gelir tartışmasına da bence uzun boylu lüzum yoktur. Bir
ülkede huzur yoksa, kesinlikle herkes şunu bilmelidir ki, o ülkede
ekmek de olmaz.
Binaenaleyh, eğitimin ekonomiyle olan münasebetlerini
tartışırken, eğitimin kalkınmayla ilgili olan münasebetlerini
tartışırken, eğitimin zenginleşmeyle olan münasebetlerini
tartışırken, onun millîliğini, eğitimin millîliğini, millîlik
mecburiyetini gözden kaçırmamak lâzımdır. "Kaçıran mı var?"
derseniz, kaçıran var olduğu için söylemiyorum, "kaçırmamak
lâzımdır'ın altını çiziyorum.
Bu ülkenin sevgili öğretmenleri, bu ülkenin her şeyinde
sizin hakkınız var. Bende de var, bu sıralarda oturan herkeste
var, bu sıralarda oturmayan herkeste var. Biz size şükran
borçluyuz, bundan sonra da bu ülkenin bütün bireyleri, fertleri
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size şükran borçlu olmaya devam edecektir.
Çünkü, bize millî şuurun ne olduğunu öğrettiniz, -bilinç
dediğimiz olay, şuur denilen olay- çünkü bize bu ülkeyi sevmeyi
öğrettiniz, çünkü bize bu ülkenin sorunları karşısında hassas
olmayı öğrettiniz, yani bize heyecan verdiniz, bize şuur verdiniz,
bize bu ülkenin vatandaşı olma niteliğini verdiniz.
Bir ülkenin millî eğitim sistemi, o ülkenin çocuklarına bilgi
vermeden önce, beceri vermekten önce, o ülkenin vatandaşı
olma niteliğini vermelidir. Bunun yapılamadığı yerde huzur
olmaz. Toplum ile millet farklı kavramlardır. Toplumun millet
olabilmesi lâzımdır. Toplum nedir; bir avuç kum alın elinize,
bunun tanelerinin birbiriyle bağı yok, toplum odur. Toplumu
millet yapan nedir? İşte o taneleri birbirine yapıştıran şeydir.
Benim sizden istediğim, bu büyük Türk toplumunu
birbirine yapıştırarak Türk Milleti hâline getirmiş bulunan
büyük değerleri mutlaka çocuklarımıza ve gençlerimize
aktarınız. Bunu yaparsanız, huzur içinde olan, güven içinde olan
bir Türkiye'yi yaparsınız. Bunu yaparsanız, ondan sonra bu
çocukların zihnine ve gönlüne konacak olan şeyleri koymak
imkânım bize verirsiniz.
"Peki ne istiyorsunuz?” derseniz, ben şunu istiyorum: Ben
diyorum ki, bu mesele çok tartışılmış bir meseledir, önümüzdeki
zaman içinde yine de tartışılacaktır. Diyorum ki Türk Milleti'nin
fertlerine, Türk Milletinin millî, ahlakî, İnsanî, manevî ve kültürel
değerlerini benimsetiniz ve bunların korunup geliştirilmesinin
yollarım gösteriniz ve ailesini, vatanım, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan insanlar olarak, -ki bu hâle gelen kişi
yurttaştır, vatandaştır- vatandaşlar olarak Türk insanını
yetiştiriniz, yetiştirm eye yardımcı olunuz demiyorum,
yetiştiriniz.
Şimdi, denebilecektir ki, "Bu eğitimin millîliği dediğiniz olay,
acaba çağdaşlıkla çatışır mı; acaba, bu eğitimin millîliği dediğiniz
olay, bir şoven olay mıdır?" Hayır. Bakın ne diyoruz biz, bu
ülkenin insanlarına, bu ülkenin değerlerini sevdiriniz, tarihini
öğretiniz, geleneklerini öğretiniz, yani bu milleti Türk Milleti
yapan bağlan öğretiniz, bunun şovenlikle bir alâkası yoktur.
Kaldı ki, bununla yetinmeyiniz, bundan sonrasını da öğretiniz.
Neyi öğretiniz: İnsan haklarım öğretiniz, demokrasiyi öğretiniz,
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kişinin çevresine sahip çıkması gerektiğini öğretiniz ve başka
neyi öğretiniz; işte öğretilebilir mi, öğretilemez mi eğitimcilere
bırakıyorum; ama, herhâlde eğitimin gayesi, -söz benim değil,
Decard'mdır- doğru düşünmeyi öğretmektir, doğru muhakeme
etmeyi öğretmektir ve iş doğru düşünme ve doğru muhakeme
etmesiyle bitmiyor, sağlıklı kararlar almasını öğretiniz, sağlıklı
kararlar; işte, sağlıklı karar alabilen kişi ve bu millî ve manevî
duygularla, hislerle, bilgilerle doluysa, hiç korkmayın, yolunu açıp
gidecektir. Bu çeşit fertlerden müteşekkil bir toplum, hiç
korkmayın, bir millettir, bir yüce millettir ve bunun bileğini
kimse bükemez.
Sizden istediğim; evet, Türk Milleti nin bileğini bu zamana
kadar kimse bükememiştir, bundan sonra da bükemeyecektir;
bükemeyecektir ama ... (Şiddetli alkışlar)
Burada hemen şunu söyleyeyim ki, ilim ve bilgiyi gayet
tabiî vereceksiniz; ama, bu şeyin üstünde vereceksiniz, bu
zeminin üzerinde vereceksiniz. Bunu iyi de vereceksiniz ve
mutlaka bununla birlikte bir şevki vereceksiniz.
Dediğim olay şu: Bir azmi vereceksiniz, bir azmi bir şevki.
Yani, doğru düşünmesini, doğru karar vermesini, sağlıklı karar
vermesini öğrettiğiniz kişi, aynı zamanda birtakım şeyleri
öğrenirken, birtakım becerileri kazanırken, yapma azmini,
başarma azmini de beraber kazanmış olacak.
Başarma azmini fevkalâde önemli sayıyorum. Öğretilebilir
mi, öğretilemez mi; sizin işinizdir. Yalnız, karşılaştığı ilk müşkül
karşısında yılan bir kişi, bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun,
tecrübesi ne kadar yüksek olursa olsun mağluptur.
Binaenaleyh, yetiştireceğiniz toplumun insanlarına,
milletin fertlerine, karşılaşacakları güçlükleri aşma azmini
veriniz, o kararlılığı veriniz. Veriniz ki, işte yine bir mücadeleye
girmiş bulunan, bir uygarlık mücadelesine girmiş bulunan bir
toplum, "Yapamıyoruz, edemiyoruz, bizden bir şey olmuyor.
Bizden zaten ne köy olur, ne kasaba olur" gibi karamsar
düşüncelerin içerisine girmesin. Toplum, mutlaka yapacağız,
başaracağız ve netice alacağız gibi bir kararlılığın içinde olsun.
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Her sabah kalktığı zaman, karşısındaki meseleler yüce
dağlar gibi yığılmış bile olsa, şahsî meseleleri veya millî
meseleleri bu toplumun fertleri, yani bu milletin vatandaşları
onu akşama kadar devireceği azmi içinde olmalıdır. Bu heyecam
arıyoruz, bu şevki arıyoruz.
Ve işte millî eğitimin yöneticilerine, daha doğrusu eğitim
yöneticilerine -hangi eğitim- millî eğitimin yönetcilerine ve millî
eğitimin yönetilmesine benim söyleceklerim bunlardır.
Mesele burada kalmaz; gayet tabiî ki, çağdaş olmak
demek, dünya ile beraber düşünmek demektir. Bütün bunlar
tutuculuk değildir, bağnazlık da değildir, yobazlık hiç değildir. Bir
milletin kendi kimliğine sahip olması veya kimliğini elinin tersiyle
itmesi tartışılabilir mi? Tartışılmaz.
Benim söylediğim şey; kimlik arama durumunda olan
ülkeler var. Bu ülke, tarihinden şikâyetçi olamaz ve kültür
hâzinelerinden şikâyetçi olamaz, inançlarından şikâyetçi
olamaz, bir büyük Türk toplumunun, 11 milyon kilometrekare
üzerinde bulunan bir büyük Türk toplumunun, her birisi bir
büyük çınarın dalı gibi kardeşlerden müteşekkil bir büyük
toplumun mensubu olmaktan şikâyetçi olamaz ve nihayet,
bütün bu unsurlarla birlikte benim milletim ve bu büyük
toplumun bütün mensuplan uygarlık yanşında dünyada banş,
dünyanın daha ileri imkânlarla teçhiz edilmesi, dünyada herkesin
hür, dünyada herkesin güvenlik içinde, dünyada herkesin tok,
dünyada herkesin istediği şekilde inanç ve istediği şekilde ibadet
hakkına sahip olduğu ve temiz yaşanabilir bir dünyaya hep
beraber sahip çıkmayı kafalanmıza yerleştirmiş bir toplum,
sanıyorum ki, diğer uygar topluluklarla birlikte büyük çağdaş
toplumu meydana getirir. Herkes kendi kapısının önünü
süpürürse şehir temiz olur.
Binaenaleyh, biz böylesine güçlü bir hüviyeti ve bir kimliği
ortaya koyduğumuz takdirde, o zaman sanıyorum ki çok daha
itibar ve çok daha hürmet görürüz.
Evet, bu benim söylediklerimin tartışılacak bir tarafı
yoktur. Binaenaleyh, benim söylediğim bunlan...(alkışlar)
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Yanlış anlamayın, ben bunları size söylerken bir şeyi dikte
ediyor değilim. Yalnız, sarahat olan, bedahat olan yerde dalalete
itibar olmaz. Mecelle kaidesidir.
Şimdi geliyorum, bu Kongre den ne çıkmalı? Bu hedefe
yönelmiş eğitim yöneticiliği çıkmalı ve evet pek çok sorunumuz
vardır, olacaktır da, hep olmuştur. Ama, herhâlde Türkiye
sorunsuz bir ülke olsa, o zaman hayatiyeti durmuş olur.
Bakın, Türkiye... Bir de Türkiye olayı var. Türkiye olayına
bakarken, bence hiç karamsarlığa lüzum yok.
1973'te, Cum huriyetin 50. yılında, Türkiye ilkokul
m eselesini ancak hâlletm iştir. Hiç kimse bence bunu
unutmamalı. Ha, 50 senede neyi ancak halletmiş? Demek ki, 50
sene Türkiye'yi idare edenler bu işi becerememiş... Olay o değil;
Türkiye'nin bir tane sorunu yok ki, birçok sorunu var ve aslında
Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı en önemli iş eğitimdir, millî
eğitimdir en önemli iş. Bunu yaparken, işte ancak bu kadar
kudreti yetmiş. 1973'e gelindiği zaman artık Türkiye'de
öğretm ensiz, okulsuz çocuk kalm ayacaktır. Evvela köy
kalmayacaktır, sonra çocuk kalmayacaktır.
Bugün görüyoruz ki, yüzde 96'ya, 97'ye yaklaşan bir
ilkokul okullaşması. Aslında bu pratik olarak yüzde 100'dür.
Ama, geçen 20 sene zarfında da Türkiye çok değişmiş ve
nihayet, yüzde 70'i, 80'i toprakta yaşayan bir Türkiye'den yüzde
50'si toprakta yaşayan bir Türkiye'ye gelmişsiniz. Yann bu
yüzde 25'e düşecek, öbür gün yüzde 10'a düşecek. BunulO'un
altına indirdiğiniz zaman Türkiye gerçekten pek çok sorununu
çözmüş bir Türkiye olacaktır.
Ve yüzde 2.5 nüfus artışı, her gün 5 bin tane bebeğin
doğduğu bir Türkiye ve 1.5 milyon çocuğun her sene okul
kapılarım zorladığı bir Türkiye; hadi onlara çare bulalım. Bundan
şikâyetçi değilim; yalnız, bu her meseledeki zorluğun kaynağıdır.
Öyleyse meseleleri aşarken, sadece devirlere kabahat bulup,
geçip gitmenin bir anlamı yok.
Şunu söylüyorum ben, görevini yapmamış devirleri
eleştirin, hiç endişesi yok kimsenin, hele benim hiç endişem yok;
ama, söylemek istediğim şey şu: Bakın, bunlar da uygar
toplumun standart dışı ölçüleridir. Uygar toplumda yüzde l'i
aşan nüfus artışı yok, yüzde l'in altında nüfus artışı ve yüzde
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50’lere varan tanm toplumu yok. Şimdi bakıyoruz istatistiklere,
geçen birkaç sene zarfında birtakım köylerde öğrenci yok, niye?
Köyler boşalmış, daha da çok boşalacak önümüzdeki zaman
içinde. Bir de, şehirleşme kaçınılmazdır.
Bakın ne görüyoruz? Önümüzdeki yedi sekiz sene zarfında,
Türkiye'de nüfus artışı yüzde 2.5'lardan yüzde l'lere inebilmeli ve
yüzde 50 olan şehirleşme yüzde 75'lere çıkabilmek ve gayet tabiî
ki, Türkiye yüzde 5 ın üstünde bir kalkınma hızım sürdürebilmek
ki, bu işlere ayıracağı imkânlar artsın.
Bugün Türkiye, gayri safî millî hasılasının yüzde 6'sim
eğitim hizmetlerine ayırıyor; bu azdır. Bunu önümüzdeki yedi
sene zarfında katlamalıdır. Türkiye, gayri safî millî hasılasının
yüzde 12'sini eğitime ayırabilmelidir. Ama, henüz nüfusunun
yüzde 50'sinin sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında bulunduğu
bir Türkiye'de ve her 5 kişiden bir kişinin iş istediği bir Türkiye'de
bulunuyoruz. Bunlar unutulmamalıdır.
Gayet tabiî ki, hepsini birden yapmaya kalkmak gibi bir
durumla karşı karşıyayız. Ve övünülecek durum şudur: Bakınız,
1923-1924'te Türkiye'nin 5 bine yakın ilkokulu var, 19921993'te bu 51 bindir. 1923-1924'te Türkiye'nin 340 bin öğrencisi
var, bu 1992-1993'te 7 milyondur.
Binaenaleyh, 340 bin öğrenciden 7 milyon öğrenciye, 5 bin
okuldan 50 bin okula gelmişsiniz.
Ortaokula geldiğiniz zaman, 1923-1924'te Türkiye'nin 116
ortaokulu var ve 1992-1993'te 7618 ortaokul var. Bunların
içerisine meslekî nitelikli olanlar dahil değildir. 1923-1924'te
Türkiye'nin 10 bin tane ortaokul öğrencisi varken, bu sayı 19921993'te 2.5 milyon olmuştur.
Lise olayına geldiğiniz zaman mesleki liseler hariç
tutulacak olursa, 1923-1924'te 43 tane lisesi var iken, bugün bu
sayı, 5 bin olmuştur. 1923'te liselerde 3799 tane öğrenci var
iken; bugün bu sayı, 1 milyon 800 bine ulaşmıştır.
Ve yükseköğretime geldiğiniz zaman, 9 tane yükseköğ
retim kurumu var, bugün 631 tane var. Sadece 2914 kişisi var,

çocuğu var yükseköğretime giden 1922-1923'te bugün 800 bin
tane yüksek öğretime giden öğrencisi var. Bence, bu çok parlak
bir tablodur.
Efendim, devlet bunları yapmış. Eğitimcilerimize düşen
bunun niteliğini düzeltmektir. Siyasetçilerim ize, ülkeyi
yönetenlere düşen, bunların eksiklerini tamamlamaktır. Yani,
evet baktığın zaman piramitten, ilkokul okullaşması iyi,
ortaokul, ortaöğretim okullaşması iyi; yani, yüzde 40'lı, 501i bir
okullaşmayla bir yere varmayız.
Sonra, bunu çoğaltacaksımz, bu okullaşmayı. Hangi çeşit
olacak bu; teknik sahada mı olacak, şu sahada mı olacak?,
Bunlar benim işim değil. Ben piramidi aranm. Benim aradığım
piramitte tabanında yüzde 100 ilkokul okullaşması, ortasında
yüzde 80-85 ortaöğretim okullaşması, tepesinde de yüzde 30 ile
yüzde 40 üniversite ve yüksekokul okullaşması. Bunu ne zaman
yaparsınız? Ne zaman yaparsanız, Atatürk'ü memnun
edersiniz! Ne zaman yaparsanız.
Ne zaman yaparsanız, milletimizin geleceğini daha çok
teminat altına alırsınız. Peki, bu sayı, yani nicelik. Nitelik ne
olacak? Nitelik, işte Türk çocuğunu, bu ülkenin insanlarını
birbirini seven, vatanını seven, tarihini seven ve bu vatana
sahip olmayı candan aziz sayan, Türkiye’nin bölünmez
bütünlüğüne her şeyiyle bağlı ve Türk olmamn, Türk Milletine
m ensup olm anın gururunu,
hazzını yaşayan, ileri
memleketlerden, milletlerden hiçbir eksiği bulunmayan, geri
kalmışlığı acısı altından ezilmemiş ve nihayet her bakımdan
yücelmiş; maddî, manevî bakımdan yücelmiş bir toplum yapma
hissini bu ülkenin insanlarına verdiğimiz zaman ebediyete kadar
varız. Bunu yapabilecek miyiz? Hiç şüphemiz olmasın.Çünkü,
Türkiye ebediyete kadar var olacak. Şartı buysa -ki ben
koyuyorum bu şartı- bu şartı da Türkiye mutlaka yerine
getirecektir.
İşte eğitimcilerimize, eğitim yöneticilerimize düşen görev
budur.
Eğitimde reform şarttır, kaçınılmazdır; üniversitede
reform şarttır, kaçınılmazdır. Bugün her zamankinden daha çok
şarttır, her 10 senede bir defada da devamlı olacak olan, sürekli
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olacak olan reformların dünya şartlarıyla, ülke şartlarıyla
beraber gözden geçirilerek götürülmesi lâzımdır.
Özellikle diyorum ki, eğitimcilerimize daha çok imkân,
daha çok ufuk, düşüncelerini daha çok serbestçe söyleyebilme
ve bu ülkenin yücelmesine daha çok katkıda bulunabilme yollan
açıktır.
Bu düşüncelerle, bu Şûranın görevini mutlaka çok iyi
yapacağına inanıyorum ve Şûraya başanlar diliyorum.
Sevgiler sunuyorum hepinize.

SUNUCU:
"Enmühim, en esaslı nokta eğitim
meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür,
müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde
yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk
eder.
"Mustafa Kemal Atatürk. (Alkışlar)

Başbakanımız Sayın Tansu ÇİLLER konuşacaklardır.
Buyurun efendim. (Alkışlar)

Sayın Cumhurbaşkanım,
sayın bakanlar, sayın millet
vekilleri, sayın misafirler,
d e ğ e rli
e ğ itim c ile r im iz ,
Şûranın değerli üyeleri, basın,
radyo ve televizyonlarımızın
değerli mensuplan, değerli
konuklar!
Millî Eğitim Bakanlığınca
düzenlenen 14. Millî Eğitim
Ş û r a s ın ın
ü lk e m iz
ve
m illetim iz için hayırlı ve
başarılı geçm esini diliyor,
hepinizi sevgi ve saygıyla
selâmlıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım,
TANSU ÇİLLER
BAŞBAKAN
müsaadenizle, bu değerli eği
tim ailesinin evvelce de aralannda olan bir mensubu olarak, bugün bunun içinden gelen bir
kişi olarak eğitim konusundaki bazı düşüncelerimi bu aile ile
paylaşmak istiyorum.
Bilindiği gibi, eğitim, Türkiye’mizin en önemli sorunudur;
çünkü, demokrasi anlayışı içerisinde dahi baksak, nüfusumuzun
bir büyük çoğunluğunun, yüzde 70'in üzerindeki bir
çoğunluğunun gençlerimizden ve çocuklarımızdan oluştuğunu
görürüz. En kıymetli varlığımız ve hâzinemiz çocuklarımız ve
gençlerimiz, bunlar bugün burada doğmuş ve elimizde; bunları
yarınının, 2000’li yıllarının Türkiye’sine taşıyacak kişiler
yapmak mesuliyeti de bizim üzerimizde.
Bu anlayış içerisinde baktığımız zaman, Türkiye'nin
önünde zorlu günler olmasına rağmen, bu konuda yapılacak
hiçbir fedakârkk olmadığım açıkça görürüz.
Bu vesileyle, bir kez daha ifade etmek gerekir ki,
gerçekten Türkiye’nin önünde, zaman zaman ekonomisinin
önünde duran ve hem de 10 yıkn bir çizgisi olarak büyümüş bir

biçimde duran zorluklar vardır. Önümüzdeki günlerde bunlan
beraberce göreceğiz ve aşmak için bir dizi önlemi alırken, bir dizi
kararlılığı da beraberce paylaşacağız.
Ancak, Türkiye, bu yeni devlet anlayışı içerisinde bir
konuda âdeta herkesi kapsayan bir fikir birliğine doğru gitmiştir.
O da şudur ki, devlet üretimden çıkabilir ve çıkmalıdır. Çünkü,
bir dizi büyük kaynak kaybı, KIT'lerin açığında, bütçe açığında
yok olup gitmektedir; ama, bu açıklar kapandıkça, eğitime,
sağlığa ve çevreye, daha çok kaynak ayrılmalıdır.
İşte, bu amaçla, bir sosyal devlet kavramı içerisinde
devletin herkese fırsat eşitliği vermesi gerektiğini ve özellikle
çocuklarım ızı, daha iyi bir biçimde hazırlayarak, hiçbir
fedakârlıktan kaçınmadan 20001i yıllara doğru taşımamız
gereğini de ortaya koymuş bulunuyoruz.
Bu anlayış çerçevesinde, geçen sene, Hükümetin
icraatında eğitime açılan kaynaklarda gerek millî gelirin,
gerekse bütçenin oranı olarak, bir büyüme ortaya çıkmıştır.
Arkasında olduğumuz şey, sadece kantite değil, aynı zamanda
kalitedir. Bunun anlayışı içerisinde, önümüzdeki yıllarda, firsat
eşitliğine yönelik bütün çocuklarımızı kapsayan ve en iyi kaliteyi
hedefleyen eğitime devam edeceğiz ve bunda hiçbir fedakârlıktan
kaçmayacağız.
14. Şûranın önünde olan iki büyük konuyu memnuniyetle
karşılıyorum. Birincisi okul öncesi eğitimdir. Burada bir anne
olarak da, Okul Öncesi Eğitimi n çocuklarımız açısından ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış birisi olarak dile
getirmek istiyorum. Çocukların formasyon yıllan, genellikle 14
yaşına kadar denilirse de, 5, 6 ve 7 yaşında kişiliklerinin
oluştuğuna inanan birisiyim. Ve aynı zamanda, dünyanın
ilerisinde bir bilgisayar çağında, hatta artık "software'' kalkarak
uydularla bilgi birikiminin, satalitlerle dünyanın da üzerinde bir
dizi uydulara yerleştirileceği bilgisi içinde ve bunun çok kısa bir
zamanda, iki üç yıl içerisinde oluşma safhasına geldiği bilgisiyle
diyorum ki, okul öncesi eğitimi sadece kişilik oluşturmak
açısından da değil, aynı zamanda çocuklarımızı bir bilgi çağma
hazırlayan, onlara bilgisayarı sevdiren, bilgi almasını öğreten,
ezberden çok bilgiyi nerede bulacağım ve nasıl kucaklayacağım,
nasıl kullanacağını öğreten bir yaklaşım içinde olmamız
gerekiyor.

Bir diğer anlam da, kadınlarımızın çalışmasına imkân
verebilmesidir. Bir annenin çocuğunu evinde bırakarak, kime
bıraktığını bilmeyerek, üretken olması ve millî gelire katkıda
bulunması mümkün değildir.
Bu açıdan da bakıldığında, yine nüfusumuzun yansı olan
kadınlarım ızın, özellikle göçlerden sonra ve şehirlere
akmalanndan sonra çalışmalanna imkân bulabilmeleri için, çok
değerli ve güvenilebilecek bir okul öncesi sisteminin, eğitim
sisteminin oluşması kaçınılmazdır. Bunun için Birleşmiş
Milletlerin bir dizi önerileri vardır; incelemeye değer. Bunlardan
biri, çalışan kadınlann bir kısmını, Okul Öncesi Eğitimi için
uzmanlaştırmaktır. Kendi evlerinde üç, beş, on kişilik kreşler
yapabilecek imkânlara kavuşturmaktır. Bu bilgi birikimini ve bu
maddî imkânı teşviklerle verebilmektir. Böylece, çalışan
annelerin bir kısmı, diğer çalışan annelerin çocuklarım, en iyi bir
biçimde kendi evlerinde eğitmek ve onlan bir dizi yeni model
teknolojiye açmak imkânına sahip olurlar.
Okul öncesi eğitimin bir başka boyutu da kadınlarımızın
daha iyi eğitilmeleridir. Bugün, nüfusumuzun yansım teşkil eden
kadınlanmızm yüzde 33 ünün henüz okuma yazma bilmemeleri,
20001i yıllara kendini hazırlayan ve yenileyen Türkiye'de
mutlaka üstesinden gelinmesi gereken bir ayıptır.
Dolayısıyla, kadınlarımızın eşitleyici bir aynlıkçılıkla
eğitilerek, şu anda halk düzeyinde, yani yetişmiş insanlar
düzeyinde gerekli kurslan açarak bu işe yaklaşmamızda bir
büyük yarar vardır.
Ve bu vesileyle, bütün ailelerimize bir kez daha
sesleniyorum: Kızlanmzı okutun, onlan iyi bir anne olmaktan ve
üretken bir vatandaş olma hakkından mahrum etmeyin.
(Alkışlar) Geleneklerimize, göreneklerimize, dinimizin yüce
ufkunun açıklığına bağlı kalarak, pekâlâ okumuş, çağdaş, çağı
yakalamış insanlar olmamız mümkündür, hatta tek yolumuz da
budur. Bu yoldan beraberce şaşmayalım. (Alkışlar)
Şûramızın diğer bir konusu ise, eğitimde yönetim ve
yöneticiliktir.

Bu çerçevede sizler, ne yapacağınızı gayet iyi bilirsiniz.
Ancak, şu konuda da bir düşüncemi aktarmayı yerinde
buluyorum. O da şudur: Eğitim yönetimi derken, iş talebi
projeksiyonlarından kendimizi yoksun kılmayalım. Çünkü,
önümüzde gördüğümüz gibi, lise mezunlarımız bugün iş
bulam am aktadırlar. Büyük ölçüde okumuş, fakat hatta
üniversitelere giremeyen, hiç bir meslek sabihi olmayan
çocuklarımız var.
Bir diğer amaç olarak; 8 senelik temel eğitimden sonra
3 senelik yüksek eğitim dediğimiz lise seviyelerinin en az yan
yanya meslek okullanndan oluşması ve meslek okullanndan
daha sonra da, bir ve iki yıllık yüksek meslek okullanna devam
etmek isteyenlerin önünü açan bir düzenin ortaya çıkması gereği
vardır. Bütün dünyada, bu böyledir.
D olayısıyla, yapacağım ız şey; bir yandan m eslek
taleplerini ortaya koymak, diğer yandan çocuklanmızm meslek
eğitimi almalanm sağlamak ve diğer yandan da, mümkünse bir
veya iki yıllık yüksekokullarla bunu desteklemektir.
O zaman çocuklanmız, devlet kapılannda iş bekleyen,
eğitimden, daha doğrusu uzmanlıktan yoksun çocuklar
olmaktan çıkıp kendi işini kurmaya namzet genç vatandaşlar
olurlar. O zaman, onlan teşvik ederek kendi işlerini kurmak için
bir seferberlik gündeme gelir. Ona da biz talibiz.
D olayısıyla, meslek eğitim ini son derece önem li
görüyorum. Meslek eğitiminin temelini oluşturacak olan talep
projeksiyonları; hangi eğitimde ne yapmalıyız, hangi meslek
dallarında, elektronik mi, software mi, hardware mi, bunun
ötesinde elektrikçi mi, nedir bizim ihtiyacımız; bunun talimatım
verdim. Plânlama bunun için bir dizi çalışma içerisinde. Ancak,
bununla beraber yoğurulan bir meslek edindirme anlayışına
yönelik yüksek eğitimin altında orta kademeli eğitimde
yapacağımız bir dizi yönetim ve yaklaşım değişikliği, gençlerimizi
kendi işlerinin sahibi yapacak niteliklere kavuşturacaktır.
Bütün bu anlayışlar çerçevesinde konuşmamı son olarak
çok değerli önderimiz Atatürk’ün söylediği bir sözle bitirmek
istiyorum: "En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim

işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.
Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur."Buna
candan inanıyoruz ve bu yolda da devam edeceğiz.

14.
Eğitim Şûramızın hepimize, gençlerimize ve ülkemize
hayırlı olmasım diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU:

"Çocuklarımızı çağdaş uygarlık ve eğitimöğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde
bilgilendirmeliyiz. Çocuklarımız sevginin en
güzeline, bilginin en yücesine lâyıktır."
N ah it

M EN TEŞE,

M illî

E ğitim

Bakam. (Alkışlar)
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nahit M E N T E Ş E 'yi
konuşm alarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
(Alkışlar)

Sayın Cumhurbaşkanım,
Millî Eğitim sistemimizin
geliştirilerek niteliğinin yüksel
tilmesinde çok önemli katkılar
sağlayan millî eğitim şûrala
rından 14.'sünün yüksek
huzurlarınızda açılmasından
duyduğumuz mutluluğu ve
gururu belirtmek istiyorum.
Teşriflerinizle Millî Eğitim
cam iasını onurlandırdınız.
Şahsım ve Bakanlığım men
suplan adına saygılanmı ve
şükranlarımı arz ediyorum.
(Alkışlar)
Sayın Başbakanım,
Eğitim camiasından gelen bir kişi olarak sizden yakın
irşat ve ilgi, yardım görmekteyiz. Şûramıza katılmanız bize
şevk ve güç vermiştir; teşekkürlerimizi sunuyorum. (Alkışlar)
Aynca, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin ve Topluluklanmn
bakan ve temsilcilerine; bakanlanmıza, eski bakanlarımıza,
milletvekillerimize, misafirlerimize, Şûranın değerli üyelerine,
basın, radyo ve televizyonlanmızın değerli temsilcilerine hoş
geldiniz diyor, hepinizi en iyi dileklerimle selâmlıyorum. (Alkışlar)
Başta Cum huriyetim izin kurucusu, Başöğretm en
Atatürk olmak üzere, Millî Eğitim sistemimizin geliştirilerek
bugünkü seviyeye gelmesinde emeği geçen Millî Eğitim
Bakanlarımızdan, çok değerli eğitimci ve öğretmenlerimizden;
hayatta olmayanları rahmetle, hayatta olanları da minnet,
sevgi ve saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum.
Millî eğitim şûralarının Türk eğitim tarihinde çok önemli
bir yeri vardır.
Millî eğitim şûralarının ilki mahiyetinde olan ve 16
Temm uz 1921 tarihinde A nkara’da toplanan M aarif
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Kongresi nin açılış konuşmasında Atatürk,'Millî Eğitimimizin
yeniden düzenlenmesi için alınacak tedbirlere işaret etmiş, yeni
Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin eğitim ilkelerini belirtmiştir.
Daha sonra 1923, 1924 ve 1925 yıllarında Atatürk’ün talimatı
ile Heyet-i İlmiye adıyla toplanan İlmî kurulların gündeminde,
başta Tevhid-i Tedrisat Kanunu olmak üzere Millî Eğitimimize
yön veren konular yer almıştır.
Bir. Maarif Şûrasının toplandığı 1939 yılından bugüne
kadar 13 millî eğitim Şûrası toplanmış, bunlardan 13. Millî
Eğitim Şûrası 15 Ocak 1990 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu
tarihten itibaren geçen 3 yıla yakın zaman içerisinde bilim ve
teknolojide hızlı ve önemli gelişmeler ve değişmeler olmuştur.
Bu gelişme ve değişmelere paralel olarak, bilgi ve teknoloji
toplumu olma yolunda ülkeler arası başlatılan amansız yanş,
giderek artan bir hızla sürdürülm ektedir. Bu durum,
toplum um uzun sosyal, ekonom ik, kültürel ve siyasal
sistemlerinde olduğu kadar eğitim sistemlerimizi de etkilemeye
devam etmektedir.
Bu sebeple Millî Eğitimimizi, Millî Eğitimimizin genel amaç
ve temel ilkeleri doğrultusunda, 21. yüzyılın çağdaş eğitimine
uygun olan toplumumuzun ihtiyaçları ve çağın teknolojik
gelişmeleri doğrultusunda düzenlemek ve sosyal, ekonomik,
kültürel, siyasal alanlarda millî birlik ve beraberliğimizi
pekiştirecek şekilde uygulamak zorundayız.
Bu amaçla, göreve başlama mesajında da belirttiğim
üzere eğitim - öğretim h izm etlerinin yürütülm esinde
izleyeceğimiz ilke, politika ve hedeflerimiz şöyledir:
Eğitimimizin, Atatürk ilkeleri ışığında, millî, demokratik,
çağdaş, laik, cumhuriyetçi ve evrensel nitelikleri geliştirerek
korunacaktır. (Alkışlar)
Okul öncesi eğitimi geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Zorunlu eğitimin en az 8 yıla çıkarılması çalışmalarına devam
edilecektir.
Ortaöğretimin kendi içinde ve yaygın eğitimle yatay ve
dikey geçişlere imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır.
Meslekî ve teknik eğitime ağırlık verilecektir.

Öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri ölçüsünde ve
doğrultusunda çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmeleri için
yönlendirme sistemine işlerlik kazandırılacaktır.
Öğretim programlan ve ders kitaplan, evrensel niteliklere,
demokratik ve özgürlükçü anlayışa uygun olarak yeniden
düzenlenecektir.
Bilgisayarlı eğitimin yaygmlaştınlması sağlanacaktır.
Din eğitimine önem verilecek, bu hususta gereken
tedbirler alınacaktır.
Özel eğitime muhtaç çocuklanmız için başlatılan altyapı
çalışmalan, geliştirilerek sürdürülecektir.
Özel kesimin okul açması ve üniversite kurmalan teşvik
edilecek, özendirilecek ve desteklenecektir.
Yaygın eğitimde radyo ve televizyondan yararlanılması
belli esaslara bağlanacaktır.
Demokratikleşme hedefi çerçevesinde, Üniversiteler
Yasası yeniden düzenlenecektir.
Yüksek öğrenime geçiş sistemi öğrencilerin ilgi, yetenek ve
başarılan doğrultusunda öğrenim görmelerine, fert ve toplum
ihtiyaçlanna, arz-talep dengesinin sağlanmasına imkân verecek
bir yapıya kavuşturulacaktır.
Yüksek öğretim kurumlanmızdaki öğretim elemanlan ile
öğrencilerimizin görüş ve düşüncelerini açıklayabilmeleri için
gereken demokratik hak ve imkânlar sağlanacaktır.
İn sa n ım ızın , a ile le rim iz in ve top lu m u m u zu n
mutluluğunun gerçekleştirilmesinde en büyük payın değerli
öğretm enlerim ize ait olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple
öğretmenlerin yetiştirilmesi, özlük haklarının ve istihdam
şartlanmn iyileştirilmesi hususundaki çalışmalarımıza devam
edilecektir.
Yurtdışmdaki çocuklarımızın, bulundukları ülkenin eğitim
imkânlarından daha geniş ölçüde yararlanmaları sağlanacak,
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Türkiye’ye dönüşlerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde
kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.
Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile eğitim ve öğretim
alanındaki ilişkilerimiz geliştirilerek devam ettirilecek, karşılıklı
işbirliğine özel bir önem verilecektir.
Eğitim hizm etlerinin bu ilke, politika ve hedefler
doğrultusunda yürütülmesinin, çocuklarımızın millî birliğimize ve
bütünlüğümüze, inançlarımıza, kültürümüze, millî ve manevî
değerlerimize bağlı, iyi ahlâklı, iyi insan, iyi vatandaş, kişilikli ve
bilinçli, çalışma hayatımızın gerektirdiği niteliklere sahip
insanlar olarak yetiştirilmelerini ve onların zihinsel, bedensel,
duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini sağlamak en önemli
görevimizdir.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar eğitim
sistemimizde çok önemli gelişmeler sağlanmış, pek çok
sorunlara çözümler aranmış, çareler bulunmuş; ancak, sorunlar
bitmemiştir. Millî Eğitimimizin öncelikli sorunlarından olan
eğitim yönetimi ve yöneticiliği, Okul Öncesi Eğitimi konulan 14.
Millî Eğitim Şûrası gündemine alınmış bulunmaktadır.
Eğitimin; devletimizin bekası, yüce milletimizin mutluluğu
ve geleceği bakımından sadece eğitimcilere bırakılmayacak
kadar önemli ve büyük sorumluluk gerektiren bir iş olduğu;
herkes tarafından kabul edilmelidir. Bu sorumluluğun ve eğitim
yükünün yetişmiş her insammız, ailelerimiz, toplumumuz, kamu
kurum ve kuruluşlanmız tarafından sistem bütünlüğü içerisinde
ahenkli ve dengeli bir şekilde paylaşılması zorunluluğu
bulunmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi hâlinde toplumumuzun
sosyal gelişmesi ve ekonomik kalkınması da hızlanacaktır. Her
yerde, eğitim ilkesi, daha etkili bir şekilde hayata geçirilmiş
olacaktır.
Herkes tarafından eğitime katılma ve katkıda bulunma
imkânı sağlanacaktır. Eğitim hizmetlerinin okullarla sınırlı
olmadığı, eğitimin okul dışında, aile, toplum kurum ve kuruluşları
tarafından da yapılması gerektiği bilinci, daha da geliştirilecektir.
Eğitim için gerekli olan kaynak kullanım alanı
genişleyecek, böylece kaynak yetersizliği en aza inecektir.
Eğitim ekonomisinin temel kuralları olan en az kaynak kullanımı
ile en çok fayda sağlanacaktır.
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Bu konuların bu Şûrada tartışılıp, eğitim sistemimizi
geliştirecek ve uygulamalarımıza yön verecek önemli görüş ve
teklifler getirileceğine inanıyorum.
Bu inanç ve duygularla, 14. Millî Eğitim Şûrası
çalışmalarının ve alınacak kararların ülkemiz, yüce milletimiz
ve Millî Eğitim camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını diler,
saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

SUNUCU:

"Millî irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük
emelimdir."Mustafa Kemal ATATÜRK. (Alkışlar)
Şimdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkam Sayın
Dr. Y usuf EKİNCİ konuşacaklardır. (Alkışlar)
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Sayın Cumhurbaşkanım,
Türk devlet yönetiminde
önemli bir yeri olan şûra
geleneği, Bakanlığımızca 2 yıl
arayla düzenlenen millî eğitim
şûralarıyla yaşatılmaktadır.
Şûralar; ilgili kurum ve
kuruluş tem silcileri, bilim
adamları ve uygulayıcıların bir
araya geldiği, demokratik bir
ortamda konuların tartışıldığı
ve tartışılan konularla ilgili
çözüm paketlerinin yönetime
sunulduğu zeminlerdir.
Bu sebeple bugün 1 4 . sü
D R YUSUF EKİNCİ
toplanan millî eğitim şûrala- TALİM VE TERBİYE KU RU LU
nnda alman kararlar Anayasa,
BAŞKANI
kanun ve kalkınma plânların
dan sonra, eğitimcilerin başvurduğu temel kaynak olmuş
tur.
Bu Şûrada alınacak kararlar da, sanayi ve bilgi
toplumunun kurum ve yapılarını birlikte oluşturmak zorunda
olan ülkem izin ihtiyaçlarına cevap verecek, eğitim
yapılanmaları konusunda yöneticilere ve uygulayıcılara ışık
tutacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet hükümetleri,
eğitimi, kalkınmanın temel aracı olarak kabul etmişler ve
ülkemizin gelişmesini sağlayacak insan gücünün en iyi şekilde
yetişmesi için eğitime daha fazla kaynak ayırmanın gayreti
içerisinde olmuşlardır. Bu gayretler neticesinde Türk Millî
Eğitimi, bütün vatandaşlarımıza temel öğrenme ihtiyaçlarını
karşılayacak, eğitim imkânlarım sunacak duruma gelmiştir.
1970’li yıllardaki "Her köye okul, herkese eğitim"
hedefimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Plânında 1995 Türkiye'si için hedef gösterme ve
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okullaşma oranlarım yakaladık. Ancak, hedefleri gerçekleştirme
başarımızın sevincini yaşayamıyoruz. Çünkü, çağı yakalama
azim ve kararlılığındaki Türk Milleti nin eğitim istek ve
ihtiyaçları o kadar arttı ki, 20 yıl önce 1995 Türkiye’si için hedef
gösterilen okullaşma oranlarının bugün gerçekleştirilmiş olması
artık kimseyi tatmin etmiyor. Herkes, daha çok ve daha kaliteli
eğitim istiyor.
Bugün, Türk insanının, ilerleme ve yükselme arzusuyla
dinamizminin açık bir ifadesi olarak daha çok ve daha kaliteli
eğitim talebinde bulunur hâle gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bizlere düşen, bu talebi çeşitli imkânsızlıkları gerekçe göstererek
köreltmek değil, ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki
çalışmalarında temel hareket noktası olarak değerlendirip, en
üst düzeyde karşılanması için gerekli tedbirleri almaktır.
Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin önümüzdeki yıllar
için eğitim-öğretim hedefleri, sadece Türkiye ile sınırlı değildir.
Tarih ve talih önümüzde büyük bir Türk dünyası açmış, hizmet
sorum luluğum uz, soydaş ve akraba topluluklarını da
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bir taraftan Avrupa ve
Asya’dan Türkiye'ye getirdiğimiz öğrenciler, diğer taraftan
kardeş Türk Cumhuriyetlerinde açılmaya başlanan okullar, yeni
bir hizmet alanı doğurmaktadır. Bu alandaki eksiklerimizi
süratle gidermek ve yeni tecrübeler kazanmak zorundayız.
20001i yılların eşiğinde, Türk Millî Eğitimi önemli bir
dönüm noktasına gelmiştir. Eğitimciler olarak, sanayileşmesini
tamamlamakta olan ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki
gerekli kurumlaşmayı da gerçekleştirecek potansiyele sahip
olduğuna inanıyoruz. Bunun için, eğitim hedeflerimizin, bilgi
toplumunun özü olan bilginin kullanımı ve üretimi temel alınarak
yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır.
2000'li yıllardaki hedefimiz; herkese ilgi, istek ve
kabiliyetleri doğrultusunda daha çok ve daha kaliteli eğitim
imkânları sunmaktır. Sokakları ve kahveleri değil, okulları ve
sınıfları dolu bir toplum; öğrencisini hayata hazırlayan değil,
hayatın parçası olan bir okul; öğrenmek zorunda bırakılan değil,
bilgiye susamış, sürekli öğrenen ve üreten bir nesil özlüyoruz.
Şimdiye kadar, sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu insan
gücünü yetiştirmeye yönelik olarak plânlanan eğitimimizin, bilgi
toplumumuzun ihtiyaç duyduğu kurumlaşmaya da destek
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sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasının gereğine
inanıyoruz.
21. yüzyılın ilk on yılında eğitim alanında nitelik ve nicelik
olarak OECD ülkelerinin ortalamasını yakalamak istiyoruz.
Bu hedeflere ulaşılabilm esi için, eğitime ayrılan
kaynakların arttırılmasına, mevcut kaynakların daha verimli
kullanılmasına ve eğitimde nitelik değiştirme çalışmalarına
öncelik verilmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Son yıllarda, genel bütçeden eğitime ayrılan payın
yükselmesi, memnuniyet vericidir. Bu gelişmenin devam
edeceğine inanıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım, eğitim alanındaki problemleri
mizin çözümü için bu sektöre aynlan kaynakların daha verimli
ve daha etkili kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin bir an önce
alınması büyük önem taşımaktadır. Kaynakların daha verimli
ve etkili kullanımını sağlamak için Millî Eğitim Teşkilâtımızın
yeni hedeflerini gerçekleştirecek şekilde yapılandırılmasına
ihtiyaç vardır. Teşkilât içerisinde, kaynak kullanımında karar
mevkiinde olan eğitim yöneticilerinin nitelikleriyle görev, yetki ve
sorumluluklarının da yeniden belirlenmesi gerekmektedir.
Bu ihtiyaçlar dikkate alınarak eğitim yönetimi ve eğitim
yöneticiliği 14. Millî Eğitim Şûrasımn gündem maddesi olarak
b elirlen m iştir. Bu ana gündem m addesi içerisin de
öğrencilerimizin ilgi, istek ve kabiliyetlerine göre yönlendirilmesi
için alınması gereken tedbirler de görüşülecektir.
Sayın Cumhurbaşkanı in, 21. yüzyılın ilk 10 yılında eğitim
alanında OECD ülkelerinin ortalamasını yakalamada bizi en
fazla zorlayacak husus, okul öncesi eğitimdir. Eğitimin bu
kademesinde ulaştığımız okullaşma oranı m aalesef çok
düşüktü r. Okul öncesi eğitim in g eliştirilm esi ve
yaygınlaştırılm ası konusunda devlet ile özel ve gönüllü
kuruluşların işbirliği yaparak büyük gayret sarf etmelerine
ihtiyaç vardır. Bu sebeple Okul Öncesi Eğitimi 14. Millî Eğitim
Şûrası'mn gündem maddesi olarak belirlenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanım, 14. Millî Eğitim Şûrasının
gündemi; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı, eğitimle ilgili
diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerimiz arasında
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uygulanan bir anket sonucunda belirlendi. Bunun için, gündem
konulan eğitimcilerin öncelikle ele alınmasını istedikleri konular
olma özelliğini taşımaktadır. Bu Şûrada alınacak kararlann,
mümkün olan en kısa zamanda, uygulamaya konulması
hususunda yardım ve desteklerinize ihtiyacımız vardır.
Sayın C um hurbaşkanım , izin v erirsen iz Türk
cumhuriyetlerinden ve Türk topluluklanndan teşrif eden heyete,
konuklanmıza, üyelerimize ve müşahitlerimize şahsımzda "hoş
geldiniz" diyorum, saygılanmı sunuyorum. (Alkışlar)
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T. C.
MİLLt EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Konu: "14. M i ll i Eğitim Ş û r a s ı'n m
toplarına tarihinde d e ğ i ş i k l i k
y apılrrası.

Sayı:

Tarihi:

19. 2./993

Önceki Kararın Sayısı:
Önceki Kararın Tarihi :
Onav Tarihi

10

8.1.1993

V? . 7 , ^ “U

Kurulunuzun 8.1.1993 tarih ve 10 s a y ı l ı Kararı i l e 4, 5, 6, 7 ve 8
Ekim 1993 ta r ih le r in d e toplannası kabul edilen "1 4 .M i ll î Eğitim Şûrası"nın 27,
28 ve 29 Eylül 1993 ta r ih le r in d e Ankara'da toplannası k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş t ı r .

Koksal TOPTAN
Millî Ezitim Bakanı

Dr. Yusuf EKİNCİ
Kurul Başkanı

u ^ ç1
'.'âzım İrfan TANRI KULU

um Yaşar KOPRAMAN'
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Prof .Dr .Abdurrahnan GÜZEL
Üve
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Mıstafa ERTÜRK

Üve
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Üye
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Üye
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ŞÛRA KONULARI

T. C
MİLLÎ EGÎTİM BAKANLIĞI
Talim vc Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayt: ^

3)

Tarihi:

/9.2.Z993

Konu: "14. 14i İ l i Eğitim Şurası "nda
görüşülecek konuların kabulü.

önceki Kararın Savası:

önceki Kararın Tarihi
Onay Tarihi:
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27,
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ve
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1993
ta r ih le r in d e
Ankara'da
k a ra rla ştırıla n
"14.
M illi
Eğitim Şûrası "nda
ek li
l is t e d e k i
görüşülmesi Kurulunuzca uygun bulunnuştur.

to p la m a s ı
konuların

Koksal TOPTAN
Millî Eğitim Bakanı

fr -y Prof .Dr .At&urrannan
GÜZEL

Üve

Üye

Üye

Üye

ASİ.Î
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1 - EĞİTİM YÖNETİMİ
VE EĞİTİM
YÖNETİCİLİĞİ
1- MİLLÎ EĞİTİMDE TEŞKİLÂTLANMA
(Merkez, Taşra, Yurtdışı)
2- YÖNLENDİRME
3- EĞİTİM KURUMLARININ YÖNETİMİ
VE YÖNETİCİLİĞİ
4- EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN;
YETİŞTİRİLMESİ, ATANMASI
VE YER DEĞİŞTİRMESİ
5- EĞİTİM YÖNETİMİNDE DENETİM
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2- OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ
1- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
VE YAYGINLAŞTIRILMASI
2- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İÇİN KAYNAK
TEMİNİ VE KULLANIMI
3- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI
VE EĞİTİM ARAÇLARI
4- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ
5- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ MEVZUATI
6- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE İSTİHDAM
7- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MODELLERİ
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27 EYLÜL 1993 PAZARTESİ (I.GÜN)
09.00- 09.15 Başöğretm en Atatürk Anıtı na Çelenk konulması ve
saygı duruşu (M.E.B. mensupları)*
09.30-10.00 Anıtkabir'i ziyaret ve saygı duruşu
10.00- 10.30 Şûra Üyelerinin M.E.B. Beşevler ŞÛRA SALONU'nda
yerlerini alması

10.30- 11.30 AÇILIŞ TÖRENİ
- Saygı duruşu
- İstiklâl Marşı
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Dr. Yusuf
EKİNCİ'nin konuşmaları
- Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit MENTEŞE'nin
konuşmaları
- Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER'in konuşmaları
- Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in
konuşmaları
11.30- 11.40 ARA
11.45- 13.00 GENEL KURUL TOPLANTISI

I. OTURUM
- Başkanlık divanı seçimi
(Biri Bakanlık mensubu iki başkan vekili ile dört
raportörün seçimi)
- Komisyonlarda görev alacak üyelerin Genel Kurul'un
bilgilerine sunulması
- Şûra çalışmaları hakkında genel bilgi sunulması (Kurul
Üyesi ve Şûra Genel Sekreteri Sayın Nâzım İrfan
TANRIKULU)
13.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ (A.O.T.M.L.)
14.30- 18.00 KOMİSYON ÇALIŞMALARI
1. Eğitim Yönetim i ve Eğitim Yöneticiliği ana ve alt
komisyonları (Başkent Öğretmenevi'nde)
2. Okul Öncesi Eğitimi ana ve alt kom isyonları
(Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde)

* 27 Eylül 1993 günü Başöğretmen Atatürk Anıtı'nda ve
Anıtkabir'de yapılacak törenlere Şûra Üyesi olan Bakanlık
personelinin tamamı iştirak edeceklerdir. Bu törenlere, Şûra
Üyesi diğer davetlilerin katılmaları kendi arzularına
bırakılmıştır.

28 EYLÜL 1993 SALI (II.GÜN)

0 9 .0 0 - 12.30 KOMİSYON ÇALIŞMALARI
1 2 .3 0 -1 4 .0 0 ÖĞLE YEMEĞİ
1 4 .0 0 - 17.00 KOMİSYON ÇALIŞMALARI
17.00-

Komisyon raporlarının yazım için Şûra Genel Sekreterliğine
teslim edilmesi

29 EYLÜL 1993 ÇARŞAMBA (III. GÜN)
09.00-

GENEL KURUL TOPLANTISI

II. OTURUM

09.00- 09.15

Eğitim Yönetim i ve Eğitim Yöneticiliği" konulu

komisyon raporunun Şûra Genel Kuruluna sunulması
0 9 .1 5 -1 3 .0 0 Rapor üzerinde genel görüşme ve raporun karara bağlanmas
1 3 .0 0 - 14.30 ARA (ÖĞLE YEMEĞİ)

III. OTURUM

1 4.30 -14 .4 5 "Okul Öncesi Eğitim i" konulu komisyon raporunun Şûra
Genel Kuruluna sunulması
1 4 .4 5 -1 7 .0 0 Rapor üzerine genel görüşme ve raporun karara bağlanması
1 7.0 0 -1 7 .3 0 Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit M EN TEŞE 'nin kapanış
konuşması

40

ŞURA ÇALIŞMA ESASLARI
Şûra çalışm aların da
uygulanacaktır:

aşağıdaki

esas

ve

u su ller

1. İlk oturumda toplantıları idare etmek maksadıyla (biri
bakanlık mensubu olmak üzere) üyeler arasından iki başkan
vekili ve dört raportör seçilir.
2. Konularla ilgili komisyonlar kurulur. Komisyon üyeleri
Şûra Başkam tarafından belirlenir.
3. Komisyonlar, çalışmalarını belirlenen süre içerisinde
tamamlar ve raporlarım hazırlar.
4. Komisyon raporları, komisyon başkanı veya seçecekleri
bir sözcü tarafından Şûra Genel Kuruluna sunulur. Raporlar,
Şûra Genel Kurulu nda görüşülür ve karara bağlamr. Kararlar
oy çokluğu ile alınır.
5. Müşahitler görüş bildirir, ancak oylamaya katılmazlar.
6. Komisyonlar, nihaî raporlarım Şûra'da alınan kararlara
göre düzenler ve Şûra Başkanlığına bir tutanakla teslim eder.
7. Komisyonların çalışma esasları Millî Eğitim Şûrası
Yönetmeliğinin 13. Maddesi nde belirtilmiştir.
8. Genel Kurul çalışmaları sırasında konuşmak için söz
almalar önceden isim yazdırmak suretiyle yapılır. Bütün
konuşmalar başkamn izniyle ve hatip kürsüsünden yapılır.

KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ
‘ v 3
ve
ÇALIŞMA ESASLARI
1. Ondördüncü Millî Eğitim Şûrası için, konulara göre iki
ANA KOM İSYON kurulmuştur. Ana komisyonlar da kendi
bütünlüğü içerisinde A L T K O M İSYO N ’lara ayrılmışlardır.
Şemada da görüleceği gibi BAŞKENT ÖĞRETM ENEVİ'nde
çalışacak

olan

E Ğ İT İM

Y Ö N E T İC İL İĞ İ

Y Ö N E T İM İ

K O M İS Y O N U

VE

E Ğ İT İM

Beş Alt Komisyona

ayrılmıştır. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (AOTML)
de çalışacak olan OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İ KOMİSYONU
ise Yedi Alt Komisyona ayrılmıştır.
2. Ana komisyonlar ilk toplantılarında kendi aralarında
A Ç IK OYLA bir başkan, bir başkan yardımcısı, üç raportör
seçim i

yaptıktan

sonra

çalışm alara

başlayacak,

Alt

Komisyonlar da aynı şekilde kendi aralarından bir başkan, bir
başkan yardımcısı ve iki raportör seçeceklerdir.
3. Her Alt Komisyon için başkana yardımcı olmak üzere
Şûra

Genel

S ek reterliğin ce birer K O O R D İ N A T Ö R

görevlendirilmiştir.
4. Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi, raporların
zamanında Genel Kurula yetiştirilmesi için her komisyonun bu
maksatla hazırlanan

Ç A L IŞM A P R O G R A M I' na uyması

önem taşımaktadır. Bu nedenle, komisyon başkanları ve
raportörler, raporlarını istenilen zamanda hazır olması için
gereken tedbirleri alacaklardır.

5. Şûra Genel

Sekreterliği, raporların yazım ı ve

çoğaltılm ası için gerekli tedbirleri almıştır. Raportörler,
koordinatörlerle birlikte raporlarını ulaştırdıklarında yazım
işlemleri hemen başlatılacaktır.
6. RAPORLARIN SİSTEMATİĞİ, Ana Komisyonlarda
belirlenmekle birlikte, Genel Kurul çalışmalarına kolaylık
sağlaması, alınacak kararlara kesinlik kazandırılması için görüş
ve tekliflerin her alt komisyon raporunun sonunda yer alması
için görüş ve tekliflerin her alt komisyon raporunun sonunda yer
alması uygun görülmektedir.
7. Kimlerin, hangi Ana Komisyonda çalışacağı çoğunlukla
sayın üyelerimizle görüşülerek belirlenmiştir. Temas kurula
mayanlar ise uygun görülen komisyonlara verilmişlerdir. Sayın
Millî Eğitim Eski Bakanlarımız, Türk Cumhuriyetlerinden
katılan Sayın Bakanlar ve üyeler ile T.B.M.M. Millî Eğitim
Komisyonu üyesi Sayın Milletvekillerimizin komisyon seçimi
kendilerine bırakılmıştır.
Çeşitli sebeplerle adlan komisyon listelerinde bulunma
yanlar, arzu ettikleri komisyonlarda, komisyon başkamna bilgi
vermek suretiyle çalışabileceklerdir.
8. Sayın üyelerimizin hangi komisyonlarda olduklanm daha
kolay bulabilmeleri için aynca ADLARINA göre Kom isyon
Üyeliklerini belirten LİSTE hazırlanmıştır. Doktor, Yardımcı
Doçent, Doçent ve Profesör titri bulunanlardan; Yardımcı
Doçentler "Y", Doktorlar ve Doçentler "D" ve Profesörler "P
harfi sırasında kendi adlarım bulabileceklerdir.

9. Alt Komisyonlar, rapor taslaklarım hazırladıktan sonra,
aşağıda belirtilen şekilde toplanacaklardır. Alt komisyon başkan
ve raportörleri ile ana komisyon raportörleri, ana komisyon
başkanı başkanlığında toplanacaktır. Bu toplantıda, her
komisyonun rapor taslağı gözden geçirilecek ve tamam
landıktan sonra daktiloya verilecektir.
10. Ana Komisyon raporları, alt komisyon başkan
yardımcısı raportörleriyle ana komisyon başkanı, başkan
yardımcıları ve raportörlerinin isim ve imzalarının yer aldığı birer
tutanakla Şûra Genel Sekreterliği'ne teslim edilecektir.
11. Komisyon kararlan oy çokluğu ile alınacaktır.
12. Raporların yazımında ve sayfa düzenlenmesinde
yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için, RAPORLARIN HER
SAYFASI NUMARALANDIRILACAK, şekil ve şema bulunan
sayfalar aynı bütünlük içerisinde yer alacaktır.
Şûra Genel Sekreterliği
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KOM İSYONLARIN ÇALIŞM A
PROGRAM I
Sıra
No

Ç A L IŞM A K O NUSU
1. GÜ N

1.

SÜRE

27.9.1993 PAZARTESİ

Komisyon Üyelerinin çalışma mahalline intikali

14.15 - 14.30

2 . Başkan, Başkan yardımcısı ve 3 raportör seçimi

14.30 - 14.40

3 .

14.40 - 14.50

Şûra Genel Sekreterliğince "Komisyonların teşkili ve
çalışma esasları" hakkında hazırlanan açıklamaların
okunması

4 . Alt Komisyonların çalışma yerlerinde toplanmaları

1 4 .5 0 -1 5 .0 0

5 . Alt Komisyonlar için Başkan, Başkan Yardımcısı ve
raportörlerin seçimi

1 5 .0 0 - 15.10

Alt Komisyonların konulan ile ilgili çalışmalan

1 5 .1 0 - 18.00

6.

2. GÜ N
7 .

28.9.1993 SALI

Alt Komisyonlann, konulan ile ilgili çalışmalara
devamı ve rapor taslaklanmn daktilo edilebilecek

09.00 - 12.30

duruma getirilmesi
8

ÖĞLE YEM EĞ İ (Kom isyonların çalışm a
yerlerinde)

9 .

14.00 - 17.00
Alt Komisyon rapor taslaklanmn, diğer alt komisyon
başkan ve raportörleri ile birlikte ana komisyonunun
başkam başkanlığında toplanarak raporlannı sonuçlan

1 2 .3 0 - 14.00

dırması
10 . Şûra Genel kurulunda görüşülecek rapora ait esas
metnin yazım ve çoğaltılması için Genel Sekreterliğe

17.00 -

teslim edilmesi

NOT: "EĞİTİM Y Ö N ETİM İ ve YÖNETİCİLİĞİ" Komisyonu Başkent
Öğretmenevinde, "O K U L ÖNCESİ EĞİTİMİ KOM İSYONU Anadolu
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde çalışmalarını yürüteceklerdir.
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ŞILJIEL^ı (S®.WEIL
GENEL SEKRETER
GENEL SEKRETER YARD.
GENEL SEKRETER YARD.
GENEL SEKRETER YARD.
ŞURA ŞUBE MÜDÜRÜ

¡T J m iL f iG f i

Nazım İrfan TANRIKULU
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Mehmet TEMEL
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Güngör KILINÇ
Daire Başkanı
Rıza KÜLTÜR
Kurul UZMANI
Hüseyin TÜRKER

u s l
DAİRE BAŞKANI
ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa ÇANDIR
Salim DARICILI

:

TÖRENLER
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BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ANITI
Çelenk Koyma ve Saygı Duruşu

ANITKABİR ZİYARETİ VE SAYGI DURUŞU

TÖRENLER
Ondördüncü Millî Eğitim Şûrası, 27 Eylül 1993 günü üç
ayn yerde düzenlenen törenlerle birlikte başlatılmıştır.
İlk tören; saat 09.00'da Millî Eğitim Bakanlığı Merkez
binası BAŞÖĞRETM EN ATATÜRK ANITI'na çelenk koyma
ve saygı duruşuyla başlamış, törene Bakanlık mensupları
katılmıştır.
İkinci tören; saat 09.30'da ANITKABİR'de yapılmıştır.
Şûra üyeleri ve Bakanlık üst düzey yöneticileri Millî Eğitim
Bakanı Nahit MENTEŞE Başkanlığında Anıtkabir ziyaret
edilmiş, çelenk koyma ve saygı duruşundan sonra Anıtkabir Özel
Defteri imzalanmıştır.
Üçüncü tören; saat 10.30'da ŞURA SALONU'nda saygı
duruşu ve İstiklâl Marşının koroyla birlikte söylenmesiyle
başlamış, daha sonra açılış konuşmalarıyla devam etmiştir.
Açılışta Cumhurbaşkanı Sayın Süleym an

DEM İREL,

Başbakan, Prof.Dr. Tansu ÇİLLER, Millî Eğitim Bakanı
Nahit MENTEŞE ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Dr.
Yusuf EKİNCİ birer konuşma yapmışlardır. (Konuşma
metinleri kitapta yer almıştır.)
Şûra Salonunda yapılan törenin bant kayıtları ve
Sunucunun
çıkarılmıştır.

program

sırasına göre takdim leri

aşağıya
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14. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI AÇILIŞI
27 Eylül 1993
SU N U C U - (Ekrem TA M E R T .R .T .) S a y ı n
Cumhurbaşkam'mız, değerli konuklar; millî eğitim sistemimizin
geliştirilerek niteliğinin yükseltilmesinde çok önemli katkılar
sağlayacak olan 14. Millî Eğitim Şûrası nın açılış törenine hoş
geldiniz.
Sîzleri, Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen ulu
önder Atatürk'ün ve Türk millî eğitimine yön vermiş ve
ebediyete intikâl etmiş eğitimcilerimizin manevî huzurunda bir
dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
(Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı söylendi)
SUNUCU- Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından
aramıza katılan değerli misafirlerimizi tanıtıyorum:
Azerbaycan Yüksek ve Orta İhtisas Bakanı Profesör
Doktor Feridun Celilov, Bakü Üniversitesi Öğretim Üyesi
Profesör Doktor Çelil Nahiyev, Okul Müdürü Mikail Mirza.
Başkurdistan Halk Eğitim Bakanı Gardanov Rıdvan
Timir Bayeviç, Halk Eğitim Bakam Yardımcısı Mihail Grukov.
Federal Çuvaş Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Vladimir
Daniloviç Danilov, Rektör Yorgi Stonovi.
Dağıstan Eğitim Bakanı Bondavi S. Hacıev, Pedagoji
Lisesi Müdürü Hacı Ahmet B. Gaziahmetoğlu.
K azakistan Eğitim Bakan Y ardım cısı E leğusin
Sağandıkov Nağurizbayeviç, Eğitim Müdürü Ali Müslimov
Müslimoviç.
Kırgızistan Teknik Eğitim Bakanı İlyas Kesendeev. Halk
Bilim Öğretim Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Altay
Borubaev.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Talim ve Terbiye Dairesi
Müdürü Doktor Mustafa Çetin, Talim ve Terbiye Dairesi Üyesi
İbrahim Davulcu, Eğitim Üzmam Mahmut Topçu.

Özbekistan Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor
Bahtiyar Nazarıf, Taşkent Eğitim Müdürü Alek Taciyef
Ahmedoviç.
Türkmenistan Ortaöğretim Genel Müdürü Goçkarof
Poylu, Aşkaabat Eğitim Müdürü İsa Arazmedof.(Alkışlar)

SUNUCU:

frMillî irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük
emelimdir.nMustafa Kemal ATATÜRK. (Alkışlar)
Şimdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın
Dr. Yusuf EKİNCİ konuşacaklar. (Alkışlar)
SUNUCU:
nÇocuklarımızı çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim
esaslarına dayanan bir düzen içinde bilgilendirmeliyiz.
Çocuklarımız sevginin en güzeline, bilginin en yücesine
lâyıktır.” N ahit MENTEŞE, Millî Eğitim Bakam. (Alkışlar)
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nahit MENTEŞE'yi
konuşm alarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
(Alkışlar)
SUNUCU:
”En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir.
Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek
bir cemiyet halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve
sefalete terk eder.” Mustafa Kemal Atatürk. (Alkışlar)
Başbakammız Sayın Tansu ÇİLLER konuşacaklardır.
Buyurun efendim.(Alkışlar)
SUNUCU:
'Y etişec ek çocu k la rım ıza ve gen çlerim ize,
görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her şeyden
önce Türkiye'nin bağımsızlığına^ kendi benliğine, ulusal
geleneklerine düşman olan bütün öğelerle mücadele
gereği öğretilmelidir.” Mustafa Kemal Atatürk. (Alkışlar)
Cum hurbaşkanımız Sayın Süleym an
konuşacaklar. (Alkışlar)

DEM İREL
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Başöğretmen yü ce JAtatüriq
'Büyülemem ve değer verdiğimiz M itti Eğitimimizigeliştirmef^ve
niteCiğini yükseltme (^amacıyla, Büyün çalışmalarına Başiayacaf^oCan Ondördüncü
M d lî Eğitim Şûrası vesiiesiyie huzurundayız.
Bilgi ve teknoloji toplumu olaBdmek^için, miiCetCerarası rekabetle
üstüniüf^sağCama yolunun, giderefçstratejik^önemini artıran eğitimden geçtiğine
inanıyoruz.
(Türf^ M id e tinin Bütün fertlerini, ülkemizin ihtiyaçlarına ve çağın
icaplarına uygun, yüksek^nitelikli insanlar olarak^yetiştirmei^ eğitim sistemimizi
Buna göre düzenlemek^ve uygulamak^azim ve kararındayız.
Ben ve şûra üyeleri maneın huzurunda saygıyla eğdiyoruz. (Ruhun şa d
olsun.

Ofahit MEEhffEŞE
Milli Eğitim Bahanı

BİRİNCİ OTURUM
BAŞKANLIK DİVANI
SEÇİMİ
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BİRİNCİ OTURUM
OTURUM BAŞKANI:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NAHİT MENTEŞE- 14. Millî
Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, değerli misafirler; 14. Millî
Eğitim Şûrasının 1. oturumunu açıyorum.
Gündem gereğince Başkanlık D ivanının seçimine
geçilecektir. Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği ne göre iki başkan
vekili, dört raportör seçilmesi gerekmektedir.
Bu hususta Başkanlığımıza bir önerge gelmiştir. "14. Millî
Eğitim Şûrası'mn Başkanlığına,
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği’nin 12-a maddesine uygun
olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkam Dr. Yusuf Ekinci ile
esk i
m ü s te ş a r la r ım ız d a n
A b d u lla h
N iş a n c ı’n ın
Başkanvekilliğine, Yard. Doç. Dr. Tayyip Dumanın, Nurettin
Konaklı’mn, Mustafa Çandır’m ve Nilüfer Yıldırın raportörlüğe
aday gösterilmelerini saygılarımızla arz ve teklif ediyoruz."
İmzalar; Profesör Doktor Rüstem Kaya, Profesör Doktor
Mustafa Özcan, Doçent Doktor Adil Çağla, Profesör Doktor
Bekir Çetinkaya, Profesör Doktor Ayla Oktay, Mehmet Oktay
Armağan, Mehmet Salim Akagündüz.
Başka teklif yoksa, bu önergeyi oylarınıza arz edeceğim.
Başka teklif yok, değil mi?..
Bu arkadaşlarımızı; Talim Terbiye Kurulu Başkam Yusuf
EKİNCİ ile Abdullah Nişancı nın Başkanvekilliğine seçilme
teklifini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yine Yard. Doç. Dr. Tayyip Duman, Nurettin Konaklı,
Mustafa Çandır ve Nilüfer Yıldırın raportörlüğü seçilmesi
teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
İttifakla kabul edilmiştir.
Arkadaşlarımızı Divana davet ediyorum; başkanvekili
arkadaşlarımız Sayın Ekinci, Sayın Nişancı...(Alkışlar)

Bu arada 14. Millî Eğitim Şûrasına katılamayan bazı
devlet büyüklerimiz telgraf göndermişlerdir; onları, şimdi
okutacağım.
Buyurun.
B A Ş K A N V E K İL İ-D eğerli konuklar, 14. Millî Eğitim
Ş û ra sın a katılam ayan Sayın D evlet B üyüklerim izin
gönderdikleri telgrafları arz ediyorum:
14. Millî Eğitim Şûrasının açılış törenine ilişkin nazik
davetinize içten teşekkür ederim. Dünyada baş döndürücü bir
hızla yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakalamak
ancak eğitime verilecek önemle mümkündür.
Dünyada nüfus ortalaması en genç ülkeler arasında
bulunan ülkemizin bilgi çağına refah içinde ulaşmasının temel
koşulu, çağdaş eğitim olanaklarının yaratılm asından
geçmektedir. 14. Millî Eğitim Şûrası bu olanakların yaratılması
açısından önemli bir görevi yerine getirecektir. Bu düşüncelerle
şahsınızda Şuraya katılanlara sevgi ve saygılarımı sunanm.
Çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.
Hüsamettin CİNDORUK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
(Alkışlar)

DİVAN BAŞKANI
BAŞKAN VEKİLİ
BAŞKAN VEKİLİ
RAPORTÖR
RAPORTÖR
RAPORTÖR

RAPORTÖR

: Nahit MENTEŞE
Millî Eğitim Bakanı
: Dr. Yusuf EKİNCİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
: Abdullah NİŞANCI
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı
: Yard.Doç.Dr. Tayyip DUMAN
G.Ü. Mesleki Yay.Eğt.Fak. Dekan Yardımcısı
: Nurettin KONAKLI
D.P.T.Sosyal Plan.Gn.Md.lüğü Uzmanı
: Mustafa ÇANDIR
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Daire Başkanı
: Nilüfer YILDIR
Kız Teknik Öğr.Gen.Md.lüğü Şube Müdürü

Değerli konuklar daha elimde birçok telgraf var. Ancak
süremiz açısından ben sadece devlet büyüklerimizin isimlerini
arz etmek istiyorum.
Murat KARAYALÇIN-Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı, Necmettin CEVHERİ-Devlet Bakanı, Mehmet
KAHRAMAıN-Devlet Bakanı, Cemil ERHAN-Devlet Bakanı,
Güneş MÜFTÜOGLU-Devlet Bakanı, Mustafa GÜLOĞLUD evlet Bakanı, İbrahim TEZ-D evlet Bakanı, M ehm et
GÖLHAN-Devlet Bakanı, Rıza AKÇALI -Çevre Bakanı, Seyfi
OKTAY-Adalet Bakanı, Fikri SAĞLAR-Kültür Bakanı, İsmet
ATİLLA-Maliye Bakanı, Abdulkadir ATEŞ- Turizm Bakanı,
Mehmet GAZİOĞLU-İçişleri Bakanı, Mehmet KÖSTEPENUlaştırma Bakanı, Veysel ATASOY-Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı, Rıfat SERDAROĞLU-Sağlık Bakanı, Vecdi GÖNÜLSayıştay Başkanı, Muhsin YAZICIOĞLU- Büyük Birlik Partisi
Genel Başkam, Sivas Milletvekili.
Değerli konuklar, Şûra Genel Sekreteri Nazım İrfan
TANRIKULU Şûra çalışm aları hakkında genel bilgi
sunucakl ardır.
B A ŞK A N - Değerli üyeler, değerli misafirler; şimdi,
biliyorsunuz, 14. Millî Eğitim Şûrası daha evvelki şûralar gibi en
yüksek istişarî kuruldur. Bu kurul, çalışmalarım komisyonlar
halinde yürütecektir, ondan sonra tekrar Genel Kurul olarak bir
araya geleceğiz ve çalışmaları değerlendirceğiz.
Esasen dağıtılan broşürlerde, kimin hangi komisyonda
çalışacağı belirlenmiş bulunmaktadır. Bunun dışında müşavir
arkadaşlarımızdan, davetli arkadaşlarımızdan, bu broşürlere
yazılmamışlar varsa; isimlerini lütfederler Divana bildirirlerse,
bu unutulm uşluğu veyahut isteği hemen kaleme alır,
komisyonlara ilave ederiz. Fevkalade önemli bir çalışmadır.Biraz
evvel de hep belirtildi konuşmalarda, okul öncesi eğitimi ve
eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği, gündemimizi oluşturuyor.
Değerli konuşmacılar burada bunun önemininden bahsettiler,
onun için tekrarlamayacağım.
Şimdi sekreter arkadaşımız, Kurultay Sekreteri, Şûra
Sekreteri arkadaşımız gerekli teknik izahatı vereceklerdir.
Buyurun.
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Sayın Bakanım,
Türk Cumhuriyetlerinin
ve topluluklarının değerli
bakanlan ve temsilcileri, 14.
Millî Eğitim Şûrası'mn değerli
üyeleri; eğitim şûralarının,
eğitim sistemlerinin geliştiril
mesinde
vazgeçilm ez
ve
önemli
yeri
olduğu
bilinmektedir.
Bugün
çalışmalanna başladığımız 14.
Millî Eğitim Şûrası’mn ülkemiz
ve aziz milletimiz için hayırlı
olmasının diliyor, hepinizi
saygılanmla selamlıyorum.
Değerli üyeler, çalışmala
Nazım İrfanTANRIKULU
ra yardıma olunmak üzere;
Şura Genel Sekreteri
komisyon çalışmalan, ulaşım,
bannma ve organizasyonlarla ilgili açıklama arz ediyorum.
Komisyonların teşkili ve çalışma esasları:
14. Millî Eğitim Şûrası için -konulara göre- iki ana
komisyon kurulmuşutur. Bu komisyonlar da kendi bütünlüğü
içerisinde alt komisyonlara ayrılmışlardır.
Başkent Öğretmen Evi'nde çalışacak olan Eğitim
Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği Komisyonu 5 alt komisyona,
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde çalışacak olan
Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu ise 7 alt komisyona ayrılmıştır.
Ana komisyonlar ilk toplantılarında açık oyla bir başkan,
bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçeceklerdir.
Bu seçimden sonra, alt komisyonlar kendi çalışma
yerlerinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör
seçerek çalışmalarına devam edeceklerdir. Alt komisyonlar
rapor taslaklarını hazırladıktan sonra, ana komisyon ve alt
komisyonların başkan, başkan yardımcıları ve raportörleri ana
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komisyon başkam başkanlığında toplanarak, bu metni tek rapor
haline getirecekleri gibi, alt komisyonlardan gelen raporlar bütün
üyelerin katıldığı ana komisyonlarda tartışarak tek rapor haline
getirilebilecektir. Nihaî rapor, en geç 28.9.1993 Sah günü saat
17.00'ye kadar -çoğaltılmak üzere- Şûra Genel Sekreterliğine
teslim edilecektir.
Her alt komisyon için, başkana yardımcı olmak üzere
Şûra Genel Sekreterliğince birer koordinatör görevlendirilmiştir.
Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi, raporların
zamanında Genel Kurul'a yetiştirilmesi için komisyon çalışma
programı hazırlanmıştır.
Kimlerin ana komisyonda çalışacağı, çoğunlukla sayın
üyelerimizle görüşülerek belirlenmiştir. Ancak, kendileriyle
tem as kurulam ayanlar uygun görülen kom isyonlara
verilmişlerdir.
Sayın Millî Eğitim eski bakan larım ız,
Türk
Cumhuriyetlerinden katılan sayın bakanlar ve üyeler ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu üyesi sayın millet
vekihlerimizin komisyon tercihleri, kendilerine bırakılmıştır.
Sayın üyelerimizin hangi komisyonda olduklarını daha
kolay bulabilm eleri için, ayrıca adlarına göre kom isyon
üyeliklerini belirten bir liste hazırlanmıştır. Doktor, yardımcı
doçent, doçent ve profesör ünvanı bulunanlardan yardımcı
doçentler "y", doktorlar ve doçentler "d", profesörler ise "t" harfi
sırasında kendi adlarını bulabileceklerdir.
Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınacaktır.
Ulaşım hizmetleri:
Üyelerimizin Şûra salonuna ve yerlerine gidiş-gelişler için
özel araçlar tahsis edilmiştir. Davetiyeli yemeklerden sonra,
aynca şehir içi ana yönlere servis hizmeti yapılacaktır.
Barınma Hizmetleri:
Ankara dışından katılan tüm üye ve müşahitlere Başkent
Öğretmen Evinde yer ayrılmıştır. Makam arabaları ile gelen
üyelerimizin şoförleri için Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek

Lisesinde yer ayrılmış olup kahvaltı ve yemek ihtiyaçları da
burada karşılanacaktır.
Sağlık Hizmetleri:
Çalışmalar devammca Başkent Öğretmen Evinde, diğer
çalışm a yerlerinde doktor, sağlık ekibi ve ambulans
bulundurulacaktır.
Danışma Merkezleri ve Basın Büroları:
Barınma ve çalışma yerlerinde birer danışma merkezi
kurulmuştur. Basın mensuplarına yardımcı olunmak üzere
çalışma yerlerinde ve Başkent Öğretmen Evinde basın büroları
hazırlanmıştır. Ankara dışından katılan üyelerimizden Millî
Eğitim Bakanlığı taşra teşkilâtı mensubu olmayanların yolluk
ve yevmiyeleri Başkent Öğretmen Evi ve Anadolu Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesinde açılan bürolarda ödenecektir.
Sayın üyeler, daha önce sizlere gönderilen programda 29
Eylül 1993 Çarşamba günü yapılacak Genel Kurul çalışmaları
nın saat 10.30 başlayacağı belirtilm işti. Genel Kurul
çalışm alarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla bu
çalışmalar saat 9.00’da başlatılacaktır.
Sayın Bakanım, değerli üyeler, Şûranın Millî Eğitimimiz
için hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN- Şûra Genel Sekreteri arkadaşımızın teknik
izahatını, çalışm alar hakkmdaki açıklamasına dinlemiş
bulunmaktasınız.
Bu, fevkalade önemli bir toplantımızdır; içerdiği konular ve
eğitimimizin geleceği bakımından. Çünkü, demin de burada
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da belirttiler. Millî
Eğitim bizim en önemli meselemiz. Yani, çağa yaklaşmak
diyoruz, çağı aşmak diyoruz; Atatürk'ün gösterdiği muasır
medeniyete ulaşmak diyoruz; bunların hepsi eğitimle ilgilidir.
Sanayileşmek, ekonomik kalkınmamızı yapmak, hepsi de
eğitimden geçmektedir. Kalkınmış ülkelere bakarsak, ileri sanayi
ülkelerine, onların çok akıllığından değil, çok zeki olduklarından
değil, ama eğitime önem verdikleri için kalkındıklarını,
büyüdüklerini göreceksiniz, zenginleştiklerini göreceksiniz. Onun

için, değerli arkadaşlarımız komisyonlara itibar edeceklerdir,
bundan eminim, katluda bulunacaklardır.
Burada çok değerli arkadaşlarım ızı görüyorum ;
lütfetmişler, gelmişler. Bazıları tabiî üyemizdir, bazıları da
davetlimizdir. Ben, şahsen, bizzat davetli arkadaşlarımla
meşgul oldum; ama göremediğim, unuttuğum arkadaşlarım
varsa, değerli fikir adamları ve M illî eğitim ciler varsa,
unutulmuşsa, gıyablannda onlardan özür diliyorum.(Alkışlar)
Ama gelirler, bize fikirlerini her zaman aktarabilirler, biz açığız,
esasen muhtacız.
Yarın ve bugün öğleden sonra öğle yemeği var, 13.0014.30 arası, arkadaşım ız ifade etti, ben özetle tekrar
söylüyorum. 14.30-18.00 arasında kom isyon çalışm aları
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde yapılacaktır.
Yarın, yani 28 Eylül Salı günü saat 9.00'dan itibaren gene
komisyon çalışmalarına devam edilecektir. Genel Kurul 28 Eylül
1993 Çarşamba günü, yani Şûranın üçüncü günü toplanacaktır.
Teşrifinizden dolayı hepinize teşekkürlerim sunuyorum.
(Alkışlar)
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EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ
KOMİSYONLARINA
KATILANLAR
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EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ
ANA KOMİSYONU
Başkan
: İhsan ÖZÇUKURLU
Başkan Yardımcısı
: Dr. Cezmi BAYRAM
Raportörler
: 1. Faruk ÇAM
2. Naim DURMAZ
3. Hayati İPEK
ALT KOMİSYONLAR

1. Millî Eğitimde Teşkilâtlanma (Merkez, Taşra, Yurtdışı)
Başkan
: Prof.Dr. Özcan DEMİREL
Başkan Yardımcısı
: O.Zeki AKYUZ
Raportörler
: 1. Mahir YEĞMEN
2. Abdulkadir ACAR

2. Eğitim Kurumlanmn Yönetimi ve Yöneticiliği
Başkan
: Prof.Dr. Necmettin TOZLU
Başkan Yardımcısı
: Selahattin ÖZDEMİROĞLU
Raportörler
: 1. M .Hanefi DİLMAÇ
2. Güler SÜRÜCÜ

3. Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi,
Atanması ve Yer Değiştirmesi
Başkan
: Ramazan ÇETİNDAGLI
Başkan Yardımcısı
: Beyza BİLGİN
Raportörler
: 1. Sebahat ALKAN
2. Nuri ECE

4. Eğitim Yönetiminde Denetim
Başkan
: Prof.Dr. Galip KARAGÖZOĞLU
Başkan Yardımcısı
: Mustafa YERLİ
Raportörler
: 1. Abdulkadir KOCAOĞLU
2. M uzaffer YENİ

5. Eğitimde Yönlendirme
Başkan
: Prof.Dr. Yahya ÖZSOY
Başkan Yardımcısı
: Doç.Dr. Hüseyin KALKAN
Raportörler
: 1. Mustafa DEMİREZEN
2. Ayhan ÇELEN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prof.Dr. Necati ERŞEN
Kenan KOLUKISA
Nazım İrfan TANRIKULU
Necat BOZKURT
Aysal AYTAÇ
Faruk ÇAM
Mehmet TEMEL
Kemal KOÇAK
İhsan ÖZÇU KURLU
Ahmet Ergun BEDÜK
Celal URAL
B .Cemil ERGENE
Hüseyin ACAR
Mehmet BAĞÇECÎK

Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

15
16
17

Prof.Dr. Saim SAKAOĞLU
Prof.Dr. Özcan DEMİREL
Prof.Dr. Suat ANAR

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Melin HASER
Ersin SAPMAZ
Yard.Doç.Dr. İrfan ERDOĞAN
Niyazi ALTUNYA
Murat BEKDÎK
Salih ÇELİK
Turgut AKAN
Oktay ARMAĞAN
Himmet Coşkun ÇAKIR
Ihsan ERDEM
Prof.Dr. Metin SÖZEN
Mehmet ÖZCAN
Salim AKAGÜNDÜZ
Abdulkadir ACAR
Fatma BARKÇİN
Abdunrahman TUR KÖZ
Necdet ÜRÜN

Dav. Üye
Tabii Üye
Müşahit
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

(Komisyona katılanlar)
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
T. ve T. Kurulu Üyesi
T.ve T. Kurulu Üyesi
Yurtdışı Eğitim Öğr.Genel Müdürü
Ticaret ve Turizm Öğr.Genel Müdürü
T.ve T. Kurulu Üyesi
T.ve T. Kurulu Üyesi
Bakanlık Müşaviri
Hizmetiçi Eğt.Dai.Başkanı, ANKARA
Emekli Teftiş Kurulu Başkanı
Devlet İstatistik Daire Başkan, ANKARA
Personel Genel Müdür Yardımcısı
Personel Gen.Md.lüğü Mevzuat
Dai.Başkanı
Selçuk Üniv. Eğt.Fak. Dekam, KONYA
H.Ü. Eğitim Fak. Öğr.Üyesi Beytepe, ANK.
Mimar Sinan Üniv.Fen-Edeb.Fak.
Öğr.Üyesi ÎST.
M Ü. Yabancı Diller Böl.Öğr.Üyesi, İST.
Personel Genel Müdürü
I.Ü. Edebiyat Fak. Öğr.Üyesi, İSTANBUL
Eğitim Iş Sendikası Başkanı, ANKARA
Genç işadamları Demeği, İSTANBUL
Proj.ve Koor.Kurulu Başkanı
İzmir Millî Eğitim Müdürü
İstanbul Millî Eğitim Müdürü
Kocaeli Millî Eğitim Müdürü
Çanakkale Millî Eğitim Müdürü
TEVDAK Üyesi Kabataş Erk.Lisesi
Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Ş.Urfa End.Mes.Lisesi Müdürü
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uzm.
Konya. Meram Gazi Akşam Lisesi Müdürü
Y.evler Yet.Tek.Öğr.Merk.Müdürü. ADANA
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35
36
37
38
39
40
41

M.Akif İNAN
Naim DURMAZ
Ali GÖK
ilkin ŞANLI
Sadık ARAÇ
Zeki AKYÜZ
ismet ÇILBIR

Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

42
43

Turgut ER
Hayati İPEK

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Haşan GÜNEŞ
Musa KOCAM ANOĞLU
Ahmet ŞAHIN
Cemal ALPMAN
Necati GÎRGlN
Nail KUTERDAM
Sebahattin ŞAHIN
Mahir YEĞMEN
Sakin ÖNER
Yaşar KARAY ALÇIN
Sebati ÎLERl
H.Hüsnü CIRJTLI
Orhan UYSAL

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Dav. Ü^e
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Dav. Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Dav. Üye

Eğit-Bir Sendikası Genel Başk., ANKARA
Balıkesir Anadolu Tekn.Lis.ve E.M.L.Md.
Kanuni Lisesi Müdürü, ANKARA
Adana Sabancı Anadolu Teks.Tek.Lis.Md.
Aydınlıkevler Görme Özür.Ok., ANKARA
Bakanlık Müfettişi
Kemal Yurtbilir işitme Eng.Okulu Müdürü,
ANKARA
Ankara Gazeteciler Cemiyeti, ANKARA
Kastamonu Taşköprü
Mes.Eğt.Merk.Ok.Md.
Dumlupmar Cad. 31/8 Cebeci, ANKARA
Kocaeli, Gebze 60.Yıl Ilköğr.Okulu Öğr.
Bakanlık Müfettişi
Dedekorkut Sok.No:20/8 A.Ayrancı, ANK.
Akartürk Cad.718.Sok.No:19/6, DENİZLİ
6351 Sok.N o:47/l 1 Bostanlı, ÎZM lR
Elçi Sok.No: 14/10 Y.Ayrancı, ANKARA
Iztanbul Lisesi Müdürü
Vefa Anadolu Lisesi Müdürü
Ank.Ticaret Hukuku, ANKARA
Emekli Öğretmen
Emekli Öğretmen
Teknik Eğitim Vakfı

Koordinatör : Hayrettin ÇÖLLÜER, T.T.K. Eğitim Uzmanı
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(Komisyona katıl ani ar)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dr. Yusuf EKİNCİ
Prof.Dr. Ramazan ÖZEN
Selahattin MEYDAN
Dr. Veli KILIÇ
izzet ÇEVİK
Prof.Dr. K.Yaşar KOPRAMAN
Şakir KARARTI
Mediha DEMİRLER
Ömer OKUTAN
Abdullah CAN
Mustafa CANELLl
Prof.Dr. Sait SEVGENER
Prof.Dr. Yahya ÖZSOY

Tabii Üye
S.Gel.Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Müşahit
Dav. Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit

14
15

Prof.Dr. Ilhan SEZGİN
Prof.Dr.Rasih DEMÎRCl

Dav. Üye
Müşahit

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Zonguldak, Karaelmas Üniversitesi Rektörü
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
M.P.M.Eğt.Bölümleri Başkanı
idari ve Mali işler Daire Başkanı
M.Ü.Tek. Eğt.Fak.Dekanı, İSTANBUL
Bolu, Abant izzet Baysal Üniv.Eğt.Fak.
Öğr.Üyesi
Nene Hatun Cad. 17/8, ANKARA
G.Ü. Tekn.Eğt.Fak.Dekanı
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16
17
18
19

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Dav. Üye

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü
A.Ü. Fen Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
G.Ü. Fen-Edeb.Fak.Eğt.Bil.Böl.Bşk. ANK.
Deniz Harp Okulu Öğr.Üyesi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Prof.Dr. Eyüp İSPİR
Doç.Dr. Mehmet ZENGİN
Doç.Dr. Togay GEDİKOĞLU
Doç. Dr.Öğr. Yarb. Hüseyin
KALKAN
İbrahim ÇOKSAK
Hüseyin SARI
Öze an DEMİREL
Yard.Doç.Dr. Tayyip DUMAN
Hüseyin KAMBUR OĞLU
Ömer KOŞAN
Rafet KAMEROĞLU
Basri ABASOY
Süleyman AKSOY
Mustafa COŞKUN
İlhan DÜLGER
Metin TOKMAK
Osman KUMAŞ
Mustafa DEMİREZEN
Ayhan ÇELEN
Sabahattin GÖKTÜRK
İhsan TAŞKIN
Nurettin UÇAK
A.Yaşar AYAZ
Mithat AKIN
İsmail ÇAKMAK
İbrahim ARIKAN
Coşkun ERTEPINAR
A.Hamdi ÖZER

Tabii Üye
Müşahit
Müşahit
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Dav. Üye

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Prof.Dr. Hıfzı DOĞAN
Prof.Dr. Yaşar BAYKUL
Sağındıkov Elegusin
Ali Müslimov Müslimoviç
Prof.Dr. Kemal GÜÇLÜOL
Kamil AYDOĞAN
İbrahim DAVULCU
Dr. Mustafa ÇETİN
Mahmut TOPÇU
Remzi ÖNCÜL
Fethi BOLAYTR
Prof.Dr. Akın İLKİN
Ragıp HANDIR

Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit

Erkek Tekn.Öğr.Genel Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı Müfettişi
Talim ve Terbiye Kurulu Bşk.lığı Dai.Bşk.
G.Ü. Meslek Yay.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Ankara Millî Eğitim Müdürü
Bayburt Millî Eğitim Müdürü
K.Maraş Millî Eğitim Müdürü
Ankara Adalet Mes.Lisesi Müdürü
Ankara Fen Lisesi Müdürü
Eskişehir An.I.H.L. Müdürü
D.P.T.
Anadolu Meslek Lisesi Müdürü, KAYSERİ
Ankara A.O.T.M.L. Müdürü
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uzm.
Ankara, Çankaya Atatürk Lisesi Müdürü
Samsun Halk Eğitim Merk.Müdürü
Kırklareli Millî Eğitim Md.lüğü Şb.Müdürü
ilköğretim Müfettişi
İzmir Çıraklık Eğt.Merk.Müdürü
İstanbul, Göztepe işitme Eng.Okulu Öğr.
Turgut Reis Cad. 13/5, ANTALYA
Özel Dersaneler Birliği Başkanı
7. Cadde No:74-A/9 B.Evler, ANKARA
Ataköy 9. Kıs.D3 Blok B Kapı No: 17
Bakırköy, ÎST.
A.Ü. Eğt. Bil. Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
H.Ü. Eğitim Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
Bakanlık Müsteşarı M.E.B. Kazakistan
Kızılorda M.E. Müdürü
Abant izzet Baysal Üniv. Rektörü, BOLU
Çankaya Kurtuluş Lisesi Müdürü, ANKARA
T.T.K. Üyesi K.K.T.C.
T.T.K. Üyesi K.K.T.C.
Ilköğr. Eğt.Öğr. Uzm. K.K.T.C.
Kader Sok. 1/4 G.O.P., ANKARA
Demokrat Eğt. Send.Gn.Bşk., ANKARA
l.Ü. iktisat Fak. Öğr.Üyesi, İSTANBUL
M.E.B. Danışmanı

Koordinatör : Muzaffer AK,

T.T.K .

Şube Miitlürü

X

EĞİTTİM IOJMJMLAMNIN TONETTİMİ VE YĞNETTİCİILİĞİ
(Komisyona katılanlar)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prof.Dr. Haşan GÜRBÜZ
Celal KURU
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN
Prof.Dr.Necmettin TOZLU
Prof.Dr. Bilal DİNDAR
Prof.Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU
Prof.Dr. Mustafa TAN
Prof.Dr. Ziya BURSAUOĞLU
Prof.Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU
Prof.Dr. Kemal KARHAN
Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMÎR
Bener ÇORDAN
Hüseyin GÖKTAŞ
İsmail KARATAŞ
Öğr.Alb.Hüseyin CANYAŞ
Doç.Dr. Ömer PEKER

Dav. Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Tabii Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Doç.Dr. Ali BALCI
Doç.Dr. Nurgün ERSAN
Doç.Dr. Turan GÜVEN
Şeref RAMAZANOGLU
Hüseyin ÖZDEMÎR
Öner ERGENÇ
Yard.Doç.Dr. İlhan AKAR
Selahattin ÖZDEMÎR OĞLU
Şuayip ÖZCAN
Ekrem EREN
Mustafa KAMER
GaziÖZTÜRK
Turgut ŞAHBENDEROĞLU
Ali ERKAN
Ahmet FİDAN
Erdoğan ÖZEN
İbrahim BÜYÜKSARI
Prof.Dr. Cemil KIVANÇ
Bahar AKINGÜÇ

Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye

36
37

Cezmi BAYRAM
Güler SÜRÜCÜ

Dav. Üye
S.Gel.Üye

38

Fahri ZORLU

Dav. Üye

Süleyman Demirel Üniv.Rektörü İSPARTA
Öğr.Yet.ve Eğt.Genel Müdürü
Balıkesir Üniv.Necatibey Eğt.Fak.Dekanı
100.Yıl Üniv.Eğt.Fak. Dekanı, VAN
19 Mayıs Üniv.Eğt.Fak.Dekanı, SAMSUN
A.Ü. Fen Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
Em.Tal.Ter.Kurulu Üyesi
G.Ü. Fen-Edeb.Fak.Öğr.Üyesi
Atatürk Cad. 370/11 Alsancak, İZMİR
K.T.Üniv.Eğitim Fak., GİRESUN
Müsteşar Yardımcısı
Ortaöğretim Burs ve Yurt.Dai.Başkanı
Sağlık İşleri Daire Başkanı
K.K.K.lığ Daire Başkanlığı
Türkiye ve Ortadoğu Amme İd.Ent.
Öğr.Üyesi
l.Cad. No:8 Yücetepe, ANKARA
A.Ü. Eğt.Bil.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
G.Ü. Mes.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
A.Ü. Fen Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
Din Öğr.Gen.Md.Yard.
Erk.Tek.Öğr.Gen.Md.Yard.
Ş.Urfa Millî Eğitim Müdürü
G.Ü. Mes.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
Niğde Millî Eğitim Müdürü
Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı
Balıkesir. Bandırma Millî Eğitim Müdürü
Ankara Atatürk Anadolu Öğr.Lisesi Müdürü
Yozgat, Merkez Ticaret Mes.Lisesi
Sinop, Anadolu Kız Öğr.Lisesi Müdürü
Kazım Karabekir Paşa Sok.No: 17/30 İST.
Eğit-Bir Sen.Gen.Sekr.Yard., ANKARA
4. Akşam San.Ok.Çırk.Eğt.Mrk.Müdürü
Muğla, Bodrum Millî Eğitim Müdürü
M.Ü. Fen Fak. Öğretim Üyesi, İSTANBUL
Özel Kültür Lisesi Ataköy 9.Kıs.,
İSTANBUL
Özel Terc.Ok.Gn.Md.
İst.Validebağ Anasağlık Mes.Lis.Müdürü,
İSTANBUL
8. Cad. 86.Sok. 19/4 Emek, ANKARA

39
40
41
42

Nihal ALPAGO
H.îbrahim BÖLİIKBAŞI
Mustafa EŞREFOĞLU
Prof.Dr. Bekir ÇETÎNKAYA

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Dav. Üye

43
44
45
46
47

Halil OZANSOY
Şükrü ÖZTİIRK
Doç.Dr.Esergül BALCI BlICAK
Öğr.Kd.Yzb. Taner ÇAKIR
Î.Akın ŞEHÎRLÎOĞLU

Dav. tiye
Dav. Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

48
49
50
51
52
53
54
55
56

ismet AKTAŞ
Yard.Doç.Dr. Veysi ERKEN
Muzaffer YAŞAR
Bengül AYDINLI
Yılmaz KARADENİZ
Şaban KILIÇ
Prof.Dr. Bahattin ÖRNEKOL
Bahtiyar NAZAROL
Alibey TAClEV

Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit

Zonguldak, Fener O.O.Öğretmeni
Erzurum, Alpaslan İlkokulu
18. Sok. 27/5 B.Evler, ANKARA
İnönü Üniv. Fen-Edebiyat Fak.Öğr.Üyesi,
MALATYA
T.T.K. Emekli Üyesi
Diyanet İşleri Bşk.lığı Daire Başkam
H.Ü. Diş Hekimliği Fak., ANKARA
Dz.K.K.lığı Per.Eğt.Dai.Bşk.
Tarım ve Köyişl.Bak.Eğt..ve El
San.D.Bşk.
Eğitim Sendikası Genel Başkanı
G.Ü. Mesleki Eğt.Yay.Fak.
Özel Yeni Yüdız Eğt.Kur.Gn.Müdürü
Aydın Eğitilebilir Çocuklar Okulu
Ticaret Turizm Öğr.Genel Md.Yard.
Kadıköy Akşam Ticaret Lisesi Müdürü
Em.Tal.Ter.Kurulu Üyesi
Özbekistan Yukarı Eğt.Bakan Yrd.
Özbekistan Taşkent Vilayet Maarif Müdürü

Koordinatör : Fuat TAMAM, T.T.K. Şube Müdürü

4.

EĞİTTİM
ATTANMA3H

TfĞNETTİ'CİILEffiİNİN
VE

YEK

YETTİŞTTİIRİÎLMESİ,

©EĞİŞTTİKMSSİ
(Komisyona katılanlar)

1
2
3

Prof.Dr. M.Ali KISAKIJREK
Ramazan ÇETtNDAĞLI
Özgür ER KM AN

Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye

4
5
6
7
8
9
10

Aydoğan ATAÜNAL
Prof.Dr. Doğan ÇAĞLAR
M.Necmettin UÇKAN
Necati ÇANClER
İsmail AKSOY
Budak KtRZlOGLl J
Ümit DOĞAR

Tabii Üye
Müşahit
Dav. Üye
Tabii Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit

11

Mustafa GÜMÜ ŞOVA

12
13

Ata YAVUZ
Ahmet ŞAHÎN

Müşahit
S.Gel.tiye

Yükseköğreüm Kurulu Başkan Vekili
Müsteşar Yardımcısı
Başbakanlık Mev.Gel.ve Yay.Kur.Gn.Md.
Vekili
Yükseköğretim Genel Müdürü
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
1. Hukuk Müşaviri
Bakan Müşaviri
Teftiş Krl.Başk.Müfettiş
Millî Güvenlik Kur.Gen.Sek.Tunus Cad.46,
ANKARA
Okuliçi Beden Eğt.Spor ve Izc.Daire
Başkanı
Öğr.Hiz.ve Sosyal işler Dai.Başkanı
Ma. ve Güm. Bak.Büt.ve M.Kont.Gel.

Prof.Dr. Kamil MUTLUER
Prof.Dr. Ali ÖZÇELEBl

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

Gn.Md. D.Başk.
YÖK. Yürütme Kurulu Üyesi
Bursa Uludağ Üniv.Eğt.Fak.Dekanı

14
15

Müşahit

72

16
17
18
19
20
21

Prof.Dr. İhsan DOĞRAMACI
Prof.Dr. Aytaç AÇIKALIN
Prof.Dr. Haşan GİJRAN
Doç.Dr.Seyza BİLGİN
M.Sami ÇETİN
Prof.Dr. Bayram KODAMAN

Dav. Üye
Dav. Üye
Tabii Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Orhan POYRAZ
Özden İSLAM OĞLU
Haşan YILMAZ
Mustafa DEMİR KAN
Nuri ECE
Yılmaz DURAK
Nevzat DEMİREL
Sabahat AL KAN
M.Ali ACAR
Mehmet ATAMTURK
Kazım EKE

Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

33
34
35
36
37
38

Ah TOK
Tüıker KURŞUN
Erdal KARADENİZ
Ahmet GÜL
Yakup KOÇAK
Kazım KURTOĞLU

Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.(iye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Kemal ÇOLAKOĞLU
Rıfat YÜZBAŞIOĞLU
Füsun ARSLANTOSUN
Prof.Dr. İsmet ERTAŞ
Zeki SARİH AN
Prof.Dr. Orhan OĞUZ
Sezer SACIR
Mehmet BAŞHAN
İbrahim YURT
Abdullah NİŞANCI
Mustafa AKSOY
İsmail GÜNDÜZ
Nihal KEÇİK
Mustafa KETEN
Reşat ÖZKAN
Prof.Dr. Yusuf VARDAR

S.Gel.Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.(iye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye

Bilkent Üniv. Mütevelli Heyeti Başkanı
H.Ü. Eğitim Fak.Öğr.Üyesi Beytepe, ANK.
Bilgisayar Eğt.ve Hizm.Genel Müdürü
A.Ü. İlahiyat Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
Sütçü İmam Üniv. Eğt.Öğr.Plan. K.MARAŞ
Demirel Üniv. Fen-Ed.Fak.Dekanı,
İSPARTA
Çırk.ve Yay.Eğt.Gen.Md.Yard.
Giresun Millî Eğitim Müdürü
Vefa Anadolu Lisesi Öğretmeni
Ankara Millî Eğitim Müdür Yard.
Adana, Osmaniye Millî Eğitim Müdürü
Anadolu Meteoroloji Mes.Lisesi Müdürü
Çankaya B.evler İlkokulu Müd., ANKARA
K.Ören Halk Eğt. Mer.Öğr.
K.Karabekir Tekn. Lis. Md., ERZURUM
Öğretmenler Vakfı Genel Başk., ANKARA
8.Cad.Kırlangıçevler Blok No:5
Emek, ANKARA
Muş Anadolu Öğr.Lisesi Müdürü
İstanbul Özel Kültür Lisesi Müdürü
Ankara, Ana.Güzel San.Lisesi Müdürü
Din Öğretimi Genel Müdürü
Erzurum, Oltu Halk Eğt.Merk.Müdürü
Rize, Çamlıhemşin İlçe Millî Eğitim
Müdürü
G.Ü. Fen - Edeb.Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
Niğde Milletvekili
M.H.G.K. Gen.Sek.Eğt.Uzm., Ankara
İzmir Ege Üniv. Fen Fakültesi Dekanı
Öğretmen Dünyası Yazı İşi.Müdürü
Millî Eğitim Eski Bakanı
T.T.K. Eski Üyesi
Millî Eğitim Vakfı Başkanı
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uzm.
Tunalı Hilmi Cad. 59/17 K.Dere, ANKARA
Eğt.Sen.Gn. Eğt. Sekreteri
içişleri Bak.lığı Eğt.Şb.Müdürü
Olgunlaşma Enst.Müdürü
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkam
TAEK.Eğt.Böl.Başkanı

Koordinatör : Ahmet Nazlıoığlu, T.T.K. Şube Müdürü
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§» EĞİTTİM YÖ N ETİM İN ©!

©ENETTİM

1 Sevin GÜVEN
Necdet ÖZKAYA
2
3
Atilla ERBÎL
4
Hamdi İLHAN
5
Prof.Dr. Mümin KÖKSOY
6 İbrahim BARBAROS
7 T.Tansu ESET
8 Ulvi KABAKÇI
Cemal ŞEKER
9
10 Hüseyin KILINÇ
1 1 Halil IŞIK
12 Prof.Dr. Rifat ÖNSOY
13 Prof.Dr. Rüstem KAYA
14 Prof.Dr. Y.Kemal KAYA
15 Prof.Dr. İhsan SEZAL
16 Prof.Dr. Galip KARAGÖZOĞLU
17 Doç.Dr. Savaş BÜYÜKKARAGÖZ

Dav. Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
Tabii Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit

18

Doç.Dr. Nurper İJLKÜER

Dav. Üye

19
20
21
22

Doç.Dr. Necate BAYKOÇDÖNMEZ
Top.Bnb.Çetin TOMSUK
Hamit TAŞÇI
Yard.Doç.Dr. İ.Baha MARTI

Tabii Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye

23
24
25
26
27
28

NuriCANTÜRK
İbrahim KAYA
Kemal Öze an GÖKGÖZ
Doç.Dr. Nezahat SEÇKİN
Şahinde YALÇIN KAYA
Haşan ÖZTURK

Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Müşahit

29
10
31

Fikret YETİŞİR
Top.Alb.Erkan GÖKSEL
Sumru VARLI

S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye

12
33
34
35
36

Kudret ÜNAL
Orhan SAVAŞERİ
İrfan ŞAHİN
A. Turan POLAT
Hüseyin ÖZCAN

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

37
38
39

Ahmet DİNÇ
Mehmet AYDIN
Asım ÖZDEMİR

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit

(Komisyona katılanlar)
Devlet Personel Bşk.lığı Eğt.Dai.Bşk.
Müsteşar Yardımcısı
Ortaöğretim Genel Müdürü
Çırk.ve Yay.Eğt.Genel Müdürü
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Teftiş Kurulu Başkanı
Ulaştırma Bak.Eğt.Dai.Başkanı
içişleri Bak.Eğt.Dairesi Başkanı
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı
Anadolu Üniv.Öğr.Üyesi, ESKlŞEHÎR
G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Eğt.Bl.Bl.Öğr.Üyesi
G.Ü. Ikt.ve Tic.îl. Aka.Kamu Yön.Bl.Bşk.
Ege Üniv.Buca Eğt.Fak.Dekanı, ÎZMÎR
Selçuk Üniv.Eğt. Bil. Fak. Böl. Başk.,
KONYA
UNICEF Türkiye Temsilcisi Iran Cad.No:35
ANKARA
Özel Öğr.Rehb.ve Dan.Gn.Md.
Topçu ve Füze Okulu Öğr.Bşk.lığı POLATLI
T.ve T.K.Daire Başkanı
Selçuk Üniv.Müh.Mi.Fak.Öğr.Üye.,
KONYA
Aksaray Millî Eğitim Müdürü
Ardahan Millî Eğitim Şube Müdürü
Amasra Millî Eğitim Müdürü
Yeşilyurt Sok. No:21/12 A.Ayrancı, ANK.
Sağlık Eğt.Gn.Md.lüğü Şube Müdürü
Antalya, Alanya Anadolu ve Tek.Lis.
Müdürü
Ankara Deneme Lisesi Müdürü
Topçu ve Füze Okulu Polatlı, ANKARA
Ank.G.O.P.Anadolu Kız Mesl.Lisesi
Müdürü
Mersin, Özel Türkmen Lisesi Müdürü
Bursa, Tophane End.Mes.Lisesi Müdürü
Çanakkale Anadolu Lisesi Müdürü
Tokat, Artova Y.I.B.Okulu Müdürü
Ankara Özel Samanyolu Erk.Lis.Orta Kıs.
Öğretmeni
Ankara Ticaret Meslek Lisesi Müdürü
Kütahya ilköğretim Müf.Kr.Başkan Yard.
Imrahor E.M.L. Okul Müdürü

40
41
42

Süleyman Sırrı CAN
Nedim NAMDAR
Abdulkadir KOCAOGLU

Müşahit
Müşahit
Dav. Üye

43
44
45
46
47
48

Beşir GÖĞÜŞ
Mustafa YERLİ
M.Nuri ATALAY
Muzaffer YENİ
Nezir KAHRAMAN
Tevfık YILDIRIM

Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye

7. Akşam San. Okulu Müdürü
Dem.Eğt.Sen.Gen.Sekr., ANKARA
Demokrat Eğitimciler Sendikası
Gn.Başkanı, ANKARA
G.O.P. Mah. Kader Sok.No:23/3 ANKARA
Kuzgun Sok.No:27/14 A.Ayrancı/ANKARA
İlk.Öğr.Müfettiş Kurul Başkanı ANKARA
İstanbul llköğr.Müf.Kurul Başkanı
Balıkesir Millî Eğitim Müdürü
Bakanlık Müfettişi

49

Erkan ÖZYAŞAR

S.Gel.Üye

Kamu Finans.Gn.Md.lüğü Hazine ve

50

Salih ZENGİN

S.Gel.Üye

Dış Tic.Uzm.
Tokat Atatürk Ortaokulu Md.

Koordinatör: Şeniz KESKİNCİ, Dkul öncesi Eğt.Gn.Md.lüğü, Şube Müdürü
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EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ
1-

MİLLÎ EĞİTİMDE TEŞKİLÂTLANMA
(Merkez, Taşra, Yurtdışı)
I- MERKEZ TEŞKİLÂTI

Türk M illî Eğitim T eşk ilâtın ın tarihi gelişim ine
bakıldığında, başlangıçta, daha çok ilk ve ortaöğretim
düzeyindeki genel örgün eğitim görevlerini yerine getirecek
biçimde düzenlendiği görülmektedir. Ancak, özellikle son otuz
yıldaki hızlı nüfus artışı, sanayileşmenin toplum yapısında
meydana getirdiği köklü değişmeler, eğitimin yöntem ve
içeriğindeki hızlı gelişme, eğitim hizmetini nicelik ve nitelik
bakımından büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu değişikliklere
paralel olarak, ortaya yeni ihtiyaçlar ve sorunlar çıkmakta,
bunun sonucu olarak yeni görevler doğmakta ve yeni görevler de
yeni yetkileri gerektirmektedir. Bu sebeple, sürekli düzenlenen
Millî Eğitim Teşkilâtı, giderek büyümüş, 500 binin üzerindeki
yönetici, öğretmen ve kamu personelinin %35'inden fazlasını
çalıştıran merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtlarıyla yurt içine ve
yurt dışına çok yaygın hizmetler götürmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtımn, fonksiyonel bir yapıya
kavuşturularak, hizmetlerin verimli ve etkinliği artıracak ve
gerekli bütünlüğü sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi gereği
komisyonumuzca zorunlu bulunmaktadır.
a.
3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun incelendiğinde, merkez teşkilâtımn
ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim hizmet
birimleri olarak düzenlendiği ve bu durumun 3046 sayılı
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarr-Hakkmdaki Kanuna
uygun olduğu, buna karşılık Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının bu hizmet birimlerinden hiçbirine dahil olmadığı
görülmektedir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, ülkemizin Millî
Eğitim stratejisini belirleyen bilimsel bir karar organı olması
sebebiyle kuruluş ve görev esaslarının kanunla düzenlenmesi
gerekmektedir.

Eğitim - öğretim programlarını, eğitim araç ve gereçlerini
hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı’mn görevleri arasındadır. Yine plân, program
ve eğitim araçlarını hazırlamak, Talim ve Terbiye Kuruluna
sunmak, ana hizmet birimlerinin görevlerindendir. Bununla
birlikte, eğitim - öğretimde uygulanan teknolojik gelişmeleri yurt
içinde ve yurt dışında takip etmek, değerlendirmek; eğitim öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve
Talim ve Terbiye Kuruluna sunmakla görevli Eğitimi Araştırma
ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının bünyesine alınmalıdır. Talim ve Terbiye Kurulu
bünyesine alınacak bu birim, eğitim plân ve programlarını
araştırma, proje ve değerlendirme hizmetlerini yürütmelidir.
b. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda, Türk Millî
Eğitiminin yapısı örgün ve yaygın eğitim olarak belirlenmiştir.
Örgün eğitimin yapısı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim
ve yüksek öğretim olarak öngörülmüştür. Öngörülen hizmet
bütünlüğü ilkesi, teşkilâtlanm ada okul türüne göre
düzenlenmiştir. Bu sebeple, ortaöğretim hizmetleri altı Genel
Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Aynı okul türleri ile
ilişkili olmalarına rağmen, aynı tür ve nitelikteki hizmetlerin
değişik ana hizmet birimlerince yürütülmesi, ortaöğretimde
bütünlüğün korunmasında ve koordinasyonun sağlanmasında
güçlüklere yol açmakta, yenileştirici ve geliştirici kararların
alınmasında aksamalara sebep olmakta, mevcut kaynakların
amaca uygun ve etkili olarak kullanımım engellemektedir. Bu
aksaklıkların giderilmesi ve sistemin rahatlaması için, sektörler
ölçeğinde meslekî ve teknik eğitime verilen önem de dikkate
alınarak, ortaöğretim hizmetlerini yürütecek hizmet birimleri
yeniden ele alınmalı, mesleki ve teknik öğretimde, yeniden
yapılanmaya gidilmelidir.
c. Ülkemizde 19701i yıllardan beri tartışılan ve bir türlü
uygulamaya konulamayan 8 yıllık mecburi ilköğretim in
gerçekleştirilmesi için, ortaöğretim kurumlan bünyesindeki
ortaokullann, İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesine bir an önce
aktanlması gerekmektedir.
Böylece, ortaokul devresinde sürdürülen öğretimin,
ilköğretimle bütünlüğü sağlanacaktır.
d. Yaygın Eğitim Hizmetleri, Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Genel M üdürlüğünce yürütülmektedir. 2089 ve 3308 sayılı
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kanunlarla, Millî Eğitim Bakanlığı na çıraklık eğitim kurumlanın
açma, aday çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki
eğitimlerini sağlama yükümlülüğü getirilmektedir. 1986 yılından
itibaren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü nün hizmet
alanlan içerisinde, çıraklık eğitimi ağırlık ve öncelik kazanmış,
Yaygın Eğitim çalışmalan sınırlanmış gözükmektedir.
Yaygın Eğitim, resmî, özel ve gönüllü kuruluşlarca
gerçekleştirilen bir hizmet türüdür. Etkin kaynak kullanımı
bakımından, bu kurumlar arasında gerekli koordinasyonu
sağlamakla Millî Eğitim Bakanlığı görevlidir.
Bu sebeple Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü;
• Çıraklık Eğitim Genel Müdürlüğü,
• Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
şeklinde teşkilâtlanmahdır.
e. İlk ve ortaöğretim seviyesindeki burs ve yatılılık
hizmetleri, yardıma hizmet birimlerinden Orta Öğrenim Burs ve
Yurtlar Dairesi Başkanlığı nca yürütülmektedir. Ortaöğretimde
hizmet bütünlüğünü parçalayıcı nitelikteki teşkilâtlanma
örneğine son verilerek, bu hizmetlerin ilgili ana hizmet
birimlerine devredilmesi daha rasyonel olacaktır.
f. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitim araç ve
gereçlerini sağlama, geliştirme, yenileştirme, standartlaştırma
ve bunlan ilgililerin yararına sunma görevini, Millî Eğitim
Bakanlığına vermiştir. Bakanlık, eğitim araç ve gereçlerini
hazırlama, hazırlatma, imal etme ve satın alma yollan ile temin
etmektedir. Bu görev, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, İşletmeler
Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi
Başkanlığı eliyle yürütülmektedir.
Bu durumda, aynı tür ve nitelikteki iş ve işlemler sürekli
tekrarlanmakta, etkin kaynak kullanımı yerine, kaynak israfı
olmaktadır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen hizmetlerin
İşletmeler ve Eğitim Teknolojisi adı altındaki genel
müdürlükçe yerine getirilmesi gerekli görülmektedir.
g. Öğretm en yetiştirm e, 1982 yılından itibaren
üniversitelere bırakılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen
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yetiştirmemekte, sadece istihdam etmektedir. Yükseköğretim
düzeyinde öğrenci işleri, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü nce
yürütülm ektedir. Bakanlık ile üniversiteler arasındaki
koordinasyon, genelde anılan birimce yerine getirilmektedir.
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlan ile bakanlık
arasındaki koordinasyonu sağlam ak, bu kurum lardaki
öğrencilerin bursluluk ve mecburî hizmet yükümlülüklerini
yürütmek ile de Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü görevlidir. Anadolu Öğretmen Liseleri, öğretmen
yetiştiren yükseköğretime kaynak teşkil eden ortaöğretim
kurumlandır. Ortaöğretim düzeyinde bursluluk ve mecburî
hizmetten meydana gelen öğrenci işlerinin, ilgili ana hizmet
birimlerince yürütülmesi uygundur.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, Hizmet İçi Eğitim
Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Anadolu Öğretmen
Liseleri ndeki öğretim, hizmet öncesi eğitim gibi algılanabilir. Bu
durumda, hizmet bütünlüğü esas alınmalıdır.
h. 3797 Sayılı Kanunda öngörülen ve tüzel kişilik kazanan
bağlı kuruluş statüsündeki Millî Eğitim Akademi'sine işlerlik
kazandırılmalıdır. Bu çerçevede, eğitim yöneticisi, eğitim uzmanı,
müfettişler, öğretmenler arasından seçilen kişilere, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde öğrenim verilmelidir.
i. Eğitimin niteliğinin arttırılarak ve yaygınlaştırılarak
geliştirilmesi için proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme
hizmetlerini yürütmekte görevli PROJELER DAİRESİ
Başkankğı adı altında bir ana hizmet birimi oluşturulmakdır.
Başkanlığımızın çeşitli birimlerince UNICEF, UNESCO,
DÜNYA BANKASI gibi milletlerarası kuruluşlar ile işbirliği
yapılarak, değişik adlar altında projeler hazırlanıp,
uygulanmaktadır. Projelerin, hazırlanıp uygulanmasında
birimler arası bilgi alışverişi ve koordinasyon bulunmaktadır. Bu
aksaklıkların ortadan kaldırılarak, yapılan ikili anlaşmalar
çerçevesinde sağlanan imkânların daha verimli, etkili ve
amacına uygun olarak kullanılması, anılan P R O J E L E R
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'nm kurulması ile sağlanacaktır.
j. Bakanlık Merkez Teşkilâtının esas hizmet birimi
şube müdürlüğü'dür" ilkesinden hareketle, Merkez Teşkilâtım
oluşturan birimlerin iş analizleri yapılmalı, personel nitelikleri ve
norm kadroları belirlenmelidir.

k. Merkez Teşkilâtı na ait yöneticilik ve uzmanlık
kadrolarına atanacaklarla, ünvanları yükseltileceklerin
nitelikleriyle atanma ve yer değiştirmelerinde uygulanacak esas
ve usulleri belirleyen bir hukukî düzenleme mutlaka yapılmalıdır.
l. Yöneticilik ve uzmanlık kadrolarına atama, ünvan
yükseltilmesi ve görevden ayrılmalar belli süreler ve ilkelerle
güvence altına alınmalı, yönetici ve uzman adayları özendirilerek
kaynak zenginleştirilmeli, görevde olanların, gelecek kuşkusu
olmaksızın daha verimli çalışmalarına zemin hazırlanmalı dır.
m. Merkez Teşkilâtı nca yürütülen iş ve işlemlerden,
valiliklerce veya yerel yönetimlerce yürütülmesinde fayda
görülenler, ilgili yerlere devredilmelidir. Merkez Teşkilâtı
olabildiğince ayrıntılardan arındırılarak makro düzeyde eğitim
politikalarının tespiti, yönlendirilmesi ve denetimi hususlarında
işlev görmelidir.
Her kademede ve her birimde, alan yönünden bir
sınırlandırmaya gidilmeden, otomasyona geçilmeli ve adı geçen
birimler daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır.
n. Bakanlıkla ilgili her türlü görev tanımlamaları çağın
şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
II- TAŞRA TEŞKİLÂTI
Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilâtı şu birimlerden
oluşmaktadır:
a- İl Millî Eğitim Müdürlü|ü,
b- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,
c- Okullar,
d- Kurumlar,
Bu şemanın varlığını aynen devam ettirmesinde yarar
vardır.
Görevi: Millî Eğitim Bakanlığınca ve mevcut mevzuatla
belirlenen amaca uygun şekilde eğitim ve öğretim hizmetlerini
yürütmektir.
Yapı: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Teşkilât
yasasında belirtildiği şekilde teşkilâtlanmalıdır.

Bugün, İl Millî Eğitim M üdürlüklerinde görev yapan
müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürleri, doğrudan İl Millî
Eğitim Müdürüne bağlı olarak çalışmaktadır. Aynca, illerdeki
müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin sayılan arasında
hiyerarşik düzene uygun oran yoktur.
Belirtilen nedenle, her ilin ihtiyacına göre müdür
yardımcısı ve şube müdürü sayısı tespit edilmeli ve hiyerarşik
düzen kurulmalıdır.
İl ve İlçe Millî Eğitim M üdürlüklerine bağlı uzman
kadroları bulunmak, Müdürlükler, yönetim hizmetlerinin dışında,
eğitim ve öğretim h izm etlerin in yürütülm esinde, bu
uzmanlardan yararlanmalıdır.
YÖNETİCİ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ
İl ve İlçe Millî Eğitim müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube
Müdürlükleri ne atama ve görevden alınma usûl ve esaslarım
belirten mevzuat halen bulunmamaktadır.
Bu konudaki mevzuat hazırlanarak, bir an önce yürürlüğe
konulmalı, siyasi otorite, mevzuat dışı atanma ve alınmaya
meydan vermemelidir.
Bu görevlere atanacaklarda aranan nitelikler, açıkça
belirtilmelidir.
a) Okul ve kurum yöneticiliklerine atamada mevcut
yönetmeliğe uyularak, liyakât esasına uygun seçim ve atama
yapılmalıdır. Aynca, mevcut yönetmeliğin aksayan taraflan
düzeltilmehdir.
b) İlgili kişiler, yöneticiliğe atanmadan önce veya
atandıktan sonra devamlı hizmetiçi eğitim çalışm alanna
alınmakdır.
c) Yöneticiler, bulunduklan görevden aynlmalan halinde
özlük haklan aynen korunmakdır.
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YETKİ VE SORUMLULUK
1. Öğretmenlerin terfi, emeklilik, intibak, stajyerlik
kaldırma, her türlü izin vb. gibi hizm etlerinin illerde
yürütülmesine başlanılmıştır. Bu konuda devredilmeyen benzer
yetkilerin bir an önce İl Millî Eğitim Müdürlüklerine devri
yapılmak dır.
2. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile
İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve okul yöneticilerinin atanması
yapılırken, Valiliğin görüşü alınmalıdır.
3. Lise ve dengi okulların yapım, onanm ve donatımları,
ilköğretimde olduğu gibi iller tarafından yapılmalıdır.
4. Son yıllarda, illerde başlanan hizmet içi eğitim
çalışmalarına genişletilerek devam edilmelidir.
5. Okul, kurum, İlçe ve İl Millî Eğitim Danışma Kurulları
çalışır duruma getirilmeli, öğrenci, veli vb. katılımı sağlanmalıdır.
III- YURTDIŞI TEŞKİLÂTI
Yurtdışı teşkilâtı, dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan
Millî Eğitim Bakanlığına mensup görevlilerden meydana gelen
ihtisas birimleridir.
a. Yurtdışı teşkilâtı yöneticiliklerine, görev alınacak
ülkenin dilini bilen, o ülkedeki öğretmenleri gereği gibi
denetleyebilecek yeterliliğe sahip, öğrencilerin haklarını
koruyacak şekilde ülkenin eğitim sistemini ve sorunlarını
anlayan kimselerin gönderilmesi sağlanmalıdır.
b. Eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya ataşe yardımcısı
olarak görevlendirilecek personel; yabancı dil, yönetim, Türk
kültürü ve tarihi, güvenlik gibi alanlarda yeteri kadar hizmetiçi
eğitime tâbi tutulmalıdır.
c. Y urtdışm da görevlendirilecek yöneticiler; dış
temsilciliklerimiz bünyesinde ihtisas birimi olarak görev
yapacaklarından, mutlaka yönetim görevinde bulunanlar
arasından seçilmelidir.
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d. Yurtdışı teşkilâtı görevlilerinin değiştirilmesi esnasında,
birimler görevlisiz bırakılmamalı, bunun için ya görevlilerin hepsi
aynı anda görevden alınmamalı ya da alınma ve atanma
kararlan birlikte gönderilmelidir. Eğer tek görevli ise, devirteslim işlemini gerçekleştirmek üzere atananın ve aynlam n
görev yerinde bulunmalan sağlanmalıdır.
e. Yurtdışı teşkilâtımızın bulunduğu merkezlerde, hizmet
verilecek öğretmen ve öğrenci sayılan, diğer etkenlerle birlikte
değerlendirilerek, birimin kadro adedi tespit edilmelidir.
f. Dış tem silciliklerimizin, ülkemizin vitrini olduğu
düşüncesiyle araç-gereç, donatım ve mefruşat bakımından
eksikleri süratle tamamlanmalıdır.
g. Dış ülkelerdeki Türk çocuklarının eğitim inde
görevlendirilecek öğretm enler, mümkün olduğu kadar
Bakanlığımızca seçilmeli ve görevlendirilmelidir.
h. Yabancı ülkelerdeki çocuklanmızın, Türk kültürüne
sahip çıkmalan, onlarla ilgilenilmesine bağlıdır. Bu çocuklar,
yurdunu, insanlanm sevmeli ve tarihini, coğrafyasını bilmelidir.
Dilini en güzel biçimde konuşmalıdır.
İşte, bütün bu n lar için yu rtd ışı teşk ilâ tın d a
görevlendirilecek olan personelin özenle seçimi, çok önemli bir
görev olarak görülmelidir.
i. Yurtdışı teşkilâtında görev alacak personelin görev ve
yetkilerini içeren bir yönetmelik hazırlanmalıdr. "İş analizi ve
görev tanımlan yapılmalıdır".
j. Yurtdışı teşkilâtında görev yapacak personelin seçimi ile
ilgili yasal mevzuat hazırlanmalıdır. "Ücret politikasının
b elirlen m esi, öğretm en lerin uzm an seviyesin d e
gönderilmesi, bu mevzuat çerçevesinde ele alınmalıdır
k. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı ile yurtdışı
teşkilâtı arasında iyi bir iletişim ağı kurulmalı; Kültür, Çalışma,
Dışişleri Bakanlıklarıyla işbirliğine gidilmelidir.
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Okul yönetimi, çok boyutlu bir olaydır. İnsanla ilgilidir.
Okulun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer materyalle
ilgilidir. Aynca, bir ülkenin gelişimi, ilerlemesi ve kalkınması ile
de doğrudan ilgilidir.
Bu bakımdan, yöneticilerimizin titizce ve dikkatlice, çağın
gelişmelerine paralel bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir.
Bunun için eğitim idarecileri, hem deneyimli hem de
uzmanlık eğitimi almış olarak yetiştirilmelidir. Bunlar, liyakâtlı,
ehliyetli, üstün bedenî ve zihnî yeteneklere sahip ve
değerlerimize bağlı olmalıdır. Bu konuda kriterler gehştirilmelidir.
Toplumdaki ve dünyadaki hızlı gelişmeler, eğitim
idareciliğinin bir uzmanlık alanı olduğunu ve ayrı bir eğitime
ihtiyaç duyduğu ispatlamıştır. Bunun için "Meslekte aslolan
öğretmenliktir" (789 S.K.) kaidesi belki öğretmenlere bir onur
kazandırm ıştır. Ancak, idareciliğe beklenen faydayı
sağlamamıştır. Bu yüzden idareciliğin kaynağı, öğretmen olmak
üzere (ki bu öğretmen bir ihtisas kurumundan geçirilerek idareci
olmalıdır), ihtisaslaşma ihmal edilmemelidir.
Yine idarecilik bir ihtisas işi, bir yetiştirme işidir. Nitekim
konu, önceki şûralarda da bir ihtisas işi olarak görülmüştür
(1982 ve 1988 şûraları).
Bu yüzden, eğitim fakültelerinin, eğitim yöneticiliği ve
deneticiliği bölümleri geliştirilebilir. Millî Eğitim Akademisi bu tür
bir yapıya kavuşturulabilir. Hatta kaliteli yönetici
yetiştirilebilmesi için, fakültelerin ilgili bölümlerinde öğretmenlik
alan bilgisi üzerine, yönetim konusunda mastır ve doktora
programlan açılabilir, aynı şey Millî Eğitim Akademisinde de
yapılabilir. Bir başka açıdan, Eğitim Fakültelerinin ilgili
bölümleri sadece mastır ve doktoraya tahsis edilebilir.
Öğretmenler, bir kaynak olarak, aynca, uzun veya kısa
süreli yetiştirmelerden geçirilerek, eğitim yöneticiliğine kariyer
basamaklanndan ulaştınlabilirler.
Bugün, eğitim yön eticiliğin in büyük sorunları
bulunmaktadır. Bir defa, yöneticiler yukanda ifade edilen
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yetiştirme sürecinden geçirilmemişlerdir. Daha ziyade politik
tercihlerle atanmaktadırlar. Eğitim idarecileri, kurumlan ile ilgili
h iz m e tle ri
y ü r ü tü rle rk e n
de b e n ze r
z o rlu k la rla
karşılaşmaktadırlar. Bu yüzden, eğitim idareciliği ve okul
yön eticiliği, siyasetten etkilenem eyeceği veya en az
etkilenebileceği bir konum ve yapıya getirilmelidir.
Her tür ve derecedeki okul müdürlerini, ödenek, donatım
malzemesi vb. ihtiyaçlannı bağlı olduğu genel müdürlükten
temin edecek şekilde, 3797 Sayılı Kanunda düzenlemeler
yapılmalıdır.
Sicil yönetmeliklerine daha açıklık getirilmeli; öğretmen ve
idareciler, haklannda verilen sicillerden haberdar edilmelidir.
Harcama konusunda da okul müdürleri, önemli yetkilere sahip
olmalı, sorumluluklan olduğu konularda yetkileri de kesinlikle
belli olmalıdır. Aynca, veli katkıları da belirli bir standarta ve
prensiplere bağlanmalıdır. Bu konuda, yerli-yersiz, yöneticiler
rahatsız edilmemelidir.
Bütün bu ifade edilen hususları yapabilmek için gerekli
kanunî değişiklikler yapılmalı, sistem kendi bütünlüğü ve
mantığı içerisinde gelişebilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Günümüzde, eğitim yöneticiliğine talip eğitimcilerin, bir
sıralamasını yapan İl Değerlendirme Komisyonları ile Bakanlık
Değerlendirme ve Mülâkat Komisyonunun çalışmalarında,
objektif olmak ve belirli prensiplere göre hareket etmek için
kriterler geliştirilmelidir. Bundan sonra, söz konusu kriterlere
göre, lise ve dengi okul yöneticilerinin de Valiliklerce atanması
sağlanmalıdır. Böylece, yerinden yönetime ve halkın yönetime
iştirakine imkân sağlanmış olacaktır. Ancak; buna karşı
görülmesine rağmen, halihazırda sistemini önemli ölçüde
rahatsız eden şu probleme de çözüm getirilmelidir.
Il Millî Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Millî
Eğitim Müdür Yardımcıları (Şube Müdürleri dahil) ve İlçe Millî
Eğitim Müdürleri doğdukları yerde görevlendirilmemeli, asaleten
atanmalarda sakınca görülenler tedviren de atanmamalıdırlar.
Bütün yönetici atamalarında vekâlet süresi çok kısa
olmalı, asaleten atama zamanında yapılmalıdır.
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Bu şartlar altında yetiştirilen eğitim idarecilerinin,
idarecilik makamına talip olmaları için bu makam maddi vb.
yönlerden daha cazip hale getirilmelidir. Eğitim idareciliğinde bir
üst makamın maddi vb. imkanları bir alt makama göre daha
çekici olmalıdır.
Yaygın eğitim konusu idareciliği de bu sistem içinde
düşünülmelidir.
' Nihayet bütün bu değişikliklerin yapılabilmesi için, Türk
Millî Eğitiminde yeniden bir teşkilâtlanmaya gidilmelidir. Bu
teşkilâtlanmada da ilk prensip, sistemin genel ve mesleki eğitim
şeklinde bir aynma tabi tutulması olmalıdır.
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EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLM ESİ,
ATANMASI VE YER DEĞİŞTİRMESİ

1. Eğitim Yöneticiliği, ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu
anlamda, hizmet öncesinde eğitimi yapılan bir meslek olarak
kabul görmektedir.
2. Eğitim yöneticiliği alanında, lisans düzeyinde verilecek
eğitim programının içeriği:
a) Yönetim bilgisi,
b) Eğitim formasyonu,
c) Yönetim alanı becerisi,
d) İlgili yan disiplinlerdir.
3. Eğitim Yöneticiliğinin programına katılacaklar, istekliler
arasından yöneticide bulunması gerekli kişilik özellikleri; genel,
özel, araç ve yöntemlerle seçilerek belirlenir.
4. Türk Eğitim Sistem inde, geleneksel bir anlayışı
simgeleyen, Meslekte aslolan öğretmenliktir' yargısının,
eğitim yöneticiliği konusunda, daha esnek bir çerçevede algılanıp
yorumlanması gerekir.
5. Eğitim yöneticiliği kademeleri şunlardır:
a) Okul Müdür Yardımcılığı,
b) Okul Müdürlüğü,
c) İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlüğü,
d) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,
e) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
f) İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
g) Daire Başkam
h) Genel Müdür Yardımcılığı,
i) Genel Müdürlüğü.
6. Eğitim Yöneticiliğinin kaynağı, genelde öğretmenlik
mesleğidir. Ancak, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plânlaması,
Ekonomisi, lisans mezunlarından öğretmenlik sertifikası alanlar
için de bu alan açıktır.
7. Beşinci maddede belirtilen yönetim kademelerinin görev
ve yetkileri, bir iş analizine dayalı olarak hazırlanmalıdır. Bu
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görev tanımlarında, sisteminin gelecekteki hedefleri ile
kestirilebilecek değişimler de dikkate alınmalıdır.
8. Eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içinde
yetiştirilip geliştirilmesi sürecinde, M.E.B. ile üniversiteler
arasında işbirliği yapılmalıdır.
9. Eğitim yöneticiliğine stajyer olarak atanılır. Stajyerlik
süresi en çok iki yıldır.
10.
S ta jy e r liğ i
k alk an
öğ retm en ler,
m üdür
yardımcılığından başlayarak, eğitim yöneticileri genel idari
hizmet kadrolarında çalıştırılır.
11. Devletçe belirlenen özel durumlar dışında, her
yükseldiği kademede, yöneticiler, yönetimin belirlediği yerlerde en
az üç yıl çalışırlar.
12. Eğitim Yöneticilerinin, seçimi, atanması, yer
değiştirmesi aşamalarında, politik etkileri ortadan kaldıracak
yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
13. Eğitim Yöneticileri, denetim sonucu başarısız oldukları
saptandığında, aynı düzeyde başka bir görevde yeniden
sınanırlar. Başarısızlığın devamı halinde isteğe bağlı olarak
öğretmenliğe döndürülebilirler.
14. Halen, eğitim yöneticiliği görevinde bulunanların,
"E ğitim Y öneticiliği alanında lisans tam am lam a
programlarına alınması Millî Eğitim Bakanlığı nca bir plana
bağlanmalıdır. Halen, bu alanda eğitim görmüş öğretmenlerden
yararlanılmak dır.
15. Eğitim kurumlarında; merkez ve taşra eğitim
yöneticiliklerinde, özellik arzeden yöneticiliklere, bu özelliklere
uygun olanlardan, eğitim görenler arasından da genel şartlara
uyanlar atanabilir.
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EĞİTİM YÖNETİMİNDE DENETİM

Yönetim sistemlerinin en önemli alt sistemlerinden birisi
olan denetimin tanımı, farklı biçimlerde yapılmaktadır. Ancak,
bu tammda görüş birliğine vanlan husus, denetimin kontrolden
çok eğitim-öğretim ve yönetim faliyetlerinde öğretmene ve
yöneticiye rehberlik ve yardım amacıyla yapılmasıdır. Bu görüş
çerçevesinde, denetim görevinin sadece durum saptaması
olmadığı ve denetimin niteliğinin sistemin geliştirilmesine,
verimin nitelik ve nicelik açısından arttırılmasına katkı
sağlayacak bir rehberlik ve meslekî yardım olduğudur. Bu
görevleri yapan kişi veya kişilere denetici (m üfettiş)
denilebileceği gibi, görevleri gereği kurum yöneticileri de denetim
elemam olarak mütalaa edilmelidir.
Denetim sisteminde rehberlik ve yardım esastır. İnceleme
ve soruşturma ise yönetim sürecinin temel fonksiyonlanndandır.
Bu durum gözönüne alınarak, eğitimde rehberlik ve yardım
hizmetleri ile inceleme ve soruşturma hizmetlerinin aynı kişi
üzerinde bulunmaması, denetim faaliyetlerinin amacına
ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
Denetimin (teftişin) bir bilim olduğu ve bu alanda görev
yapacak kişinin özel bir eğitimden geçmesi gerektiği, bugün
herkesçe kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, Türk Eğitim
Sistemi nde denetim görevi yapacak olan kişilerin, bu alandaki
gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlayacak bir
düzenlemeye gidilmesi yararlı olacaktır.
Öncelikle şu husus kabul edilmelidir ki; denetleyen kişi
depetlenen kişiden daha fazla eğitime, bilgiye ve deneyime sahip
olduğu takdirde, denetim faaliyeti amacına daha kolay
ulaşmaktadır. Bu nedenledir ki, müfettişlerin denetleyecekleri
öğretmen ve yöneticiden daha üst düzeyde eğitim görmelerini
sağlayacak bir düzenlemeye gidilmelidir.
Bunun için iki yol önerilebilir:
a- Üniversitelerle işbirliği yapılarak, Türk Eğitim
Sisteminde görev alacak müfettiş adaylarının eğitim yönetimi
ve denetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmaları
sa ğ la n m a lıd ır.
Bu a d a y la rın
seçim in d e
o b je k tik
değerlendirmelere ağırlık verilmelidir

b- Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılması düşünülen
Eğitim Akademisi nde müfettiş adaylarına, en az yüksek lisansa
eşdeğer bir öğretim imkanı verilmelidir.
Denetim görevi ile yükümlü olanlar sık sık hizmetiçi
eğitimden geçirilerek, eğitim sistemindeki yeni uygulama ve
buluşlar hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Böylece, bu
kişilerden, eğitim sisteminin geliştirilmesinde, kaynak kişi ve
rehber olarak yararlanılabilecektir.
Bugün Türk Eğitim Sisteminde ikili bir denetim sistemi
vardır. İlköğretim kurumlanmn denetiminden sorumlu ilköğretim
müfettişleri ile ortaöğretim kurumlanmn ve Millî Eğitim
Bakanlığı nm bağlı diğer kurumlanmn denetimlerinden sorumlu
Bakanlık müfettişliği, bu sistemin iki temel öğesidir. Türkiye
Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda, o günün ihtiyaçlanna
göre düzenlenmiş bu iki kurumun bugünkü görevlerini tam
anlamıyla yerine getirmede önemli güçlüklerin var olduğu da bir
gerçektir. Eğitim sistemlerinde merkeziyetçilikten adem-i
merkeziyetçiliğe gidildiği 1990’h yıllarda, denetim hizmetlerinin
bir çatı altında toplanması ve bu hizmetlerin merkezden taşraya
kaydırılmasında yarar görülmektedir. İlköğretim müfettişliği
kuramımda olduğu gibi, Bakanlık müfettişliği hizmetlerinin de il
veya bölge bazında yürütülmesinde işlevleri bakımından büyük
farklılıkları olmayan bu iki kurumun birleştirilmesinde büyük
yarar görülm ektedir. Bu konuda yapılacak değişikliği
gerçekleştirecek yasal düzenlemelere derhal başlanmasında
zorunluluk bulunmaktadır.
Eğitimde denetim bütündür, sık ve sürekli olması gerekir.
Her kurumun özelliklerine uygun ve kurumdaki eğitim-öğretim
ve yönetim faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan teftiş formları
geliştirilmelidir (Örneğin: sürücü kursları, özel dershaneler, biçkidikiş kursları, azınlık okulları vb.).
Bu tür hizmetleri yerine getirmek üzere, o alanda yetişmiş
denetim elemanları görevlendirilmelidir.
Öğretmenin ve okulun değerlendirilmesinde öğrenci
başarısı güvenli bir gösterge olarak kullanılabilir. Bunu
sağlayabilmek için, illerde, Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
değerlendirme merkezleri kurulup geliştirilmelidir.
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Millî Eğitim Bakanlığı nda, denetim hizm etlerinin
yürütülmesinde, Teftiş Kurulunun ilgili öğretim daireleri ile sıkı
bir işbirliği yapması gerekir. Oysa, bugünkü uygulamada Teftiş
Kurulları bağım sız hareket etmekte ve yıllık denetim
program ların ın hazırlanm asında, öğretim dairelerine
dan ışm am aktadır. Bu uygulam a sakın calı sonuçlar
doğurmaktadır. Bu konuda gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.
İlköğretim müfettişlerinin 4357 sayılı kanuna göre, ilkokul
öğretmenlerinin sicil amiri olma yetkileri, denetimin özü ile
çelişkili olduğundan dolayı kaldırılmalıdır.
Grupla teftiş uygulam asının yararları m üşahade
edildiğinden, geliştirilerek yaygmlaştınlmabdır.
Herhangi bir kurumda yapılacak denetim faaliyetlerinde
hangi ölçülerin kullanılacağı ve hangi ilkelere uyulacağı önceden
belirlenerek, denetlenecek kişilere bildirilmelidir. Denetim
sonucunda düzenlenecek raporun bir örneğinin ilgiliye
verilmesinde, kişinin kendisini geliştirmesi açısından yarar
görülmektedir.
Öğretmenin değerlendirilmesinde, en yakın denetici rolünde
olan okul yönetiminin görüşüne ağırlık verilmelidir.
1739 Sayılı M illî Eğitim Temel Kanunu'nun 58.
maddesi nde, diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların
program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.
Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının
gözetim ve denetimine tâbidir.
"Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir
yönetmelikle düzenlenir" denilmektedir.
Ancak, 1739 sayılı Yasanın Millî Eğitim Bakanlığına
verdiği bu yetki, yerine getirilmemiştir.
Eğitimde Birlik Yasası nın, Bakanlığımıza verdiği yetki
çerçevesinde, başka bakanlıklara bağlı okulların denetiminde
uyulacak ilke ve uygulanacak yöntemleri belirleyecek bir
çalışma yapılmalıdır.
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EĞİTİMDE YÖNLENDİRME

Eğitimde yönlendirme, komisyonumuzda değişik biçimde
algılanıp yorumlanmıştır. Ortaya çıkan yorumlardan biri, bunun
Eğitim Yönetimi nde yönlendirme, eğitim yöneticilerinin,
yönelttiklerinin eğitim hizmeti doğrultusunda yönlendirme görevi
olabileceği yolundaydı. Diğeri, eğitimde yönlendirmenin genel
anlamda, öğrencilerin yönlendirilmesi olabileceği şeklinde
olmuştur. Komisyonumuz, konuyu öğrencilerin yönlendirilmesi
olarak ele almış ve raporunu hazırlamıştır.
Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü
yetiştirmek; her yönüyle mükemmel (iyi işleyen) bir eğitim
sistemine sahip olmakla mümkündür. Eğitim sisteminin teşkilât
yapısının ve eğitim programlarının çağın ihtiyaçlarına göre
şekillenmesi ve düzenlenmesi; yeterli ve sağlıklı bir eğitim alt
yapısının mevcudiyeti, öğrencileri ilgi, istidat ve yetenekleri
doğrultusunda yönlendirecek rehberlik sisteminin kurulması,
etkili bir eğitim yönetiminin oluşturulması vb. hususlar
eğitim den çıkanların niteliğini önemli ölçüde etkileyen
unsurlardır. Bu unsurların mevcudiyeti yanında, bunlara işlerlik
kazandırmak ve uygulamaya geçirmek de önem arz etmektedir.
Eğitimin her kademesinde, öğrencilerin bir kısmı hayata
atılmaktadır. Bazı öğrenciler, 5 yıllık zorunlu eğitimden sonra
hayata atılırken, bazıları ortaokul, bazıları lise ve dengi okul,
bazıları da üniversite eğitim inden sonra iş hayatına
girmektedirler. Bir taraftan öğrencilerin gerekli ve yeterli bilgi ve
becerilerle donatılması önem arz ederken, diğer taraftan, sahip
olunan bu bilgi ve becerilerin, eğitim sistemi çıktılarını
kullananların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Bir
başka deyişle, sistemden mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri
yönde bilgi ve becerilerle donatılırken, bu bilgi ve becerileri,
kullanıcıların (iş piyasasımn) ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Bu
ise, kişilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda
yönlendirilmeleri ile mümkündür.
Mevcut Durum
Ülkemizde, bugün yönlendirme adıyla ele alman hizmetler,
daha öncesi dönemlerde de rehberlik, yöneltme, öğrenci akışı,
psikolojik damşma vb. gibi adlarla sunulagelmıştir.
Millî Eğitim Sistemi nde, halen yönlendirme ile ilgili bazı
uygulamalara yer verilmiş durumdadır. İlköğretim okullarının

94
ikinci kademesinde, öğrencilerin kendilerini, iş ve mesleklerini
tanım aya temel oluşturacak bir takım program lar yer
almaktadır.
İlköğretim okullarının birinci kademesinden sonra, sınavla
öğrenci alan anadolu liseleri ve benzeri kurumlara geçişler için
bir tür yönlendirme uygulanmaktadır. Yine, ilköğretim ikinci
kademesinden sonra, sınavla öğrenci alan fen ve meslek
liselerine girişler de bir nevi yönlendirme olmaktadır.
Ortaöğretim kurumlannda, halen uygulanmakta olan ders
geçme ve kredi sistemi, eğitim sistemimizde yöneltmeye yönelik
olarak gerçekleştirilen önemli bir adım olarak görülmektedir.
Ortaöğretim kuramlarından sonra fakülte ve yüksekokulların
çeşitli programlarına geçişler, çoğunlukla ÖSYM tarafından
yapılan merkezi seçme ve yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır.
Bir kısım programlara ise ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci
alınmaktadır.
Sayısı az da olsa, bazı okullarımızda mevcut olan
rehberlik hizmetleriyle, yönlendirme hizmetlerine katkıda
bulunmaya çalışılm aktadır. Ayrıca, rehberlik araştırma
merkezleri, başvuru halinde yöneltme hizmeti vermektedir.
Yöneltmelerde kullanılmak üzere, ilköğretim okullarından
itibaren, ortaöğretime dahil tüm eğitim kurumlannda, ö ğ r e n 
cilere ilişkin bilgilerin bulunacağı bir dosya sistemi mevcuttur.
Üniversitelerde, fakültelerde, bu konuda uzman yetiştiren
programlar bulunmaktadır. Yine aynı konuda yüksek lisans ve
doktora çalışmalan yapılmaktadır.
Sorunlar
Yukanda özetlendiği gibi, ülkemizde belirli bir süreden beri
yönlendirme hizmetleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak, bugünkü eğitim sistemimizde mevcut olan rehberlik ve
yönlendirme, yeterli olmaktan oldukça uzaktır.
Sorunların başında, yönlendirme konusunda değişik terim
ve tanımların kullanılması gelmektedir. Bu da, öğretim ve
uygulama ortamında iletişim güçlükleri yaratmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın aşırı merkeziyetçi yapısı,
ortaöğretimdeki yapılanmanın hizmet esasına göre olmayıp,
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okul türlerine göre şekillenmesi de rehberlik hizmetlerinin etkin
bir şekilde uygulanmasına engel teşkil etmektedir.
İnsangücü plânlamasının, ihtiyaçlar doğrultusunda
yapılamaması ve mevcut eğitim kurum ve programlarının bu
ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaları bir başka sorun
olmaktadır.
İlköğretimden, üniversite girişine kadar, eğitimin tüm
kademelerinde sınavla seçim şekli ile yapılan yönlendirme, bu
konuda yeterli olmamaktadır.
Ortaöğretim kurumlannda verilen rehberlik hizmetleri,
öğrencilerin kendilerini ve iş alanlarını tanımalarında yeterli
değildir.
Rehberlik hizmetleri ile ilgili öğretmenlerin yetersiz olması,
gerekli bilgi ve becerilere sahip olan öğretmenlerin ise bu bilgileri
tam olarak uygulamaya aktaramaması, sorun alanı olarak
gözükmektedir. Diğer taraftan, okullarımızda mevcut bulunan
rehberlik dersleri, boş zamanlan değerlendirme olayından ileri
gidememiştir.
Uygulanmakta olan ders geçme ve kredi sistemi, amacına
uygun olarak işletilememektedir. Öğrenciler hakkında çeşitli
bilgileri içeren öğrenci dosyalan bulunmasına rağmen, bu bilgiler
sağlıklı olarak doldurulup kullanılamamaktadır.
Eğitim yöneticiliği, bir ihtisas alanı olarak ele
alınmadığından, yöneticiler, yönlendirmede de etkili görev
yapamamaktadırlar.
Yönlendirmede taraf olan aile, okul, öğretmen, yönetici, iş
alanı ve çevre arasında yeterli işbirliği yapılamamaktadır.
Öneriler
1. Terim ve tanımlarda birlik sağlanmalıdır.
2.
İnsangücü plânlaması yapılmalıdır ve bu plânlama
bölgesel ihtiyaçları da dikkate almalıdır. İlköğretim sonrası okul
ve programlar, bu plâna göre oluşturulmalıdır. Programlar
oluşturulurken, meslek tanımları yapılmalı ve iş analizlerine
dayalı olarak meslek standartlan geliştirilmelidir.
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3.Meslekî teknik eğitimde modüler sisteme geçilmeli ve
modüllere göre diploma veya sertifikalandırma getirilmelidir.
4Eğitim kurumlan ve eğitim programlan, yatay ve dikey
geçişlere imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.

5.
Yönlendirme hizmetleri, ilköğretimin ikinci k
mesinden itibaren (çekirdek programlar korunarak) başlatılmalı;
ortaöğretim ve yüksek öğretime doğru devam ettirilmelidir.

6.
Yönetim ve yönetici işlevinin yönlendirmedeki etk
arttırılmalıdır.
7.
Yönlendirm ede, tanıma ve tanıtm ayı kaps
ilgilendirme, bilgilendirme, bilinçlendirme, düşündürme, karar
verdirme ve eyleme geçirme süreçleri bilimsel ve demokratik
yollarla yerine getirilmelidir.

8.
Yönlendirme; öğrenci, aile, öğretmen, okul yönetim
koordinasyon ve işbirliği ile yapılmalıdır.
9. Y önlendirm e sü reçlerin in işletilm esin d e, yeni
teknolojilerden, özellikle iletişim teknolojisinden yararlanılmakdır.
10. Y ö n le n d ir m e d e ,
yararlanılmalıdır.

u z m a n lık

h iz m e tle r in d e n

11.
Daha önceki şûra ve konseylerden alınan kara
yapılan öneriler gözden geçirilerek uygulamaya konulmakdır.

12.
Mevcut mevzuat gözden geçirilmeli, varsa yönlend
ile ilgili boşluklar doldurulmalı, çelişkiler ortadan kaldırılmalıdır.

13.
Bütün bunlar için sistem, bütünüyle gözden geçiril
amaca uygun olarak yeniden yapılanmaya gidilmelidir.

14.
Y önetici ve öğretm enler, yöneltm ede baş
olabilmeleri için, hizmet öncesi ve hizmetleri sırasında bu konuda
yetiştirilmelidir.

15.
Bundan sonrası için, bu konularda ihtiyaç duyulan
ihtisas komisyonları kurularak, çözüm yollan aranmalıdır.
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İLE İLGİLİ GENEL
KURUL GÖRÜŞMELERİ
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KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- 14. Millî Eğitim Şûrası'mn sayın üyeleri, sayın
misafirler; dün komisyonlarımız çalışmalarım tamamlamışlardır.
Bugün komisyon raporlarımız okunacak. Üyelere de
dağıtılıyor. Bu raporları komisyon başkanlan okuyacaklar.
Yalnız, zaman darlığı sebebiyle, geçen senelerde yapıldığı gibi,
geçen şûralarda olduğu gibi, komisyon başkanlan raporlan
özetleyecekler. Sonra raporlar üzerinde müzakere açacağım.
Şimdi, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği Komisyonu
Başkam İhsan Özçukurlu yu kürsüye davet ediyorum.
Raporunu özetlerse, ondan sonra da arkadaşlanmıza söz
vermek imkânı doğacaktır.
Teşekkür ediyorum.
İHSAN ÖZÇUKURLU- Sayın Bakanım, 14. Mülı Eğitim
Şûrasının değerli üyeleri, hepinizi en iyi dileklerimle, saygılarımla
selamlıyorum.
Bugün insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı,
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun refahını gerçekleştirmeyi ve
teminat altına almayı mümkün kılan demokratik bir düzen
içerisinde yaşıyoruz.
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bulunan milletlerin
durumuna ancak eğitim alanında ileri hamleler yapılmakla
yetişilebileceğine inanıyoruz. Bu duygularla çalışmalarını
sürdüren Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği Komisyonu
raporunu takdim ediyorum.
14. Millî Eğitim Şûrası nda ele alman 2 ana konudan birisi
olan Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği konusunu tartışmak
üzere kurulmuş olan Millî Eğitimde Teşkilâtlanma; Eğitim
Kurumlannın Yönetimi ve Yöneticiliği; Eğitim Yöneticilerinin
Yetiştirilm esi, Atanm ası ve Yer Değiştirm esi; Eğitim
Yönetiminde Denetim; Eğitimde Yönlendirme alt komisyonları
27-28 Eylül 1993 tarihlerinde toplanarak Türk eğitim sisteminin
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geliştirilmesine ışık tutacak önerilerini raporlaştırarak Ana
Komisyona sunmuşlardır.
Bu raporlar, Alt Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcıları
ve Raportörlerden oluşan bir Redaksiyon Grubunda tekrar
görüşülmüş ve Genel Kurul'a sunulmak üzere, bir doküman
haline getirilmiştir.
Bu düzenleme yapılırken, birbiriyle yakın ilişkisi olan 4
rapor; a, b, c, d, birlikte mütalaa edilmiş ve Türk eğitim
sisteminin tümünü ilgilendiren Yönlendirme Komisyonu Raporu
söz konusu dokümanın sonunda (e) olarak yer almıştır.
Komisyonumuz, Ek te biraz önce sizlere de dağıtıldığı gibi,
Sayın Genel Kurul üyelerinin incelemesine sunulan bu önerilerin;
ülkemiz, milletimiz ve eğitim sistemimiz için yararlı olması
dileğiyle, Sayın Genel Kurul üyelerinin aydınlatıcı eleştiri ve
katkılarım beklemektedir.
Merkez Teşkilâtıyla ilgili konulan tek tek ele alarak,,
Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi, mümkün olduğu kadar
özetlemeye çalışacağım. Bütün bu raporlar değerli üyelerimize
takdim edilmiştir.
Merkez Teşkilâtı:
Türk M illî Eğitim T eşk ilâtın ın tarihî gelişim ine
bakıldığında, başlangıçta ilk ve ortaöğretim düzeyindeki genel
örgün eğitim görevini yerine getirecek biçimde düzenlendiği
görülmektedir. Ancak, özellikle son 30 yıldaki hızlı nüfus artışı,
sanayileşmenin toplum yapısında meydana getirdiği köklü
değişmeler, eğitimin yöntem ve içeriğindeki hızlı gelişme, eğitim
hizm etini nicelik ve nitelik bakım ından büyük ölçüde
değiştirmektedir.
Bu değişikliklere paralel olarak, ortaya yeni ihtiyaçlar ve
sorunlar çıkmış, bunun sonucu olarak yeni görevler doğmuş, yeni
görevler de yeni yetkileri gerektirmiştir.
Bu sebeple, sürekli düzenlenen Millî Eğitim Teşkilâtı
giderek büyümüştür; 500 binin üzerindeki yönetici, öğretmen ve
kamu personelinin yüzde 35'inden fazlasını çalıştıran merkez,
taşra ve yurt dışı teşkilâtıyla, yurt içine ve yurt dışına çok
yaygın hizmet götürmektedir.
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Millî Eğitim Bakanlğı Teşkilâtının fonkiyonel bir yapıya
kavuşturularak hizmetlerin verimli, etkinliği artıracak ve gerekli
bütünlüğü sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi gereği
Komisyonumuzca zarurî görülmektedir.
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'mn Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun incelendiğinde Merkez Teşkilâtı nın ana
hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim hizmet birimleri
olarak düzenlendiği ve bu durumun 3046 Sayılı Bakanlıkların
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanuna uygun olduğu,
buna karşılık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bu hizmet
birimlerinden hiçbirine dahil olmadığı görülmektedir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ülkemizin millî
eğitim stratejisini belirleyen bilimsel bir karar organı olması
sebebiyle, kuruluş ve görev esaslarının kanunla düzenlenmesi
gerekmektedir.
Eğitim-öğretim programlarını, eğitim araç ve gereçlerini
hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının görevleri arasındadır.
Yine plan, program ve eğitim araçlarını hazırlamak ve
Taliıp Terbiye Kurulu na sunmak ana hizmet birimlerinin
görevlerindendir.
Bununla birlikte, eğitim- öğretimde uygulanan teknolojik
gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve
değerlendirmek, eğitim ve öğretim programlarını araştırmak,
incelemek ve geliştirmek Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak ile
görevli Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesine alınmalıdır.
Talim ve Terbiye Kurulu bünyesine alınacak bu birim eğitim,
plan ve programlarını araştırma, proje ve değerlendirme
hizmetlerini yürütmelidir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Türk Millî
Eğitiminin yapısı, örgün ve yaygın eğitim olarak belirlenmiştir.
Örgün eğitimin yapısı, okul öncesi eğitim, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim olarak öngörülmüştür. Öngörülen
hizmet bütünlüğü ilkesi teşkilâtlanmada okul türüne göre
düzenlenmiştir.
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Bu sebeple, ortaöğretim hizmetleri 6 genel müdürlük
tarafından yürütülmektedir. Aynı okul türleriyle ilişkili
olmalarına rağmen, aynı tür ve nitelikteki hizmetlerin değişik
ana hizmet birimlerince yürütülmesi, ortaöğretimde bütünlüğün
korunarak koordinasyonun sağlanmasında güçlüklere yol
açmakta, yenileştirici ve geliştirici kararların alınmasında
aksamalara sebep olmakta, mevcut kaynakların amaca uygun
ve etkili olarak kullanımını engellemektedir. Bu aksaklıkların
giderilmesi ve sistemi rahatlatmak için, sektörler ölçeğinde
meslekî ve teknik eğitime verilen önem de dikkate alınarak,
ortaöğretim hizmetlerini yürütecek hizmet birimleri yeniden ele
alınmalı, meslekî ve teknik öğretimde yeniden yapılanmaya
gidilmelidir.
Ülkemizin 19701i yıllardan beri tartışılan ve bir türlü
uygulamaya konulamayan 8 yıllık mecburî ilköğretim in
gerçekleştirilmesi için ortaöğretim kurumlan bünyesindeki
ortaokullann İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesine bir an önce
aktarılması gerekmektedir. Böylece, ortaokul devresinde
sürdürülen öğretimin, ilköğretim ile bütünlüğü sağlanacaktır.
Yaygın eğitim hizmetleri, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğünce yürütülmektedir. 1986 yılında yürürlüğe giren
3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim
Bakanlığına çıraklık eğitimi kurumlannı açma, aday çırak, kalfa
ve ustaların genel ve m eslekî eğitim lerini sağlam a
yükümlülüğünü getirmektedir. 1986’dan itibaren Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü nün hizmet alanlan içerisinde
çıraklık eğitimi, ağırlık ve öncelik kazanmış, yaygın eğitim
çalışmalan sınırlanmış gözükmektedir.
Yaygın eğitim; resmî, özel ve gönüllü kuruluşlarca
gerçekleştirilen bir hizmet türüdür. Etkin kaynak kullanımı
bakımından bu kurumlar arasında gerekli koordinasyonu
sağlamakla Millî Eğitim Bakanlığı görevlidir. Bu sebeple,
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık Eğitimi
Genel Müdürlüğü, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü şeklinde
teşkilâtlanmalıdır.
İlk ve ortaöğretim seviyesindeki burs ve yatılılık
hizmetleri, yardıma hizmet birimlerinden Ortaöğrenim Burs ve
Yurtlar Dairesi Başkanlığı nca yürütülmektedir. Ortaöğretimde
hizmet bütünlüğünü parçalayıcı nitelikteki teşkilâtlanma
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örneğine son verilerek, bu hizmetlerin ilgili ana hizmet
birimlerine devredilmesi daha rasyonel olacaktır.
Özel yurtlar, özel öğretim konusunda tecrübeli birim olan
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü ne devredilmelidir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitim araç ve
gereçlerini sağlama, geliştirme, yenileştirme, standartlaştırma
ve bunlan ilgililerin yaranna sunma görevini Millî Eğitim
Bakanlığı na vermiştir. Bakanlık, eğitim araç ve gereçlerini
hazırlama, hazırlatma, imar etme ve satın alma yollan ile temin
etmektedir.
Bu görev, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi
Başkanlığı, Eğitim Araçlan ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü eliyle
yürütülmektedir. Bu durumda, aym tür ve nitelikteki iş ve
işlemler sürekli tekrarlanmakta, etkin kaynak kullanımı yerine
kaynak israfı olmaktadır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen
hizmetlerin, İşletmeler ve Eğitim Teknolojosi adı altındaki genel
müdürlükçe yerine getirilmesi gerekli görülmektedir.
Öğretmen yetiştirme 1982 yılından itibaret üniversitelere
bırakılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirmemekte,
istihdam etmektedir. Yükseköğrenim düzeyinde, Öğrenci İşleri
Yüksek Öğretim Genel M üdürlüğünce yürütülmektedir.
Bakanlık ile üniversiteler arasındaki koordinasyon da anılan
birim ce yerine getirilm ektedir. Öğretm en yetiştiren
yükseköğretim kurumlan ile Bakanlık arasındaki koordinasyonu
sağlamak, bu kurumlardaki, öğrencilerin bursluluk ve mecburî
hizmet yükümlülüklerini yürütmek ile de Öğretmen Yetiştirme
ve Eğitimi Genel Müdürlüğü görevlidir. Öğretmen liseleri ve
Anadolu Öğretmen liseleri ortaöğretim kurumudur. Ortaöğretim
düzeyindeki bursluluk ve mecburî hizmetten meydana gelen
öğrenci işlerinin ilgili ana hizmet birimlerince yürütülmesi
uygundur.
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri, Hizmetiçi Eğitim
Dairesi Başkanlığında yürütülmektedir. Öğretmen ve Anadolu
öğretmen liselerindeki öğretim, hizmet öncesi eğitim gibi
algılanabilir. Bu durumda hizmet bütünlüğü esas alınmalıdır. Bu
çerçevede Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,
daha önce belirttiğimiz ortaöğretim hizmetlerinin kapsamında
değerlendirilme-lidir.
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3797 sayılı Kanunda öngörülen ve özel tüzel kişilik
kazanan bağlı kuruluş statüsündeki Millî Eğitim Akademisine
işlerlik kazandırılmalıdır. Bu çerçevede eğitim yöneticisi, eğitim
uzmanı, müfettişlere, öğretmenler arasından seçilen kişilere
yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim verilmelidir.
Eğitimin niteliğinin arttırılarak ve yaygınlaştırılarak
geliştirilmesi için proje hazırlama, uygulama, değerlendirme
hizmetlerini yürütmek, bu çerçevede millî ve milletlerarası
protokol ve anlaşm aları hazırlam ak, im zalam ak ve
uygulamayla ilgili iş ve hizmetleri yürütmekle görevli Projeler
Dairesi Başkanlığı adı altında bir ana hizm et birim i
oluşturulmalıdır.
Özetleyerek geçmek istiyorum.
"Bakanlık Merkez Teşkilâtı'mn esas hizmet birimleri şube
müdürlüğüdür." ilkesinden hareketle Merkez T eşkilâtını
oluşturan birimlerin iş analizleri yapılmalı, personel nitelikleri ve
norm kadrolar belirlenmelidir. Merkez Teşkilâtına ait yönetici ve
uzmanlık kadrolarına atanacaklarla, unvanları yükseltile
ceklerin nitelikleriyle, atanma ve yer değiştirm elerinde
uygulanacak esas ve usulleri belirleyen bir hukukî düzenleme
mutlaka yapılmalıdır.
Yöneticilik ve uzmanlık kadrolarına atanma, unvan
yükseltilmesi ve görevden ayrılmalar belli süreler ve ilkelerle
güvence altına alınmalı, yönetici ve uzman adayları özendirilerek
kaynak zenginleştirilmeli, görevde olanların gelecek kuşkusu
olmaksızın daha verimli çalışmalarına zemin hazırlanmalıdır.
Merkez Teşkilâtınca yürütülen iş ve işlem lerden
valiliklerce veya yerel yönetimlerce yürütülmesinde fayda
görülenler devredilmelidir.
Merkez Teşkilâtı olabildiğince ayrıntılardan arındırılarak
makro düzeyde eğitim politikalarının tespiti, yönlendirilmesi ve
denetimi hususlarında işlev görmelidir. Her kademede ve her
birimde alan yönünden bir sınırlandırmaya gidilmeden
otomasyona geçilmeli ve daha dinamik bir yapıya kavuştu
rulmalıdır.
Bakanlıkta, ilgili her türlü görev tanımlan çağın şartlanna
uygun olarak yapılmalıdır.
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Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilâtı, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, okullar, kumrulardan
oluşm aktadır. Bu şem anın varlığının aynen devam
ettirilmesinde yarar vardır.
Taşra teşkilâtımız, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve
mevcut mevzuatla belirlenen amaca uygun şekilde eğitim ve
öğretim hizmetlerini yürütmektedir.
Yapı, İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri, Teşkilât Yasasında
belirtildiği şekilde teşkilâtlanmalıdır. Bugün, İl Millî Eğitim
Müdürlüklerinde görev yapan müdür yardımcısı ve şube
müdürleri doğrudan İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak
çalışmaktadır. Ayrıca, illerdeki, müdür yardımcısı ve şube
müdürlerinin sayılan arasında, hiyerarşik düzene uygun oran
yoktur. Belirtilen nedenlerle, her ilin ihtiyacına göre müdür
yardımcısı ve şube müdürü sayısı tespit edilmeli ve hiyerarşik
düzen kurulmalıdır.
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı uzmanlık
kadrolan bulunmalı, Müdürlükler, yönetim hizmetlerinin dışında
eğitim ve öğretim hizm etlerinin yürütülm esinde, bu
uzmanlardan yararlanmalıdır.
Yönetici Seçimi ve Yetiştirilmesi:
İl ve ilçe millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı ve şube
müdürlükleri'ne atanma ve görevden alınma usûl ve esaslarını
belirten mevzuat, hâlen bulunmamaktadır. Bu mevzuat
hazırlanarak bir an önce yürürlüğe konulmalı, mevzuat dışı
atanma ve alınmaya, siyasî tercihlere meydan verilmemelidir.
Bu görevlere atanacaklarda aranan nitelikler açıkça
belirtilmelidir. Okul ve kurum yöneticilerine atamada mevcut
yönetmenliğe uyularak, liyakat esasına uygun seçim ve atama
yapılmalıdır. Ayrıca, mevcut yönetmenliğin aksayan tarafları
düzeltilmelidir.
Yöneticiler, bulundukları görevden ayrılmaları halinde
özlük haklan aynen kalmalıdır.
Yetki ve sorumluluklar; raporda sizlere 5 madde hâlinde
takdim edilmiştir.
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Yurt Dışı Teşkilâtımız:
Yurt dışı teşkilâtı, dış temsilciliklerin bünyesinde çalışan
Millî Eğitim Bakanlığı na mensup görevlilerden meydana gelen
ihtisas birimleridir.
Yurt dışı teşkilâtı yöneticileri de, görev verilecek ülkede
geçerli dili bilen, o ülkedeki öğretm enleri gereği gibi
denetleyebilecek yeterliğe sahip, öğrencilerin haklarını
koruyacak şekilde ülkenin eğitim sistemini ve sorunlarını
incelemiş olan kimselerden gönderilmesi sağlanmalıdır.
Eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya ataşe yardımcısı
olarak görevlendirilecek personel; yabancı dil, yönetim, Türk
kültürü ve tarihi, millî güvenlik gibi alanlarda yeteri kadar
hizmet içi eğitime tâbi tutulmalıdır. Bunlar da maddeler hâlinde
raporumuzda takdim edilmiştir. Zamanınızı almamak için
hepsini okumuyorum.
Eğitim Kurumlannın Yönetimi ve Yöneticiliği:
Okul yönetimi çok boyutlu bir hadisedir, insanla ilgilidir,
okulun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer materyallerle
ilgilidir; aynca, bir ülkenin gelişimi, ilerlemesi ve kalkınması ile de
doğrudan ilgilidir. Bu bakımdan yöneticilerimizin titizce ve
dikkatlice çağın gelişmelerine paralel bir şekilde yetiştirilmesi
gerekmektedir. Bunun için, eğitim idarecileri; hem deneyimli
olmalı, hem de uzmanlık eğitimi almış olarak yetiştirilmelidir.
Bunlar, liyâkatlı, ehliyetli, üstün yeteneklere sahip ve
değerlerimize bağlı kişiler olmalıdır, bu konuda kriterler
geliştirilmelidir.
Toplumdaki ve dünyadaki, hızlı gelişmeler, eğitim
idareciliğinin bir uzmanlık alanı olduğunu ve ayn bir eğitime
ihtiyaç bulunduğunu ispatlamıştır. Bunun için "Meslekte aslolan
öğretm enliktir" kaidesi belki öğretm enlere bir onur
kazandırmıştır; ancak, idareciliği bir bakıma felç etmiştir. Bu
yüzden idareciliğin kaynağı öğretmen olmalı fakat, bu öğretmen,
bir ihtisas kurum undan geçirilerek idareci olm alıdır,
ihtisaslaşma ihmal edilmemelidir ve yöneticilerimiz meslekte
aslolan öğretmenlerden olmalıdır.
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Yine idarecilik bir ihtisas işi, bir yetiştirme işidir. Nitekim,
konu, önceki şûralarda da ihtisas işi olarak öngörülmüştür; 1982
ve 1988 şûralarında.
Öğretmenler, bir kaynak olarak, uzun ve kısa vadeli
kurslardan geçilerek , eğitim yön eticiliğin e, kariyer
basamaklarından ulaştırılabilirler.
Her tür ve derecedeki, okul müdürlüklerinin ödenek,
donatım malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarım, bağlı olduğu genel
müdürlükten temin edebilecek şekilde 3797 Sayılı Kanunda
düzenlemeler yapılmalıdır.
Sicil yönetmelikleri ve diğer hususlar, raporumuzun 9. ve
10. sayfalarında sizlere takdim edilmiştir. Raporu zamanın
darlığı sebebiyle özetliyorum.
Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, atanması ve yer
değiştirilm esiyle ilgili hususlar, görüşler ve tespitler de
raporumuzun 10. 11. ve 12. sayfalarında yer almıştır.
Eğitim Yönetiminde Denetim:
Yönetim sistemlerinin en önemli alt sistemlerden birisi
olan denetimin tanımı, farklı biçimlerde yapılmaktadır. Ancak,
bu tanımda görüş birliğine vanlan husus, denetimin kontroldan
çok eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerinde öğretmene ve
yöneticiye rehberlik ve yardım amacıyla yapılmasıdır. Bu görüş
çerçevesinde denetim görevinin sadece durum saptanması
olmadığı ve denetimin niteliğinin sisteminin geliştirilmesine,
verimin nitelik ve nicelik açısından arttırılmasına katkı
sağlayacak bir rehberlik ve meslekî yardım olduğu görülür. Bu
görevleri yapan kişi ve kişilere denetici (yani müfettiş)
denilebileceği gibi, görevleri gereği, kurum yöneticileri de denetim
elemanı olarak mütalâa edilmelidir. Denetim sisteminde,
rehberlik ve yardım esastır.
İnceleme ve soruşturmaysa yönetim sürecinin temel
fonksiyonlanndandır. Bu durum göz önüne alınarak, eğitimde
rehberlik ve yardım hizmetleriyle inceleme ve soruşturma
hizm etlerinin aynı kişi üzerinde bulunmaması denetim
faaliyetlerinin amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
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Denetimi, teftişin bir bilim olduğu ve bu alanda görev
yapacak kişinin özel bir eğitimden geçmesi gerektiği, bugün
herkesçe kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, Türk eğitim
sisteminde denetim görevi yapacak olan kişilerin bu alandaki
gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlayacak bir
düzenlemeye gidilmesi, yararlı olacaktır. Özellikle, şu husus
kabul edilmelidir ki, denetleyen kişi, denetlenen kişiden daha
fazla eğitime, bilgiye ve deneyime sahip olduğu takdirde denetim
faaliyeti amacına daha kolay ulaşmaktadır. Bu nedenledir ki,
müfettişlerin, denetleyecekleri öğretmen ve yöneticilerden daha
üst düzeyde eğitim görmelerini sağlayacak bir düzenlemeye
gidilm elidir. Bunun için de 2 yol önerilm iştir; bunlar,
raporumuzun 13. sayfasında ve 14. sayfasında yer almıştır.
Çok değerli üyeler, zaman almamak bakımından raporun
tamamını okumadım; çünkü, sizlerde olduğu için, mutlaka benim
okumadığım kısımları değerli üyelerimizin okuyacağına inamyor,
ve bu konudaki eleştirilerini beklediğimizi tekrar ifade etmek
istiyorm.
Efendim, "Eğitimde Yönlendirme Komisyonumuz" da
değişik biçimde algılanıp yorumlanmıştır. Ortaya çıkan
yorumlardan biri, bunun eğitim yönetiminde yönlendirme, eğitim
yöneticilerinin yöneltildiklerinin eğitim hizmeti doğrultusunda
yönlendirme görevi olabileceği yolundaydı. Diğer eğitim ve
yönlendirmenin de genel anlamda öğrencilerin yönlendirmesi
olabileceği şeklinde olm uştur. Kom isyonum uz konuyu
öğrencilerin yönlendirmesine ağırlık olarak ele almış ve raporu o
doğrultuda hazırlamıştır.
Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü
yetiştirmek, her yönüyle mükemmel iyi işleyen bir eğitim
sistemine sahip olmakla mümkündür. Eğitim yönetiminin,
teşkilât yapısının ve eğitim programlarının çağın ihtiyaçlarına
göre şekillenmesi ve düzenlenmesi yeterli ve sağlıklı eğitim alt
yapısının mevcudiyeti, öğrencileri ilgi, istidat ve yetenekleri
doğrultusunda yönlendirecek rehberlik sisteminin kurulması,
etkili bir eğitim yönetiminin oluşturulması ve benzeri hususlar,
eğitimden çıkanların niteliğini önemli ölçüde etkileyen
unsurlardır.
Bu unsurların mevcudiyeti yanında bunlara işlerlik
kazandırmak ve uygulamaya geçirmek de ayrı bir önem arz
etmektedir.
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Eğitimin her kademesinde, öğrencilerin bir kısmı hayata
atılmaktadırlar. Bazı öğrenciler 5 yıllık zorunlu eğitimden sonra
hayata atılırken, bazıları ortaokul, bazıları lise ve dengi okul,
bazıları üniversite eğitiminden sonra iş hayatına girmektedirler.
Bir taraftan öğrencilerin gerekli ve yeterli bilgi ve
becerilerle donatılması da önem arz ederken, diğer taraftan
sahip olunan bu bilgi ve beceriler, eğitim sistemi çıktılarını
kullananların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Bir
başka deyişle, sistemden mezun olan öğrenciler arzu ettikleri
yönde bilgi ve becerilerle donatılırken, bu bilgi ve becerileri
kullananların iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Bu
ise kişilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda
yönlendirilmeleriyle mümkündür.
Bu hususta, daha önce Talim Terbiye Kurulumuzca
sizlere gönderilen hazırlık dokümanında da olduğu gibi, burada da
mevcut durum yönlendirmeyle ilgili -öğrenci yönünden- tespitler
yapılmıştır ve 16 ve 17 nci sayfada bunlarla ilgili sorunlar, 17 ve
18 . sayfada arz edilmiştir ve getirilen çözüm önerileri de
raporumuzun 18. ve 19. sayfasında sizlere takdim edilmiştir.
Sayın Bakanım, Millî Eğitim Şûramızın çok değerli üyeleri;
5 alt komisyon hâlinde çalışan grubumuz, bu dokümanı, bu
raporu uzun süre tartışarak hazırlamıştır. Gece saat l'de ancak
tamamlanmış ve baskı işlemine gitmiştir. Bazı daktilo hataları
vardır. Tabiî bunlar, sîzlerden gelecek eleştiriler, bilahare Talim
Terbiye Kurulumuzca yeniden doküman hâline getirilmesinde
bunların hepsi düzeltilecektir.
Bu raporumuz, 65'er kişilik 5 Komisyonda, 300'ün
üzerinde eğitimci, bilim adamı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan
katılan çok değerli üyelerce tartışılarak hazırlanmıştır.
Katkılarından dolayı Komisyonumuza şükranlarımı arz
ediyorum.
Sayın Bakanım, hür ve bağımsız yaşamak azmimizin,
durmadan ilerlem ek isteyişimizin, milletimizi daha çok
mutluluğa götürmek dileğimizin temelinde yine eğitim yatmaktır
diyor, saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
B A Ş K A N - Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği
Komisyonu raporunu, Başkan Sayın İhsan Ozçukur’lu takdim
etmiş bulunmaktadır.

Daha evvel bütün üyelere ve misafirlerimize dağıtılmış
bulunmaktadır.
Ben bir noktaya işaret edeceğim: Raporda 2 nci sayfada
"Yaygın eğitim hizmetleri, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü nce yürütülmektedir" deniliyor "1986 yılında Çıraklık
Meslek Eğitim Kanunuyla kurulmuştur" ifadesi kullanılıyor.
Daha evvel 1977'de Millî Eğitim Bakanlığını deruhte etiğim
dönemde Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu, 2089 sayılı
Kanunla kurulmuştur, gündeme getirilmiştir. Ben, o gün
Parlamentoda önemli bir konuşmam vardı, o bakımdan onun
kuruluşuna iştirak edememiştim. O zaman Teknik Öğretim
Müşteşarımız Sayın Abdullah Nişancı iştirak etmişlerdi. O
bakımdan bu düzeltmeyi yapmak mecburiyetindeyim. Yani
şöyle denmesi lazım: "1977 yılında 2089 sayılı Kanunla kurulan
ve ondan sonra 3308 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen"
denmesi icap ediyordu. Bu belki küçük bir hata ama, onu
düzeltmekte fayda var zannediyorum.
İHSAN
ÖZÇUKURLUS a yın
B a k a n ım ,
Komisyonumuzda görüşülmüştür ve sehven bir şey olmuştur.,
Bunu düzelteceğiz efendim; çünkü, konuyu tartıştık ve biliyoruz.,
Raporumuzda yer alacaktır.
BAŞKAN- Peki, çok teşekkür ederim.
Ben, acaba dedim, hafızam mı kaydı; Sayın Nişancı ya da
hemen sordum. Dedim ki, öyle olması icap eder; çünkü, o zaman
Teknik Öğretim Müsteşarıydı. Halk eğitim esasında vardır. Halk
Eğitim Genel Müdürlüğü vardı, ona Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü ismi verildi ve sonra da Çıraklık Eğitimi ilave edildi.,
"Yaygın ve Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü" hâline geldi.
Şimdi değerli arkadaşlarım, müzakerelere geçeceğiz, rapor
hakkında değerli arkadaşlarım fikirlerini söyleyecekler.
Bir önerge var. Her zaman bu belki tepkiye de neden olur,
sınırlama önergesi arkadaşlarımız tarafından getirildi, zamanın
darlığı sebebiyle.
"Millî Eğitim Şûrası Başkanlık Divanına, Zamanın sınırlı
olması sebebiyle sayın konuşmacılara tanınan sürenin buna
göre sınırlandırılmasını tensiplerinize arz ederiz."

13.30'a kadar zamanımız olduğuna göre; burada zamana
bir sınırlama koyulmamıştır. Acaba, 10 dakika desek söz
alanlara az mı gelir?..
İsterseniz şöyle yapalım: Söz alan arkadaşlara göre bir
zaman sınırlaması yapalım. Ondan sonra saatini, dakikasını
koyarız, değerli arkadaşlarım.
Şimdi, söz almak isteyen arkadaşlarımız; Sayın Rıfat
Yüzbaşıoğlu daha önce bir şey gönderdi. Başka?..
(Söz alanların kaydı yapıldı.)
Değerli arkadaşlarım, Başkan Vekili arkadaşlarımız
karşılıklı olarak tespit ettiler, onlar karşılaştırırken; dün, evvelki
gün, elimize geç intikal eden telgraflar var, mesajlar var, onları
arkadaşımız okuyacaktır. Buyurun.
DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI- Arz ediyorum efendim.
Sayın Nahit Menteşe, Millî Eğitim Bakam;
Daha önce plânlanan program nedeniyle, 14. Millî Eğitim
Şûrası açılış törenine katılamayacağımı bildirir, bu vesile ile
mümtaz şahsımzda, törene onur veren bütün konuklara selam
ve saygılarımı sunarım.
Mesut Yılmaz, Anavatana Partisi Genel Başkanı.
(Alkışlar)
Sayın Nahit Menteşe, Millî Eğitim Bakam;
Değerli Bakanım, 14. Millî Eğitim Şûrasına nazik
çağrınıza teşekkür ediyorum. Çok istememe karşın sağlık
koşullarım nedeniyle aranızda bulunamadığıma üzgünüm. Başta
siz olmak üzere, düzenlenmesine katkısı bulununlan ve değerli
konuşmacıları kutluyorum. Yararlı olacağı inancıyla başarılar
diliyorum. Saygıyla.
Anayasa Mahkemesi Başkam Yekta Güngör Özden
(Alkışlar)
Mesaj gönderenleri isim olarak arz ediyorum:
İbrahim TEZ Devlet Bakanı, Aydın MENDERES Büyük
Değişim Partisi Genel Başkanı, Cemal ŞAHİN Çorum

Milletvekili, Vehbi DİNÇERLER Ankara Milletvekili, Melike
HAŞEFE İstanbul M illetvekili, Ahmet VARDAR Sabah
Gazetesi Haber Ajansı Genel Müdürü, Tahsin GÜLÖKSÜZ Türk
Genç İşadamları Derneği Eğitim Yönetimi Başkanı, Tunç
YÜGNÜK.
Arz ederim.
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, Divan Başkanvekili
arkadaşlarım, söz isteyen değerli arkadaşlarımı tespit ettiler.
Eğer tespit edemediklerimiz varsa, tekrar bizi uyarırsınız,
hâllederiz.
Şimdi sırasıyla okutuyorum, buyurun.
(Söz kaydı yaptıranların isimleri okundu.)
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, 36 kişiyi tespit etmiş
blunmaktayız. 36 kişiyi, 10 ar dakika imkân versek, o takdirde 2
saati çok aşanz. Arkadaşlarımız 5 dakikaya işaret ediyorlar.
Değerli arkadaşlarım, uzun konuşmayı herkes yapar.
Onun için, değerli arkadaşlarımız konuşmalarını 5 dakikaya
sığdınrlarsa, esasen konuşma sanatlarını da bu suretle ispat
etmiş olacaklardır.
Konuşmaların, 5 dakikayla sınırlanmasını oylanmza arz
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Eğer değerli arkadaşlarımız, konuşma yerine, yazılı
tekliflerini, yazılı beyanlarını verirlerse, lütfederlerse o zaman
daha çok memnun oluruz, onlar da değerlendirilecektir
tabiatıyla.
Şimdi, söz sırası, Millî Eğitim Komisyonunun Üyesi ve
Milletvekilimiz Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu'nda; buyurun.
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU- Sayın Bakan, değerli üyeler,
Orta Asya'dan, Kırgızistan'dan, Tataristan'dan, Dağıstan'dan,
Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ve diğer Türk Cumhuriyetleri'nden kopup gelen sevgili Bakanlar, değerli mihmanlar, hepinizi
14. Millî Eğitim Şûrasında, gönülden, sevgi ve saygıyla
selâmlıyorum. (Alkışlar)
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Konuşmama büyük Atatürk'ün, "Muallimler, yeni nesil
sizin eseriniz olacaktır'' sözünü hatırlatarak başlarken, 14. Millî
Eğitim Şûrasının hazırlanmasında olağanüstü gayret gösteren
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nahit Menteşe Beyefendiye ve
onun yönetimindeki heyet-i umumiye, huzurlarınızda minnet ve
şükranlarımı arz ediyorm.
Türk Millî Eğitiminin geleceğine ışık tutacak sonuçlar
alması, çocuklarımızın bu Şûrada daha iyi ve çağın gerektirdiği
seviyede ve m illî duygularla dolu olarak eğitilebilm esi
doğrultusunda müşahhas, tutarlı projeler üretmenizi gönülden
diliyorum.
Dünyamız, malumlarınız olduğu üzere, sosyal, politik,
ekonomik ve teknolojik alanlarda, son yıllarda çok büyük olumlu
ve olumsuz değişiklikler yaşamaktadır.
Hızlı nüfus artışı, kullanılan mevcut kaynakların
tükenmeye yüz tutması, politik dengelerin bozulması ve
teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi sonucunda yeni
değer yargılan oluşmuş, problemlerin çözümü için yapılan
araştırmalarda yeni bilgiler, buluşlar elde edilmiştir. Bütün bu
gelişmeler, dünyayı yeni fikirlerin, arayışlann sanp sarmaladığı
anlaşılması güç bir ortama dönüştürmüştür.
Değerli arkadaşlanm, dünyadaki hızlı değişim sonucunda
ortaya çıkan yeni ve çok yönlü problemler, insamn yozlaşması
tehlikesini doğurmaktadır. Çağın gereklerini yansıtmayan
mevcut eğitim sistemleri ile bu tehlikenin önüne geçmek, takdir
edersiniz çok zordur. Bu da, hızla değişen dünyada eğitim
sisteminin gözden geçirilmesi, müşahhas, tutarlı projeler
üretilmesi ve iyi yetiştirilmiş profesyonel yönetici kadroların
ellerinde uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde, dünyadaki gelişme ve değişimleri göz önüne
alarak Millî Eğitim sistemimizin iyileştirilmesi yönünde son yıllar
da birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, maalesef eğitim
yönetimi ve yöneticiliği kavramları ülkemiz için çok yeni
kavramlardır. Bu alanda müşahhas çalışmalarla problemler
giderilmeye çalışılmaktadır.
Bugüne kadar eğitim yöneticilerim izin kaynağını
öğretmenlik mesleği oluşturmuştur. Eğitim yöneticisi, yönettiği
kurumu bir sanayi tesisi gibi, gerektiğinde bir işletme gibi gören,

yetki ve sorumluluk üstlenebilen, problemler karşısında çözüm
yolan üreten kararlar alan kişi olmalıdır. Eğitim- öğretim
yaptırmak üzere yetiştirilmiş iyi bir öğretmenden, profesyonel
bir yöneticide olması gereken bütün davranıştan beklemek
yanlış olur.
Değerli arkadaşlanm, vakit geçirmeksizin Millî Eğitim
sistemimizi yönetecek profesyonel kadrolann yetiştirilmesi için
aktif çalışmalara gidilmelidir. Bu Şûra, temenni edelim ki, bunun
başlangıcı olsun. Eğitim alanında çağı yakalayabilmemiz için
gerekli olan bu çalışmalarda, üniversitelerimizin yönetici
yetiştiren ilgili kurumlanndan yararlanılabilir.
Bakanlığımızın denetiminde eğitim yöneticisi, eğitim
bölümleri kurulabilir. Mevcut eğitim yöneticilerimiz kısa süreli
kurslarla daha aktif, profesyonel yönetici seviyesine
ulaştınhbilirler.
Değerli arkadaşlarım, profesyonel alanlarda eğitim
yöneticisi yetiştirmek için yapılabilecek bu çalışmaların yanı
sıra, yöneticiliği sırasında kendini kanıtlamış olan öğretmenlik
mesleğinde belli kariyere ulaşmış olan arkadaşlarımızdan zaman
zaman çeşitli nedenlerle yöneticilikten tekrar öğretmenliğe
atanmalarının, getirilecek bir düzenlemeyle önüne geçilmesi
gerektiği kanaatindeyim. Bence, eğitim yöneticisinin, kaliteli
yöneticinin yetiştirilmesinde bu en önemli etkendir. Türk Millî
Eğitim sistemine hizmet vermiş bu arkadaşlarımızın, yönetim
kadrosunda bilgi ve deneyim birikimlerinden istifade etmemizin
daha doğru bir davranış olacağını vurgulam akta yarar
görüyorum.
Sayın Bakan, değerli üyeler; eğitim sistemlerinin en önemli
hedefi, kişiyi bulunduğu çevrede uyum içinde ve dengeli bir
şekilde yaşamaya hazırlamaktır. Bu hedefe ulaşmanın ilk ve en
önemli basamağının okul öncesi eğitimi olduğu malumlarınızdır.
Dünyada gelişmiş ülkeler, yıllar önce bu bilince ulaşmışlar ve
okul öncesi eğitime büyük önem vermişlerdir.
Bugün bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, çocuk eğitimine
verdiği önemle ve bu eğitimin kalitesiyle ölçülmektedir. Yapılan
araştırmalar, birçoklarımızın malûmu olduğu üzere, insanın en
çok ve en süratli eğitim ve öğrenme kabiliyetinin 0-8 yaşlan
arasında daha yoğun olduğunu ortaya koymuştur. Bu yaşlarda
alınacak eğitim, sonraki yıllarda çocuğun başansı ve kişilik
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gelişimi konularında önemli etkiler meydana getirmektedir. Bu
konuda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu yüce Atatürk,
çocuk eğitimine verdiği önemi gösteren çalışmalarıyla bize ışık
tutmuş, yol göstermiş, 1921 yılında Okul Öncesi Eğitimini
amaçlayarak, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurmuştur.
Kurumun bugünkü durumu ve ilk kuruluş amaçlarına ne kadar
hizmet ettiği gözden geçirilmeli ve aksaklıklar behemehâl
giderilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde bugün Okul Öncesi
Eğitimi alanında hizmet vermek için kurulmuş kamu
kurumlanna ve özel sektöre bağlı çok çeşitli kuruluşlar vardır.
Bunların birçoğu, ne yazık ki gerekli denetimden yoksundur ve
eğitim kurumu niteliğinde değildir. Hatta bazıları, ülke eğitimine
yarardan çok zarar vermektedir. Tüm bu olumsuzlukların
nedeni, kanaatimce, bu kuruluşların tek bir merkezden
yönetilememesi, çok başlı olması ve eğitim hizmetinin Millî
Eğitim Bakanlığı nın gözetim ve yol göstericiliğinde
yapılmamasıdır. Okul öncesi eğitimine yönelik faaliyet gösteren
bu kuruluşlara Millî Eğitimle ilgili tüm hizmetler, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından verilmelidir.
Millî Eğitim Bakanlığı, ülkemiz için yeni sayılabilecek bu
eğitim alanında gerekli uzman eğitimcilerin yetiştirilmesinde, bu
konuda ileri seviyeye ulaşmış ülkelerin eğitim bakanlıklarıyla
teknik yönden müşterek çalışmalar yapmalıdır.
Üniversitelerle işbirliği yapılarak, Okul Öncesi Eğitimi
uzmanı yetiştirecek yeni ve nitelikli okul ve fakülteler açılması
sağlanmalıdır. Okul öncesi eğitim uzmam yetiştirecek yeni ve
nitelikli okul ve fakülteler açılması sağlanmalıdır.
Okul öncesi eğitim verecek kuruluşların çeşitliliği
a za ltılm a lı, bilh a ssa ana sın ıfla r ülke genelinde
yaygınlaştırılarak çoğaltılmalıdır.
Türkiye Cumhuriyet hükümetleri kalkınma plânlarım
hazırlarken, bütçelerinden, konunun önemine eşdeğer ve daha
fazla pay ayrılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, geleceğin çağdaş,
eksiksiz Türkiye'sini şimdiki çocuklarımız yönetecektir.
Okul öncesi eğitimin ülkemizde kök salması ve başarıya
ulaşabilmesi için, bilhassa kırsal kesimlerde anne ve babalar da

hazırlanacak bir eğitim programı çerçevesinde, eğitime tâbi
tutulmalı, konu, daha duyarlı bir seviyeye kavuşturmalıdır.
Sayın Bakan, değerli üyeler; Millî Eğitim Bakanlığı Merkez
Teşkilâtı yeniden gözden geçirilirken, bir noktaya işaret etmek
istiyorum.
Yeni bir yüzyılın basamağmdayız. Türkiye, özellikle Orta
Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'nin çoğunluğunun bağımsızlığına
kavuşmasından sonra yeni bir döneme girmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin,
takdir edersiniz ki, bu yeni yüzyılda, özellikle, anayurdu,
atayurdu soydaş, Orta Asya'da yaşayan Türk'lere yeni bir bakış
açısı meydana getirmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ben,
Adriyatik'ten Çin Şeddi'ne demiyorum, Amerika'dan Çin Şeddine
uzanan coğrafyada yaşayan Türk soydaşlarımıza, Türk ve
Müslüman olmanın gururunu duyabilen ve bunun inançla
misyonerliğini yapabilecek özellikte müşavirlerin, ataşelerin,
hatta araştırma görevlilerinin ve eğitimcilerin yurt dışında
görevlendirilmelerinde, azamî derece de fayda görmekteyim.
Bugün hepinizin, özellikle yurt dışına gitmiş birçok
bakanımızın, bilim adamımızın ve eğitimci kardeşlerimizin,
yöneticilerin müşahedelerinde vardır. Geçen yıl Amerika'ya
gittiğimde, orada gençlerin asimile olduklarını gördüm. Türk
gençlerinin adlarının değişik şekilde söyleyerek Amerikan
vatantaşma benzer ifadelerle değiştirdiklerini ve bu şekilde kart
bastırdıklarını gördüm. Bizim müşavirlerimizin, Amerika'da,
diğer Batı Avrupa'da veya dünyanın diğer ülkelerinde
gençlerimizin bu durumuyla ne derece ilgilendikleri konusunda
bilgi sahibi değilim. Onun için, özellikle Orta Asya'da, Amerika'da
ve dünyanın çeşitli ülkelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca yurt
dışı teşkilâtında görevlendirilecek uzmanların, gerekli görevi alan
yetkililerin mutlaka Türk ve Müslüman olmanın gururunu
duyacak, inançlı insanlar olmasında, bu adayların seçimine özen
gösterilmesinde fayda görüyorum.(Alkışlar)
Bu arkadaşlarımızın, hızla meydana getirilecek yetiştirici
bir programla yetiştirilmelerini ve bu amaçla, özellikle millî ve
dinî konularla birtakım bilgilerle mücehhez kılınmalarım faydalı
buluyorum.
Sayın Bakanım, değerli üyeler, saygıdeğer misafirler ve
öğretmen arkadaşlarım; işimiz zordur. Ancak, çağı yakalamış,
mutlu ve müreffeh bir Türkiye için, sevgili yavrularımızın,

117
geleceğin yeni nesillerinin, millî duygularla dopdolu olarak
yetişebilmeleri, her yönden kusursuz bir insan olabilmeleri için
biz eğitimciler ordusu, her türlü zorluğun üstesinden gelme azim
ve iradesini, hiçbir zaman kaybetmemeliyiz.
Bu Şûrada gördüğüm bir eksikliği, müsaadelerinizle
burada belirtmek istiyorum.
Tabiî ki, eğitim, malûmlarınız olduğu üzere zengin ülkelerin
işidir, fakir ülkelerdeki eğitimin boyutlarını sayın bilim
adamlarımız, çok daha iyi bilmekteler.
Bu Şûranın üç günlük bir süreye sıkıştırılması, bence 21 .
yüzyıla girerken bir eksikliktir. İhtisas komisyonları hâlinde
bundan sonraki şûralarımızda en az üç gün Şûra raporlarının
tartışılm asın a ayrılm alıdır. Burada ben isterim ki,
konuşmacılar, onar dakika değil, konuşabildikleri kadar
konuşsunlar. Çünkü, biz eğitim meşalesini Atatürk'ün bıraktığı
noktadan daha yüksek burçlara dikmek zorundayız. Aksi hâlde
Atatürk'ün ve onun izinde olan, rahmeti rahmana kavuşan
eğitimcilerimizin ruhları şad olmaz.
Hepinizi sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum. Teşekkür •
ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu'na teşekkür ederim.
Gerçekten bu kadar büyük konular üç güne sığmaz.
Ancak, dün de komisyonları gezerken ifade ettiğim gibi, bazı özel
ihtisas komisyonlarını kurmak suretiyle arkadaşlarımızı davet
edeceğiz, kendilerinden istifade edeceğiz. Bir süreklilik içinde bu
konular müzakereye devam edilecektir.
Şimdi, söz sırası Sayın Hüsnü Tekışık'ta.
Buyurun Sayın Teki şık.
Sayın Tekışık, dergisiyle devamlı şekilde millî eğitime
hizmet eden değerli bir arkadaşımızdır, onu dinlemekten büyük
mutluluk duyacağız.
Buyurun Sayın Tekışık.
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HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK- Sayın Bakanım, 14. Millî
Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, basınımızın değerli mensuplan;
sözlerime başlarken, hepinizi sonsuz saygılanmla selâmlıyorum.
Raporu dinledik; büyük bir emek mahsulü. Hazırlayan,
emek veren arkadaşlanma teşekkür ederim.
Raporda Bakanlık Merkez Teşkilâtına değinilirken,
öğretmen yetiştirme işinin, Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü
tarafından
organize edileceğinden ve üniversitelere
devredildiğinden bahsediliyor. Yalmz, burada bir gerçeği ifade
etmek gerekir ki, ülkemizde 11. Millî Eğitim Şurasından, yani
1981 yılından beri öğretmen yetiştirm e konusu hâlen
ta rtış ılm a k ta d ır ve ü n iv e rs ite le rin öğretm en i iyi
yetiştirmediğinden şikâyet edilmektedir. Üniversiteler de,
Bakanlığın geçmişte ilgisizliğinden şikâyet etmiştir.
Ve 7 yıl, Bakanlıkta bir birim bulunamamıştır, Öğretmen
Eğitimi Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır. Çünkü, 1982’de,
üniversite kendi hâline barakıhnıştır. Bu iş, plân ve programla,
işbirliği hâlinde yürütülmediği için hâlen öğretmen açağı
k a p a n m a d ığ ı
g ib i,
is t e n ile n
k a lite d e
öğ retm en
yetiştirilmediğinden de şikâyet edilmektedir.
Eğitimde zaman çok önemlidir; hele öğretmen yetiştirme,
eğitimin en önemli konusudur. Artık, bu işe süratle bir yön
vermek lâzım. Söylenenler tekrar ediliyor, her sene yapılan
toplantılarda. Bunu, bir noktada birleştirip, Bakanlıkla öğretmen
yetiştiren kurumlar sıkı bir işbirliği ile bu işi yürütmelidir; en
önemli nokta olarak bunu arz etmek isterim.
Bir de çok önemli bir husus var. Bu, yönetimi çok
yakından ilgilendirmektedir; öğretmen atamaları... İllerdeki,
özellikle büyük illerdeki kadro fazlası öğretmenler... Bir inceleme
yapılm ıştı geçmişte, 40 bin öğretmene ihtiyaç vardı ve
Türkiye'de 39 bin de öğretmen fazlaydı. Bunu anlamak mümkün
değil. Nasıl oluyor? Okula kadrosundan fazla öğretmen veriliyor.
Kadro fazlası olduğu için bu öğretmen oturuyor, ders vermeden
maaş alıyor. Ve bir inceleme yapılsa, sayın üyeler, belki 10
binlerce öğretmenin bu durumda olduğu, bu öğretmenlere 100
milyarlarca, belki trilyonlarca para ödendiği ortaya çıkacaktır.
(Alkışlar)
Bir taraftan, dersane yaptırmak, okul yaptırmak için
ödenek bulamıyoruz, öbür taraftan oturan öğretmene maaş

119
ödüyoruz. K alkınm a ham lesi içinde olan T ürkiye
Cumhuriyetinin, bu kadar hesapsız kitapsız işi olmaması
gerekir.
Hatta, bunun önlenmesi için bir toplântı yapılmıştı, valiler
dediler ki "Standart kadro çıkarılmıştır. Biz standart kadroyu
uygularız, her okula ihtiyacı kadar öğretmen veririz, yalmz siz
bizim üzerimizdeki siyasî baskıyı kaldırabiliyor musunuz"
denmişti.
Politikacılara bir şey diyeceğimiz yok, onlar da bu
memleket için çalışıyorlar, hepsine saygı gösteririz. Yalnız,
politik ve parti meseleleri, eğitimin düzenini bozmamalıdır,
bozarsa kendi işleri de bozulacaktır. (Alkışlar)
Bugün Millî Eğitim Bakanlığının Şura Dokümanında şöyle
bir şey var. Deniyor ki: "Politik baskı yüzünden çoğu zaman
yetersiz kişilerin çeşitli görevlere atandıkları görülüyor." Ve
"Bundan atananlar da kaybediyor, kurul da kaybediyor"
deniliyor. Artık zararın neresinden dönülürse kâr oradadır. Şu
merkez teşkilâtını, okulları, taşra teşkilâtını politikadan
arındıralım, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda bir devlet
politikasına göre yönelmenin çaresi bulunmalıdır. Bunun zamanı
geçiyor. (Alkışlar)
Raporda, hizmet içi eğitimin Hizmet İçi Eğitim Dairesi
tarafından yürütüldüğü söyleniyor. Bir tarafta öğretmenin
meslekî formasyonunun yetersiz olduğundan şikâyet ediyoruz,
öbür tarafta da 1 haftalık, 10 günlük, 15 günlük veyahut da 1
aylık kurslarla senede 5-10 bin öğretmene seminer vermekle bu
işi yapacağımızı zannediyoruz. Bu mümkün değildir değerli
meslektaşlarım. Geçmişte biz gördük; 19601ı yıllarda hizmet içi,
İş Başında Yetiştirme Teşkilâtı olarak kurulunca, öğretmeni
Ankara'ya çağırmadı yahut falan yere çağırmadı, hizmet içi
eğitimi görmek için. O, taşrada iş başında hizmet içi eğitimi
yapacak elemanı yetiştirdi, taşraya gönderdi ve 19601ı yıllarda
Hizmet İçi Eğitimi Dairesi, öğretmenin okuyacağı, Hakkâri'nin
köyündeki öğretmenin okuyacağı yüzlerce kitap yayınladı. Bu
sene 100 milyar harcandı, kaç tane kitap yayınlandı. 20 yıldan
beri öğretmenin okumadığından şikâyet ediyoruz, Bakanlık,
öğretmenin okuyacağı bir kitabı yayınlamıyor. (Alkışlar)
1950’li yıllarda, 1970’li yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı'mn
Öğretmen Kitapları Serisi vardır. Biz, bununla yetiştik. Her
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ilçede bir meslek kütüphanesi vardı, biz onları okuya okuya
yetiştik. Hizmet içi böyle olur. Hizmet içini, yılın 12 ayında
devam edecek şekilde, il ve ilçelerde kuruluşlara kavuşturmak
lâzım, yaygın ve etkin bir duruma kavuşturmak lâzım. Bunu da
arz etmek isterim, Sayın Bakamm.
Sonra, bu meslek kitaplarının yayınlanması için kaç
senedir karar veriliyor, ama bu kararlar bir türlü uygulanmıyor.
Yönetici yetiştirmede, raporun değişik yerlerinde çeşitli
fikirler var. İl ve ilçe yöneticilerinin hizmet öncesi değil de, hizmet
içi eğitimiyle yetiştirileceği vurgulanıyor. Bir yerde, lisans düzeyi
eğitimle yetiştirileceği vurgulanıyor, bir diğeri de lisans üstü ve
doktora ile yetiştirileceği vurgulanıyor. Bunların birleştirilmesi
lâzım. Benim şahsî kanaatim, bütün yöneticilerin, hizmet içi ve
hizmet öncesi eğitiminden geçmesi gerekir. Artık, yönetim bilimi
ileri ülkelerde bir dal hâline gelmiştir. Yöneticilik bir ihtisastır.
Bu, ister ilçe yöneticisi olsun, ister bakanlık, genel müdürlük
yöneticisi olsun, bunu birleştirmek gerekir; onu da arz etmek
isterim.
Yetiştirme birimleri arasında, bir yerde, Millî Eğitim
Akademisi nden bahsediliyor.
Değerli üyelerden 12.Millî Eğitim Şurasına katılanlar
hatırlayacaktır. Millî Eğitim Akademisi fikrini ilk defa bu
kürsüden ortaya attığımda, o zamanki Millî Eğitim Bakanı
Sayın Haşan Celâl Güzel, "Tekışık'm yönetici yetiştirmek
bakımından Millî Eğitim Akademisi çok orinijal bir fikirdir”
dem işlerdi ve ondan sonra da bunun kanunu çıktı.
Hasanoğlan'da 1990 yılında temeli de atıldı 1992'de bitmek
üzere. Ben Hasanoğlan'da oturduğum için biliyorum, sene 1993,
inşaat henüz birinci katta. Bizde zaman kaybı çok oluyor.
O bakımdan, bir. müessese eğitim fakülteleri ve önce
eğitim akadem isi. Orduyu yönlendiren subaylar Harp
Akademisi nden yetişir.
Millî Eğitimi yönlendirenlerin Millî Eğitim Akademisi nden
yetişm esi gerekir. Bunun için, zaman kaybına meydan
vermeden, akademinin inşaatımn süratle bitirilmesi gerekir. Bu
akademide görev yapacak öğretim üyelerinin şimdiden
belirlenm esi, hatta atanmaları gerekir. Bu akademide
uygulanacak disiplinlerin programlarının şimdiden hazırlanması
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gerekir. Yarın bina biter, öğretim üyesi ararız, öğretim üyesi
gelir, programı ararız. Hâlen 11, 12 yıldır öğretmen yetiştirmenin
programlarım arıyoruz, o duruma düşmeyelim.
Sayın Bakanım, değerli üyeler; bugün Türk Millî
Eğitimi'nin içinde bulunduğu sıkıntıların çoğu yönetim
bozukluğundan ve yönetici yetersizliğinden ileri gelmektedir. Bu
konu, süratle hâlledilirse, Millî Eğitimin pek çok sorunu
hâil edilecektir.
Bir hususu daha arz etmek isterim.
Bugün bir dersanede 120 çocuk var, bunun kaynağı nedir
bilir misiniz? Bunun kaynağı, verilen inşaat ödeneklerinin
plânsız, programsız ve takipsiz; olmasından bir de politik
baskılarla ihâle meselelerinden kaynaklanır. 2 milyara çıkacak
okul binası 10 milyara çıkar ve ondan sonra da sonuçta 1
dersanede 80 çocuk, 1 dersanede 90 çocuk, 100 çocuktur.
Bunların hepsi yönetim meselesidir, yönetici meselesidir.
Temennim, bu Şura sonunda süratle bu alınan kararlar
uygulanmalı, Türk Millî eğitimin bu önemli yönetim ve yönetici
sorunu hâUedilmelidir.
Hepinize saygılarımı sunanm.(Alkışlar)
B A Ş K A N - Sayın Tekışık’a, eleştirilerinden dolayı,
fikirlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir konuda, ihâle ve inşaat konularından bahsettiler; bu,
çok titizlikle üzerinde durduğumuz bir konudur. Beytülmala el
uzatmak, devletin malına el uzatmak, devletin parasına el
uzatmak, kafiyen Bakanlığımızdan, tarafımızdan müsamaha
görmemektedir, bundan emin olun. Titizlikle üzerinde duruyoruz.
(Alkışlar)
Sayın Necmettin Karakuş.
NECMETTİN KARAKUŞ- Sayın Bakanım, sayın Şura
üyeleri; 14. Millî Eğitim Şurası nın ülkemize ve toplumumuza
hayırlı olmasını diliyorum.
Millî eğitimimizin amacı, her şeyden önce ve öncelikli
olarak, bütün şura toplântılarında, konsey çalışmalarında
önemle vurgulanır. Bu amaç, özgür düşünceli, demokrat, insan
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haklarına saygılı, ulusun ve ülkesinin bağımsızlığına ve
bölünmezliğine yürekten bağlı, toplumun inanç değerlerine
saygılı, nitelikli, üretken insan tipini yetiştirmektir.
Arkadaşlar ve sayın üyeler, kişilikli insan tipi ancak ve
ancak insanlara meslek kazandırmakla gerçekleşebilir. Mesleği
olmayan kişinin, kişilik gelişimi yavaş olur. Ve şurası da bir
gerçek ki, bütün sanayi ülkeleri, bütün kalkınmış memleketler,
meslek sahibi insan tipini yetiştirm ek suretiyle doğal
kaynaklarını kullanabilmişlerdir. Ve biz de bütün kalkınma
plânlarında, bütün hükümet programlarında meslekî ve teknik
eğitime süratle önem verilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ancak,
bu hususta maalesef kör-topal bir gidiş var, bunu arz ediyoruz.
Sayın Bakamm, saygıdeğer üyeler; yaygın bir söz vardır,
"Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok." Çünkü, Amerika
keşefedilmiş, bunun için tekrar mesai sarf etmeye ihtiyaç yok.
Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilâtı ve Görevleri
Hakkında bir kanun var. Bu kanunda 16 tane hizmet birimi ve
de 14 tane de yardıma birim var. Bu kanunun ama a;
"Madde 1- Kalkınma plân ve programlan doğrultusunda Millî
Eğitim hizmetlerini yürütmek üzere" der.
Bu ana birimlerin görevlerinde de, gerek Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü, gerek Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü, gerek Ticaret Turizm ve DiN Eğitimi Öğretim Genel
Müdürlüğü bünyelerinde de özetle; "Örgün ve yaygın eğitim
kurumlannın eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve
hizmetlerini yürütmek."
Şimdi bir de yardıma birimlerin görevlerine bakıyoruz.
Yardımcı birimlerin görevlerinde de; öğretim kurumlannda
kullanılması uygun görülen ders kitaplanyla yönetici, öğretmen,
Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı
olacak eğitim dokümanlan ve benzeri diğer hizmet içinde, hizmet
içiyle ilgili, idari ve malî işlerde idari ve malî işlerle ilgili bir sürü
tedbirler alınmıştır.
Komisyon çalışmasında bir okul müdürü arkadaşımız
heyecanla dile getirdi; bir gün Ankara'da bulunduğunda okuluna
bir telefon alır ve telefonu aldığı zaman okul müdürümüz
heyecanlanır. Zira, okulun çatışı uçmuştur ve derhâl okul
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müdürü arkadaşımız, bölgesine gider ve gerekli tutanaklar
tutulur. Okulun çatısının onarılması için 3 günlüğüne izin alır ve
Ankara'ya gelir ve 3 gün içerisinde de işi bitiremez ve tekrar
bölgesine döner.
Şimdi, bizim burada dile getirmek istediğimiz husus şudur:
1947 yılında kurulmuş ve 1980 askeri yönetimi tarafın
lağvedilmiş, yani ortadan kaldırıl bir Meslekî Teknik Öğretim
Müsteşarlığı var. Bu Müsteşarlık bu tarihe kadar çok verimli
hizmetlerde bulunmuş ve üretken insan tipinin yetiştirilmesi için
azamî derecede gayret sarf etmiştir. Ve düşünün ki o zamanlar
36 tane, ilk kurulduğu yılda 36 tane meslek okulu varken, bu
Müsteşarlığı ihdas etmişiz. Ama bugün, binlerce okul, onbinlerce
öğrenci, öğretmen olmasına rağmen bu Müsteşarlık, her ne
hikmetse, dikkate alınmamaktadır.
En son, Sayın Koksal Toptan zamanında bu konu
hararetle tekrar dile getirilmiş ve bu Millî Eğitim Teşkilât Yasası
görüşülürken, bu konu üzerinde durulmuştur. Fakat arkadaşlar,
biraz sonra açıklayacağım bazı sebeplerden dolayı bu
M üsteşarlık kurulm am ıştır. Endişe şu: M illî Eğitim
Bakanlığında çift başlılık olur. Şimdi, bu endişeyi biz, çok haksız
ve yersiz buluyoruz. Zira, çitf başlılık diye fikir üretmek ve
endişeye kapılmak her şeyden önce Şaym Millî Eğitim Bakanına
bir saygısızlıktır. Çünkü, Millî Eğitimin başı, Millî Eğitim
Bakam'dır. Müsteşarlar, Millî Eğitim Bakanlan’mn emrinde olur.
Ve yine bakıyoruz, Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde 3 tane
müsteşarlık varmış; Kültür Müsteşarlığı, Genel Öğretim
Müsteşarlığı, Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığı.
Ve yine bakıyoruz, hâlen gümüzde gencel olarak Millî
Savunma Bakanlığında iki müsteşar var ve bununla da
kalınmıyor; Başbakanlıkta şu anda 6 tane müsteşarlık var.
Dolayısıyla ne 6 başlılık, ne de çift başlılık, ne de 4 başlılık diye
bir sorun çıkm ıyor. Sorun burada yetki paylaşım ına
yanaşmamaktır. Sorun burada, meseleyi kavramamaktır.
Sorun burada, ülkemizin hakikaten ihtiyaç duyduğu insan
tipinin nasıl yetiştirileceği hususuna kafa yormamaktır. Eğer,
biz üretken, kişilikli meslek sahibi insanlar yetiştirmek
istiyorsak, etkin ve yalın bir örgüt şemasına ihtiyaç vardır. Bu
da, en kısa sürede Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığının, yani
askerî yönetimin kaldırdığı bu müsteşarlığın yeniden kurulması
gerekmektedir.
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Bu hususu Kom isyonda da dile getirm iştik, fakat
Komisyonda bu ifade çok basit bir şekilde geçiştirilmiş, yani
muğlak ifadelerle konu geçiştirilmiş, ismi konmamıştır.
BAŞKAN- Sayın Karakuş...
NECMETTİN KARAKUŞ- Sayın Bakanım, toparlıyo
rum.
BAŞKAN- Evet, toparlarsanız; çünkü siz karar verdiniz
beş dakika ile sınırlandırılmasını.
N E C M E TTİN
Bakanım.

KAR AK U Ş-

T op arlıyoru m

Sayın

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.
NECM ETTİN KARAKUŞ- Sonuç itibariyle Sayın
Bakanım, sayın Şura üyeleri; bu Şura çalışmalarının verimli
olmasını baştan temenni etmiştik. Alman kararların da sözde
değil, gerçekten uygulanmasını isteyerek ve bu acil konunun
üzerine Sayın Bakanımızın hassasiyetle gitmesini umarak,
sözlerime son veriyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
B A ŞK A N - Çok teşekkür ediyorum Sayın Necmettin
Karakuş, değerli fikirleriniz için.
Sayın Mustafa Gazalcı'da söz sırası.
Buyurun Sayın Gazalcı.
MUSTAFA GAZALCI- Sayın Bakan, 14. Millî Eğitim
Şurasının değerli üyeleri; yeni ders yılının başladığı bu günlerde
eğitimin her kadamesinde sorunları yaşandığı, öğretmen
sorunlarının artarak geldiği bir zamanda 14. Millî Eğitim Şurası
toplanıyor.
Aslında birçok sorunumuz var, ama biz bunu iki konuyla
sınırlandırdık, doğal olarak.
Eğitim özgürlüğü sağlanamadı birçok okulda, terör
nedeniyle okullar kapalı. Yoksul aileler için eğitim harcamaları
büyük boyutta. Yüksek öğrenime gelip de bu günlerde devlette
yurt bulamayan, tarikâtlann ve özel yurtların elinde kalmış
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çocuklar var. Öğretmenlerin, Toplu Sözleşmeli Grevli Sendika
Yasası henüz çıkmış değil.
Ama, biz gene de 14. Millî Eğitim Şûrası'm toplayan, emek
veren, başta Bakan olmak üzere tüm arkadaşları kutluyoruz.
Gönlümüz dilerdi ki, bu Eğitim Şûrası, yönetmeliği de
değiştirilerek daha katılımcı bir duruma sokulsun. Demokrasinin
vazgeçilmez öğeleri olan siyasî parti temsilcileri burada
bulunsun, işçi sendikalarımızın temsilcileri burada bulunsun,
kooperatiftiler bulunsun, veli temsilcileri burada bulunsun, en
önemlisi, üstünde yargıya vardığımız öğrenci temsilcileri burada
bulunsun ve görüş bildirsin. (Alkışlar)
Y oksa, m evcu t y ö n etm elik le, çoğu B ak an lık
yöneticilerinden oluşmuş; ama, işte öğretmen kuruluşlarından da
müşahit bir iki kişi katılmış bir Şûranın, gerçekten ülkemizin
her türlü gelişmesinde en önemli araç olan eğitimi, Eğitim
Şûrasının amacına erişmesini sağlayamaz. Aksi hâlde, "Ayna
ben güzel miyim" olur, "güzelsin" denir, ama gerçekte öyle
değildir. (Alkışlar)
Ben, önümüzdeki eğitim şûralarının daha katılımcı, bu
öğeleri de toplayan bir biçimde toplânmasım diliyorum.
Zaman çok sınırlı olduğu için hazırlıklarımı satırbaşıyla
söylemek istiyorum.
/
Bir kere şûra oluşumunda, bilgilerin bize çok önceden
gelmesi gerekirdi. Kimi arkadaşlar, burada aldılar, komisyon
üyesi olduğunu burada öğrendiler. Oysa, ben anımsıyorum, 9,
Eğitim Şurasının ön toplântılan yapılırdı, yapılmıştı. Birçok
eğitim şûrasında olduğu gibi konular önceden tartışılmalıydı,
konuşulmalıydı, buraya süzülerek gelmeliydi.
Sayın Tekışık belirtti, öğretmen yetiştirme kaynaklan
kurutuldu. Öğretmen liselerinin öğretmen yetiştirmede yalmz adı
kaldı. Düz bir lisedir artık, üniversitelere bırakıldı. Eğitim
yöneticiliğinin kaynağı, kim ne derse desin, öğretmendir,
öğretm en yetiştirm edir. Onun için, gerçekten zaman
yitirilmeden, ister üniversite adı altında olsun, isterse bir başka
çatıda; üniversite ile Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yaparak
öğretmen yetiştirm eyi, öğretmen yöneticiliğinin, eğitim
öneticiliğinin en büyük kaynağı olan bu önemli konuyu bir an

önce çözüme kavuşturmalıdır ve dağınıklıktan kurtarılmalıdır
diye düşünüyorum.
Öğretmen yetiştirme sorunu, köklü çözülmediği sürece,
eğitim yöneticiliğide, siyasî kayırmaların olabileceği, isabetsiz
kararlar da alınır.
Değerli arkadaşlar, yöneticilik, demokrasi ailede ve okulda
öğrenilir. 12 Eylül'den sonra, özellikle anım sayın, okul
yönetmelikleri, disiplin yönetmelikleri bir kışla düzeninde
olıpuştur. Öğrencilere, öğretmenlere potansiyel bir suçlu gibi
bakılmıştır ve o düzenle yapılmıştır.
Ben anımsıyorum, öğretmen okulunda okul yönetimine
girerdim, okul başkanı olurdum ve derneklerimiz olurdu, okul
yönetim i için propagandalar yapardık. Şimdi öğrenciyi
dışlıyorsunuz, yönetime sokmuyorsunuz, onun örgütlenmelerini
engelliyorsunuz, sonra da yönetici olsun diye bakıyorsunuz.
Doğru, yöneticilik bir uzmanlık, ustalık işidir, gerçekten
formasyon gerektirir. Ama, o uzmanlık formasyonu nerede
alınacaktır? Başlangıçta, daha okulda çocuğu işin içerisine
katarak yöneticiler yetişecektir. Her şeyden önce okullardaki o
Disiplin Yönetmeliğinden başlayarak daha demokratik, daha
katılımcı bir anlayışı sağlamak gerekir.
Lâik, demokratik, bilimsel bir eğitimse Türkiye'nin
Atatürkçü yolda gelişimi, sayesinde olacaktır. Lâik yöneticiler,
özellikle 12 Eylül'den sonra, -raporda pek 12 Eylül sözü
edilmemiş ama- siyasî kayırmalarla birtakım ehil olmayan
insanlar, yönetici yapılmıştır.
Şimdi, ben, insafla soruyorum: Okul yöneticileri, okul
müdürleri, ilçe millî eğitim, il millî eğitim müdürleri; o okulun
öğretmenleri tarafından, temsilciler tarafından bir seçime
sokulsa kaç tanesi tekrar okul müdürü olarak kalır, ilçe millî
eğitim müdürü olarak kalır? Hiç biri kalmaz.
Lâik, bilimsel, demokratik bir eğitim, ancak bu anlayıştaki
yöneticiler sayesinde olur. Bunun da yolu seçim yolunu açmaktır
değerli arkadaşlar. Başka ölçüler getirebilirsiniz; birtakım
belgeleri, sertifakalan, okul bitirmeleri artı bir puan olarak
getirebilirsiniz; ama, gerçek anlamda demokratik, lâik, bilimsel
bir eğitimi yaşatmak istiyorsanız, merkez teşkilâtında Sayın
Bakan müsteşarını atasın, özgürce atasın, genel müdürlerini,
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müsteşar yardımcılarım atasın; ama, memurların üçte biri olan,
600 bine varan öğretmen ve eğitim hizmetlerindeki insana da
güvenelim, inanalım ve seçim yolunu açalım. (Alkışlar) Seçim
yolu olursa eğer, gerçek, kalite ortaya çıkar.
BİR UYE- Politika yapma, politika yapma.
M USTAFA GAZALCI- Politika yapmıyorum, ben
eğitimciyim. Sayın Eşrefoğlu biliyorum. Ben, politikacılığımdan
övünüyorum , parti içi eğitim le de geldim , kürsüde,
Parlamentoda, bunlan söyledim, burada da söylüyorum. Madem
çağınldım, düşüncelerimi de izin verin söyleyeyim değerli
arkadaşlar.
Seçim yolu açıldığı zaman başka ölçülerle birlikte, o
okulun öğretmenleri en iyi yöneticisini seçecektir, ilçe millî eğitim
müdürleri en iyisi olacaktır, il millî eğitim müdürleri en iyisi
olacaktır.
Demokrasi, ülkemize gelirken ya da yönetici seçilirken,
'Biz buna henüz layık değiliz, bu işe öğretmen sendikası
karışmasın, bu işe öğretmen karışmasın" dediğiniz zaman,
korktuğumuz kaygı gelir, o zaman beceriksiz ve ehliyetsiz
insanlar ortaya çıkar.
Değerli, arkadaşlarım, ben tabiî değerli yöneticileri bu
konuda sözümden ayn tutmak istiyorum ama, gerçekten hiçbir
niteliği olmayan, öğretmenlikle ilgisi olmayan, meslekte deneyimi
olmayan insanlar getirilmiştir. Bu yönetmeliğe bağlanmış, ama
uyulmamıştır.
Şimdi, önümüzde bir yönetmelik var, olağanüstü hâl
bölgesindeki yöneticiler için "Olağanüstü Valinin oluru alınır"
deniyor.
Şimdi, değerli arkadaşlar, biz millî eğitim örgütü olarak
bilmeyeceğiz, öğretmen arkadaşlar bilmeyecek, olağanüstü hâl
valisi, müdürün atanmasında söz sahibi olacak. Bu doğru değildir
diye düşünüyorum. Türkiye büyümüştür, Türkiye çocuk ve
gençler ülkesidir nüfus bakımından. Türkiye'yi Ankara'dan
yönetme olanağı kalmamıştır artık. Özellikle Millî Eğitimi ve
birçok alanı Ankara’dan yılda iki kez toplayacağınız şûra larla ya
da masa başındaki birtakım kararlarla, en küçük birimlerde
örgütlenmiş, eğitimi ve öğretmenleri yönetemezsiniz.
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Bunu yerel yönetim lerle paylaşm ak zorundayız.
Komisyonda belirttim kabul görmedi; geri geldiğimde öğleden
sonra fırsat olursa yine açarım, yerel yönetimlere hiç olmazsa
okul öncesi ve temel eğitimden başlayarak onlara bunları
vermek ve Millî Eğitim Bakanı olarak yalnız yönetici, eleman,
yönlendirme ve eşgüdüm gibi görevlerle sınırlı tutulmak gerekir.
Millî Eğitim Bakanlığı, 8 yıllık bir eğitimi Türkiye'de
yaygınlaştırmak için hedef aldı. Peki, okul öncesi eğitimi nasıl
yapılacak? Okul yöneticileri bu işin bütünüyle nasıl içinden nasıl
çıkacak, nasıl karar verecek? Şu ilçedeki, şıı köydeki insana ilçe
millî eğitim müdürleri, il millî eğitim müdürleri merkeze karşın bir
şey yapam am aktadır; yetki ve sorum lulukların mutlaka
dağıtılması gerekir. Personel Genel Müdürü olmaktan Millî
Eğitim Bakanlığını çıkarmalıdır. Mutlaka eğitimi gerçekten
nitelikli yapmak istiyorsak, insan gücü yetiştirmek istiyorsak,
yerel yönetimlere bunları bırakmak zorundayız. Dünya buna
gidiyor. Bizim ülkemizde de yerel yönetimler bugünkü durumuna,
fotoğrafına bakarak "Canım onlar daha kaynağım bulmuyor ya
da şu durumdadır" demek yanlıştır. Geleceğe ilişkin şûralar
karar vermektedir.
Onun için ben, okul öncesi ve temel eğitimin mutlaka yerel
yönetimlerle paylaşmasını diliyorum.
Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar; burada, Komisyonda
değerli görüşler ileriye sürüldü. Ancak, eğitim yöneticiliği
konusunda bir kez daha altını çizmek istiyorum; öğretmen işin
içerisine katılmadan, öğrenci işin içerisine katılmadan, hatta veli
işin içerisine katılm adan -harcamayı yapan odur, çocuk
onundur- üstüne kararlar almak, "eti senin kemiği benim"
anlayışıyla işleri yürütmek mümkün değildir. Mutlaka öğretmen,
öğrenci, veli, işin içerisine katılmalıdır; demokratik, lâik, bilimsel
eğitimi yapacak yöneticilerin bulup çıkarılması bu yoldadır.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Gazalcıya teşekkür ederim; Millî Eğitim
Bakanlığının atamaları hakkında değerli fikirlerde bulundular.
Tabiî komisyonlarda da ifade ettim, çok objektif kıstaslar
getirilmesi, hangi devir olursa olsun eğitimin siyasî baskılardan
eğitimin kurtarılması taraftarıyız. Onu, bir defa daha belirteyim.
(Alkışlar)
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Bu Şura ya daha bazı temsilcilerin de davet edilmesini
istediler. Gerçekten, çok dikkat ettik, değerli arkadaaşlanm.
Görüş farkı gözetilmeksizin hemen hemen her demeği ve sendika
temsilcilerini davet ettik. Hiçbir fark gözetmeksizin bütün
illerden de değerli öğretmenlerimiz gelmiş bulunmaktadır, değerli
bilim adamlarımız vardır. Dünkü konuşmamda da ifade ettiğim
gibi unutulm uş değerli arkadaşlarım ız vardır elbette,
unutulmuştur; unutulmuşsa özür dilerim demiştim.

Ben, Şûranın üç günde sonuçlandırılmasına taraftar
değilim, ancak, daha fazla zaman ayıramıyoruz. Yalmz, belirli
konularda önümüzdeki günlerde, önümüzdeki tarihlerde özel
ihtisas komisyonları kurmak suretiyle bu çalışmalarımızı
uzatmak istiyorum. İnşallah, bunu yaparız, başarırız.
Kırgızistan Teknik Eğitim Bakanı Sayın İlyas Kosender,
söz istemişlerdi, kendilerini kürsüye davet ediyorum.
Buyurun.(Alkışlar)

İLYAS
K O SE N D E R - Sayın Bakanım, kıym etli
kardeşlerim; dünyanın başka başka bölgelerinde yaşayan
kardeşlerim izi bir Şûra ile bir araya getiren Türkiye
Cumhuriyeti nin değerli Millî Eğitim Bakam Nahit Menteşe ye en
içten hürmetlerimi bildirmek istiyorum.

Bu Şûranın bütün Türk halklarının asıl maksada
getirmek için yerlerini alacağına inanıyorum. Bu Şûra, Türk
hâlklanna gelecekte eğitim alanında büyük fayda sağlayacaktır.
Hâlkımızın medeniyeti, örf ve âdetleri, gelenekleri hiçbir
zaman yok olmaz. Onları korumalı, geliştirmeli, nesilden nesile
aktarmalıyız. Çünkü, medeniyet, örf âdet ve gelenekler bir nehir
gibi devam eder. Nehrin daima azalmayan akışına temiz sular
nasıl gerekliyse, Kırgız Cumhuriyetinin yaşayan kamuoyu için
de bilgili insanlar gereklidir.

Kırgızistan'ın bugünkü durumunda çok büyük değişimler
var. Ağaçlar, nasıl güneşten aldıkları ışıkla hayat bulursa, öyle
bir hayatı seçen Kırgız halkı da bilim ve eğitim alarak hayat
bulacaktır. Ağaçlara güneş; bize bilim gereklidir.
Bu nedenle değerli Cumhurbaşkanımız Askar Akayev şu
sözü söylemiştir: "Bizim bugünkü heyetimizdeki en ağır problem
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ekonomik kriz değil, bilim alanındaki krizdir." Bizim bugün bilim
alanındaki durumumuz pazar ekonomisine geçiş için yeterli
olmamaktadır. Kırgızistan’ın şu andaki sıkıntısı bundandır. Eğer
biz dünyadaki değişimin dışında kalmak istemiyorsak, bugünkü
bilim düzeyimizi geliştirmeliyiz, bunun için çalışıyoruz.
Türkiye Millî Eğitim Bakanlığının bu zor işlerde bize
yaptığı yardımları söylemek istiyorum.
Türk kardeşlerimizin yardımıyla bizim ülkemizde ortaokul
ve liseler açıldı. Bu okullarda kendi branşım seven öğretmenler,
kendi bilim alanlarını, bizim çocuğumuz öğretiyorlar. Bunun
dışında, her yıl 1000'e yakın çocuklarım ıza Türkiye'de
okumaktadır. Bütün bu işlerin hepsi için sizlere en içten
duygularla teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. (Alkışlar)
S iz le r in ,
zen g in
te c r ü b e le r in iz d e n ,
y e tiş m iş
insanlarınızdan, kendi işlerimizde yararlanıyoruz. Bizim
m aksadım ız, yetişm ekte olan ve yetişen öğrencilerim ize
atalarının yollarını göstermek, imanlı iyi bir insan olmalarım
sağlamaktır.
Bizim yeni cumhuriyetimiz, küçük bir çocuk gibi, kendi
ayaklarının üzerinde durup yürümesini öğreniyor. Bu durum, şu
zamanda açıkça bellidir, bunu, bilimle ve eğitimle geliştirmek
istiyoruz.
Aslında, Kırgız halkının tarihinde hep karanlık sayfalar
değil, aydınlık ve ışıklı sayfalar da vardır. Halkımız hiçbir zaman
dilini, medeniyetini yitirmedi. Manas gibi benzeri bir destan
yarattı, ayn ayn boylan birleştirip millet hâline getirdi, göçebe
bir toplum iken yerleşik düzene geçti, teknik, bilim ve sanat
alanında gelişme gösterdi.
Bütün bunlarda bizim memleketimiz eski tecrübesi olsa
da, iç ve dış siyaset işlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Asker
Akayev, değerli Meclis Başkanımız Midat Kanşerin Kulun,
Başbakanımız Dursun Bekçin oluşturarak yeni bir düzene
k oyd u lar. B izim d evletim izin y ö n e ticile ri, T ü rkiye
Cumhuriyetinin yöneticileri, Sayın Türkiye Cumhuriyetinin
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk, Başbakan
Sayın Tansu Çiller ile görüştüler.
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Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olması
için çalıştılar. Bundan sonraki ilişkiler daha canlı ve dinamik
olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur.
Geçen iki yıl içerisinde bizi 20'den fazla ülke tamdı. Avrupa
ve Asya ülkelerinin devlet başkan ve yöneticileri bizi bağımsız
ülke olarak tanıyorlar, bununla bizi mutlu etmişlerdir.
Kıymetli dostlar, hep birlikte bir bütünüz ve her şeyimizle
biriz. Biz hepimiz kardeş insanlarız, görünen ve görünmeyen
iplerle birbirimize bağlıyız. Bizim birlikte çalışmamız ve
yaşamamız için tarih bize bir yol açtı. Bugün halkımıza bilgili,
aydın insanlar hizmet ederse, gelecek planlanınız daha yükseğe
çıkacaktır.
Hürmetli kardeşlerim, sözümün sonunda şunlan söylemek
istiyorum:
Bütün dünyaya Kırgızistan bağımsızdır, diye ilan ettik. Bu
bağımsızlıkta sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizim inancımız
şu ki, bundan böyle geliş gidişimiz, dostluğumuz daha da artsın.
Bunun için görüşmelerimiz çok olsun, faydalı olsun. Çabşan bu
topluma başanlar diliyorum.
Değerli arkadaşlar, bizde baba sözü var: Eğitim, iğne ile
kuyu kazmak gibidir, der. Sizler şu anda yeni teknoloji ile eğitim
kuyusunu kazmak istiyorsunuz. Bu bize büyük örnek olacaktır.
Millî Eğitim Şûrası'mn üyeleri, sizlerin işlerinizde başarılı
olmanızı diliyorum. Çünkü, Türkiye hâlkının başarılı oluşu, bizim
de başarılı olmamız demektir.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunanm.
(Alkışlar)
BAŞKAN- Dost, kardeş, soydaş Kırgızistan Teknik Eğitim
Bakanı Sayın İlyas Beye, bu güzel konuşmasından dolayı
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Sayın Avni Akyol, değerli arkadaşım, eski Millî Eğitim
Bakanı bir not göndermişler; "Millî Eğitim Akademisi Sayın
Güzelin değil, benim dönemimdeki bir projedir, düzeltiyorum."
demişler.

132
Şimdi, değerli arkadaşlarım, söz sırası Sayın Zeki
Saruhan'ın. Ben de düzeltmiştim demin rapordaki bir hatayı,
bizim zamanımızda olmuştu demiştim, onun için Sayın Akyol'a
da hak tanımak adalet icabıdır.
Söz sırası şimdi Sayın Saruhan’ın.
Buyurun Sayın Saruhan.
ZEKİ SARUHAN- Sayın Divan, Şûranın değerli üyeleri,
değerli dinleyici meslektaşlarım; Türkiye Millî Eğitimi nin en
önemli sorunu, eğitim yöneticiliği sorunuydu. Öyle ki, Millî Eğitim
Bakanlığı da bu sorunu teşkilâtına sorarak ya da belki
üniversiteye de sorarak anket yapmış ve bu çevreler tarafından
da bunun birinci konu olarak ele alınması uygun görülmüş;
isabetli de olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı ön raporunda Şûraya sunulan, bir
kısmınızın herhâlde okuyabildiği ön raporda eğitim yöneticiliğinin
nasıl iflas ettiği kabul etmektedir. Bunun da asıl nedeninin,
partizan atamalarla, millî eğitim kadrolarına siyasî partilerin
kadrolarının yerleştirilmesiyle oluştuğu belirtilmektedir.
Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığımız aynaya bakıyor, "Ayna,
ben güzel miyim?" diyor. Sayın Gazalcı dedi ki, "Güzelsin" ayna
diyor dedi. Hayır. Rapor da, Bakanlığa "Hayır, sen güzel
değilsin." diyor.
Peki, nasıl güzelleşecek M illî Eğitim Bakanlığı?
K om isyonlarda çözüm önerileri tartışıldı. Bir kere bu
komisyonlarda, bizim de katıldığımız komisyonlarda, bu sorunu
teslim etmeyen, tespit etmeyen kalmadı.
Çözüm önerileri olarak, Millî Eğitim Bakanlığının özellikle
son 10 yıldır atama politikalarının iflas etmesi sonucu ve Millî
Eğitimde hiçbir sayısal değerle ve bilimle ölçülemeyecek büyük
bir zararın ortaya çıkması sonucu, bunım çözümü Millî Eğitim
Bakanlığı ve bu Şûraya kısmen çağrılmış olan üniversite
çevrelerince şöyle düzeltilmek isteniyor: Deniyor ki, "Biz,
öğretmenlerin arasından seçtik bu yöneticileri, meslekte aslolan
öğretmenliktir dedik; ama, bu bizim eğitimimizi felç etti, bizim
yönetim politikamızı felç etti", Demin konuşan Sayın Komisyon
Başkamnm rapordan atladığı bir bölümdür bu, ben okudum.
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Burada, kabahatin meslekte aslolan öğretmenliğe
bulunmuş olmasını isabetli bulmuyoruz. Öğretmenler olarak
bunu reddediyoruz.
Fakat, bir başka yerinde, gene bunun siyasî atamalar
sonucu bu hâle geldiği de itiraf ediliyor. Orada, zannediyorum
dikkatsiz bir ifade kullanılmış, ilk söylediğim yerde.
Çözüm nerededir?
Çözüm; bu atama politikasına yeni makyaj yaparak,
şûrasından, burasından düzeltmeye çalışarak, bunu yürütmek
ve ededileştirmek değildir. Benim burada temsilcisi bulunduğum
Öğretmen Dünyası Dergisi, yayın hayatımn 13 yıl boyunca Millî
Eğitim Bakanlığı na öğretmenlerin sesi olarak bir çözüm
öneriyor. Bunu, geçen Şûra'da da dile getirdim. Millî eğitim
bakanlarından belki dört beş tanesiyle konuşarak yüz yüze
ziyaretlerimizde bu konuyu sorduk ve talep ettik. Eğitim
yöneticilerini, eğitim çalışanları seçmelidir, öğretmenler
seçmelidir ve okullarımızda bulunan diğer eğitim çalışanları
seçmelidir. Biz bunun projelerini de yaptık ve dergimizin daha ilk
sayısında, 12 Eylül den 9 ay önce çıkan, 1980'den 9 ay önce
çıkan ilk sayımızda da ayrıntılı bir porje vardır. Hatta bu projeyi
bizden, millî eğitim bakanlarından Nejdet Uğur Bey istemişlerdi.
Onun üzerine böyle bir çalışma yapıp dergimizin o tarihli
sayısında yayınladık.
Aslında, eğitim çalışanlarının öğretmenler tarafından
seçilmesi, eğitim çalışanları tarafından seçilmesi isteği, 1974
yılından beri öğretmenlerin gündemindedir. Bunu öğretmen
sendikaları, öğretmen dergileri defalarca dile getirmişler, en acil
talepleri arasında ifade etmişlerdir. Biz ilkeli hareket ediyoruz.
Bu talebi savunurken, son 10 yıldır ortaya çıkan tabloya
bakarak, siyasî kaygılarla, şu veya bu siyasî görüşün ağırlık
kazanmış veya kazanmamış olmasından hareket etmiyoruz.
1974'ten beri, gelip geçen bütün siyasî iktidarlar
karşısında öğretmenlerin bu konuda karar sahibi olmalarını
savunduk. Şunu iddia ediyoruz ki, öğretmenlere danışmayan,
öğretmenlere söz hakkı vermeyen, eğitimin yönetiminde
öğretmenleri dışlayan hiçbir çözüm ve politika başarılı
olmayacaktır. Öğretmenlerin içerisinde bulundukları konumlan
liyakatla, hakkıyla, bilgiyle, beceriyle, zekâyla yönetecek
sayısız insan vardır. 500 bin kişilik bir ordu içerisinde bu kadar
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büyük bir kitleyi dışlayarak, neredeyse bu öğretmen kitlesinin
dışından, başka kurumlardan yönetici getirmeyi, bunu okul
bitirmeye bağlayıp okullarda iyi yönetici yetiştirilebileceğini
savunmak hayâldir ve hayâl olduğu da görülecektir. (Alkışlar)
Sayın meslektaşlarım, bizim ülkemizde hep çalkantılı
dönemler yaşıyoruz. Bu çalkantılı dönemlerin ne yazık ki en
büyük zaran eğitime oldu, eğitimde bir istikrar sağlanamadı.
Özellikle ortaöğretim büyük bir keşmekeş içerisindedir, verim
düşmektedir, düşmüştür ve daha da düşmektedir. Alman bütün
önlemler, ortaöğretimde -kısmen ilköğretimde de bu yaşamyorverimi artıramıyor. Buradaki verimden kastım, Millî Eğitim
Bakanlığı'nm veya devletin eğitim politikalarıdır, yani
programlarının başarıya ulaşmasıdır. Yoksa, o programların da
en mükemmel programlar olduğunu, verimin, bunların çıktısını
savunmuyorum, o konuda da sözümüz var. Ama, yalnızca eğer
Bakanlığın programlarının verimi açısından böyle düşünsek, bu
yönetici politikalarıyla bunu da hiç başarıya ulaştırmak
mümkün değildir. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığı tamamen politik
bir kadrolu hareket hâline gelmiştir ve "Benden olsun da isterse
çamurdan olsun" anlayışıyla bugün, bu atama politikaları hâlen
devam etmektedir.
Sayın Bakanımın elinde bir dosya var bugünlerde. Bir
okula müdür atanacak, bir öğretmenin önce muavin yapılması
gerekiyor, müdüre diyorlar ki, "Sen bunu buraya muavin yap."
Müdür diyor ki, "Benim altı tane muavimin var, yeni bir
muavine ihtiyaç yok. Niçin ben bu arkadaşı muavin yapayım?"
"Bunun arkası var Bakanlıkta, etkili çevreler böyle istiyor, bu
arkadaşı müdür yapacaksın." Yapmadığı için, müdür uyduruk
bir soruşturm ayla görevden alm ıyor, başka bir okula
gönderiliyor, boşluk yaratılıyor. (Alkışlar) Ve oraya arkadaş önce
muavin, sonra müdür vekili yapılıyor. Bu arkadaş Bölge İdare
M ahkem esine başvuruyor ve yürütmeyi durdurma kararı
aldırıyor. Fakat, idare onu gene yerine tayin etmiş değildir.
Bir prototip örnek verdim, küçücük bir örnektir bu. Fakat,
bunların sayısını o kadar çoğaltmak mümkündür ki, bir
öğretmenin içinin kan ağlamaması mümkün değildir.
Bugün, okullarımızda, öğretmen kurullarında eğitimi
tartışmak mümkün değildir. Bugün, okullarımızda öğretmenler
suskundur. Ö ğretm enler, bugün eğitimi âdeta boykot
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etmektedirler; çünkü, okulu sevememektedirler. Onlara okulu
birer hapishane haline getiren okul yönetimidir.
Öğrenciler bugün en ufak bir fırsatta okulu terk etme
yanlışıdırlar. Okul bahçesinde, sokakta oynamayı, ders görmeye
tercih etmektedirler. Bugün Bakanlığın öğretmen kadrolarıyla,
öğretmen ordusuyla, öğrenci ordusuyla arası yoktur. Bunu,
kesinlikle onların seslerine kulak vererek, onların ihtiyaçlarım
gözeterek, onlan eğitim sürecine katarak, Bakanlık düzeltebilir.
Demek ki, biz bu Şûra da öğretm enlerin, eğitim
çalışanlarının, okul yöneticilerinin, eğitim yöneticilerinin seçimi
gibi bir sonuç beklerken, bunun aksine çıkacak olan çözümlerin
reddedilmesini talep ediyoruz ve hatta kamuoyu ruhuyle
"okullarda sandık kuruluyor" diye gazetelerde yorum yaptıklarım
biliyorsunuz. Kamuoyu bugün bu Şûra'yı, okul yöneticilerinin
öğretmenlere seçtirileceği bir karar alacak diye bekliyor.
Geçen gün bu Şûra yla ilgili haberler verilirken, basın
özetleri, sabahlan basın haberleri veriliyor; okullarda sandık
kuruluyor diye basından aktardılar. Bütün velilerin, bütün
öğrencilerin, bütün öğretmenlerin bu haberden memnun
olduğunu, böyle bir beklenti içinde olduğunu biliyorum. Biz de bu
beklenti içindeyiz. Eğer bu Şûra'da böyle bir karar alınamazsa,
çağnldığımız takdirde gelecek Şûra'da bunu gene söyleyeyeceğiz,
20 yıl sonra gene söyleyeceğiz. Ve bir gün öğretmen kitlesi
olarak, öğrenci gençlik olarak bu hakkı alacağız ve okullarda
inanıyorum ki, sandıklan kuracağız. O zaman, çok daha verimli
bir eğitim, çok daha güzel bir eğitim, çok daha sıcak bir eğitim
ortamı okullarımızda oluşacak. İdareciler ve öğretmenler
birbirlerini sevecekler, o zaman disiplin olaylan azalacak. O
zaman, Türkiye, 21. yüzyılın hedeflerine hem kalkınma, hem
kültür bakımından ilerleme hedeflerine ulaşacaktır.
Saygılanmı sunanm.(Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Zeki Saruhan'a teşekkür ediyorum.
Burada, bir okul müdür yardımcısının müdür yapılmak
istendiğini beyan ettiler. Eğer, bana detay verirlerse, bilgi
verirlerse, çok memnun olacağım. Çoğu zaman her karar
Bakana atfedilmek istenir. Geçen gün bir ilimizde yine bir okul
müdürü değişikliği olmuş, liseler arasında. Gazetede gördüm, bazı
siyasîlere atfediliyor.
Dosyayı getirttim derhâl Genel
müdürlükten. Baktım ki, Teftiş Kurulu nun önerisi üzerine böyle
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bir karara gidilmiş yahut Teftiş Kurulunun iki üç raporu var, bir
değiştirme onun için yapılmış. Başlangıçta derhâl iptal
edecektim; fakat, Teftiş Kurulu’nun raporlarını görünce
vazgeçtim, karar yürürlüğe girdi.
Tabiatıyla politikanın hâkim olmamasına, egemen
olmamasına titizlikle dikkat ediyoruz. İstiyoruz ki, okula, camiye
ve kışlaya politika girmesin. (Alkışlar)
Manevî değerlere bağlılığımızı defaatle ifade ediyoruz,
Atatürk ilkelerine bağlılığımızı defaatle ifade ediyoruz; lâik,
demokratik düşünceyi Millî Eğitime hâkim kılacağız diyoruz.
Eğer, politikacı arkadaşlarım ve değerli öğretmenler, değerli
idareciler bize bu konuda yardımcı olursa, gerçekten kendimizi
mutlu sayarız.
Ben, tekrar Sayın Saruhan’dan, demin bahsettikleri olayı
detaylı bir şekilde bana intikal ettirmelerini bilhassa rica
edeceğim.
Bana intikal etmedi. Biliyorsunuz, çok okulumuz var, çok
müdürümüz var. Her birinin bana intikal etmesi mümkün değil.
Belki rahmetli Mustafa Necati zamanında, her lise müdürü
yahut her okulu müdürü, bakan tarafından bilinirdi; ama, bugün
her tayini takip etmenin mümkün olmadığını takdirlerinize
sunuyorum.
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
Sayın Ali Erkan, buyurunuz efendim.
Maalesef her birimde birtakım şeyler var, yani kürsüye
çıkan arkadaşlarımız sadece bir devri eleştirmez, hani bundan
sonra olmasın derlerse, ben yürekten alkışlarım.
Buyurunuz.
ALİ ERKAN- Sayın Bakamm, 14. Millî Eğitim Şûrasının
sayın üyeleri, sayın davetliler, Ali Erkan saygılarım sunar.
Bizim Komisyon, "Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği."
Evvelki gün bir arkadaşımız söz aldı, dedi ki, "Vehbi Koç, bütün
bakanlıkları içine alan, tarama yaparak en iyi yöneticileri seçip
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kurumlanna alıyordu. Bugün Türkiye'nin beşte bir maddî
olanağına sahip oldu. Dünyadaki 100 kuruluşun arasında."
OJbakımdan, gündemin tespiti yerindedir. Gündem tespiti
yapanları kutluyorum; bir.
Gündem, Şûra' vesilesiyle hazırlanan doküman, düşünerek
ve bilim adamlarının da katıldığı bir komisyonla yapılmış, beni
oldukça tatmin etti. Tabiî, dokunulacak yanları var, onu
hazırlayan Komisyonu da kutluyorum ve_bunu bir borç
biliyorum.
Uç; çok kısa bir zaman içerisinde, iki gün gibi, evet
komisyonlar toplandı; vakit iyi kullanılırsa, aslında az vakit çok
olabilir. Bir de vakit israfı müthiş. Meselâ, bu Türkiye'de pek
çoğu toplantılarla gider. Vaktiyle profesörün birisi profesörlükten
istifa etti, toplantılardan usandım diye; Amerika'da yetişmiş.
Yani, iyi kullanmak meselesi zamam. (Alkışlar)
Bu kısa zaman içerisinde, raporu hazırlayanları da
kutluyorum;
Efendim, ben 10 sayfalık bir bildiri hazırladım.
Esas, teknik eğitime eğilmem lâzımdı branşım itibariyle;
fakat 47 yıldır eğitimin tüm sorunlarıyla birlikte yaşadığım için,
sorunlara şöyle bir bakış yapabilir miyim diye, mütevazi olarak
pratik bir model çıkarabilir miyim diye uğraştım. İstifade edilirse
veya istifadeye yararsa mutlu olacağım.
Şûra', en yüksek kurul. Geçen şûraların kararlan, önerileri
incelenirse, Millî Eğitimi düze çıkaracak fevkalâde yeterli sistem
ve kararlar bulunduğu görülür. Sorun o değil. Sorun, güzeli, iyiyi
uygulamaya koymak, bir; uygulama sırasında meydana çıkan
engelleri kaldırmak, inançla kaldırmak ve çağın gereklerini,
değişiklikleri süratle eğitimin içerisine sokmak; iki. Bizim
kusurumuz herhâlde buradan ileri geliyor sanıyorum.
Şimdi, madde başı, evvela kısa sorunlar ve bir de model...
Şimdi, modele de değineceğim. En çok üzerinde, basında ve
şûrada durulan istikrarsızlık, madde bir.
Eğitim sistemleri, eğitim programlan, sımf geçme, takvim
vesaire alt alta sıralamışım.
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Şimdi, toplum bunun adına, affınıza sığınıyorum "Millî
Eğitim, yaz-boz tahtası oldu" diye isim takmış ve bunu bir millî
felâket olarak görüyor ve basınımızda gün yok ki bu tabir
kullanılmaz. Öyleyse, Millî Eğitimi gerçekten bir istikrara
kavuşturmak zorunludur ve de zor değildir.
Evet, bir şablon arz edeceğim, dedim.
İnsanlar konuşur ve düşünür olduğu günden bu yana,
birbirini modelleyerek tekamüle kavuşmuş eskilerden beri.
Fakat, şu son 10 yıldan beri her konuda teknoloji, ilim bir
numaralı strateji, mükemmeli modellemek. Fakat, işaret
ediyorum; taklit değil, mukallitlik değil, modellemek aynıyla...
Japonlar, bunu yapmış, mucize olmuş.
Millî geliri yılda kişi başına 15 milyonu geçen ülkelerde, çok
ana hatlanyla bir model. Eskiden verilen bir görev dolayısıyla
Amerika, İngiltere , Fransa, İsviçre ve Türk eğitim tarihlerini
incelem ek zorunda kaldım bir sonuç çıkartmak için. O
zamandan notlarım var, kimisi de geçerliliğini hâlen devam
ettiriyor ana konu olmak bakımından. Öylece, bir model arz
ediyorum.
Basit olarak; Mengenli bir usta 35 yılda çok nefis bir pasta
elde etmişse, sen de 35 yıl deneme yapma, o modeli olduğu gibi al,
yarım saatte 35 dakikaya ulaş. Yani, modellemenin amacı, bu
son içinde bulunduğumuz dönemde. Ama, malzemeyi daha az,
malzemeyi değişik alırsa, yeteri kadar kanştırmazsa 200 derece
yerine 100 derece fırında bir saat duracağına, yarım saat
tutarsan, pastan yenmez olur diyorlar. Yani, modellemenin esası
da budur. Ve pek çok model de var; bize uyan da var, uymayan
da var. Marifet, uyam bulmak kendi usûllerimizle.
Şimdi, geçen yıl -İsrarla duruyorum- ders geçme ve kredi
sistemi geldi. Bunu 104 yıldan beri Amerikalı uyguluyormuş,
Avrupa'nın bazı yerleri de değişik şekillerde uyguluyor.
Yani sonuç; ilgi ve istidâda dayanan bir eğitim tarzı. 100200 ders var. Bunun içerisinden öğrenci üç tanesini seçiyor, gücü
yetiyorsa daha çok seçiyor ve okuyacağı ders o kadar. Ancak,
zorunlu dersler var.
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Sayın Cumhurbaşkanımız, bazı işaretler buyurdular . Bu,
onun yolunu da gösteriyor, yani, o eğitimin millîliği... "Millî"
demekle eğitim millî olmaz. Millîlik nasıl sağlanır?
Rejimleri sosyal da olsa, hangi tür olursa olsun, herkesin
bir millî eğitimi vardır. Eğitim, analiz edilmiş; eğitimin içerisinde
üç unsur var:
Birisi eğitim. Eğitim, terbiye anlamındadır. "Hiçbir ülke
diğer ülkenin terbiyesine özenmez." diyor. Kendi tarihinden,
kültüründen gelen, ananesine dayanarak bir davranış biçimi
geliştirir ve böylece, gençlerini buna uygun olarak millî şekilde
yetiştirir .
Eğitimin içerisinde öğretim. Öğretim, Çin’de de varsa al.
Yani bilgi evrenseldir. Eğitim, millî; öğretim evrenseldir. "Bilgi
Çin'de de varsa al." Bilgisayar öğrenmek, okuyup yazma
öğrenmek gibi.
Üçüncü ve çok önemli, üzerinde durulmayan Türkiye'de
veyahut az durulan veyahut bilinmeden durulan -onu da arz
edeceğim- üçüncü husus; beceri.
Fatih zamanında, Enderun okullarında İmparatorluk
hudutları içerisinde, tıpkı bugünkü test tekniklerine uygun
öğrenci seçiyorlar ve onların içerisinden Mimar Sinan çıkıyor,
Barbaros çıkıyor, çok ünlü devlet adamları çıkıyor ve Osmanlı,
üç kıtada at oynatıyor.
Öğretmenler falan, kolağası da, filan da olsun diye
sulandırılınca, o kadar ciddî olan bir yer, medreseler, Celâl-î
İsyanlarım çıkarıyor; yani, eğitim bozulduğu zaman. Osmanlı
hasta düşüyor ve çöküyor. İşte, eğitim bu.
Başlıklara değineceğim.
Takdim ediyorum efendim, yazı basıldı, sizlere dağıtıldı.
Hedef tayin ediyorlar. Ülke + millet + bağımsızlık = devlet;
hedef. Devletin güçlü, milletin mutlu olması için eğitim bir
numaralı öğedir. Çünkü, eğitilmiş insan gücü ile diğer sorunlar
çok daha kolay şekilde çözülür.
Efendim, bu sorun, bir numaralı sorun. Eğitimin içinde de
bir numaralı sorun, öğretmen; öyle almıştır, bir numaralı.
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Buraya gelmişken, içimizde herhâlde hariciyeciler de vardır;
Birleşmiş Milletlerde "Gelişmiş ülke kim?", "Az gelişmiş ülke
kim?"; bunun tanımı yapılmıştır.
Sorunlarını, önem derecesine sıralayan, bir numaralı
sorundan başlayarak çözen ülke gelişmiş; sorunlarım gelişi güzel
çözmeye başlayan ülke az gelişmiş yahut gelişmekte. Eğitim, o
derece önemli.
Büyük Atatürk, cepheden Ankara'ya gelmiş. M aarif
Şûrası na benzer bir toplântı yapmış. Düşünüyor ki, o savaş
bitecek ikinci savaş başlayacak; eğitim seferberliği. Onun
hazırlığı yapılıyor. Atatürk dahi; fakat, Atatürk'ten sonra aynı
derecede bir öğretmene protokolde yer verip de, valinin yamnda
durması, kazada kaymakamın, nahiyede nahiye müdürünün
yamnda durması gibi, kimin aklına gelir. Yani, büyüklük, yücelik
burada. Bunun aynı şekilde devam ettiğini söylemek, maalesef
mümkün değil, çeşitli sebepleri var. Yani, bu önemini
vurgulamak bakımından.
Beceriyi söyledikten sonra, şimdi...
BAŞKANSayın Erkan, toparlarsanız.
dinliyoruz; fakat zamanımız çok kısıtlı.

Zevkle

ALİ ERKAN- Toparlıyorum efendim.
Efendim, gerçekten söz'ilâç gibi, azı faydalı, çoğu da adamı
öldürür. (Alkışlar)
BİR UYE- Sayın Ali Erkan'ın konuşmasının beş dakika
uzatılmasını...
BAŞKAN- Esasen çok geçti, beş dakikaya ilaveye gerek
kalmadı.
BİR ÜYE- Ali Bey çok büyük terbiyecidir, sözlerinde
hikmet vardır. (Alkışlar)
BAŞKAN- Ali Bey, esasen çok güzel bir bildiriyi Divana
yerdiler, hatta üç nüsha vermişler, bir tanesini de ben aldım.
İstifade edeceğim mutlaka.
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ALİ ERKAN- Toparlıyorum, takdim ediyorum. İltifat
buyurdular; bilgim gerçekten çok mütevazi, pratik.
Efendim, ben bu yazıyı dağıtırım dağıtırım derim, bir kitap
takdim edinmeden okunmaz, onun için takdim ediyorum, yoksa
arz ettim. Bunu hep şiddetle yaparız, özür diliyorum Sayın
Bakanım. Dört konu, millîliğe götürmek için zorunlu derstir.
1234-

Resmi dil, örneğin Türkçe.
Millî Tarih, zorunlu derstir.
Müzik, zorunlu derstir, yanında resim de var.
Spor.

Zorunlu dersler bunlar.
Şimdi, resmî dille, diyor ki ta Konfüçyüs, 2500 sene evvel,
"İnsanlar diliyle anlaşır, anlaşamazsa kargaşa olur, hatta
anarşi olur" diyor. Yaşıyoruz. Onun için, dil üzerinde bir
numaralı durulacak.
2- Millî Tarih...
Tarih bir potadır. Bütün etnik gruplar, bütün muhacirler o ’
potanın içine konacak, tasada ve kıvançta bir. Geçmişin ve
geleceğin şerefi aynı şekilde paylaşılacak. Tarihi olmayanlar,
tarih yaratıyor ve bunu sağlıyor.
Müzik, insanın ruh için, bir ilâç, toplu, uluslararası her
türlü toplumun içerisinde...
Spor, sağlığın simgesi. Yine toplu. Kendisine güven...
Bunlar ömür boyu devam ediyor ve dört dersle millîliği
sağlıyor, yani kenetliyor. (Alkışlar)
Efendim, çok önemli, çok kısa olarak arz ediyorum. Diğer
seçmeli dersler; öğrenci ilgi ve istidâdma göre iki üç tane ders
alıyor, sınıf kalmıyor. Sayın Avni Akyol, bir konfransmda "Sınıf
kalma yok dünyada, biz de kaldıracağız" demişti. Ama üç tane
dersten, öbür dersler zaten çekici, renkli, onlardan kalmaz.
Öbürlerini de ilgi ve istidâdma göre almıştır. Trafik hiç durmadan
işleyip gidiyor. Yani, bir yerde sımf kalarak trafik tıkanmıyor;
normal olarak.
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Bu, ders geçme ve kredi sistem inin bir sonucu.
Geçiyorum...
Zorunlu öğretim... Değinildi, Avrupa'da 9'du, 10 oldu.
Amerika ve Japonya'da 11 dereceye geldi, bizdeki de 8 olacak
deniyor; zorunludur.
Sınıf mevcutlan...
Modellemede altını çizerek söylemek zorundayım; çünkü
bir konuya şiddetle işaret edeceğim. Amerika'da 15, Avrupa'da
20'dir sımf mevcutlan.
Benim Haydarpaşa Sanat Okulunda bulunduğum, Sayın
Thatcher’ın, İngiltere'de Millî Eğitim Bakanı -artık onlar ne
diyorsa-bakan bulunduğu senelerde, şiddetle eleştirilmişler;
mebuslar, Avam Kamarasında. Çıkıyor Sayın Bakan -O zaman
başbakan değil, bakan- diyor ki, "Ben Bakan olduğum zaman
sınıf mevcutlan 30'du. Benim bulunduğum müddet içerisinde
sınıf mevcutlan 28’e düştü. Benden daha ne istiyorsunuz?"
Alkışlıyorlar.
Evet, alkışlanmaya değer, alkışlıyorlar.
Şimdi, İngiltere'de sınıf mevcutlan 20'dir, geçen Millî
Eğitim Şûra sının dokümanlannda var.
Şimdi, bize geliyoruz, tabiî sınıf mevcudu 50, 60, 80, 90;
buraya süper öğretmeni de koysamz sonuç alamazsınız.
Şimdi, niçin 15 yahut 20?.. Faal metotla grup hâlinde
öğretim yapmak için. Öğrenci faal, öğretmen yol gösterici. Bizde
öğrenci pasif, öğretmen faal; tabiî sonuç alamazsın. (Alkışlar)
Çare, çare...
BİR UYE- Süre tamam efendim.
ALİ ERKAN- Evet, öğretmen adayı fizik mühenidisidir,
elektronik mühendisidir, edebiyatçıdır, tarihçidir, psikologdur,
sosyologdur; aday. Bunlann arasından istekli olanlar, en az iki
yanm dönem öğretmenlik formasyonu alıyor. Yetmedi, bir yıl
staja tâbi tutuluyor. Yetmedi, "Olur" alanlar öğretmen oluyor.

143
Yağma mı var; en aziz varlığı, çocuğu teslim edeceksin bunlara...
Evvelâ alan bilgisi, sonra formasyon...
BAŞKAN- Evet, Sayın Erkal süreniz bitti.
Şimdi, öyleyse atlayarak sonuca gelmem lâzım.(Alkışlar)
Efendim, ikinci dönem üniversiteye giriş sonucunda İstanbul
gazetelerinden biri bir fotoğraf çıkarttı, bir ayna. 89361 boş
kaldı, 589 lise birincisi sınavı kazanamadı. Bu ne demek? Var,
aşağıya doğru sıralıyor da, okul birincisi 589 kişi sınavı
kazanamamış.
Siz, şimdi arkada kalanları, derecesini ölçün yani kalite
bakımından, öbürlerini saymıyorum, sonra kâğıtta okursunuz.
Bir çözüm yolu, çözüm; Amerika'da iki kişiden biri,
Fransa, Almanya'da üç kişiden biri, diğer Avrupa ülkelerinde beş
kişiden biri, bir vakıf veya hayır kurumundadır. En çok da
okullarda ve bunlar vasıtasıyla eğitim, mahâllen bir seviyeye
çıkarılmıştır.
Şimdi, devlet sektörü, işveren sektörünün yanma, bir de
vakıf büyük sektörü olarak gelmiş ve bütün mesele burada
hâllolmaktadır.
Sayın Başbakanımız da bu mahâllî idarelere yönelme
konusunda bir ışık yahut işaret verdiler; demin de arkadaşlarım
durdu, üzerinde durmuyorum. Bu mahâllen hâllolacak bir
mesele.
Sonuç; sonucu belirtmek zorundayım.
Efendim zenci, Washington, tabiî onların kölesiymiş. Bir
örme m obilyacılıktan işe başlamışlar, 20 bin mevcutlu
üniversiteye çıkmış . Onun başında bulunan adama soruyorlar,
"En kıymetli aldığın şey neydi?" Diyor ki, "Bu dev eser meydana
geldi, hiç unutamadığım en büyük yardım; bir kadının bir tavuğu
varmış, getirmiş dört tane yumurtayı, Başkan bunu kabul eder
misiniz?' demiş. Bundan daha büyük bir yardım almadım" diyor.
Bu bir bilinç meselesidir.
Özür dileyerek, şahsımla ilgili olduğu için arz edeceğim.
Burada da tamklanm var, hatta birisi o yüzden bugün burada
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üye; bu benim arz edeceğim husus olmasaydı, burada olamazdı,
okuyamazdı.
Kayseri’deyim; Sanat Okulu Müdürü, çocuklar perişan,
kasabadan geliyorlar. Yurt ihtiyacı oldu; teşebbüs ettik, temel
atıyoruz, lisenin yerli iki müdürü var. Biri, Ali Tekol, biri Nuh
Mehmet; geldiler. Dediler ki, "Ali bey, sende mercimek kadar akıl
yokmuş. Kayseriler sana para verir de bu yurdu biteremezsin" .
1957-1959; 400 yataklı yontma taş kaplı yurt, paranın çok kıt
olduğu bir zamanda bitti. Şart; mahâllî hâlk verdiği paranın
yerine gittiğin e inanacak. Bunu sağladıktan sonra,
aşamıyacağımız hiçbir engel yoktur ve takip edeceğimiz yol da
budur. (Alkışlar)
Sonucu arz ediyorum.
Başmüfettiş bulunduğum dönemde gördüm, gezdik; çok iyi
çalışan liselerim iz var; endüstri meslek liselerim iz var,
ilkokullarımız var. Bunlardan genelde varlıklı aile çocukları
yararlanıyor ise de...
BAŞK AN - Efendim, yarım saate yaklaştı. Onun için
arkadaşlarımız itiraz ediyorlar, ben dinleyeceğim, sabaha kadar
dinleyeceğim ama...
ALI ERKAN- Efendim, yöneticinin tanımını yaparak
sözlerime son veriyorum.
"Kumandam aslan olan geyik ordusu, kumandanı geyik
olan arslan ordusunu yenmiş" derim, saygılarımı sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Erkan a çok teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Zeki Saruhan, deminki
konuşmasında üniversiteden, yüksekokullardan çok az davet
edildiğini ifade ettiler. Yönetmeliğe göre davet etmemiz gereken
sayı 37, ama biz 67 eğitim yöneticiliği için, 72' de okul öncesi için,
139 değerli arkadaşımızı davet etmişiz.(Alkışlar)
Ayrıca, demin de arz ettiğim gibi, yönetmelikte dernek ve
sendika yok; sendika ve dernek temsilcilerini de davet etmiş
durumdayız. (Alkışlar)
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Sayın Mustafa Altıntaş, buyurun.
Değerli arkadaşlarımdan şunu rica edeceğim: Tabiî çok
değerli fikirler ortaya konuyor, zevkle dinliyoruz. Ancak,
konumuz Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliğidir. Bu raporu
tartışıyoruz. Arkadaşlarımız da raporlarına bu konudaki
bilgilerini, geniş bilgilerini Divana verirlerse çok memnun
olacağız, zaman bakımından çok kısıtlıyız. Yazılı fikirlerini eğer
Divana verirlerse, lütfederlerse çok memnun olacağım.
MUSTAFA ALTINTAŞ- Sayın Başkan, değerli Üyeler,
Değerli konuklar, şimdi 14.sünü yaptığımız bu Millî Eğitim
Şûrası nın sanırım ki saptanan amaçlara ulaşması konusunda
bir dileğimiz olması gerekmektedir. Ben, öncelikle katılım
konusunda olsun, Şûranın, işleyişi konusunda olsun, bu türden
üretken, yaratıcı, ufuk açıcı sonuçlar vereceğine inanmıyorum.
Çünkü geldim, bunlan saptamak için de gelmek, bunları dile
getirmek de görevimiz. Ben Üniversite Öğretim Üyeleri Demeği
Başkanı olarak, esasında bu Şûranın önce katılımcılıktan,
demokratiklikten yoksun olduğunun altım çizmek isterim. Çok,
sayıda insanı buraya çağırmak, ama, üretime katkıda
bulunmayan insanların sayısını burada yinelemek, sanırım ki
bu katılım dediğimiz değişik görüşlerin, değişik ufuk açıcıların bir
araya gelmesine olanak vermiyor. Komisyonların tümüne
bakınız lütfen, çağrılılar listesidir. Yüzde 50'sinden fazlası, bir
kez merkez örgütü ve taşra örgütü Millî Eğitim Bakanlığı
personelinden oluşmaktadır. (Alkışlar)
Bu sistemin, işleyen sistemin, çünkü bu bir iddianamedir;
esasında Millî Eğitim Bakanlığı, kendisini bu iddianameyle
mahkûm etmiştir. Diyor ki, "Ben bunun yapamıyorum. Bu
sistemi, eğitim sistem ini yürütem iyorum . Ben taraflı
davranıyorum. Ben yöntici seçiminde siyasî davranıyorum,
siyasî taleplere karşı duramıyorum' diyor. Bu bir iddianamedir,
kendisini mâhkum etmektedir.
Peki, bu işlerden sorumlu olan kimseleri tekrar buraya
toplayıp, esasında bu işleyişten doğrudan etkilenen veliyi,
öğrenciyi alamazsanız, meslek gruplarını çağırmazsınız, siz
herhangi bir biçimde 14.sü değil, 114.sünü bile esasından
yürütseniz, sanırım ki bunlar okunmayan belgeler hâlinde
kalacaktır. Bunları çoğu okumamıştır Komisyona gelen
üyelerimizden... Komisyona da katılım zaten yüksek düzeyde
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olmamıştır. Alt komisyon çalışmalarına katılım, zeten yüksek
düzeyde olmamıştır. (Gürültüler)
Efendim, şimdi burada gerçekleri söylemezsek...
BAŞKANdinleyelim.

Müdahâle etmeyelim efendim, lütfen

MUSTAFA ALTINTAŞ- Burada gerçekleri söylemezsek;
örneğin alt komisyon raporlarının, bu iddianameden eklektik
Jbiçimde bir araya geldiğini söylemezsek, komisyonda yaptığımız
çalışmalarda yazılı bir biçimde önerdiğimiz öneriler eğer dikkate
alınmasa ve burada bu komisyon rapon bir sistematikten uzak,
eklektik biçimde, dil birliği olmaksızın, bakış birliği olmaksızın
eğer önünüze sunulursa, buna ciddi diyemezsiniz, cidiyet
diyemezsiniz; etmeyin, eylemeyin. 15 çişini de düzenleyin, 115
.sini de düzenleyin; bir yola varamazsınız.
Bakınız...
BAŞKAN- Sayın Altıntaş, konuşmalarınız rapor üzerinde
olsun, lütfen.
MUSTAFA ALTINTAŞ- Rapor sistematik değil. Sistem
bütünlüğünden, dil bütünlüğünden yoksundur.
Hazırlık dokümanına dayanmaktadır.
Onun ötesinde ufuk genişletici, üretken bir çabanın ürünü
değildir.
Katkılara, komisyonda değerli düşüncelerini yansıtan
arkadaşlarımızın katkılarına, eleştirilerine yer verilmemiştir.
Bir başka şey, esasında eğer, yine yönetimle ilgili Sayın
Başkan, bir şey söylemek istiyorum. Bugün eğitim sektörünün
içindeyiz hepimiz. Burada, hem üretim kesim inde yer
almaktayız; yani öğretmen, öğretim üyesi olarak bir tarafta yer
almaktayız. Bir başka yandan da, eğitimden etkileniyoruz.
Bugün gerçek olarak acaba siz, Türk Eğitim Sistemine kendi
çocuklarınızı gerçekten gönül rahatlığıyla gönderebiliyor
musunuz; yoksa, bir kısım nitelik açısından farklı sandığınız
kumrulara gönderme konusunda çırpınıyor musunuz?
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B AŞKAN - Sayın Altıntaş, soru cevap şeklinde değil
efendim, rapor üzerinde görüşlerinizi ifade edin.
MUSTAFA ALTINTAŞ- Sayın Başkan, tabiî zamana uyma
konusunda kendime saygım var. Fakat, şimdi eğitim
sistemimmiz zaten, eğer, gerçekten, itiraz seslerini yükselten
arkadaşlarımızın dile getirdikleri derecede mükemmel ise, peki
ama, bu hazırlık dokümanındaki iddianamenin hazırlanmasının
gerekçesi ne?
Çökmüş bir sistemimiz vardır. Bir sonraki aşamaya
götürememektedir. Bunda, çökmüş bir sisteme özgü bir
yapılanma söz konusudur. Özgür insanı yaratmak istemiyoruz,
yaratıcı insanı yaratmak istemiyoruz, üretici inşam yaratmak
istemiyoruz. Yönetimi de merkezinden taşrasına dönük olarak,
kullardan ve kölelerden oluşturuyoruz. (Alkışlar)
Bu nedenle, eğer, eğitim yönetimi ve eğitim yöneticilği
konusunda gerçekten ufuk açıcı yelkenlere varmak istiyorsak,
ilk önce eğitimdeki amacımızın altım çizmek gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakam gerçekten lâik, demokratik ve sosyal
hukuk devletinin alt yapısı olan insanları mı yetiştirecektir?
Eğer, bunu yetiştirecek se, bunu yetiştirecek eğitim
yöneticilerinin merkezden taşraya kadar, en üst birimden en alt
birime kadar, esasta demokratik yöntemlerle belirlenmesini,
seçilmesini ilke etmesi gerekmektedir. Bu sistem kul ve köle
yaratıyor. Bu bakımdan ancak bir başka efendiye, bir üst
efendiye kul-köle olan insanların eliyle yönetilmektedir.
BAŞKAN- Sayın Altıntaş, toparlayın efendim.
MUSTAFA ALTINTAŞ- Bir başka... Rapor üzerinde...
BAŞKAN- Süreniz dolmak üzere.
M U STAFA A L TIN T A Ş- Sajnn
seslenmek isterim: Acaba yüksek öğretimi,
sistemleri dışına mı çıkarttık? Çünkü bu
örneğin eğitim yönetimi konusunda yüksek
sözcük yok.

Bakana buradan
Türk Millî Eğitim
raporda, esasında
öğretimle ilgili tek

Üniversite yönetimi -Hükümet programından olduğu gibi
aktarmak istiyorum- özerk, demokratik ve kurumlar eliyle
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yönetilen ve seçime dayalı bir sisteme kavuşturulmaksızın,
Türkiye'de ne KİT sorununu çözümlersiniz, ne işşizlik sorununu
çözümleyebilirle şansızımız vardır. O bakımdan maddeye, Sayın
Başkan, bunun eklenmesini de yani, yüksek öğretimle ilgili
yönetim biçiminin rapora eklenmesinide istiyorum.
Bir başka önerim, somut önerim: Arkadaşlar, bu yönetimi
yürütmeyi, eğitim hizmeti üretimini Millî Eğitim Bakanlığı'mn
üzerinden almak zorundayız. Bu hizmeti yürütemiyor. Bunu
kendisi söylüyor, raporu okursanız bunu söylüyor. O bakımdan
izin verirseniz önerim şu:
"Millî Eğitim Bakanlığı -yine bu raporda var- bir politika
üretim merkezi, bir denetleme merkezi, bir yönlendirme merkezi
işlevi görmelidir. Eğitim hizmetinin üretilmesi tümüyle yerel
yönetimlere bırakılmalıdır. Belediyelik yerlerde, beldelerde bu iş
belediye meclislerinin görev alanına sokulmalıdır. Kırsal kesimde
ise, bu iş il genel meclislerinin yetki alanına sokulmalıdır."
Efendim, Sayın Bakanım, Sayın Başkamm, ister istemez
bu yolada gidiyorsunuz zaten. Çünkü, özel okulları, özel ana
okulları, özel okul öncesi eğitimi, özel üniversiteye giderek, zaten
Millî Eğitimi çökerterek çekici hâle getirdiniz. Şimdi bu sistemi,
bu sisteme giderek yabancılaşan insanlarımız özel okullara
gidiyorlar, onların öğretmenini, onların yöneticisini Millî Eğitim
Bakanı seçmiyor. Siz giderek çocuklarınızı gönderdiğiniz
okullarda, esasında öğrenci temsilcileri de örneğin; Bilkent'de
falan var; onlara özenirken, demokratik işleyişin bu üretimde
etkisini düşünmeksizin, eğer merkezden yöneteceğiz, merkezden
üreteceğiz derseniz yanılırsınız.
BAŞKAN- Sayın Altıntaş toparlayın efendim, müşahhas
tekliflerinizi söyleyin.
MUSTAFA ALTINTAŞ- Söylüyorum Sayın Başkan.
Millî Eğitim Bakanlığı -bir şey daha söylüyorum- aydınlık
insanların eline teslim edilmelidir Sayın Bakanım. Yoksa İhanet
Bakanlığı olarak anılırsınız.
Teşekkür ederim. (Müdahaleler)
BAŞKAN- Bir dakika efendim.
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Sayın Altıntaş'ın bu tarzdaki son cümlesini tutanaklardan
çıkarıyorum. (Alkışlar)
İkincisi, bu Şûra' 14. Millî Eğitim Şûra sı dır ve Millî Eğitim
Bakanlığı mensuplarının buraya çağrılması kadar tabiî şey
yoktur. (Alkışlar)
Sayın Millî Eğitim Eski Bakanımız Avni Akyol söz
istemişlerdir, buyurun efendim...("Sözlerini geri alsın" sesleri)
Çok teşekkür ediyoruz, sözünü geri almıştır efendim.
Buyurun Sayın Akyol. (Gürültüler)
AVNİ AKYOL- Hocam, ben sizin yerinize burada
görüşleri ifade ederim, siz rahat edin.(Alkışlar)
Evet Sayın Bakan, başlayabilir miyim?
BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlarım; burada çok değerli
arkadaşlarım fikirlerini beyan ediyor. Sayın Profesör Doktor
Mustafa Altıntaş arkadaşım, devamlı şekilde gelir benimle
konuşur. Demokratik bir şekilde hep kendilerini, fikirlerini
benimseyim, benimsemeyim; hep nezaketle dinlemişimdir.
Ancak, bir koca kitleyi ihanetle suçlaması tasvip edilir şey
değildir. (Alkışlar) O bakımdan, kendilerine burada, eğer böyle
maksatları, amaçları varsa Millî Eğitim Camiası adını
teessüflerimi ifade ederim. (Alkışlar)
Buyurun Sayın Akyol.
AVNİ AKYOL- Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sajnn Eski
Bakan arkadaşlarım, dostlarım, Sayın milletvekillerini,
mensubu olmaktan daima gurur duyduğum çok değerli
meslektaşlarım, (Alkışlar), basımn, TV'nin değerli temsilcileri;
öyle bir noktada söz almışım ki, anlıyorum sizi, çünkü
hayatımın hiçbir safhasında, hiçbir görevimde hain damgası
yemedim. (Alkışlar) Ama burada, kendisini şahsen, ferdî olarak
sevdiğim, takdir ettiğim, Sayın Bakanımız Menteşenin de ifade
ettiği gibi onunla da aynı münasebetler içindeymiş; bir
akadem isyen arkadaşım ızın, bilim ahlâkıyla, bilim sel
düşünceyle, meslek ahlâkıyla bağdaşmayan beyamm (Alkışlar),
devamlı bilimsellik şemsiyesi altına sokarak konuşmasını ve
alkış almasını kınadım, kınıyorum. (Alkışlar)
Bilim ahlâkı,
bilimselllik, bilimsel davranış bu değil. Her görüşe saygı, her
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inanca saygı, her düşünceye saygı. V olter'i bilirsiniz,
hatırlarsınız. Volter'i düşünün, o ki Allahsızlıkla suçlanmış,
çeşitli objektif bilimsel görüşleri uğruna yıpranmış bir ünlü kişi
olduğu hâlde; mealen hatırladığım sözünü söyleyeyim:
"Fikirlerinize katılmıyorum, görüşlerinize katılmıyorum; ama
sözlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi sonuna kadar
açıklamanız için gerekirse canımı veririm ve sonuna kadar
dinlerim." Bilim adamı bu, meslek bu, ilim bu. (Alkışlar) Onun
için üzüldüm, şaşırdım, heyecamna verdim; affetmek yakışmaz,
bağışlasın şu Şûra'. ("Bağışlamıyoruz" sesleri)
Evet, Ömer Seyfettin'i hatırlarsınız, çok tartışmıştır
zamânında âlim ile arifi. Geliverdi bir taraftan; yani, ilim başka,
irfan başka, âlim başka, arif başka (Alkışlar) mücadelesi epey
sürmüştür. Biz hem arif, hem âlim istiyoruz. İkisi beraber
birleşirse bugün memleketin, bu milletin hayrına 5000 yıllık
Türk M illetinin geleneklerinin, varlığının, bağımsızlığının,
bütünlüğünün, birliğinin hayrına olur diye düşünüyorum.
Ancak konuya giriyorum şimdi.
BİR UYE- Sayın Bakanım; ne âlimdir, ne ariftir, kendisi
haristir.
AVNİ AKYOL- Hayır, onlan söylememeliyiz; onlara da
ben çanak tutmuş olmayayım. Bu sözleri söyledikten sonra,
İslâmî inancımıza göre her insan en şerefli yaratılmış değil mi?
Hıristiyanlığa göre de yer yüzünün en değerli varlığı insan değil
mi? Onun için saygıya değerdir, onun için görüşlerini aldık,
herhâlde o da bu mesajlardan bir şeyler aldı. Ama, herhâlde
"hain" demek istemedim. Mikrofon bende diye, buradadır diye
söylemiyorum, herhâlde bir stirçü lisan.
Asıl benim konuşmak istediğim husus, işte bakınız gelinen
noktaya; seçimler meselesi dile getirildi, seçimler...
Bana dünyada; 185'e vardı, gelişmiş gelişmemiş, devlet
olmuş olmamış, devlet olma yolunda olan milletler; bir tanesinde,
eğitim yöneticisini doğrudan ve tek seçimle getiren ülke var
mıdır? "Ol mâhiler ki derya içredir, deryâyı bilmezler." (Alkışlar)
Ama sözleşmeli var. Nedir sözleşmeli? Ehliyetinle,
liyakâtınla, verimliliğinle, başarınla olduğun müddetçe maaşın da
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yükselir. Politikacının peşinde uşaklık yapmazsın. Politikacıların
peşinde uşaklık yapan bütün öğretmenleri kınıyorum. (Alkışlar)
Politika uğrana, politikacadan çok politik davranarak Millî
Eğitim Bakanlığını bu hâle getirenleri şiddetle ve nefretle
kınıyorum. (Alkışlar)
Dalkavukluk, ne dalkavuğa, ne de dalkavukluğa alkış
tutana imkân verene şeref kazandırır, haysiyet kazandırmaz,
memlekete hiçbir şey kazandırmaz. Bunun için küçülüyor her
şey. Özünü kaçırıyorsunuz, sözüne geliyorsuzunuz; o sözler
içinde fikir yok, söz çok.
Lütfen; politik yozlaşma, ekonomik yozlaşma; memleketi,
Büyük Millet Meclisi ne itibar etmez noktaya getirmiştir. Siz
sandığı okula sokacaksaımz, okulu bu hâle getireceksiniz.
Kafaya bakın, mantığa bakın. (Alkışlar)
Bunları söylüyorum, Mecliste söyledim, her yerde
söylüyorum. Bunu giderecek olan, şüphesiz semâvi dinler,
Kuran, peygamberler, tamam; ama din adamları, ama, ondan
sonra ahlâkçılar; ama bütün bunları çocuğun beynine
kazıyacak, davramş hâline getirecek olan eğitimcilerdir. Yani
yozlaşma ile mücadele edecek kimdir? Ahlâksızlıkla, ahlâkî
çöküntüyle bunalımla, her şeyin madde üzerinde döndüğü
acımışız materyalist bir toplumla, liberalzmin de, komünizmin
de, kapitalizmin de zincirleri altında inim inim inleyen insamn
onuru dururken, siz kiminle mücadele edeceksiniz? Olması
gereken, kazandırılması gereken davranışları kazandıracaksınız.
Olamaması gerekenleri, kötüleri; onlara imrenerek, onların
peşinde koşmalarla değil. O zaman eğitimin evrensel tutuculuğu
dediğimiz maddî kültür ile manevî kültür arasındaki açlığı, büyük
açıklığı gidermek için çaba göstermesi gereken eğitimciler,
ahlâkçılar, sosyologlar, parti adamları değil, devlet adamı olan
parti adamılan ne yapacaklar? Bu mücadelede eğitimin yerini
bilmek lâzım. Öğretmenin görüşü alınmasın mı?
Ben, öğretmenlikten yetiştim. Ben, nasıl derim ki
öğretmene saygı gösterilm esin? Ama, öğretmene saygı
gösterirken, ülkemin geleceğine ve bilime saygısızlık edemezdim.
(Alkışlar)
Öğretmene saygı, tabiî. O meslek aşkım, meslek
heyecanım benim, tamam. Ama o pedagojik çocuk eğitimi,
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ülkenin toplumsal, sosyal, ekonomik, politik, güvenlik pek çok
sorunları var . Eğitim kimin için? Fert için. Kimin İçin? Toplum
içinse, o zaman siz sade pedagojiyi, pedogojinin sınırlan içinde
yürütürseniz çağdaş eğitimci mi olursunuz? Doğru eğitimci mi
olursunuz? Sosyolojiyi bilmeden, tarihi bilmeden, geçmişi
görmeden, bir milletin varlık sebeblerini ve temellerini, kültür
değerlerini, dinî, millî, sosyal, İnsanî inançlanm, ideallerini,
köklerini, özlerini bilmeden, kimin eğitimini yapıyorsunuz? Kime
yapıyorsunuz? Evrensel vatandaş mı yetiştireceksiniz, yoksa
millî vatandaş mı yetiştireceksiniz? (Alkışlar)
Tutturulmuş, bir 'bilgi’dir gidiyor, bilgi patlamasıdır, nufüs
patlaması ile paralel gidiyor diye. Nereye gidiyorsunuz? Değişimi
iyi anlayın. Her değişim diyenin sözüne kanmayın. Siz, çocukları,
gençleri, vatandaşları eğiteceksiniz.
Eğer, yokluktan varlığa ise değişim, bu bir değişimdir
felsefî yönden, o doğumdur. Varlıktan yokluğa ise, ölümdür.
Bununla mı yetineceksiniz? Türk Milleti yok mu? İnsanı
yaratan, var eden yüce Allah yok mu? (Alkışlar)
Varlık denen nesne yok mu?..
O zaman değişimi iyi anlayın. Ekonomide evet, teknolojide
evet, maddede evet, bilgide evet, kültürde ve eğitimde de evet
derseniz, cibilliyetsiz olursunuz, seciyesiz olursunuz, köksüz
olur sunuz.(Alkı şl ar)
O zaman diyor ki bilim adamları, bu ikisi üzerinde
duruyorlar, bilim adamları diyorlar ki o zaman; "Varlıktan
varlığa." İşte bunun adı evrim, bunun adı gelişme, bunun adı
değişme; özü koruyarak, ruhu koruyarak, ahlâkı koruyarak.
İnsanın ruhunu satın alamazsınız. Alamadı işte Sovyetler.
Sovyetlere çanak tutanlar, nerde sovyetlerin ülkeleri şimdi?
Paramparça. Bazı ülkelere bakıyorsunuz, vatan şuuru yok, isim
vermeyeyim. Niye? Millî ve manevî değerlerinin özünü
kaybetmiş, sözüne gitmiş, onlardan uzak hizmetler vermiş;
şimdi kaçıyorlar, gidiyorlar ki bir şey söyleyemem. Bundan ders
almak lâzım. Bundan ibret almak lâzım. Hikmeti bilmek lâzım.
Aşık Veysel'in güzel sözü; "Gören göze ibret vardır her şeyde."
B unları görm ek lâzım . V arlıktan V arlığa. Ş airini
hatırlayamıyorum; Ahmet Muhip Dranas mı, yoksa başka birisi
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mi, çok güzel bir sözü "Değişerek gelişme, gelişerek devam
stme..."
Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar, çok teşekkür ederim.
Bakın şunun özüne. İşte burda söz var ama, özü sözünden
önemli. Hikmet ve ibret ortada.
Şimdi geliyorsunuz seçimlere.
Tabiî, öğretmenin de görüşleri alınmalıdır, tabiî onların da
paylan olmalıdır. Onsuz olur mu? Ama, siz gider de derseniz ki;
efendim, konu eğitim yönetimi, eğitim yönteciliği. Raporda çok
haklı olarak yazılmış, yöneticilik bir bilim dalı değil mi?
Öğretmenlik aşkıyla, hemen onu karşıya alıveriyoruz, her şeyi
karışıya alıveriyoruz. M eslekte esas, en şerefli olan
öğretmenliktir. Eğer yöneticiliği, en şerefli olan öğretmenliktir,
ama yönetim biliminin gereklerini alan öğretmenlerin yöneticiliğe
gelmelerinde ne sakınca var? (Alkışlar) Sakınca yok. Öğretmen
sınıfla uğraşıyor. Pedagoji, ona bir ditro eğitim diyoruz. Ülkenin
geleceği için baksanıza, eğitimin araç ve amaç olarak görsenize.
D zaman, içine sosyoloji de girer, ekonomi de girer, sibernetik de
şdrer, matematik de girer, ülkenin gelenekleri görenekleri de girer,
gelişme amaçlan, idealleri de girer.
Bütün bunları kucaklamak için, bu disiplinlerin
adamlarının bir araya gelmesi gerekir.
Ve söz var Sayın Bakanın
söylediği, iyi ki onu
eleştirmediler. Sayın Bakan, güzel kullanılan çok güzel, evrensel
bir ifadeyi kullandılar. "Eğitim sadece eğitimcilere verilemiyecek
kadar önemlidir" gibi bir söz söylediler, açışta. Bu söz -Bunu çok
kullananlardan biri benim, ama- aslında bu söz askerler için
söylenmiş bir sözdür. Napolyon'un bir sözüdür: "Sadece
askerlere bırakılmıyacak kadar, askerlik önemlidir." Onun için
harp hâlini Büyük Millet Meclisi verir, millet adına.
Eğitimcilere de bu teşmil edilmiştir. Kanşık sözler; ama,
alınacak ibretler vardır, dayanışma vardır. însam bütün alıp,
insanı fizyolojik, ekonomik, sosyal, kültürel bütün ihtiyaçlarını
bir araya getirme vardır.
Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum:
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Yerel yönetimler... Ben şimdi kendi partimde yerel
yönetimlerden de sorumlu başkanım. Ama ilk defa eğitimi,
kültürü de genel başkanlık yardımcısı seviyesine getirdim. Yerel
yönetimlerden sorumlu başkan olarak ifade ediyorum: Bu yerel
yönetimler hikâyesini değişimin de bir parçası ve uygulaması
gibi görmek yanlıştır. Çok ünlü düşünürler , yazarlar, çizerler, işe
politik ve ideolojik yönden yaklaşmayanlar bilirler ve derler ki;
"Aşın mahâllîlik insanı ve çevreyi mahâllîliğe ulaştınr." Elliot
-Bir tane aklıma geleni söyleyeyim- Keşler, ünlü ordünaryüs
profesör, sosyoloji profesöründen söz etmiyorum; K eşlere ve
Elliot'a bakınız, iki kaynağa ve bizim kaynaklara da bakınız;
aşın mahâllîlik kültürde, insan davranışlannda, duyguda,
dü şü n cede k ısırla şm a y ı, darla şm a yı, ka m plaşm a yı,
kutuplaşmayı ve ulusallaşma konusunda pek çok değeri,
millîleşme konsunda pek çok değeri ihmal etmeyi, onlan ikinci
plâna atmayı gerektirir, hele Türkiye Cumhuriyetinde.
Siz eğitim politikasını -siyaset yapmıyorum- eğitim
politikasını gelecek yerel yönetimlere vereceksiniz. Nesini
vereceksiniz? Politikasını mı? Vatandaşlık eğitimini kime
vereceksiniz? Vatandaşlık eğitimini belediye başkanlanna mı
vereceksiniz? Î1 genel meclislerine mi vereceksiniz? Hadi verin
bakalım!.. Vatandaşlık bağı, o toplumun mozaiğini, Sayın
Cumhurbaşkanının da burada ifade ettiği, o bir avuç kum dediği,
etnik grupların millî, manevî ortak çıkarlarda, amaçlarda
birleştirilmesini sayan, sağlayan özüdür, ruhudur. Amerika buna
komşuluk ilişkileri diyor. Sovyetler, yıkılan Sovyetler buna
"Sovyet tipi vatandaş" dedi; Japonlar buna "Japonluk ruhu"
diyor. Siz niçin Türklük ve Türk vatandaşı olmak ruhundan
korkuyorsunuz. (Alkışlar)
Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözü... (Salondan
müdahâle)
Yani Sayın Altuntaş'tan özür diliyorum; ben Sayın
Altuntaş'ı muhatap alarak burada konuşma yapmıyorum.
Lütfen meseleyi bu kadar küçültmeyin. Siz orada kaldınız, o
bitti. (Alkışlar)
Ben neredeyim, siz nedesiniz? Ben millî politikadayım,
hâlâ siz ferdî politikadasınız.
Nerede kaldım, yardım edin bakalım şimdi.
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Atatürk'ün, "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü ırkçılık
olarak anlamak aptallıktır. (Alkışlar) Bunda ısrar etmek
ahmaklıktır. Çünkü Atatürk der ki "Hatada ısrar ahmaklıktır."
Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözü tam anlamıyla
İnsanî, ahlâkî, birleştirici, toplayıcı, yüceltici, bir ülkenin
vatandaşı olmada birleştiricidir. Bir ülkenin vatandaşı
oluyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti nde ticarette, siyasette
A dan Z'ye Cumhurbaşkanına kadar her şeyi olun, ondan sonra
dönün;, havasını, ekonomisini, her şeyini teneffüs ettiğiniz...
Nokta nokta.(Alkışlar) O nimetlerden sonra, gelin ihanet edin.
Hürriyetin ihaneti olur mu? İhanet hürriyeti var mı? Hürriyet
fert içindir. Benim lâfım değil, hürriyet ferdîdir. Cemiyet için
otoritedir. Hangi otorite?.. Karizmatiktir, karşıyız; otografiktir,
karşıyız...
B A ŞK A N - Sayın Akyol, toparlarsanız çok memnun
olacağım.
AVNI AKYOL- Son cümlem. Sizi üzer miyim Sayın
Bakanım? Siz de iyi dinliyorsunuz da onun için, size yardım
edeyim istedim. (Alkışlar)
Son söz: Her şeyden fedakârlık edebiliriz. Afedersiniz, çok
şeyden fedakârlık edebiliriz, ama, bir şeyden kesinlikle fedakârlık
edemeyiz. B ir in biri; kendi onurumuz, şahsiyetim iz,
haysiyetimiz. Bir'in biri ile beraber bir; bu ülkenin milletiyle, bu
vatanı milletiyle, ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne götürecek
macerelara kesinlikle evet veremeyiz; bunun şûurunu verecek
sizlersiniz. (Alkışlar)
Yerel yönetimlerde her şeye evet, katılmalarına evet,
desteklemelerine evet, birlikte çalışmalarına evet, yükü
taşımalarına evet, ama millî kültür ve millî eğitim politikalarının
tespitinde hayır diyorum ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Sayın Akyol.
Bu ülke, ülkesiyle, milletiyle bir bütündür. Devlet hiçbir
etnik gruba ayrıcalık tammamaktadır. Herkes, her meslekte yer
almaktadır, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer almaktadır.
Bakanlar Kurulunda yer almaktadır. Bizim bu bütünlüğümüzü
bozmak isteyen çok düşman vardır ama, memnuniyetle gördüm
ki, Sayın Akyol'un; bu ilke ülkesiyle, milletiyle bütünlüğünde
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bütün arkadaşlarımız, hangi görüşe sahip olursa olsun bu
konuda ittifak ettiler. Gerçekten büyük mutluluk duydum.
Arz ederim. (Alkışlar)
Sayın Mustafa Eşrefoğlu, buyurun.
Değerli arkadaşlarım , konu üzerinde fikirlerin i
dercederlerse, bize yardıma olurlar. Zamanımız çok dar. O güzel
sözleri dinlemek hep istiyorum, duymak istiyorum. Esasen,
karşıt fikirde de olsa, birbirimizi incitmeden dile getirilirse,
elbette faydalı bir iş yapmış olacağız. Hani ne demiş:
"Müsademe-i efkâr bârika-i hakikatten doğar." Onun için,
burada hangi fikir olursa olsun, serbestçe dile getirelim.
Demokratik bir ortamda, fikirlerin, incitmeden söylenmesine
olmasına bilhassa dikkat etmenizi istirham ediyorum. İstiyorum
ki burada, bu Şûra' sonunda Millî Eğitimimiz güçlenerek çıksın,
ülkemiz bundan istifade etsin.
Buyurun Sayın Eşrefoğlu.
MUSTAFA EŞREFOĞLU- Sayın Bakanım, 14. Millî
Eğitim Şûrası'mn değerli üyeleri; hepinizi sevgiyle selâmlarım.
Sağımda ve solumda oturan çok değerli "Dış Türkler"
dediğimiz, yani diğer cumhuriyetlerden temsilciler var. Öyleyse
bu Şûra', Türk Dünyası Millî Eğitim Şûrasıdır. Türk Dünyası
Millî Eğitim Şûra sının Türk Dünyası'na hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ediyorum, tekrar başarılar diliyorum.
(Alkışlar)
Türk tefekkür hayatının kemale eren, ilerleyici
hikmetinden akıp gelen asil inançlarımıza baktığımız zaman,
m illetim izin büyük millet olduğu, yeryüzünde 80 devlet
imparatorluğu kurduğu, kılıcıyla çağ açıp, çağ kapadığı
görülmüştür.
Çok değerli hocalarım, Sayın Avni Bey; eski Bakanımız ve
kader arkadaşım dedi ki, "Bu ortamda konuşmak zor, zorluk
başladı” dedi. Tabiî, ondan önceki konuşan bir arkadaşımız bir
ortam yaratmıştı. Şimdi değerli Bakammız ve arkadaşım Avni
Beyin o muhteşem konuşmasından sonra bir zorluk da benim
için başladı. Beni bağışlamasını rica ediyorum.
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Evet, bu Şûra', hakikaten bu ve bu m eselelerin
müzakeresiyle beraber Türk Millî Eğitimine, Türk dünyasına
ışık tutacaktır, bunu temenni ediyorum. Ama, şu ifadelerimle
tekrar etmek istiyorum: Bu Şûra'mn bence iki esası vardır. Bir,
öğretmen; iki, öğrenci olmalıydı diyorum.
Tabiî, öğretmensiz öğrenci, öğrencisiz öğretmen olmaz.
Öğretmen kimdir öyleyse öğretmen?
Öğretmen Tann'dan sonra gelen en büyük yapıcı ve
yaratıcıdır. Öğretmen, milletlerin kaderini belirleyen mukavemet
edilemez bir kuvvettir. İlmi, medeniyeti, tekniği yaratan
insandır; insan denilen canlı varlığı yaratan, yeni bir şekil veren
öğretmendir. Toprağa seslenip destan yaratır. Heyecanıyla bize
iman kazandırır.
Büyük Atütürk demiştir ki, "Öğretmenlik Tanrı sanatıdır."
Evet, Tanrının eseri, arzın güneşi, Peygamberin eşi, çocuğun
aile hayatma saadet güneşi için doğması kâfidir. Onu millî kültür,
millî heyecan, millî düşünce esaslarına göre, çağın icaplarına
göre yetişmesi ve yetiştirilmesi sosyal manada çocuğun ve
gencimizin ikinci bir defa yaratılmasıdır.
Sayın Bakanım, sizin zamanınızı almayacağım. Beş
dakikanın içinde kalmaya çalışacağım.
Ben de, Şûranın alacağı kararların, milletimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum.
Fakat, 12. Millî Eğitim Şûrasında alınan bir karar var.
Öğretmen yetiştiren müesseselerin tekrar M illî Eğitim
Bakanlığı na geçmesi.
Benden önceki arkadaşlarım, Sayın Tekışık, müteaddit
arkadaşlarım konuştular; eğer, bu memlekette öğretmeni
yetiştiremezsek, eğitimi, öğretimi, yönetimi de düzeltmemiz,
istediğimiz hedefe ulaştırmamız mümkün değil.
Öğretmen yetiştiren müesseseler, zamanla üniversitelere
geçmiş oldular, bizim müesseselerimizdir. Fakat, biz ne kadar
öğretmen yetiştireceğiz, nasıl öğretmen yetiştireceğiz, hangi
nitelikte öğretmen yetiştireceğiz; üniversitelerden bunu anlamak
ümkün değildir, olmamıştır da.

Öyleyse, 12. Millî Eğitim Şûrasında alman kararların
uygulamaya konulmasını, Şûra’d an ve Sayın Bakanımızdan rica
ediyoruz.
Evet, Millî Eğitimin çok problemi var, çözmek de mümkün
değil. Hatta arkadaşlarımız dedi ki, "Biz, bu sene bütçeden
payımızı yeteri kadar aldık, hatta Millî Savunmanın önünne
geçtik." Hatta Millî Savunmanın bütçesini de Millî Eğitim
Bakanlığına bağlasak, bugünkü şartlarda Türk Millî Eğitiminin
problemlerini çözmek mümkün değildir.
Osmanlı devrinden akıp gelen okul sayılarımızla beraber,
üniversiteyle birlikte, okul sayılarına baktığımız zaman, 70 bine
yakın okul vardır.
Evet, Osmanlı İmparatorluğundan sonra Cumhuriyet'in
kurulduğu yıllar da, 13 milyon nüfus var, bugünkü öğrenci sayısı
14 milyon, öğretmen sayısı 500 bin.
Bugün, bu bütçeyle, Millî Eğitimi; çağın icaplarına, çağın
tekniğine, hatta bilgisayarlı eğitime geçirmek mümkün değildir.
Öyleyse, Bakanlık mensuplarına teklif ediyoruz, diyoruz
ki, zamam gelmiştir. Türkiye bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene
önceki Türkiye değildir. "Show" yapmaya da gerek yoktur.
Türkiye’de paralı eğitime geçilmelidir. Ayıp mı bu? Hayır.
Kimse söylememiştir, düşündüm ki ben önce çok değerli
bilim adamlarımız, teknik adamlarımız, hatta dışarıdan gelen
sendikacı arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler; söylemediniz. 14
milyon öğrenci okula gidiyor, gelen öğrencilerin sınıflanılın sayısı,
bazen bakıyorsunuz öğrenci sayısı 80-90 kişidir. İdare etmek de
mümkün değildir.
Öğretmenin aldığı paranın da öğretmeni tatmin etmesi
mümkün değildir.
Öyleyse, paralı eğitime geçmemiz şarttır. Zamanı
gelmiştir ve geçiyor. Geçiyordur; çünkü, dersaneler ve kursaneler
çoğalmıştır. Nedir bu? Tabiî ki, Türkiye'deki Millî Eğitim gerekli
hizmeti veremiyor. 5 milyon öğrenciden para alsak, bugünkü
Millî Eğitim Bakanlığı'mn bütçesine ilaveten bir bütçe daha olur.
İşte o zaman, efendim çağın eğitimi de yaparsımz, çağdaş eğitimi
de yaparsınız, millî eğitimi de yaparsınız. Eğer paralı eğitime
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geçmezseniz, bu şekilde bu münakaşalar, bu problemler, bu
meseleler burada görüşülecektir.
Bir de; Anadolu liseleri problemi var. Ya Anadolu liseleri
düz liseler hâline getirilmelidir, ya düz liseler Anadolu liseleri
hâline getirilmelidir.
Sanıyorum, Sayın Millî Eğitim Bakanlığımız Ali Nail
Erdem zamanında bu Anadolu liselerini yaymıştır, büyük hizmet
etmiştir, kendisini takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz; fakat,
vatandaş "İlla çocuğum özel okula gitsin, fen lisesine gitsin,
Anadolu lisesine gitsin” diye direniyor. Tamam gitsin; ama
gidemeyen ne yapsın?
Ya düz liselerimiz Anadolu liseleri seviyesine gelmelidir, ya
Anadolu liselerimiz düz liselerin seviyesine inmelidir. Bu
eğitimdeki firsat eşitliğini de sağlayacaksınız.
Bir de; Millî Eğitim Bakanlığı şoför eğitimiyle uğraşıyor.
Bunu da anlamak mümkün değil. Yani, Millî Eğitim Bakanlığı nın
sürücü eğitimiyle uğraşmasının bana gereği yok gibi geliyör ve
bunu anlamak da mümkün değil. Şoför eğitimini denetlemek için,
Millî Eğitim Bakanlığının zaten kadrosu yetersiz.
Evet, bu şekilde öğretmen okullarımızın yeniden ihyâ
edilmesiyle beraber, YÖK K anununun yeniden gözden
geçirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığımızın yeniden teşkilâtlanması,
efendim, öğretmen yetiştirilmesinde hassasiyetle durulması,
yeni bir öğretmen yetiştirme ve yönetici eğitimi, eğitim
akademisi; bunların zaten temelleri atılmıştır. İnşallah bu;
öğretmenler arasından çıkacaktır.
Bir şey daha söylemek istiyorum değerli delegeler; bağnaz
değilim ama, biraz olsun şöyle açalım diyoruz Millî Eğitim
Bakanlığım. Niye Millî Eğitim Bakanlığına idareciler dışarıdan
gelmesin? Ne olur, kıyamet mi kopar?
Meselâ, benim bildiğim, benim öğrencilik zamammdan
olan bir müsteşar var. Kendisi çok muhterem bir müsteşardır,
Reşat Tardu beyefendi. Bu öğretmen menşeli değildi ama, her iki
partide de müsteşarlık yapmıştır. Kendisi kimyacıdır. Aslı
kimyacıdır, fevkalâde müsteşarlık yapmıştır ve idarecilik
yapmıştır. Ben, eğitim idarecilerinin sadece öğretmenlerden değil,
dışarıdan da alınmasında fayda var diye düşünürüm.
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Evet, tekrar zamanınızı almayacağım; cümlemi şöyle
bağlayacağım;
"Öğretmen seslendikçe Allah'a iman dolu gür sesin,
Sen, vatan toprağıyla yoğrulmuş bir abidesin,
Öyle bir abidesin ki, nur saçar meşalen.
Sen yedi iklim, bir kıtaya hükmeden,
Sormasınlar ihtiyar küreye, sen kimsin, nesin?
Sen, vatan toprağıyla yoğrulmuş abidesin."
Şûra mıza tekrar başarılar dilerim.
Sayın misafirlerimizi saygıyla, muhabbetle selâmlıyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Mustafa Eşrefoğlu'na teşekkürlerimi
sunuyorum.
Söz sırası, Sayın Ömer Yiğit Taştanoğlu'nda; buyurun
efendim.
ÖMER LÜTFÜ TAŞTANOĞLU- Sayın Bakanım, Sayın
Bakanlarım, Şûra'mn değerli üyeleri, Atatürk'ün köy ve kentteki
elçileri sevgili öğretmenler, sayın basın mensuplan; sizleri
saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- İki değerli profesörümüz; Profesör Doktor
Y u su f V ardar, P rofesör D oktor G alip K aragözoğlu,
"Konuşm aların raporlar üzerinde olmasını sağlamamızı
istiyoruz" diyorlar, haklıdırlar. Ben de zaman zaman
uyanyorum.
Sayın arkadaşlarım
yapacaklardır.

da

sanıyorum

aynı

şeyi

ÖMER LÜTFÜ TAŞTANO ĞLU- Sanıyorum, bu
oturumun konuşmacısı ben oluyorum ve büyük bir talihsizlik.
Çok Sayın Bakanımın o güzel konuşmalan, hepimizin
kabaran yüreğini yerine oturtturdu. O'na çok teşekkür
ediyorum.
Kent öğretmenliği, köy ilkokulu öğretmenliğinden, taşrada,
her kademede çalışmış, Bakanlığımızın üst kademelerinde
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hizmet vermiş, emeklilik döneminde de Millî Eğitim faaliyetlerini
imkânların el verdiği ölçüde takip etmiş bir eğitimci olarak görüş
ve düşüncelerimi, konumuz içerisinde arz etmeye çalışacağım.
Müsaade ederseniz, sözlerime, yorumunu
bırakarak küçük bir hikâye ile başlayacağım.

sizlere

Belki hikâyeyi bilirsiniz.
Yollara düşmüş karıncaya nereye gittiğini sormuşlar.
"Hacca gidiyorum" demiş. "İyi ama, bu yürüyüşle Mekke'ye
varman mümkün değil ki" demişler. "Olsun, hiç olmazsa bu
amaç uğrunda ölürüm ya" diye cevap vermiş.
Değerli Şûra' üyeleri, çok iyi bilirsiniz ki, eğitim ile öğretim
her ülkede ekonomik ve sosyal gelişmenin iki ana öğesidir.
Gerçekte bilim, kültür ve eğitimi siyasî hayat ve siyasî
mücadeleden ayırmak çok zor ve hatta mümkün değildir.
Bunlar, bir milletin, bir milletler grubunun veya bir kültür
topluluğunun yaşamasını, geleceğini doğrudan etkileyen çok
önmeli âmillerdir.
Bu konuda alınacak kararlara, tanzim edilecek,
uygulanacak programlara hâkim olan tercihler, elbette ki siyasî
niteliktedir.
Üçüncü dünya m illetleri bu sahâlarda medeniyet
anlayışlarım, kültür potansiyellerini verebildikleri bütün ağırlıkla
terazinin bir kefesine koymaktadırlar.
Bu istikâmette düşünecek olursak, eğitim sistemimiz tek
tip insan yetiştirme anlayışından vazgeçmedikçe, Türk toplumu
bir kültür darboğazında boğulup kalma tehlikesinden
kurtulamayacaktır.
Ulusların yatırım yapacağı en önemli alanların başında
eğitim gelmektedir. Bilgi, beceri, öğrenme alışkanlığı, inceleme,
araştırma, mücadele etme, sorumluluk, iyi insan, iyi vatandaşlık
meziyetlerini kazanmış bireylerin, her türlü şartlar altında
başarılı olacağı mümkündür; eğitimin amacı ve anlamı da
esasen budur.

1 62
Eğitim felsefem izde, böylesine köklü bir düşünce
reformunu, hiç vakit kaybetmeden gerçekleştirmeliyiz.
Konfüçyüs, "Birine bir balık versen, onu ancak bir gün
doyurabilirsin. Ama ona balık tutmayı öğretirsen, onu hayat
boyu doyurursun" derken, üretken ve yaratıcı bir insan gücünü
yetiştirmenin yollarım yüzyıllar önce bize göstermiştir.
Eğitim meselesine millî açıdan baktığımızda, bugüne kadar
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin -yanlış anlaşılmasın- tam
manasıyla bir millî eğitim politikasının olmadığım görüyoruz.
M illî eğitim politikası, devlet politikası hâline
getirilememiştir. Bu sebeple, politik tercihler öğretmen ve
öğrencilere yansım ış, onlar üzerinde olum suz tesirler
yaratmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Devleti'nin
niteliklerini tespit etmiş bulunmaktadır.
Eğitim açısından bakacak olursak, hangi nitelikte Türk
vatandaşı yaratmak istediğinin işaretini görürüz. Anayasadan
mülhem olarak, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda aynı
n itelik lere yer verilm iştir; fakat, eğitim h ayatın a
geçirilem em iştir. Bugüne kadar hâlâ nasıl bir insan
yetiştireceğimizin tespiti yapılamamıştır. Sistemi oturtturmak
için buna lüzum vardır.
Projeyi yapm alı, program ve m üfredatta gerekli
malzemeyi temin etmeliyiz. Bugün milletçe geçirdiğimiz
rahatsızlıkların tem elinde ahlâk buhranı yatm aktadır.
Çocuklarımıza, gençlerimize genel ve millî kültür verirken bunun
nispetini tespit etmek gerekir. Kendi kültürümüzü bilmeden,
başka bir medeniyet ve kültür verilirse, kendisine ters düşen bir
nesil yetiştirmiş oluruz.
Devletin kimseye vermeyeceği, devredemeyeceği üç temel
fonksiyonu vardır; millî kültür, millî eğitim, millî savunma. Geçip
giden dönemler içinde Millî Eğitim Bakanlığı ndan çıkan görüş ve
düşüncelerin birbirinin aynısı olan, fotokopisi alınmış yazı
metinlerine benzediğine şahit oluyoruz.
Millî Eğitim'de, tüm eğitimcilerin ve eğitim yöneticilerinin,
"Devlet, benim; ben devletime hizmet ediyorum" şuuruna sahip
olması gerekir. Son yıllarda göze çarpan kendi aralarında
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gruplaşma ve kadrolaşma çabalarına düşmek, Millî Eğitimi
zaafa uğratır.
Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığı'rnn Merkez Teşkilâtının
şuurlu, akıla bir kadrolaşmaya ihtiyaa olduğunu sanıyorum.
Değerli Bakanım, değerli Şûra' üyeleri; bütün dünya
milletlerinde eğitim millîdir. Bir milletin eğitim sistemi, bir başka
milletin eğitim sistemi olarak kullanılamaz. Çünkü, kültür
farklılıkları vardır, bu da sistem farklılıkların doğurur. Eğitim
sistemi ithâl edemeyiz. Çağımızın gereği, dışa açık bir sistem
gerekir; ama, gelişmiş ülkelerin çocukları, gençleri atom fiziğini,
uzay coğrafyasını okurken biz hâlâ kaldıraç dersi, solucanın
sindirim organı, Amazon Nehrinin saniyede kaç metreküp su
boşalttığı dersi vermemiz, abesle nştigal etme demektir.
Bir başka husus da; gerçekleri
öğretmektir ve bu çağdaşlaşmanın gereğidir.

örtbas

etmeden

Tarihimizde yanlışlıklar olduğu, aydınlatılması gerektiği
yetkili ağızlardan defalarca ifade edilmektedir.
70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 600 yıllık Osmanlı
tarihimizdeki olumsuz gelişmeleri saklı tutmuş, gerçekler
anlaşılmadan bugünlere gelinmiştir.
Elbette, pek çok şanlı şerefli övünülecek dönemler vardır.
Ama Osmanlı Tarihinde, 44 vezir-i âzâmın asılarak
öldürüldüğünü, tarihçi olmadığım için ben ancak bu yaşımda
öğrenebildim.
Okulda öğrendiği ile hayatta öğrenebildiği aynı konular
arasındaki gizliliği ve çelişkiyi öğrenenin ne düşüneceğini sizlerin
idrakma bırakıyorum.
Materyalist, kaba, idealsiz ve inançsız eğitimin, çocukları
ve gençleri doymayan canavarlar hâline getireceğini de akıldan
çıkarmamak gerekir.
Ülkelerin yarınları fala bakılarak değil, kesinlikle
söyleyebiliriz ki, gençlerinin, özellikle de eğitim ve öğretim
gençlerinin durumundan anlaşılır.

Onun içindir ki, yann demek gençlik demektir. Hangi ülke
gençliğini bilim ve teknik için daha iyi yetiştiriyorsa, hangi
ülkenin gençliği daha iyi durumda ise, yarının en ileri, en rahat,
en varlıklı ve bağımsız ülkesi o olacaktır.
BAŞKAN- Sayın Taştanoğlu, lütfen toparlayın.
ÖMER LÜTFÜ TAŞTANOĞLU- Tamam efendim,
sonuca geliyorum efendim.
Bu sebeplerden dolayı, hep birlikte artık gerçekleri görelim.
Daha demagojisiz, daha yalansız ve daha akıla düşünelim.
Şûra’da görüşülmek üzere ortaya konulan eğitim yönetimi ve
eğitim yöneticiliği, okul öncesi eğitimi hususunda ise, ben bunu
yetişmiş eğitim cilerin bu yönde yeni bilgilerle donatılıp
yetiştirilmesi olarak görüyorum.
Daha önce demokrasiyi hak eden, ona layık olan,
tercihlerini, inançlarım, düşüncelerini, hür ve bağımsız düşünme
yeteneğine demir perde yapmayan, kendisini, emanet edilen
körpe beyinlere hür ve bağımsız düşünmenin, hür ve bağımsız
kişilik edinmenin, düşünceye saygının, sorumluluk ve görev
idrakinin yerine, kendi düşüncesini, kendi tercih ve inancını
aşılamaya kalkmayan yetiştiricilerin yetiştirilmesi anlamında
anlıyorum.
Bu teşebbüs, devletin ve insanlarımızın geleceği için
çalışmaktır, daha iyi bir nesil yetiştirmeye çalışmaktır. Tüm
öğretmeni kapsayan bu çalışçıa, belki zor görülür; ama
imkânsız da değildir. İlerisi için sabır göstermek zorundayız.
Türkiye Devleti ve yeni Hükümetinin, artık bütün varlığı
ile Millî Eğitim meselelerine eğileceğine yürekten inanıyorum.
1739 sayılı Temel Eğitim Kanununda, öğretmenliğin özel
bir ihtisas mesleği olduğu belirtilmişse de, bu gerçeği her kesimin
kabul etmiş olduğuna inanıyorum.
Öğretmenliği, her yüksek tahsil yapmış olanın yapacağı iş
olarak kabul etmeliyiz. İyi fizik mühendisi, iyi kimya mühendisi
olabilirsiniz; ama öğretmen olamazsınız.
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Bugün eğitim yöneticileri arasmda yönetim, araştırma ve
organizasyon ilmine vakıf olanların sayısı yok denecek kadar da
azdır.
BAŞKAN- Lütfen toparlayın efendim.
ÖM ER LÜ TFÜ T A ŞT A N O Ğ L U - Millî Eğitim
Bakanlığı'mn, eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği hususunun
artık bir zaruret olduğunu fark edip bunu, Şûraya getirmesi çok
sevindiricidir.
Şûra dan çıkacak görüşler istikâmetinde, eğitimciler
arasından kıdem, yetenek, başan, tecrübe esasım şart koşarak
eğitim akademisinde, eğitim fakültelerinde eğitim yöneticiliği
yetiştirilmesi, bunların eğitim kurumlanmn başına gönderilmesi
eğitimde başan grafiğini mutlaka yükseltecek; aynı zamanda,
yönetici tayinindeki haksızlıklan, adaletsizliği de ortadan
kaldıracaktır.
Okul öncesi eğitimi ayn bir önem taşımaktadır.
BAŞKAN- Sayın Taştanoğlu, okul öncesi eğitimi öğleden
sonra tartışılacak efendim, lütfen toparlayınız.
ÖMER LÜTFÜ TAŞTANOĞLU- Müsaade ederseniz,
birkaç cümlem kaldı efendim.
Okul öncesi eğitimi ayrı bir önem taşımaktadır.
Çocuklann ancak yüzde 10’unun Okul Öncesi Eğitimi gördüğü
istatistiklerde belirtilmektedir.
Okul öncesi eğitiminin, çocuğun gelecekteki eğitim hayatı
ve kişilik gelişim i açısından büyük önem taşıdığı
unutulmamalıdır.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne ve İlköğretim
Genel Müdürlüğüne bağlı fizikî kapasite durumu müsait...
(Alkışlar) Sabnmzı taşırmayacağım efendim.
Şimdi, benden önceki Sayın bakanlardan önceki
konuşmacı gibi, ben de "atlıyorum" diyeyim artık, başka çarem
kalmadı.
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Efendim, sözlerime o hâlde Sokrat'ın bir sözüyle son
vermek istiyorum: "Hâkimin fazileti doğruyu görmekte, hatipin
fazileti doğruyu söylemektedir."
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN- Efendim, çok teşekkür ederiz.
Sayın Biren, buyurun efendim.
CEZMİ BİREN- Sayın Bakanlarım, değerli Şûra' üyeleri;
bu, çok güzel bir rapor; Başkanını ve raporu meydana getiren
arkadaşlarımı tebrik ederim.
Ancak, bu raporun ömrü ne kadardır? Rapor öneri
mahiyetinde; fakat, Millî Eğitim'de büyük bir değişiklik bahis
konusu, mevzu. Bu büyük değişiklik, biraz evvel birçok
milletvekili ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi, mahâllî
idarelerin takviyesi, güçlenmesi, bu meyanda da eğitimin mahâllî
idarelere tevdiî gibi bir konu.
O zaman bu raporun hiçbir kıymeti kalmaz. Bu,
bambaşka bir şey. Bu hassas mevzuda Millî Eğitim Bakanımız
ve camiasının gerekli itinayı göstereceği ve hükümetimize ışık
tutacağı ümidindeyim.
Biraz evvel Hamdullah Suhpi'ler de konuştular, onlardan
sonra konuşm ak zor. Ancak, ben size Ispartalıların
"Lakonizm’inden" misaller vereceğim, yani muhtasar, kısa
konuşma, özlü konuşma.
Eğitimde istikrar esastır. Her değişim ileriye götürmez,
sevk ve idare tecezzi kabul etmez. İki bakanlıkta "millî" ön eki
vardır. Millî Eğitim bakanlarının seçiminde maarif nazırlan ve
merhum Mustafa Necati'den sonra gelen bakanlardan hepsi
zamanının en güçlü devlet adamlandır; bugünküler dahil. Bunu
iftiharla söyleyebilirim.
Ö ğretm enlik, yalnız öğretm en okulu ve eğitim
fakültelerinden mezun olmakla elde edilmez. Ben kendi mensubu
olduğum Silahlı Kuvvetlerle ilgili olarak söyleyeyim; her subay,
her astsubay bir öğretmendir, öğretmen vasıfı olmalıdır, eksikse
tamamlanır.
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Aynı şekilde, memleketimizin yetiştirdiği kıymetli
sanatkârlar, kıymetli ustalar, kalfalar, bunların hepsi birer
öğretmendir. Belki bazılarının hitabeti yoktur; ama becerisi
vardır, sanatı vardır. Bu bakımdan öğretmenliği, 500 binlik
mahdut bir zümreye değil, hiç olmazsa bir 15 milyonluk kütleye
al ahm.
Biraz evvel belirttiğim bakanlarla ilgili sözlerim yanlış
tefsir edilmesin. Çünkü, diğer bakanlıklarda şöyle bakanlar
zamanla gelmiştir. Bakan demiştir ki, "Yahu, siz hademe için
orta tahsil mecburiyti arıyorsunuz, benim ilkokul diplomam yok"
demiştir.
Arz ederim, saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Birene teşekkür ederim. Kendileri,
benim Ulaştırma Bakam iken genel müdürlüğümü yapmışlardı.
Sonradan da Millî Eğitim Müsteşarlığı görevine geldiler.
Konuşmaları için çok teşekkür ediyorum.
Şim di, yine eski arkadaşım , birlikte D em irel
Hükümetlerinde çalıştık, eski Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ali
Nail Erdem, buyurun. (Alkışlar)
ALİ NAİLİ ERDEM- Sayın Başkan, Başkanlık Divam,
saygıdeğer üyeler; gerçekte ben sizleri dinlemeye geldim. Zarımızı
almamaya itina ederek düşüncelerimi kısaca ifade etmek
istiyorum.
Ben fevkalâde belâlı bir devrede Bakanlık yaptım.
Çocuklar akşam üstleri gelirler, Bakanlığımızı taşlarlardı.
Kapının önünde çocuklar alkış yerine, yuha seslerinden mutlu
olurlardı.
Seneler geçti, o çocuklar büyüdü. Ben bu delikanlılarla
birçok yerde karşılaştım. Beni dinledikleri zaman üzüntülerini
beyan ettiler, elimi öptüler.
Bizim anlatmak istediğimiz şey; dünyanın neresinde
olursa olsun, itilip kakılmayan, hor görülmeyen bir insan
muamelesi görsün vatandaşımız. Yapmak istediğimiz kavga o
idi
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Tam o kavgayı yaparken, zaman dardı ve onun içerisinde
de öğretmenler; ne yapayım ki doğru, işte Galilenin dediği gibi,
işte ne yapayım ki doğru, politize olmuşlardı.
Ben okullarda mezuniyetlere gidiyordum; Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, diyordum çıt çıkmıyordu, "Fatih Sultan Mehmet
Han" diyordum, alkışlarla gök kubbe inliyordu.
Bir başka okula gidiyordum; "Fatih Sultan Mehmet Han"
diyordum, hiç ses yok, "Atatürk" diyordum yer yerinden
oynuyordu.
Bir başka okula gidiyordum; ne "Fatih Sultan Mehmet
Han" dediğim zaman, ne "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dediğim
zaman çıt çıkmıyordu.
Okullara gidiyordum, öğretmenleri dinliyordum. Saygıdeğer
müdürlerimizin bir kısmı bana şöyle konuşuyordu: "Bu sırada
oturanlar sağcılar, bu sırada oturan solcular."
Derslere giriyordum. Derslerde saygıdeğer öğretmenleri
dinliyordum. Bazı sayın parti genel başkanlannın o günkü
öykülerini anlatıyorlardı. Soruyordum, "Buradaki tüm siyasî
parti liderlerinin günlük yaşamlarından örnekler veriyor
musunuz?" Hayır.
Bir başka okula gidiyordum. Orada sadece ve yalmzca bir
tek genel başkanın kitapları satılıyordu. Soruyordum, "Diğer
siyasî parti genel başkanlannın da kitaplan var; eğer satılmak
gerekiyorsa, niçin onlan satmıyorsunuz?" "Bilmiyoruz efendim"
diyorlardı.
Böyle bir ortam.
Bu ortamın içerisinde bir şey yapmaya çalıştım.
Öğretmen camiası bir bütündür, Türkiye bir bütündür.
Biraz evvel bir arkadaşım çok değişik hitaplar da bulundu.
Ondan rahatsız oldum. Acaba 1919un 19 M ayısında yola
çıkanlar, acaba Cumhuriyet i kuranlar, acaba Mustafa
Necati'ler, acaba Haşan Ali Yücel'ler, acaba Tevfik İleriler,
bunlar hep kul köle bir eğitimin mi mensuplanydı? (Alkışlar)
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Şöyle söylenebilir: Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller
yetiştirilmesi Cum huriyet’in esası; ama, bunu yeterince
uyguladık diyemeyiz. Derseniz, doğruluğu tartışılabilir. Ama kul
köle, bu sistem, bu eğitim kul köle yetiştiriyor derseniz, o zaman
size sorarım: Siz ne kadar kölesiniz? Kul musunuz, köle misiniz?
(Alkışlar)
Cumhuriyet'le, döğüşe döğüşe, vatan parçasını her şeyin
üzerinde aziz kabul ederek, yamnda can-ı azizlerin terk-i dünya
edip şehadet şerbetini içmesini göre göre 9 Eylüle varılmıştır.
Varılan hedefin içerisinde Gazi M ustafa Kemal
Atatürk'ün, Sayın Bakanın ilk konuşmasında belirttikleri gibi,
yaptığı ilk iki önemli, fevkalade önemli toplântı var. Birisi
ekonomi, birisi eğitim.
Şimdi gelelim, bu yönetici kadronun içerisinde bir şeyin
altım çizelim.
Eskilerin Talim Terbiye dediği, "muallim'' kelimesinde
toplanan, şimdi de öğretmen deyip eğitim ve öğretmenin,
eğitimin ve öğretimin öğretmende toplandığı sistemin içerisinde
bir şeyin altım birlikte çizelim: Ne yalmz aklı besleyen düşünce
tarzı, ne sadece gönlü doyuran inanç tarzı, ayrı ayn bir insamn
temel sorunudur. Öyleyse, akıl kadar gönül, gönül kadar akıl
bizim eğitimimizi beslemelidir. Dünyada da bir başka türlüsü
yoktur.
Eğer, sadece imana hitap eden, inancı pekleştiren bir
eğitim sistemini övdüyseniz, aklı bir tarafa ittiniz demektir.
Yalnız akla bilgi birikimlerini veriyor, inana unutuyorsanız, o
zaman tek kanatlı bir kuşu uçurmaya çalışıyorsunuz demektir.
Tek kanatlı kuş uçmaz. (Alkışlar)
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, benim Grup
Başkan Vekilliğim zamanında -nur içinde yatsın- Millî Eğitim
Bakanı Orhan Dengiz'in ve Sayın Eğitim Komisyonu Başkanı
Mehmet Yardıma üçlüsüyle üzerinde durduğumuz bir kanundur.
1973’te üzerinde çalıştığımız bu kanunun amaa; dünyanın
neresinde olursa olsun, özgür insanı, kendi aklıyla düşünen
inşam, kendi toprağıyla yaşayan inşam yetiştirmektir.
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Bu insan, annesi, babası, nüfus kayıtlarında Türk olup
olmaması önemli değil, Türk anne-babadan da dünyaya gelmesi
önemli değil; ama, bir gün yolu İstanbul'a düşer, Sultan
Ahmet’ten geçerse, ama bir gün Burhan Çaçanı duyduğu zaman
üzerinde bir şeyler hissederse, bir gün bizim içimizden bir
parçayı, Itri'yi dinlediği zaman, Ahmet Rasimle duygulanabiliyor
ve ağlayabiliyorsa, onun kan rabıtasına bakmayarak, "O
bizdendir" demeyi bekliyorduk.
Ve istedik ki, Paris’in Şanzelize'sinde değil, Berlin'in
birahanesinde de değil, Moskova'nın salonlarında da değil,
Arab'ın hurma bahçelerinde de değil; bizim toprağımızda bu
çocuklarımız yetişsin. (Alkışlar)
Öyleyse, yöneticinin çocuğumuza vereceği şey, bu ülkenin
insanı olmanın mutluluğudur. İnsan, sade insan, mevkisiz,
rütbesiz insan dünyamn neresindeyse o bizim meselemizdir ve
bizim aklımız onunla beraberdir. Ama, dünyanın neresinde bir
Türk varsa, sadece aklımız değil, ruhumuz da onunla beraberdir
duygumuz da onunla beraberdir, kalbimiz de onunla beraberdir.,
(Alkışlar)
Tamburi Cemil'i tanımayacaksın, Yusuf Nalkesen'den
bihaber olacaksın; ama, "Ben, eğitimin en üst kademesinden
diploma aldım"' diyeceksin. Affinızı dilerim, dünyayı idare eden
bütün liderlerle konuştum; sadece ve yalnızca Amerika
Cumhurbaşkanının dışında hepsiyle konuştum.
İtalya'da, kendisini ziyaret ettiğim zaman, Sayın Eğitim
Bakam bana, "Şu kadar yolunuz, şu kadar barajınız var" diye
sormuyordu, "Dante'yi tanıyor musunuz?" diyordu.
Helmuth Kohl Almanya Başbakanı iken, birkaç defa
oturup konuştuğumuz zaman, "Şu kadar demir-çelik üretiyoruz"
demiyordu bana, "Goethe'yi ziyaret ettiniz mi efendim?" diyordu.
Viyana Başbakanı ile muhabbetim sırasında, "Viyana'mn
millî gelir hasılası şudur" demedi, "Viyana Operası'm gezdiniz mi
efendim?" diye soruyordu.
Avam Kamarasına gittiğimiz zaman yıl 1967, "Bana,
Londra'nın millî gelir hasılası şudur" diye sormadılar.
"Shakespeare'i size anlattılar mı acaba? Sizin eğitim
sisteminizde Shakespeare var mı?" diye sordular.
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Bütün bunlardan şunu çıkarmaya çalışıyorum: Bilimin
ortaya koymuş olduğu bütün kademelerin hepsini birleştirirsiniz,
parlak bir diplomaya da sahip olabilirsiniz; ama, Ömer
Seyfettin'den nasibinizi almamışsanız, ama Orhan Veli'yi
bilmiyorsanız, ama Faruk Nafiz Çamlıbel’den esintiniz yoksa,
ama Mehmet Akif ile birlikte yeni baştan yaşama felsefesini
içinde duymuyorsanız; sizin o diplomamz hiçbir anlam ifade
etmiyor. (Alkışlar)
Öyleyse, eğitimin yönetimi oldukça önemli, İkinci Dünya
Savaşı, Avrupa'ya çıkartma, Normandiya vb. Komutan
aranıyor. Eiesenhower. Eisenhower'e, "Size bu komutanlığı
vereceğiz, yalnız bir noktada endişemiz var. Yazınızda, bize göre,
bizi tereddüte sevk eden bir kan bağı var'" dediği zaman verdiği
cevap şu: "Ben, Amerika için varım. Benim yüreğimin bütünü
Amerika için çarpar."
Yoksa, ben, "Yüreğimin yansı Moskova'da çarpar"
diyenlerle beraber değilim." (Alkışlar) Yüreğimin yansı her
zaman Atina'da kurşuna dizilenlerle beraber değildir. Ben,
yüreğinin bütünü Ankara için çarpanlarla beraber olduğumu
anlatmaya çalışıyorum. (Alkışlar).
Elbette ki yönlendirici, elbette ki yönetici, elbette ki seçim;
ne güzel şey bunlar. Demokrasisiz seçim olur mu, seçimsiz
demokrasi olur mu, mümkün mü? Kim bunun karşısına
çıkabilir?
Ama geliniz, gerçeklere bakalım. Atatürkçü düşünceyi
ortaya koyanlar, Türkiye gerçeğini hep, gerçi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü dikkate bütün -İsterseniz ihtilaf deyin,
isterseniz devrim deyin, ne yakıştınyorsanız onu söyleyin- hepsi
Türkiye gerçeğini dikkate alarak, zamanlamasını yaparak
oluşturmuşlardır.
Siz bir imar plânını yerel yönetimlere verdiniz. Ne çıktı
karşınıza? Bırakınız eğitimi, eğitimi söylemiyorum; imar
plâmnda; verdiğiniz imar plânının neticesinde ne çıktı karşınıza,
hangi tablo çıktı?
Ha, bir gün... Burada laf üretilmiyor. Bunlar gökkubbede
şada olarak kalmaz, bunlar bir gün işleme konur; bir gün onu
teyit edebilirsiniz.
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Ama, o noktaya geldiğimiz zaman bir şeyin altını da
birlikte çizelim.
12 Eylül sonrası, bazı öğretmen derneği başkan ve
yöneticileriyle Yabancı Diller Yüksek Okulunda gözetim altına
alındığımızda, bu beyefendilerle bendeniz aym odada yattım,
kalktım. Yani, beni beş sene evvel taşlayanlar ya da
taşlatanlarla aym odada yattık.
O beyefendilerle konuştuğumuz zaman kendilerine şunları
hatırlattım: Söyler misiniz, yaptığınız kavga neydi? Neyin
kavgasını yapıyordunuz^ siz? Özgür insamn mı; ben de onun
kavgasını yapıyordum. Âdil devlet mi; ben de onun kavgasını
yapıyordum.
Ama, çok güzel söyledi demin Avni arkadaşım; Kim size
söyledi, ne zamandan beri özgürlüğü yok etme hürriyeti var? Ne
zamandan beri var? Devleti yok etme hürriyeti ne zamandan
beri var? Toplumun millî, manevî değerlerini yok etme özgürlüğü,
nerede var?
Ha, o zaman geliniz bir şeyin altını çizelim. Öğretmen,
elbette ki değişik siyasî kanaatlann sahibi olacaktır, bundan
daha güzel bir şey de olamaz. Elbette ki, Türkiye ile ilgili, dünya
ile ilgili sorunlara çözüm aramaya mecburdur, düşünen adamın
da ilk görevi budur ve öğretmen de odur.
Ama, geliniz bir şeyin altını çizelim: Öğretmen, önce
öğretmendir.
Politik düşüncelerini, belli bir siyasî partiye niyetlerini,
sempatilerini okula girerken portmantoya asmaya mecburdur.
(Alkışlar)
Yapmadığınız zaman, paramparça yaparsınız. Ben
yaşayarak geliyorum o günleri.
Önce öğretmen... Ali Naili'yi alkışlayanlar vardır,
yuhâlayanlar vardır. Bir kısmına göre makbul adamdır, bir
kısmına göre katli vacip adamdır, mümkün. Ama, öğretmen
sımfta tarafsız olmalı. Öğretmen sımfta politik düşüncelerinden
soyutlanmalı. Öğretmen sınıfta sempati duyduğu parti genel
başkanma ait olan sevgilerini okulun kapısında, içinde, mahfuz
bir yerde muhafaza etmeye mecburdur.
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Onu yapmadığımız takdirde, (A) partisine mensup, (B)
partisine mensup, (C) partisine mensup, (D) partisine mensup
sayın öğretmenler kadrosu benim yaşadığım dönemdeki gibi bir
tefrikanın içinde olur.
Tefrika, Osmanlı’yı kurtarmadı. Ne İslama hareketler, ne
Ağaoğlu'nun Türkçü hareketleri, ne Doktor Abdullah Cevdet’in
bütünüyle batılaşma hareketleri tefrikayı ortadan kaldıramadı
ve Osmanlı çöktü.
Öyleyse, öğretmenlerin ülke bütünlüğünde, milletin
bölünmezliğinde, demokratik parlamenter nizamın devamında
bir ve beraber olmaları lâzımdır.
A yn ekonomik görüşlerin olması kadar tabiî bir şey
yoktur. Ama, ülkenin bütünlüğünde -affını zı dilerim- hiçbir başka
türlüsünü de düşünemem.
Acaba, bir Fransız'a "Daha küçük bir Fransa’ya razı
mısınız?'' diyebilir misiniz? Bırakın onu, doğu ülkelerinden
herhangi birisinde, "Parlamentosuz bir şehir, bir ülke düşünebilir
misiniz?" Hayır.
Eğer Türkiye, her şeye rağmen büyük gelişme sanalanmn
içinde olan Türkiye, eğer bir noktalara gelmişse, onda hep
birlikteyiz. Dünyamız güzelse bunda beraber, dünya çirkinse
gene burada beraberiz.
öyleyse, suçu, hataları, kendimizi soyutlayıp bir
başkalarına yığmanın, sanıyorum ki eğitimde yeri yoktur.
Doğruyu, o Amerikan filmlerinde seyrediyoruz, jürinin
karşısında şahit konuşuyor; "Gerçeği, yalnız gerçeği ve gerçeğin
tamamım söyleyeceğime..." deniyor.
Şimdi geliniz bu lafın altını çizelim. Eğer hedef oysa,
kimseye kul köle demeden, o laflardan tenzih ederek benim aziz
insanımı; daha özgür, düşündüğünü daha doğrudan söyleyecek
insanları yetiştirmek hepimizin görevi diyorsak, onu birlikte
yapalım.
Başbakana rağmen fikrini söyleyebilen bakan, bakana
rağmen fikrini söyleyebilen müsteşar, öğretmenine rağmen
fikrini söyleyebilen öğrenci, babasının karşısına geçip kendi

düşüncesini söyleyebilen çocuk; bunlan yapabiliyorsak, bunun
kavgasını birlikte yapalım.
Ama, siz bunların hepsini görmemezlikten gelip de, sadece
ve yalnızca bu sisteme "kul köle yetiştiriyor" derseniz, büyük bir
bühtanda bulunursunuz.
Bakın, şu anda dışarıda -eğer rakam bende yanlışsa
bağışlayın- 10 bin tane beyinimiz var. 10 bin beyinin hepsi
yükseköğrenim yapıyor; daha doğrusu, yükseköğrenim dışında
master çalışması yapıyor. 10 bin tane ışık, hepsi Türkiye’ye
dönecek, 10 bin tane beyin...
Hani, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi'nin duvarında yazılı olan "Hayatta en hakikî
mürşit ilimdir" var ya, işte o ilmin mensupları Türkiye'de
olacaktır. Nasıl gittiler o çocuklar? Nereden ithâl ettik biz onlan;
siz yetiştirmediniz mi? Sizin yetiştirdiğiniz evlatlarımız değil mi
bunlar?
Var efendim, sıkıntılarımız var; ama, çok güzel şeyler de
var canım. Siz bu sıralarda oturuyorsunuz, ben sizlere
bakıyorum.
Bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, Sayın
Eşrefoğlu, "Eğitim öğretim paralı olmalıdır" dedi. Çok kafamı
karıştırdı, çok üzerinde durduğum bir konudur.
Hollanda'da kızım çalışıyor. Torunum annesinin yanında
okuyor. Hollanda'da eğitim paralı değil. Ama bir şey söyleyeyim;
Hollanda'da kişi başına düşen millî gelir 24 bin dolar, bizim 8
katımız.
Şimdi bir sual sormam lâzım: Bizim 8 katımız zenginliğe
sahip olan Hollanda'da eğitim paralı olmuyor, biz - affeder sinizhenüz 3000 doları yakaladık, yakalamadık kavgasını yapıyoruz,
ki yakalayamadık, kimine göre yakaladık. Genelde 10 milyonluk
insan şu anda Etyopya seviyesinde yaşıyor Türkiye'de; bu
durumda nasıl olur bu? 10 milyon insan Hindistan seviyesinde
yaşıyor.
Türkiye'de paralı eğitimi yapabilmeniz için, ekmeği suyla
bölüşen insanı o noktadan kurtarm aya m ecbursunuz.
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Kurtaramadığınız sürece eğitimi paralı yapamazsımz. Keşke,
keşke bizim fertlerimizin hepsi o noktaya gelse.
Öyleyse, geliniz gerçekçi olalım, Anadolu gerçeğini gözden
uzak tutmadan yaşayalım. Siz, Anadolu gerçeğinin içinde
yaşayan adamlarsınız, biz Ankara'da yaşıyoruz. Siz çok uzak
yerlerde yaşıyor, o gerçeği bizden daha iyi görüyorsunuz.
Öyleyse, sözümü şöyle topluyorum: Eğer demokrasi
olmasa idi bu salonda bu kadar rahat konuşulmazdı, demek ki
demokrasi var.
Ama bir şeyin altım da hep birlikte çizelim: Örgütler, evet,
beraberiz; örgütler olmalıdır. Örgütlenmeye mani olan hükümler
kaldırılmalıdır, doğru; hiç bunun bir başka türlüsü yok.
Eğer dem okrasiyi pekleştirm ek, kuvvetlendirm ek
istiyorsak, bir başka şey daha var; siyasetçilerden şikâyetçi
olmakta devam ediniz. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Demokrasi
isteyin. Bunun başka hiç yolu yok, demokrasi olmalıdır.
Acaba nasıl yapacağız? 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu,
demokrasi terbiyesi...
Affedersiniz, elim izi vicdanım ıza koyup başım ızı
yastığımıza koyduğumuz zaman, "Ne kadar demokratız?"
sualini kendi kendimize soralım. Evde ne kadar demokratız?"
Yolda yürürken ne kadar demokratız? Alış veriş yaparken ne
kadar demokratız? Otobüse binerken ne kadar demokratız?
Lütfen bunlan bir soralım, ne cevap alacağız her birimiz; ayn
ayn zor mu? Demokrasiye kolay girilir, tıpkı İslam'da olduğu
gibi; ama demokrasiye layık olarak yaşamak -tıpkı İslam'daki
gibi- zordur. Girmek kolay, layık olarak yaşamak zordur.
Öyleyse yapılacak kavga bellidir; Türkiye'nin meselesi
bana göre ne dövizdir, ne enflasyondur, ne bütçe açığıdır. Eğitim,
insan, yine eğitim, yine insan... Türkiye'nin bir numaralı meselesi
budur. Bunu da sizler, bu yöneticilerle çözecek yetenektesiniz,
inançta siniz.
Ben bu inancınıza saygı duyarak hepinizi selamlıyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Ali Nail Erdeme teşekkür ediyorum.
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Değerli arkadaşlarım, 12 kişi...
BİR UYE- Sayın Bakamm müsaade eder misiniz, Ali Nail
Beye bir şey sormak istiyorum?..
B A ŞK A N - Sonra, sonra... Şimdi değerli arkadaşlar,
önümüzdeki gündemin konusu; Sayın Ali Nail Erdem hatırlarlar
ki, 1969’da plân ilkeleri arasında, "Yükseköğrenim paralı
olmalıdır" diye bir cümle vardır; ama, neler çektik. Ben Gümrük
Tekel Bakam ydım o zaman.
Seçim sath-ı mâilinde konuşmalar yapıyoruz. Karşımıza
gençler çıkıyor, haykırıyorlar; "Olamaz" "canım, böyle bir şey
yok", diyoruz. Sonra baktık gördük ki, Beş Yıllık Plânda bu ilke
konmuş, nasılsa girmiş. O zaman büyük itirazlar vardı.
Ama şimdi, Sayın Eşrefoğlu'nun dile getirdiği konu rahatça
tartışılabilmelidir. Çoğu kişiler bizden, bu Anadolu liselerinden
çıkıyor daha çok, basın mensuplan sol görüşlü, sağ görüşlü,
hangi görüşlü olursa olsun, "Niye Anadolu liselerini paralı
y a p m ıy o r s u n u z ? ",
"Y ü k s e k ö ğ r e n im i
n iy e
p a ra lı
yapmıyorsunuz?" diyorlar. Ben de diyorum ki, "Bunu mütalaa
edeceğiz, çalışıyoruz; ama, sosyal devlet ilkesi bundan zarar
görmesin, fakire gene devlet şarj yapmaya devam etsin, varlıklı
da yine şarj etmeye devam etsin; ama, verebilen versin" diyoruz.
Değerli arkadaşlarım, tabiî karşılıklı fikirlerle; hakikate bir
noktadan sonra ulaşacağız. Paralı mı olsun, olmasın mı? Tabiî
bunlar iyice tartışılarak, memleket gerçekleri ne ise, bir noktaya
varacağız. O ayn konudur.
BAŞKAN -Sözlerim anlaşıldı sanıyorum. Sosyal devlet
ilkesi bundan zarar görmeyecek; tamam mı?..
Şimdi değerli arkadaşlarım, tabiî, bu, günümüzün konusu
ama ayn bir konumuz olacak.
Bugünkü konumuz; eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği,
ondan sonra okul öncesi eğitim.
Birinci konuda, gündemimizin birinci konusunda 12
arkadaşımız konuştu, daha 28 arkadaşımız da sırada bekliyor.
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Arkadaşlarım eğer bize yardımcı olmak için -feragat
edenler ayrı- yazılı olarak fikirlerini takdim ederlerse,
lütfederlerse gerçekten büyük memnuniyet duyacağız.
Öğleden sonra bu konuya devam edeceğiz; ondan sonra da
Okul Öncesi Eğitimi raporlarım inceleyeceğiz.
Yemek arası vereceğiz. 14.15’te toplanmak üzere
oturumu kapıyorum.
Teşekkür ederim.
...Müfettişlik meselesi sistemimizde uzmanlaşmaya doğru
yol almıştır. 1838'den sonra, 1846'da, 1908’de, 1920'de, 1925’te,
1926'da ve sonraları bu konuyla ilgili yönetmelikler çıkarılmış,
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu yönetmeliklerin ve düzenlemelerin ihtiva ettiği,
müfettişliğin bir uzmanlık alam olduğu noktasındadır. Nitekim,
1980'e kadar da Millî Eğitim Bakanlığı bu konuyu, özellikle sınıf
öğretmenliğinden ve branş öğretmenliğinden titizce seçerek
yetiştirilmek üzere, hazırladığı plân ve programlara göre
oluşturmuştur..
O güne kadar yapılan işlemlerde elbette eksiklikler
olmuştur, biz onlan söz konusu etmeyeceğiz, sadece şunu söz
konusu edeceğim.
Bilindiği gibi, 1985'ten sonra eğitim fakültülerinde eğitim
yöneticilği ve deneticliği diye bir bölüm açılmıştır. Bu bölümde,
özellikle bu konu ilgili müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
öngörülmektedir. Eğitim fakültelerimizin hemen büyük bir
kısmında bu bölümler faaliyettedir.
BAŞKANVEKELİ- Sayın Tosun, bir dakikanız var, lütfen
zamana uyunuz.
TOSUN- Peki efendim, oldu.
Şimdi, buna rağmen Millî Eğitim Bakanlığı tarafından şu
anda yapılan bir imtihanla 2000'in üzerinde müfettiş yardıma sı
alınmıştır. Böylece, müfettişlikte çalışması icap eden, belirli bir
branştan ve belirli bir okuldan geçmesi icap eden bu öğrencilerin
yolu kesilmiştir. Benim arz etmek istediğim, branş esas
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olduğuna göre, okul da esas olduğuna göre, disiplin esas olduğuna
göre Şûra' dokümanları bu yönde önümüzü açtığına göre, acaba
Millî Eğitim Bakanlığı bu uygulamaya niçin girmiştir? Benim
demek istediğim, öğrencilerin yolunun kesilmemesidir. Nitekim,
öğren ciler bu konuda değişik tarihlerde D anıştay'a
başvurmuşlar, şu anda elimde dosya numaralan olan altı dava
açılmıştır. Öyleyse, bu haksızlığı bir an önce önlemek lâzımdır.
Altı aylık bir kurstan sonra, yetiştirilecek bir müfettişle, üç yıllık
veya beş yıllık bir öğretmenlikten sonra seçimle fakültelerin
.yönetim ve denetim bölümlerine giren öğrencilerin aynı
tutulmaması gerekir. Bu bir haksızlıktır. Bunun mutlaka
önlenmesi lâzım veya buna bir çare düşünülmesi lâzım bu
Şûra'da. Ben bunu arz etmek istiyorum. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Çok teşekkür ederiz efendim.
Sayın Mustafa Çoşkun.
M U ST A F A C O ŞK U N - Sayın Divan, değerli üye
arkadaşlarım; ben raporun mahiyetindeki üç konuyu üç dakika
içerisinde sizlere arz edeceğim.
Birincisi şu: Birincisi komisyonumuzun (a) maddesi
içcesinde ele aldığı, "Millî Eğitimde Teşkilâtlanma" genel başlığı
içinde bir. maddenin (c) bendinde şöyle bir ifade kullanmıştır:
"Sekiz yıllık mecburî ilköğretimin gerçekleştirilmesi için
ortaöğrenim bünyesindeki ortaokulların ilköğretim genel
müdürlüğü bünyesine bir an önce aktarılması gerekmektedir."
Hâlbuki, bu esas, bu düşünce, geçen sene 92 yılının Mayıs
ayında yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtlanma ve
Görevleri Hakkmdaki 3297 sayılı Kanunla hâlledilmiştir.
Bu Kanunun 11. maddesi, bünyesinde ortaokul bulunan
genel ve meslekî liseleri, kendi bağlı oldukları genel müdürlüklere
bağlamıştır ve klasik liselerde de yavaş yavaş, tedricen bir
uygulama ile ortaokullar kaldırılmakta, sadece o binada liseler
bırakılmaktadır. Anadolu Liseleri ile İmam Hatip Liseleri
kaldırılabilir. Bu okullar da ise öğretim birliği, özellikle de İmam
Hatip liselerinde eğitim ve öğretimin devamı göz önünde
bulundurulursa, bünyelerinde kalan ortaokulların, bağlı olduğu
genel müdürlüklerde kalması daha uygun olacaktır. Ben bu
maddenin şu şekilde değişitirilmesini arz ediyorum.
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BAŞK A N VE K İLİ- Sayın Coşkun, fikirlerinizi yazılı
olarak veriniz.
MUSTAFA COŞKUN- Yazılı olarak bunu vereceğim
efendim. Onu tekrar sunmayacağım.
İlk husus; idarecilerin seçimle gelmesini bir idareci olarak
ben mahzurlu görüyorum, içinde yaşayan bir insan olarak. Şu
anda seçimdeyim. İdarecilerin atama fonksiyonları var;
yönetimde onlar bile şu anda rahatsız edilmekte, kulis
yapılmakta, "koruma derneği başkamna söyleyim de falanca
göreve, beni idare etsinler" gibi, birtakım oyunlara -affedersinizgirilmektedir. Onun için seçimle idareci atanması içine girecek
olursak, okullarımızda, ta ilköğretime kadar, ilkokula kadar
siyaseti karıştırmış oluruz diye endişe ederim. Onun için seçimle
gelen idareci olarak, bunun içinde yetişen bir insan olarak arzu
etmiyorum, talep etmiyorum.
Üçüncü husus da şu idi efendim: Bağımsızlığına kavuşan
kardeş cumhuriyetlere öğretmenler gönderiyoruz. Millî-manevî
değerlerini öğreterek, onların da bir millet hâline gelmesini arzu
ediyoruz, bunun yapılmasını görev telakki ediyorum. Oraya
gönderdiğimiz öğretmenlerimizin maddî imkânlarının Avrupa'ya
gönderdiğimiz öğretmenlerle eşit seviyeye getirilmesini ve
özellikle seçilmesini arzu ediyorum.
Arz ederim. Teşekkür Ederim.(Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Sayın Mustafa Özdemir...
Süreniz üç dakika efendim. Genel kurul karan; bunu
uygulamak mecburiyetindeyim. Bütün konuşmacılara tekrar
hatırlatıyorum.
Teşekkür ederim.
MUSTAFA ÖZDEMİR- Sayın Kurul Başkanı, değerli
kurul üyeleri; ben, sadece bir teklifte bulunacağım.
Kendim, öğretim üyesiyim. O bakımdan, bir konuda
ifadede bulunan birisine kısaca cevap vermek istiyorum.
Öğretim Üyeleri Derneği adına konuştular; acaba kaç
kişiler? Bunu önce sormak istiyorum.

İkinci olarak, Türkiye'de 10 bin civarında öğretim üyesi
vardır; doçent, profesör ve yardımcı doçent. Bu 'arkadaşlarımızın
100 kadar bile olmadıklarını tahmin ediyorum. Bizim adımıza
ahkâm kesemezler. Bunu belirtmek istiyorum.
Şimdi, teklifime geliyorum.
Sayın üyeler ve sayın yetkililer, burada özellikle Millî
Eğitim Bakanlığı'mn merkez teşkilâtıylı ilgili bölümde, Yüksek
Öğretim K uruluyla Millî Eğitim Bakanlığının arasındaki
münasebetlerin bazı bakımlardan zayıf olduğunu söylediler. Ben
hiç olmadığım söyleyeceğim. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ve
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ile bazı şahsî
ilişkilerim iz mevcuttur. Bunun dışında bürokratik olarak
birtakım yazılar yazılmaktadır. Ancak koordinasyon mevcut
değildir ve Millî Eğitim Şûra'sı'nın, özellikle merkez teşkilâtı
metnine, buradaki raporların metnine bir "Öğretmen Yetiştirme
K oordinasyon K u ru lu 'n u n eklenm esini istiyorum . Bu
koordinasyon kurulunun bir kısım üyeleri eğitim fakültelerimizin
dekanlarından seçilmelidir. Diğer üyeler ise, meselâ Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitmi Genel Müdürü arkadaşımız doğal üye
olabilir. Bazı bakanlık üst yetkililerinden ve Sayın Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanımız Dr. Yusuf Ekinci Bey veyahut da
Talim ve Terbiye Kurulu ndan başka yetkililer olabilirler. Bunun
daimî bir komisyon olması lâzımdır. Senede bir defa toplanması
gerekmektedir en azından.
Çünkü biz M illî Eğitim B a k a n lığ ın a öğretm en
yetiştiriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının isteklerini göz önünde
bulundurm ak zorundayız. Bazı konuşm acılar, Yüksek
Öğretimden öğretmen yetiştiren müesseselerin alınmasını
istediler. Ben buna karşıyım. Lisans düzeyinde bilim verilmesi
lâzımdır. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonun daha
sıkı şekilde yapılması yerindedir.
Millî Eğitim Bakanlığı bize bu hususlarda bilgi verirse
veya istekte bulunursa, veyahut da bize bu hususlarda bilimsel
bilgiler aktarırsa programlarımıza bu bilgileri koyarak, o
paralelde öğretmen yetiştiririz.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Ben de teşekkür ederim.
Sayın Fethi Örer... Yok mu?
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Sayın Şuayip Özcan... (Alkışlar)
ŞUAYİP ÖZCAN- Sayın Başkan, sayın üyeler, Türk
Eğitim-Sen adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği konusunda Şûra
kararlan hâline getirmek üzere birçok karar taslağı Genel Kurul
gündem inde bulunm aktadır. M uhtem elen ufak tefek
değişikliklerle bunlann hepsi Şûra' kararlanna dönüşecektir.
Ama, Türk Millî eğitimi bunlardan ne kazanacaktır?
Genel Kurul a sunulan teklifleri bir başka açıdan
inceledim. Bu tekliflerin önemli bir bölümü uzmanlarca karara
bağlanması gereken hususlardır. Şûra’, bir uzmanlar toplântısı
olmadığına göre, bu kararlann burada işi ne diye düşünüyoruz.
Bunlan, alan uzmanlan tartışsın. Ama, şimdiye kadar yapılan
bütün şûralarda bu hata yapılmıştır. Bazı kişiler veya
Bakanlığın bazı birimleri kendi görüşlerini Şûra’ kararlan hâline
getirerek güç kazanmak istemektedirler. Bu şekilde oluşan şûra
kararlan da uygulanmamıştır. Keşke bu Şûra'da onlarca karar
yerine bir iki karar olsaydı.
Benim, biri Şûra', biri de temenni karan olmak üzere iki
teklifim var.
Birinci teklifim şu...
B AŞK A N VE K İLİ- Tekliflerinizi yazılı olarak verin,
burada tekrar etmeyin, oya sunalım onlan.
ŞUAYİP ÖZCAN- Peki efendim, tekliflerimi yazılı olarak
sunuyorum.
Biz, Türk Eğitim-Sen olarak, eğitimcilerin, siyasîlerin
baskılanndan kurtulmasını, siyasîlerin değil devletin memuru
olmalannı istiyoruz. (Alkışlar)
Biz, Türk Eğitim -Sen olarak can güvenliğim izin
sağlanmasını, hukukun üstünlüğü ilkesinin yerine getirilmesini
savunuyoruz. Yüzlerce, binlerce arkadaşımız, hukukun
üstünlüğüne uyulmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden sürülmüş
ve zulme tabi tutulmuştur. Bunlann bir an önce düzeltilmesi
teklifinde bulunuyorum.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar)
B A Ş K A N V E K İL İ- Sayın Doğan Yalman, buyurun
efendim.
D O Ğ AN YALM AN- Sayın Şûra' üyeleri, Sayın Divan;
ben söz istememiştim ama, bir yanlışlık oldu, başkasımn yerine
beni çağırdınız gibi geliyor. Fakat...
BAŞKANVEKİLİ- O zaman sizin süreniz bir dakika...
w

DOĞAN YALM AN- Tamam efendim, ben sadece şunu
söylemek isterim: Şûra' dokümanında, Millî Eğitim Bakanlığı
bugüne kadar düzenlemiş olduğu şûraların hiçbirinde yapmadığı
biçimde, sorunları, durumu bütün açıldığıyla sunmuştur.
Burada, şikâyet eden bilim adamlarından ve diğer
katılanlardan bu sorunlara çözüm önerileri getirmesi istenmiştir.
"Ben bunu yapamıyorum" değil, "Ben bunu yapacağım ama,
sizin gösterdiğiniz yolda yapacağım" arzusunu izhar etmiştir.
Bizden istenen, eğitim yöneticileri, rayından çıkmış eğitim
treninin lokomotifinin başmakinistinin özelliklerini, kişilik
özelliklerini, zihinsel özelliklerinden başka sosyal özelliklerini,
meslek nitekliklerinin neler olacağını belirlemektir. İkinci
hazırlıkta da, Şûra' dokümanlarım inceleyen komisyonlarımızda
bunların cevaplan verilmeye çalışılmıştır.
Bir tek dileğim var: Bütün şûralarda birçok güzel kararlar
almıyor. Gerçekten eğitim trenini hedefine götürecek olan
lokomotifin başmakinisti olan eğitim yöneticisinin yetiştirilmesi,
seçilmesi, istihdamı için alınan kararlann, en kısa zamanda bir
komisyon kurularak, nasıl uygulamaya dönüştürebileceği
belirlenmelidir. Onu yaptırmak da, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan,
bu Şûra'yı düzenleyen yetkililerden beklentimiz olacaktır.
Teşekkür ederim.
\

\

BAŞKANVEKİLİ- Ben teşekkür ederim efendim.
Sayın Fevzi Öz, buyurun efendim. Sürenizi dikkate alın
lütfen.
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FEVZİ ÖZ- Sayın Başkanlık Divanı, sayın üyeler, sayın
konuklar; uzunca bir aradan sonra Millî Eğitim Şûra'sı'nm
toplânmasından ve güzel bir organize içerisinde çalışmasından
mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanı, Sayın Talim Terbiye
Kurulumuzu ve tüm ilgilileri de kutluyorum.
Eğitim Yönetiminde Denetim Komisyonu çok güzel bir
rapor hazırlamıştır, kendilerini kutluyorum.
Bu raporun, teftişin bütünleştirilm esi düşüncesini
memnuniyetle karşılıyorum. Ve böylece iki kuruluş arasındaki
aynlık kalkmış olacak ve eğitimi geliştirme hedefi daha iyi bir
şekilde gerçekleştirilecektir.
Model-teftiş anlayışına göre, yakından teftiş ilkesini
gerçekleştirecek bir teşkilâtlanmanın da yapılması gereklidir.
Artık, büyük Türkiye'yi üç büyük ilimizden yönetmek mümkün
değildir. Bunun için tüm illerimizde okul öncesi ve ilköğretim
kurumlannda olduğu gibi, ortaöğretim kurumlanın da teftiş
edecek, yardım ve rehberlikte bulunacak teftiş birimleri
bulunmalıdır.
Bu anlayışa göre, teftiş yönetimi, eğitim için teftiş,
yönetim ve eğitim için bir güç ve kuvvet kaynağı olarak
görülmektedir. Bu kaynağın her zaman eğitim kurumlannın
yakınında olması gerekmektedir.
Temel görevi, öğretmen ve yöneticilere meslekî yardım ve
rehberlik olan müfettişlerin en yeni bilgi ve deneyimle eğitim
öğretim dokümanlanyla teçhiz edilerek öğretim kurumlannın
yakımnda bulunmalan lâzım. Böylece, öğretmenlerin en yakın
ve en yetkili rehberi olmalıdırlar.
Mütfettiş yetiştirme konusunda ise, fevkalade başanlı bir
yöntemimiz vardı. Belirli bir süre öğretmenlik deneyimi
kazananlar, objektif sınavlarla 4 yıllık normal statülü ve burslu
bir öğrenim yaparlar, daha sonra stajyer müfettiş olarak
başanlı olurlar, başanlı olanlar ise müfettişliğe getirilirdi. Tekrar
bu sistemin getirilmesinde çok büyük yararlar görmekteyiz.
Raporda kaydedilen master ve doktora seviyesine
ulaşmak ise çok önemli hedeflerdir.

Şu hususu da önemle belirtmek istiyorum: Ülkemizin
eğitim ve öğretim alanlarının her alanında olduğu gibi, teftiş
alanında da çok önemli bilimsel araştırmalar yapılmış ve çok iyi
uzmanlar yetiştirilmiştir. Bu araştırılmalardan yeterli şekilde
yararlanıldığı ve iyi yetişmiş yetenekli insanlarımız iş başına
getirildiği zaman, Yüce Atatürk'ün gösterdiği eğitim hedeflerine
varacağımıza yürekten inanıyorum.
Bu inançla Sayın Şûra'mıza saygılar sunuyorum.
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ederim.
Sayın.Turgut ER buradalar mı?..
Buyurun efendim.
TURGUT ER:
Sayın Divan, sayın üyeler; 14. Millî Eğitim Şûra'sı'na
taşradan katılmış bir üye olarak bazı görüşlerimi belirtmek
istiyorum.
Millî Eğitim Temel Kanununda ve bu kanuna bağlı olarak
hazırlanan yönetmeliklerde ve yönetm eliklerin açıklayıcı
genelgelerinde hedefler belirlenmiştir. Ne var ki, bu hedefleri
belirleyenler, belirlemiş oldukları hedefleri en çok kendileri ihmal
etmiş, çiğnemişlerdir diyeceğim. Hani, Osmanlıda bir deyim
vardır "Kendi verir talkım, kendi yutar salkımı" hesabı.
Şöyle ki; bir yönetmelik yapılır, yönetmeliğin hükümlerini
uygulayacak yöneticiler, bu yönetmeliği uygulamakta çok
büyük sıkıntılara düşerler. Bu yönetmeliğin uygulanmasında
sıkıntı kaynağı da üst seviyede veya siyasî baskılardan gelir.
Öyleyse, bizim Avrupalıdan tek eksiğim iz vardır. Biz
Avrupalıdan zekiyiz, Avrupalıdan cesuruz, Avrupalıdan
kabiliyetliyiz, ama eksiğimiz şu: Yanlış da olsa, Avrupalı
kurallara uyar, ama biz, koyduğumuz kuralları çiğneriz. Eğer
koyduğumuz bu kurallara meriyette olduğu sürece, yanlış da
olsa, uymasını bilirsek hâlledemeyeceğimiz mesele sayısı azalır.
BAŞKANVEKİLİ- Toparlayalım efendim.
İki dakika oldu efendim.
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Zamana çok önem veriyoruz. Bir valimizin söyle bir sözü
vardı: "Maalesef, bizim millet kadar boş zamanını boşa
harcayan bir millet daha yoktur." Çok boş zamanımız var, ama
çok önemli konularımızda da zamanımızı aşamıyoruz.
Şöyle ki; sabahleyin konuşmalarda iş çığırından çıkmıştı.
Ben, söylemek istediklerimi, zaman nedeniyle bırakarak,
bir yere gelmek istiyorum.
Burada Profesör Doktor İhsan Tuğrul ismini tanıyan
vardır. Ne diyor: "22 Eylül tarihli bir gazetede diyor ki, Türk Millî
Eğitim sistemi aptallar yetiştiriyor." Ben bunu bir suç duyurusu
olarak Divana vereceğim, bunun hakkında araştırma yapsınlar,
bu aptallar kimse, onlan cezalandırsınlar.
Bir de, eğitim yöneticilerinin en önemli endişelerini
belirtmek istiyorum. Şöyle ki; bugün sicil amiri durumunda olan
birisi, yarın bir başkalarının kendi sicil amiri olacağı endişesini
taşımamalıdır... Yönetmeliğin maddesini gösterdiğimiz de,
"Beyefendi, o maddeyi biz de biliyoruz" diyen despot yöneticiler
de istemiyoruz.. O maddeyi bilmek ayrı şeydir, uygulamak ayrı
şeydir.
Saygılar sunarım.
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ederim.
Hüseyin Gökmen.
HÜSEYİN GÖKMEN- Sayın Başkanlık Divam, 14. Genel
K urulun sayın üyeleri; hepinizi dairem adına saygıyla
selâmlıyorum.
Komisyonlarda hazırlanan raporun üçüncü sahifesinde,
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının Yurtlar
kısmının Özel Öğretim Kurumu Genel Müdürlüğü ne, burs
kısımlarının da öğretim dairelerine tekrar iade edilmesi şeklinde
bir karar alındığını öğrenmiş bulunuyorum ve bu münasebetle
huzurlarınızdayım.
Süre çok az, ben kendimi 10 dakikaya göre hazırlamıştım,
çok kısa olarak özetleyeceğim.
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Sayın üyeler, dairemiz, 14 Şubat 1990 tarihinde göreve
başladı ve yurt kısmım inceleyecek olursak, o zaman 1268 yurt,
79 bin öğrenci vardı özel yurtlarda; dem ek yurtlan, vakıf
yurtlan, ticarî sahıs yurtlan. Ve bu yurtlann, 1973 yılında çıkan
bir yönetmelik gereği, en az yurt müdürlerinin lise mezunu
olması gerekirken, yüzde 54'ünün buna uymadığı ve ilkokul,
ortaokul mezunu olduğu, araştırmalanmız neticesinde ortaya
çıktı.
6-7 aylık bir çalışma neticesinde bu durumu çok zor
şartlar altında düzelttik ve bugün yurt sayısı 1638, öğrenci
sayısı 85 bindir. Bu özel yurtlarda daha çok, dar gelirli ve fakir
çocukların, öğrencilerin kaldığı da malumlarınızdır.
Bu yurtlanmızda denetim yüzde 10 civarlanndayken,
gerek mahâllî denetim, gerekse Bakanlık müfettiş denetimleri
yüzde yüzlere kadar varmış ve yurtlarımız gerek fizikî yönden,
gerekse iyileştirme yönünden çok iyi bir noktaya gelmiştir.
Burada, denetim yapan m üfettişlerim izi, vilayet
teşkilâtlarım ızı, hizm etlerinden dolayı, şükranla anmak
istiyorum.
Bu arada, yönetm elik gereği yurt m üdürleri ve
yardımcıları psikolojik eğitimden geçmemişlerdi, tüm il millî
eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerini hizmet içi
seminerinden geçirmek suretiyle, 2500 civarında yönetici bir yıl
içinde psikolojik eğitim seminerinden geçerek, gençlerimizin
barınmalarında, yurtlarda kalmasında ve rahatlamasında
büyük faydalar sağlandığım burada ifade etmek istiyorum.
Diğer bir konu arkadaşlar, burs konusudur.
01.01.1990 tarihinde 125 çarpı memur maaş katsayısına,
31875 lira alan ortaöğretimdeki bir fakir öğrenci, uzun
çalışmalarımız, gerek Maliye Bakanlığında, gerekse Plân Bütçe
K om isyon u n d ak i ça lışm a la rım ız n eticesin d e, Sayın
Bakanlarımızın da desteği ile 400e çıkarmak suretiyle, 376 bin
lira karşılıksız aylık burs alma durumuna kavuşmuş
bulunmaktadır. Eğer bunu hâlletmeseydik, bugün bu öğrenci
117 bin lira burs alacaktı.
Burslu öğrenci sayısı, dairemiz kurulduğunda 7000'ken,
gerek Maliye Bakanlığı nezdindeki çalışmalarımız, gerek Plân
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Bütçe Komisyonundaki çalışmalarımız neticesinde, bugün bu
sayı 30 bine ulaşmıştır.
BAŞKANVEKÎLİ- Hüseyin bey, toparlayalım.
HÜSEYİN GÖKMEN- Tamam efendim.
Diğer bir konu var arkadaşlar; ortaöğretimdeki çocukların
yüzde 9 0ı da dahil olmak üzere, 62 olan tercih sayısı 7ye
indirilmek suretiyle, örneğin Anadolu Lisesini öğrenci kazanıyor,
bursu kazanamıyor, fakat Anadolu Lisesini kazanamadığı için
burs alamıyor, burs kazandığı hâlde. Biz bunu 7 tercihe indirmek
suretiyle burs kazanan her öğrenciyi, kayıt olduktan sonra
bursunu alabilmek durumuna getirmiş durumdayız.
BAŞKANVEKİLİ- Cümlenizi bağlayın lütfen Hüseyin
Bey.
HÜSEYİN GÖKMEN- Tamam, bağlayayım.
Ve bugüne kadar arkadaşlar, gerek ham iyetsever
vatandaşlarım ız, gerekse sosyal yardım laşm a vakıfları
aracılığıyla 115 yurt, ve 20 bin yatak kapasiteli yurt devralmak
suretiyle Bakanlığımıza devredilm iştir. Buralarda fakir
öğrencilerin kalması sağlanacaktır.
Burada bir önemli konu, yurtlarda bulunmaması
konusunda devraldığımız yurtlardan bazılarının açılamadığım da
üzünütüyle görüyorum. Bu karann, dairenin lağvedilme
kararının yeniden incelenmesini yüce heyetinizden rica ediyor;
Şûra’mn memleketimize, Türk Millî Eğitimine hayırlı ve başardı
olmasını diliyor, hepinize saygdar sunuyorum.
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, daha 17 kişi var. Ondan sonra da,
Okul Öncesi Eğitimi gibi önemli bir konunun müzakeresi var.
A rk a d a şla rım ızın tak dirin e sunuyorum ; arkadaşlar
konuşmalarım bu ölçüler içerisinde yapmalı. Yani girişimlerinin,
bilgilerinin tam anını burada söylemelerine lüzum yok. Gündemin
içerisindeki durum ne ise onu söylesinler.
MUSTAFA KOKSAL- Sayın Divan, değerli üyeler, yurt
dışından gelen çok muhterem konuklarımız; ben sözlerime
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başlamadan önce, özellikle Mucitler ve Araştırmacılar Demeği
Başkanı olarak şu mikrofonla ilgili birkaç cümle söylemek
istiyorum.
Bizim mucitler bu mikrofonu, sesimizi yükseltmek için ve
bağırmamamız için, yorulmamamız için icat ettiler. Sabahtan
beri görüyorum ki, bazı konuşmacılar sanki "Mucitler bunu
yapmışsınız ama, alın götürün, buna ihtiyaç yok; biz sesimizle,
bağırmamızla mesajlarımızı daha iyi götürüyoruz" gibi bir mesaj
verdiler, bir durum ortaya çıktı ve aklıma şu geldi: Öyle bir
mikrofon yapalım ki, kendisini gereksiz gören konuşmacıların
konuşmasında devre dışı kalsın ve kişi dilediği gibi bağırsın.
Efendim, bilim tarihine kısaca bir göz attığımız zaman,
milletlerin, bilim ve teknolojiye hangi dönemde değer verdilerse, o
dönemde egemen bir toplum olduklarını, değer vermedikleri
zamanlarda ise diğer toplumlann egemenliği altında, ikinci sınıf
bir toplum olduklarım görüyoruz. Bu, tesadüf müdür? Hayır. Bilgi
ve cehâlet birbirinin zıttıdır. Bir ülkede ya bilim ve teknoloji geniş
anlamıyla hâkim olur veya cehâlet hâkim olur. Bunun ikisinin
bir arada yaşadığı toplumlar görülmemiştir.
Doğal olarak, bilim ve teknolojiye bir millet değer verirse,
araştırmaya dayalı kaliteli eğitime ulaşır. İşte bütün mesele bu.
Eğer bir ülkede bilim ve teknolojinin altyapısı yoksa, bilim
adamları bilgi üretemiyorsa, teknoloji üretemiyorsa, buluş
yap am ıyorsa; o ülkede y e tiştirile ce k öğretm en lerin
karşılaştıkları problem leri devletin veya bir başkasının
çözmesini bekleme yerine, kendi kendine çözen insanlar
yetiştirmesi mümkündür, böyle bir toplumun gelişmemesi
mümkün müdür?
Bu konuyla ilgili olarak şöyle bir teklifte bulunmak
istiyorum: Genel Sekreterliğini yaptığım 1.Bilim ve Teknoloji
Şûrasında şunu önermiştik: Üniversitelerin dünya bilgi ağına
bağlanması, bilgi bankalarının ve teknoloji merkezlerinin
kurulması gerekir. Nitekim geçen üç sene içerisinde bayağı
mesafe kaydedildi. Şimdi gelin, okullarımızı da dünya bilgi ağma
bağlayalım . Öğretm enler bilim deki, teknolojideki kendi
branşlarındaki gelişmeleri günü gününe takip edebilsinler. Başka
türlü, bilgi toplumuna öğretmenlerimizin yetiştirilmesi, mümkün
değildir. Bilimdeki gelişmeden, kendi branşındaki gelişmelerden
haberi olmayan bir öğretmenin, öğrencisine bu çağdaş bilgileri
aktarması mümkün değildir.
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BAŞKANVEKİLİ- Mustafa Bey, toparlayalım.
M USTAFA
K O K S A L - Efendim, süremin
olmasından dolayı teklifimizi sunmak istiyorum.

kısa

BAŞKANVEKİLİ- Teklifinizi yazılı verirseniz...
M USTAFA KOKSAL- Teklifimizi hazırladık, Sayın
Divana sunacağız.
Şunu da ifade edeyim, zaman çok kısa: Burada yeni
teklifler sunuldu, yeni fikirler getirildi. Bu fikirleri getiren
arkadaşlarımızın veya kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığına
destek olması ve fikirlerinin uygulanmasına katkıda bulunması
uygun olacaktır. Başka türlü bunların kâğıt üzerinde kalma
ihtimali çok kuvvetlidir.
Saygılar sunarım.
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ederim. Sayın Fethi Bolayır.
FETHİ BOLAYIR- Sayın Divan, çok değerli 14. Millî
Eğitim Şûrasının üyeleri; sabahki konuşmaların 15'er dakika,
20'şer dakika uzamış olması, öğleden sonrakilerine 3'er, 5er*
dakika firsat imkânı tammış oldu.
D eğerli arkadaşlar, ben, D em okrat E ğitim ciler
Sendikası'mn Genel Başkam olarak konuşuyorum.
Türkiye’de, başında "millîlik" kelimesi bulunan Millî
Eğitimimizin bugüne kadar yapmış olduğu 14. Millî Eğitim
Şûrası na kadar gelmiş şûralarda alınan kararların incelenmesi,
esas bunun muhasebesinin yapılması lâzımdır. Hangi kararlar
yerini buldu, hangileri bulmadı? Eğer siz hâlâ bu çağda yazın bir
ayda ortaokul, güzün de bir haftada lise mezunu yapıyorsanız,
bu eğitimin millîliğinden bahsetmek mümkün değildir.
Değerli arkadaşlar, eğer siz bu modem çağda, 2000 yılım
yakalayacak bu çağda bir Millî Eğitimi tam anlamıyla halletmek
istiyorsanız, politikacıların arkasından koşturarak bunu
başarmanız mümkün değildir. Eğer bir hükümette 3 tane Bakan
değişiyor ve gelen her Bakan da bürokratları değiştiriyorsa,
bunlar da ayn ayn programlar uyguluyorsa bir neticeye varmak
ümkün değildir.
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Değerli arkadaşlarım, biz sendika olarak diyoruz ki,
sendikalar hukukileşmeli, bizzat Sayın Millî Eğitim Bakımmız
olmak üzere, Sosyal Güvenlik Bakam ve Meclis Başkam'mn da
el atması suretiyle yasamız çıkarılmalı, bürokrat atamalarında,
eğitim programlarının hazırlanmasında, Millî Eğitim Şûraların
da eğitim sendiklan fonksiyonel olmah. Öğretmen atamalarında,
terfılerinde, soruşturmalarında sendikalar devreye girerse, daha
sağlıklı, daha bilinçli bir Millî Eğitim politikasının izleneceğine
inanıyorum.
Kısaca, sözümü kesmek istiyorum , detaya girmek
istemiyorum; yalnız sendiklanmn amacı da ülkenin bölünmez
bütünlüğünü göz önüne almak olmalıdır. Sendiklann amacı
Atatürk ilke ve inkılâplarını, laîk Türkiye’yi, çağdaş Türkiye’yi
korumak ve geliştirmek olmalıdır. Türkiye'de, Türk, Çerkez,
Laz, Arnavut, Boşnak yoktur. 60 milyon kardeştir. Hepsi bu
vatanın hem asil, hem aziz evlatlarıdır.
Biz sendika olarak diyoruz ki, 60 milyonu kaderde,
kıvançta bir tutacak sendikal kuruluşlar olsun, Millî Eğitim
politikası olsun ve başa gelecek bürokratlarımız da çizilecek
esaslar dahilinde iş yapsınlar.
A tatürk'e inanm ayanlar, devletin m illî birliğine
inanmıyanlar, politikacıların arkasına düşerek görevlere
gelirlerse, Millî Eğitim'in sonucu böyle olur.
Değerli arkadaşlar, şunu çok kesin ve net olarak bilmek
zorundayız: Bu ülke bizimdir. Çin Şeddinden bilmem nereye
kadar diye nutuklarla bir yere varmak mümkün değildir. Biz
ülkemizin Güneydoğusunu, Karadenizini, Akdenizini önce huzulu
ve mutlu kılalım. Önce bu ülkede huzuru sağladıktan sonra,
diğerlerine örnek olabiliriz.
Dolasıyla, gerçeği konuşmak mecburiyetindeyiz. Millî
Eğitimimiz bugüne kadar parlak sözlerle idare edildi. Hiçbir
zaman gerçek Atatürkçülük, gerçek laîk eğitim düzeni
uygulanmadı. Eğer, aksini söylersek, şahsıma söylüyorum,
yalan söylemiş olurum.
Değerli arkadaşlar, bir de üniversiteye dokunacağım.
Şimdi açık üniversite açılıyor. 440 bin öğrenci alınacak,
diyorlar. Sayın profesörlerim iz kusura bakm asınlar,
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televizyonlarda çıkıp diyorlar ki, nasıl eğiteceksiniz, nasıl
yapacaksınız? Siz bunun yerine, bir haftada mezun olan lise
mezunlarının kavgasını verin.
Bu çocuklar sokaktan gelmedi. Açık olsun, kapalı olsun,
yaygın olsun, örgün olsun, bu insanları eğitime tâbi tutalım. Ben
fakültemde sekiz saat giriyorum, otuz saat derse girmeye
hazırım, sınıflar açılsın.
Hukuk fakültesini ben dışarıdan bitirdim; avukatlık
yapıyorum. Çocuğumun beşiğini evde sallarken, geldim dışarıdan
bitirmelere girdim ve hiçbir noksanlığım da yoktur. Hukuk
fakültemizin anfileri sekizyüzer kişiliktir, hâlbuki dersi takip
eden 30 kişidir. Bütün anfiler boştur.
Bunun için, korkmamn bir anlamı yoktur. Bu insanlara
yol açalım, bu insanlara imkânlar tanıyalım değerli arkadaşlar.
Millî Eğitim Şûrasının bir diğer bakış açısının da bunu içermesi
lâzımdır.
Diğer bir konuya huzurlarınız da değinerek kapatıyorum
değerli arkadaşlar.
Buca Eğitim Fakültesi Dekanına, Sayın Karagözoğlu na
saygılar sunuyorum. Niçin derseniz? Yürekli dekan çıktı,
Türkiye’de eğitim sendikalarım Buca'ya çağırdı ve açık oturum
yaptı. Bakanlığımız da bunu yapmalı, diğer eğitim fakültelerimiz
yapmalı, Millî Eğitim Müdürlüğümüz
yapmalı; herkes
sendikaları yakından tanımalı ve öğretmenlerin mutlaka
sendikalı olmalarım teşvik etmelidirler.
Hiçbir bir bürokratımız sendikalardan korkmasın; çünkü
bu sendikalar bürokrasisine layık olacak, Bakanlığına layık
olacak, öğrencilerine, velilerine layık olacaktır.
Hepinizi en derin saygılarla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ederim.
Niyazi Altnya.
NİYAZİ ALTUNYA- Sayın Divan, değerli üyeler; ben
doğrudan doğruya bu Şûra nın gündem maddesiyle ilgili birkaç
söz söylemek istiyorum.
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Politikacılar, aslan payım kullanınca bize az süre kaldı.
Değerli arkadaşlarım, yönetim, eğitim yönetimi konusu sadece
yöneten açısından ele alınmış. Yönetilen unsuru yok. Bunun
nasıl olup da Şûra'da, bu konuda en az bir düzine kitap yazmış
d eğerli bilim adam ların ı görüyorum , b irço k la rın ın
komisyonlarında çalıştım, ele alınmadığına şaşıyorum.
Yönetim olgusu sadece yönetenlerin işi değildir. Bunun en
önemli unsuru, kanım ca, asıl geniş kitleyi oluşturan
yönetilenlerdir.
Eğitim yönetimimizde yönetilenlerin büyük çoğunluğu, iyi
yetişmiş eğitimli kişilerdir; yani, öğretmenlerdir. Bu nedenle bu
unsurun dikkate alınması lâzım.
Sayın Bakan, konuşmasında, 1921de toplanan ve
Mustafa Kemal'in açış konuşm asını yaptığı bir eğitim
kongresinden söz etti. Bu kongre o zamanki Mualimler Birliği'nin
eseridir; yani, öğretmenlerin eseridir.
Yine bugün genç neslin bile kolayca anımsadığı Mustafa
Necati Bey, Muallimler Birliği Başkanlığından Millî Eğitim
Bakanlığına gelmiştir ve başarısının sırn da budur. Yani,
yönetilenlere büyük değer verilmiştir, başan buradadır. Ve
gerçekten -sabahleyin bir başka arkadaşım da dile getirdi- eğel*
yönetileni ihmal ederseniz, başarıya ulaşmanız mümkün değildir.
Yöneticiler belli yerlerde, belli eğitim yönetimi kademelerinde
tekraren seçilebilir, üniversite kademesinde olduğu gibi; ama, asıl
olan, yönetim e katılm adır, bunun m ekanizm alarının
kurulmasıdır. Bu nasıl olacaktır? Burada ayrıntılarına giremem;
bu konuda ayrıntılı öneride sendika olarak elbette
bulunulacaktır.
Değerli delegeler, ben bir başka hususa değineceğim yine
aynı konu ile ilgili, yani insan unsuru ile ilgili.
Bugün son bir yıl içerisinde, ülkemizin Doğu ve
Güneydoğusunda vurulan öğretmenlerin sayısı 60 a yakındır. Bu
sadece bizim tespit edebildiğimizdir.
Bu Şûra nın, bir yerinde, bir biçimde bu arkadaşlarımızı
anmasını ve Millî Eğitim Bakanlığı'mmn, Hükümetin bu konuda
gerekli önlemi almaşım bekliyoruz.
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1930 yılında Kubilay'm ölümü üzerine kıyamet koparan
toplumda, bugün, sanki hiçbir şey olmamışçasına bu konunun
üstünden geçiliyor.
Ben, Şûranın ilk günü, ikinci yansında komisyon
çalışmalanna katılamadım; çünkü, 16 Eylül'de Pülümür'de
öldürülen bir öğretmenin, öğretmen eşi sendikamızı ziyaret etti
ve üstelik üyemiz de değildi. Başvuracağı hiçbir yeri olmadığım
belirten bu gencecik, üç aylık evli bayan arkadaşımızla ilgilendik.
20 Eylül'de, örneğin iki öğretmen Diyarbakır'da öldü. Nedir,
Bakanlığımız bu konuda ne yapmaktadır, Hükümet ne önlem
alıyor? Evet, bu bir genel sorundur, bir ülke sorunudur; ama,
doğrusu bu ölüp giden arkadaşlanmıza kim sahip çıkacak? Hiç
değilse, bir başsağlığı mesajı dahi gönderilemez mi? Şûradan ben
tekrar rica ediyorum, bu konuda hiç değilse gönül alıcı bir
davranışta bulunulsun.
Bir de son olarak -toparlıyorum Sayın Başkan- üslûp
üzerinde duracağım.
Değerli arkadaşlarım, birbirimizi çok iyi anlamamız lâzım.
Sabahleyin, bir arkadaşın konuşması dolayısıyla, biraz evvel
yine tekrarlandı, durmadan tahrik edici konuşmalar oldu.
Ben, sayın eski bakanlardan bu konuda teskin edici bir
konuşma bekledim, maalesef bu olmadı. Kendisine özel bir
sevgim olan Sayın Akyol da doğrusu hiç beklemediğim bir
konuşma yaptı. Arkardaşlanmız durmadan bu konuyu kaşıdılar.
Bundan önceki 13. Ş û rada; yani Sayın Akyol'un
Şûra sında, bu konuda çok daha toleranslıydık ve üzelerek
belirteyim ki, bu Şûra'da, geçen Şûraya göre bazı olumlu
gelişmeler olmasma rağmen, bu konuda geri kaldık.
Bu Şûra'daki olumlu gelişmeyi belirteyim. O zamanki
konuşmada son konuşmacı bendim, bir cümlem şöyleydi: "Erkek
bir Şûra'." Yani bayanların, 13-15 tane bayamn katıldığı bir
Şûra' idi, bugün kıvançla görüyorum ki, bayan arkadaşlarımızın
sayısı fazla. Umarım etkin görev alırlar. 36 kişinin içerisinde bir
tek bayan arkadaşımız söz istedi. Doğrusu bunu da bayan
arkadaşlar alehinde bir not olarak kaydediyorum; ama, Şûra'
düzenlenirken bundan sonra, ben esasta karşı olmama rağmen,
gerekirse kota uygulanarak, özellikle taşrada okullar düzeyinde,
eğitim kurumlan düzeyinde bayan arkadaşlanmızm katılımının
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arttırılmasını diliyorum ve hepinizi 50 bin üyesi bulunan Eğitimîş Sendikamız adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLÎ- Teşekkür ediyorum efendim. Hüseyin
Ağca...
HÜSEYİN AĞCA- Sayın Başkan, saygı değer 14. Millî
Eğitim Şûra'sı'mn değerli üyeleri; ben, çok kısa konuşmamın bir
bölümünü, raporda gördüğüm birkaç noktanın mümkünse
düzeltilme konusuna, ikinci bölümünü de yazılı olarak arz
edeceğim ve rapora girmesini temenni ettiğim tekliflerime
ayncağım.
Yeni rapor, M illî Eğitim B akanlığında bir genel
müdürlüğün kaldırılıp, yerine üç genel müdürlüğün ihdasım
öngeren bir yaklaşımı benimsemiş.
Raporun başka bölümlerinde, adem-i merkeziyeti; yani
merkezî yönetimin azaltılmasını savunan bir raporun; zaten,
kâfi derecede genişlemiş, merkezî, kilitlenmiş bir eğitim
sisteminin içine iki yeni genel müdürlüğün ihdasıyla ilgili teklifini,
doğrusu çelişkili karşıladım. İlgili Komisyonun bu durumu
yeniden değerlendirilmesini temenni ediyorum.
Raporun altıncı sahifesinin bir maddesinde, ilkokulların
yapım, onanm, bakım ve idamesinin il idarelerine, mahâllî
yönetimlere bırakılması gibi, orta ve fise seviyesindeki okulların
da bakım, onanm ve idamesinin illere bırakılması teklifi yer
alıyor. Malum, ilkokullann bu iş ve işlemlerinin yapılması, yasal
düzenlemelerle kendisine tahsis edilmiş malî kaynaklarla
mümkündür.
Raporda, orta ve fise öğretim mekânlannm bırakılmasının
kaynağı gösterilmediği cihetle, biraz başı boşluk, biraz ayağı yeri
basmamayı gösteren bir yaklaşım olarak gördüm. Yeniden
gözden geçirilmesini arz ve temenni ediyorum.
Raporun altına sahifesinin yine dördüncü maddesinde,
"Herhangi bir sebeb ve herhangi bir şekilde Millî Eğitim
Bakanlığının bir üst kademesinde görev almış birinin; bu
görevden yine şu veya bu sebeple ayrılması hâlinde ünvanını,
malî statüsünü koruması" şeklinde bir hüküm var. Bu, biraz
önce sayın bakanlarımızca, sayın ilgililerce eleştiri konusu olan
siyasetçinin koltuğundan üst yönetim koltuğuna oturmayı
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teşvik edici gibi geliyor bana. Bunun yerine, liyakati, karizmayı
Millî Eğitimin mutfağından gelmeyi esas alan bir tarzda,
usulüne, yasalara uygun olarak kamuoyu desteğini -Millî Eğitim
kamuoyunu kastediyorum, seçim sandığım değil- alarak, bu
makama gelmiş olanların haklanmn korunmasını ben de arzu
ederim. Ama, hepimizin gördüğü ve yaşadığı değişik ve tasvip
edilmeyen usullerle yukarıya gelip bir günlük genel müdürlükten
sonra, falan ortaokulda öğretmenliğe gidiş ne kadar yanlış ise, o
öğretm enlikte bulunup da kendisiyle bu görevi yapan
öğretmenden milyonlarca fazla, yüksek haklara ömür boyu
sahip olmayı, kusura bakmayınız; eğitim adına doğru
bulmuyorum.
BAŞKANVEKÎLİ- Hüseyin Bey, toparlayalım.
••

____

•

w

HÜSEYİN AĞCA- Raporumuzun dokuzuncu sahifesinde,
eğitim yönetimi, plânlama ve finansman alamnda hâlen lisans
öğrenimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinin, eğitim
fakültelerinin ilgili bölümlerinin lisans öğrenimine son verip;
sadece master ve doktora öğrenimi ile iştigal etmesini istemek
şeklinde bir teklif var. Lisansı olmayan bir yükseköğretimden,
yüksek lisans ve doktoraya geçişi, doğrusu anlayamadım. Bana
İlmî bir hata gibi görünüyor. Düzeltilirse, sevinirim.
Raporumuzu, son komisyon, yönlendirme şeklinde ele
almış. Yönlendirm e Alt Komisyonu Raporunun birinci
paragrafında deniyor ki; "Komisyon, eğitim yönetiminin mi
yönlendirilm esi, yoksa, öğrencilerin mi yönlendirilm esi
konusunda bir tartışm a oldu, ama, ağırlık öğrencinin
yönlendirilm esinde yoğunlaştı ve biz de onu inceledik."
Affedersiniz, hata olmuş.
Burada yazılı, Şûra nın gündemi: Eğitim Yönetimi ve
Eğitim Yöneticiliği. Bu Komisyonun işi herhâlde. Eğitim
yönetiminin yönlendirilmesi, eğitim yöneticisinin yönlendirilmesi
şeklinde; o azınlıkta kalan, o alt komisyonda azınlıkta kalan
değerli arkadaşlarımın görüşü yönünde ele alınmalıydı. Dolasıyla,
adı, açılışı, kuruluşu, faaliyeti, eğitim yönetimi olan bir şûranın
sonuç raporunda öğrencinin yönlendirilmesinin, ben biraz yama
gibi duracağı kanaatini taşıyorum. Mümkünse, bu bölüm,
"Eğitim yöneticisinin, eğitim yöneticiliğinin ilgili usullerle
yönlendirilmesi" şeklinde yeniden ele alınarak, bir ek raporla
değerlendirilmesini teklif ediyorum.
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Zaman sınırlı, diğer tekliflerimin sadece başlıklarım sunup,
yazılı olarak arz edeceğim. Sayın M üsteşarım müsaade
ederlerse şu tekliflerin rapora girmesini arzu ediyorum.
Bakanlık, görev alanındaki her iş ve faaliyet için İlmî
araştırmaya açılmalıdır. Bu İlmî araştırmaya açılmamasınımn
sonucudur ki, yanm ders yılında basamaklı kur sistemi şöyle bir
rüzgâr gibi esti gitti. Araştırmaya dayandınlsaydı, benim
bildiğim kadarıyla 150 milyar çöpe gitmeyecekti.
Yine birtakım araştırma kuruluşlarının, Bakanlığın
-affedersiniz- göstermelik üniteleri gibi değil; yerine oturmuş,
yönetmeliği olan, teşkilâtı olan bir yapıya kavuşturulmasını
temenni ediyorum sadece, fazla ümitvar da değilim.
Resmî kayıtlarda görülen, Millî Eğitim Bakanlığı'mn
bütçesinin kullanımı ile alakalı resmî kayıtlarda görülen; para,
malzeme, personel ve eğitim mekânlarının israfımn önlenmesi
konusunda ciddi endişelerim var. Millî Eğitim Bakanlığıriın
fukaralık edebiyatı yapmasına artık bir son verilsin istiyorum.
Yönetim, kararlarında istikrar ve süreklilik mutlaka
sağlanmalıdır. Akşam müsteşar yatan bir meslektaşımızın,
sabahleyin kalktığında müsteşar kalkacağım bilmesi şeklinde bir
meslek güvencesi içinde olmasını temenni ediyorum.
Yönetimin personele hangi alanlarda ne ölçüde müdahâle
edebileceği, en azından bir standarda bağlanmalıdır, diyorum.
1954'ten beri mesleğin içindeyim. Her akşam bir öğretmen yüz
yetkiyle yatıp, sabahleyin iki yetkisinin, hem de eğitim yönetcisi
tarafından elinden alındığının korkulu rüyasıyla kalkıyor.
Niye böyle yapıyorsunuz, onlar yapmıyorlar; siyasiler,
siyasilerden destek isteyen ve konuyu bilmeyen kamuoyu
yapıyor; eğri oturup doğru konuşalım. Bir eski genel müdürüme
dün sordum, 4 yıldır Ankara" mn 75 kilometre uzağına gidip gelen
bir öğretmenin merkeze gelme şansı ne zaman vardır? Cevap,
"eğer adamı yoksa hiç yoktur." (Alkışlar)
Eğitim yönetimimiz -son teklifim- yabancı ve yaban
m od ellerin -a ffed ersin iz- denem e tah tası olm aktan
kurtarılmalıdır. Bizim 1000 yılı aşkın eğitim tecrübemiz vardır.
Enderenumuz vardır, medresemiz vardır, sonra miskinler
tekkesi olmuş medresemiz vardır; kötüsünü atıp iyisini alalım.
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Ve nihayet, eğitim yöneticisi mi istiyoruz, mutlaka yine
meslekten gelsin, imkânımız varsa 5 yıllık öğretmenlik, yoksa 3
yıllık öğretmenlikten sonra, en az akademik kurumlarda 1 yıl
eğitim yöneticiliği tahsilinden sonra, bunlar arasından yine sayın
bakanlarımız istediğini seçsinler, ama bunlar arasından
seçsinler.
Sözlerimi, gündemin önemli maddesi gibi duran, ama
ağzıma almadığım Faruk Nafiz'in değişik bir kıtası ile bitirmek
istiyorum.
"Yazılmamış bir destan gibi önümüzde Anadolu dururken,
biz bu yolda türküler tutturmaya devam edeceğiz.
Binlerinden yolumuz aynlıyor, Allah onlara layık olduğunu
verecektir."
Saygılanmla. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ederim...
Muhterem arkadaşlar, toplantımız uzayacak; Ankara
dışından gelen misafirlerimiz bu akşam yine misafir kalabilirler.
Yani gitme telaşında olmasınlar, gitmek için oradaki yerlerinden
aynlmış olmasınlar.
Fevzi Acaroğlu...
Cavidan Telman... Buyurun efendim.
CAVİDAN TELMAN- Değerli başkamm, değerli Divan
üyeleri, değerli Şûra' üyeleri ve kıymetli meslektaşlanm; ben
buraya eleştiri yapmak için değil, Millî Eğitimimizde geç
kalınmış, daha önceden uygulamaya konulması gereken bir
eksikliliği tamamlamak için konuşmak istiyorum. Bu da mesleğe
yöneltmek.
Çok önemli bir konu mesleğe yöneltme konusu. Sevindirici
bir şey; Komisyon raporlarını incelediğimde, 15. sayfada,
eğitimde yönlendirm enin olduğunu görüyorum. Önceki
konuşmacı arkadaşım "yama gibi duruyor" dediyse de, bir
başlangıç yapılmıştır. Bu da sevindirici.

Ben bu konunun önemine kısaca değinip neler yapmak
istediğimize, başlattığımız çalışmaya da kısaca değineceğim
müsaadelerinizle.
Çağdaş ekonomiler, ileri teknolojiler, İktisadî kaynakların
verimli ve ekonomik kullanımlarını zorunlu kılmakla birlikte,
hızlı teknolojik gelişmeye de uyum sağlayacak eğitilmiş ve
yetenekli iş gücü gereksinimini de arttırmaktadır.
Millî Eğitim sistemimiz, Türk Milleti nin bütün bireylerinin
beceri ve yeteneklerini geliştiren, bilgili ve becerili davranışlarla
birlikte iş görme alışkanlıklarım kazandırarak hayata hazırlayıp,
kendilerini mutlu kılacak bir meslek sahibi olm alarını
amaçlamaktadır. Ama bunda ne denli başarılı olmaktayız?
Okullaşma oranlarına bakarsak, yüzde 60'tan fazla
meslek vermeyen okullaşma oranının bulunduğunu, meslekî ve
teknik okulların okullaşma oranının ise çok düşük olduğu görülür.
Ülkem izin gelişm e süreci içinde sanayiye ağırlık
verilmiştir; sanayinin üretime dönüşümü insan gücünün iyi
değerlendirilm esiyle gerçekleşecektir. Sanayi kesim inin
gereksinimi olan yetişmiş ara insan gücü meslekî ve teknik
öğretimden sağlanmaktadır. Bugün, çağın teknolojik gelişmesine
ayak uyduracak eğitilmiş elemanın temininde güçlükler
bulunmakta ve bu, sanayideki üretimin verim liliğinin ve
kararlılığının istenilen düzeye gelmesini engellemektedir.
Günümüzde; hızla gelişen teknolojik gelişmeye, teknik
insan gücü ihtiyacına cevap verecek bir sistem bütünlüğü
sağlamak için yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 3308 sayılı
Yasa ile meslekî ve teknik okullarımızda okuyan öğrencilerimiz
işletmelerde pratik yapma olanağına kavuşmuştur.
Mesleğe yöneltme çok önemli bir konudur. Mesleğe
yöneltmenin kısaca tanımını yaparak açıklamak istiyorum.
20. yüzyılın başlarından beri, sanayileşmenin bir sonucu
olarak, gelişmiş ülkelerde bilinçli olarak üzerinde durulan çalışma
ortamında insan faktörünün rolü ve önemini; işin insana, insanın
işe uygun olan yeteneklerini araştırma çalışmaları gündeme
gelmiştir.
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Mesleğe yöneltmenin tanımını yaparsak; bireyin bir plân
dahilinde, beceri ve yetenekleri düzeyinde uygun mesleklere, ülke
ekonomisi gerekleri doğrultusunda yönlendirme amaciyle
organize olmuş çalışmaların tümüdür, diyebiliriz.
İnsan yaşammın en önemli kararlarından birisi, şüphesiz
meslek seçim kararıdır. Birey bu karan, yaşamının en kanşık
dönemi olan çağda verme durumundadır. Böylece kararlar
sağlıklı olmamakta ve kendisine yol gösterecek eğitilmiş kurum
ve kişilerin bulunmaması, bu önemli karan tamamen şansa ve
tesadüflere bırakmıştır. Sonuçta bunun faturasını çok pahalı bir
şekilde hem fert, hem de toplum ödemektedir. Severek,
istenilerek seçilen bir mesleğin hem bireyin nitelik ve niceliğini
artırması, refahı da dolaylı olarak artıracaktır. Bundan dolaydır
ki, mesleğe yöneltme objektif kriterlere dayanan bir bilim dalı
olmuştur.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : M esleğe
yöneltme, geliştirme araştırma ve pisikoteknik laboratuan
projesi hazırlayıp, oluşturulm alıdır. Kız Teknik Genel
Müdürlüğümüze gittiğimizde, kendilerine burda teşekkür etmek
istiyorum, Genel Müdürüm Aysel Yeşiloğlu olaya gerçekten
hassasiyetle değindi ve onun değerli yardımları için teşekkür
ediyorum. Kendi bulunduğum bu bünyede küçük bir pilot çalışma
yapmaya başlıyacağız inşallah. Bu Yönlendirme, Araştırma
Geliştirme Laboratuan, mesleğe yöneltmede bireylerin ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda rasyonel bir değerlendirme yaparak,
m eslek seçim inde hata payının en aza indirilm esini
am açlam aktadır. Böylece ekonom ide verim lilik artışı
sağlanacak, insan gücünün oluşumunda objektif yöntemlerle
beceri ve ilgileri doğrultusunda, yeteneği olan kişilere, pahalı olan
bu meslekî eğitimi vererek fırsat eşitliği de sağlanmış olacaktır.
Yeteneği olmayan kişilere verilen harcamalardan da tasarruf
sağlanmış olacaktır.
Yapılan bir araştırmaya göre, meslekî teknik öğretim
okullarından mezun olan öğrencilerin dörtte biri ancak
mesleklerini yapmaktadırlar, diğerleri bu meslekleri icra
etmemektedirler. Ben şunu arzu ediyorum. Millî Eğitim çapmda
bir teşkilâtlandırmaya gidilmesini önererek bu konunun önemini
vurgulamak istiyorum. Burada, Şûra nın önünde, Millî Eğitim
B akanlığım ızdan özellikle bu konunun bir an evvel
başlatılmasını rica ediyorum.
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Efendim, hepinize teşekkür ediyorum; iyi çalışmalar.
(Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ediyorum.
Akif İnan... Necati Girgin... Buyurun efendim.
NECATİ GİRGİN- Efendim, ben konuşma hakkımdan
feragat ediyorum. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
(Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Osman Akkuşak... Buyurun efendim.
OSMAN AKKUŞAK- Sayın başkan ve maarifimizin çok
seçkin, aziz üyeleri; sizler hepiniz ayn ayrı maarifimizin,
memlektimizin eğitim ve kültür problemlerinin şuurundasımz.
Bütün dertleri biliyorsunuz. Bir kısmımız ana hatları ile biliyor,
bir kısmımız detayları ile biliyor. Şimdi bir araya gelmenin, bu
problemlerin çözümü için fikir ve gönül birliği hâlinde bir araya
gelmenin mutluluğunu hepimiz elbetteki hissediyoruz, idrak
ediyoruz. Ben de aramzdan bir kişi olarak, bu müzakerelerimiz,
bu münakaşalarımız içinde, aynca bunların üstünde bir güzellik
ve bir birlik-beraberlik duygusunun güzelliğini, hissiyatını
duyuyorum. Şimdi bu kadar seçkin bir cemaatin, kitlenin
huzurunda konuşurken kekelemeyi mazur görünüz. Ya siyasî
olmak lâzım kekelememek için yahut milletvekili olmak.
Şimdi ben, beş dakikalık hakkımız var, madde madde
fikirlerimi arz edeyim.
B A Ş K A N V E K İ L İ - Hakkınız beş dakika değil, üç
dakikaydı.
OSMAN AKKUŞAK- Artık ben, siz bana izin verseniz de
vermeseniz de sözümü bitireceğim. Bir kere kavuşmuşum bu
hakka.
1- Biz, birbirimizi dinlemek için sabaha kadar uykusuz
kalmaya razıyız, yeter ki tatlı şeyler dinleyeyim, yeni fikirler,
bilgiler öğreneyim, kalp ve kafa tezahürlerini göreyim. Benimki
fakirane bir arzdır.
Şimdi öğretim ve eğitim paralı olursa, parası olmayanın da
parasını devlet tekeffül ederse, zannediyorum ciddiyet gelecek,

201
Millî Eğitim kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaktır.
Mekteplere kayıt olurken istenen para var! bulunacak!
mevzuları, meseleleri de ortadan kalkacaktır. Ben bunu İsrarla
müdafaa ediyorum.
2- Üniversite paralı olmalı, parasız öğrenciye devlet kredi
vermeli, meslek sahibi olduktan sonra ödemeli. Bu da feyizli bir
yoldur, bunu da düşünmeliyiz.
3- Özel üniversitelere izin çıkarmalıyız. Anayasadaki
maddeyi tashih etmeliyiz.
BAŞKANVEKİLİ -Hocam, bizim gündemimizde yok
bunlar.
OSMAN AKKUŞAK- Efendim, gündemimizle, dolayısiyle
alakadardır.
Devlet bu kuruluşlara kredi vermeli; kâr gayesi güdeni de
tabiî saymalıyız. Bugün orta okul ve lise olarak iftifar ettiğimiz
özel teşekküller var, niye üniversiteler olmasın? Ne kadar çok
üniversite mezunu olursa bir milletin, o kadar kalkınmışlık,
yükselmişlik derecesinin o kadar yüksek olduğu milletlerarası bir
kriterdir, bir mütearifedir. Bu malûm. Bir millet ne kadar üstün
seviyeli ise o kadar çok üniversite mezununa sahiptir.
Üniversite m ezununun işsiz kalacağından endişe
etmemek lâzım geldiğini bütün ilgililer söylemektedir. Çünkü
onların kafası işlemektedir, her şeyi bilmektedirler. Bilgiyi
kazanç hâline getirmenin yolunu bulacaklardır.
4- Katılımcı ve demokratik okul idaresinden bahsetti
birçok arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız, üniversitede
dekanların, rektörlerin seçimle gelmesinin faydasını söylediler.
Parti idaresi midir okullar ve üniversiteler ki seçimle idareci
tayin edelim. Klikler başlayacaktır, bölünmeler başlayacaktır,
fitne ve fesat üniversiteye de girecektir, kuvvetini ve feyzini
azaltacaktır. Bunların şiddetle aleyhinde olmak lâzım.
Bir arkadaşımız "çökmüş bir sistemdir" dedi, marifimiz
için. Bunu çok zalimane bir hüküm olarak kabul etmek lâzımdır.
Reddediyorum. Bilakis Türkiye bugün, birçok müşahitin ittifak
ettiği bir hükümdür; tarihinin askerî ve ekonomik bakımdan en
güçlü devirlerinden birisini yaşamaktadır. Bu güçlü vaziyete, bu
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güçlü dununa nasıl gelmiştir? Elbetteki Millî Eğitim teşkilâtının
faaliyetiyle, verdiği hizmetle gelmiştir.
B A Ş K A N V E K İ L İ - Osman Bey toparlayalım, rica
ediyorum toparlıyalım.
OSMAN AKKUŞAK - Toparlıyorum.
Şimdi, onun için, ölmüş marifçilerimiz, öğretmenlerimiz,
yaşamakta olanlar, hayatta olanlar var; bunların hakkını
yemeyelim, herbirine bu milletin şükran ve minnet borcu vardır.
Netice olarak, aynca arz etmek istediğim husus şu ki, bu
Şûra’ başarılı bir şûradır kanaatimce. İdaresi bir kere son derece
demokratik olmuştur, müsahamakâr olmuştur. Başta sayın
Bakan mutedil, sakin ve fakat dirayetli idaresiyle, bir kütlenin
başı olmanın vakur ve ağırbaşlı tavrını göstermiştir. Bunu
takdirle yadederim. Bizim Bakanlıktan bekleyeceğimiz bir şey
yoktur.
Bu seçkin öğretmen kitlesini iyi bir şekilde misafir
etmişlerdir, ağırlamışlardır, kafa yorgunluklarım dinlendirecek
şekiller altında misafir etmişlerdir; müteşekkiriz.
Şûranın aynca, Türkiye'nin bu seçkin beyin gücünü
temsil eden fertleri arasında, böyle bir toplantıda fikir alış
verişini sağlaması, görüşmeyi kaynaşmayı sağlaması, yeni
fikirlerin memlekete yayılmasına sebep olacak böyle bir
toplantıyı temin etmesi de aynca müspet puanla kaydedilecek
bir hizmetidir. Bir fonksiyondur, misyondur. Bu da yerine
getirilmiş vaziyettedir. Bazı arkadaşlar derleme toplama falan
gibi sürçü lisana girmiş oldular. Buradaki arkadaşlann çoğu
üniversite hocasıdır. Ben bütün arkadaşlanmın yüzünde bir
asalet, bir vakur ifade, ilim ve irfandan gelen ciddiyet, sevimlihk
gördüm, hepsine de muhabbet duydum. Onun için bu Şûra'yı
tertipliyenlere de saygılanmı, sevgilerimi sunanm efendim,
(Alkışlar)
BAŞKANVEKİLİ- Teşekkür ediyoruz efendim.
Veysi Erkan... Veysi Ekaen, hurdalar mı efendim?..
Tolga Yağızatlı...

203
TOLGA YAĞIZATLI- Sayın Başkan, muhterem üyeler;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası arasında
imzalanan ve 10 Temmuz 1990 tarih ve 20570 sayılı Resmî
Gazete de yayımlanan Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, 90.2
milyon Dolarlık kısmı Dünya Bankası, 87 milyon Dolarlık kısmı
da Türkiye Hükümeti tarafından karşılanacak bir projedir.
Hâlen yürütülm ekte olan ve 1997 yılına kadar
tam am lanm ası öngörülen bu projenin am acı, ilk ve
ortaöğretimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin bilgi seviyesini
yükseltmek ve Millî Eğitim Teşkilâtında reorganizasyon
sağlamaktır.
Yine Resmî Gazetede yayınlanmış olan Millî Eğitimi
Geliştirme Projesi Ddeğerlendirme Raporunda, öngörülen
çalışmaların büyük bir bölümünün kurulacak olan Eğitimi
Araştırjna Geliştirm e M erkezi tarafından yürütülm esi
kararlaştırılmıştır.
Nitekim, 30 Nisan 1992 tarih ve 3797 sayılı Teşkilât
Kanunumuzda söz konusu teşkilât, müstakil bir daire olarak,
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi olarak kurulmuştur.
Dünya Bankası bu projenin anlaşmalara uygun bir
biçimde yürütülmesini beklemektedir. Bu anlaşmalar, Talim ve
Terbiye Kurulu nun bir karar orgam olarak görev yapmasım ve
müfredatı geliştirme birimlerince hazırlanan programların nihaî
karara bağlamasını öngörmektedir.
Şayet Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği Komisyon
Raporunun ikinci sayfasında öngörüldüğü şekilde, Eğitimi
Araştırma Geliştirme Dairesi Talim ve Terbiye Kuruluna
bağlanırsa, projelerle ilgili büyük sorunlar ortaya çıkacaktır,
kaldı ki, Sayın Bakanımızın 20 Eylül 1993 tarihinde Dünya
Bankası na, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi konusunda
güvence verdikleri mektup da dikkate alınarak, taslak karardan
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesinin Talim ve Terbiye
Kurulu na bağlanması önerisinin çıkarılmasını takdir ve
tensiplerinize arz ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKANVEKİLÎ- Bunu yazılı olarak lütfeder misiniz
Tolga Bey, onu rica edelim. Teşekkür ederim.
Fahri Zorlu...
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FAHRİ ZORLU- Sayın Başkan, değerli dinleyicilerim; en
son söz almakla, baştan çok büyük bir hata yaptım; fakat
işaretim geç alındı. Bu kadar akılsız olam azdım diye
düşünüyorum. Herhâlde bir "saygılar sunarım" dersem hepiniz
alkışlarsınız beni şu anda.(Alkışlar)
Sayın Başkan, herhâlde bana "toparla" deme şansı
bulam ayacaksınız, umud ediyorum veyahut da sabır
göstereceksiniz. Efendim, çok kısa, üç konuya değineceğim.
Birincisi, ki konuyla ilgili değil aslında, biraz üzüldüğüm
için söyliyeceğim ; "P olitik a cıların etrafında dolaşan
öğretmenlerin" ifadesinin kullanılması beni üzdü. Burada bu
türden insanlar çok küçük azınlıktadır, ister öğretmen, ister
yönetici olsun. Yani bu 500 bin kişinin içinde çok az kişide
olabilir.
Ama başka biri de kalkar derse ki, "Politikacılar etrafında
dönen öğretmenleri kınıyorsunuz da, bu dönenlere imkân veren,
sistemi bu hâle getirenlere niye kınamıyorsunuz?"; ona ne cevap
vereceğiz?
Efendim, ikinci olarak, şûralarla ilgili olarak -hemen
bitireceğim- Türk Millî Eğitim Sisteminde Osmanlıdan bu yana
çok birikim var, çok insan var. Yani her şey var. Bir tek -zaman
zaman arkadaşlar belirttiler, girmek istemiyorum- uygulama
eksikliği var. Ben bir yerde de yazdım; kısaca şunu öneriyorum:
Bugüne kadar yapılan şûraların ü n iversitelerim izce
değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığımızca değerlendirilerek,
kâr ve zarar hesap edilerek uygulama alanında ne yapılıp ne
yapılmadığını görmek üzere, bundan sonraki şûra, "Şûralar
hakkında şûra" olsun.
Son konu da Meslekî Teknik Eğitimle ilgili. Burada
girm eyeceğim , ikinci sayfada son satırda, bir sürü
aksaklıklardan bahsedildikten sonra deniyor ki; bu aksaklıkların
giderilmesi için meslekî teknik eğitim yeniden yapılanmalı.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyeti kuran o büyük
insanlar bu işi ele alırken tamamen bilimsel yaklaşmışlar. İlmî
heyetler kurmuşlar, 1926Tarda bunu gündeme almışlar, meslekî
tekniği gündeme almışlar. Millî Eğitim Bakanlığı'mn içine alırken,
ama nasıl alalım, nasıl kuralım diye düşünmüşler; bunlar için
Üniversitelerden, o zamanki üniversitelerden, eğitimcilerden fikir

almışlar yerli yabana. Ve o zaman, ki hepinizin çok iyi tanıdığı
bügünkü adıyla İstanbul Üniversitesinin Eğitim Uzmanı İsmail
Hakkı BaltaaoğhTnun çok uzun bir raporu var, meslekî teknik
eğitim hakkında; okumakta büyük yarar vardır.
Sayın Baltaaoğlu diyor ki, "Maarif Vekaleti içinde bir
Meslekî Eğitim Tedrisat Şubesi kurulmalı. Bu şube müstakil
olmalı. Bu şube ilk tedrisat, orta tedrisat ve yüksek tedrisatla
karıştırılmamalı. Kendi bilimsel alanında kendi kararlarım kendi
verebilmeli, hatta doğrudan doğruya Vekile karşı sorumlu
olmalıdır, diyor şube olarak." Ve bu raporlarla, bu bilinçle yola
çıkılıyor ve meslekî teknik eğitim yükseliyor. Ve ne oluyor? 40Tı
yıllarda müsteşarlıklar kuruluyor, okul sayışı artıyor. İlk
başlangıçta 20 okul, bugün 2000 okula gidiyor. Öğrenci sayısı,
hepsi artıyor, artıyor, artıyor; -seneleri vermeyeceğim- fakat
böyle kırıklar var. Nedir bu kırıklar? Meslekî Teknik Eğitim
Teşkilâtı devamlı hırpalanıyor, devamlı oradan oyuluyor,
buradan oyuluyor, dairelerin yetkileri azaltılıyor. Nereden, neden
kaynaklandığını tesbit etmek de son derece güç ve öyle anlar
oluyor ki, müsteşarlık kalkıyor, tekrar müsteşarlık kalıyor, şöyle
oluyor, denetimi kalkıyor.
Peki neden acaba diye merak edip, bugüne kadarki
şûralara baktım; bir tek kişi dememiş ki Meslekî Eğitim
Teşkilâtı kötü çalışıyor. Meslekî Teknik Eğitimi düzeltin,
teşkilâtı düzeltin, bu müsteşarlığı kaldırın, genel müdürlük yapın
yahut genel müdürlüğü müsteşarlık yapın... Ama görüyoruz ki
yıllar geçiyor ve bir gün bu noktaya geliyoruz ve burada, bu
satırlarda -hatta arkadaşlar çekiniyor, öyle hissettim raporu
alanlar- meslekî teknik eğitim müsteşarlığım istemek dahi böyle
cesaret işi falan oluyor. E, meslekî teknik öğretim teşkilâtı yani
müsteşarlık derken tepki uyandırıyor. Biz meslekî teknik
öğretim teşkilâtı değil, meslekî teknik öğretimin daha fonksiyonel
olması için gerekli olan birimin oluşturulmasını istiyoruz. Bu
müsteşarlık olur, genel müdürlük olur, belki bakanlık olur. Bu
noktada Sayın Bakanımızın burada bulunmasını isterdim; iki
defa bulundu, bir Müsteşarlığın bulunduğu dönemde bulundu,
şimdi de Müsteşarlığın bulunmadığı bir dönemde Bakanlık
yapıyorlar. İkisini karşılaştırmak suretiyle gayet iyi bir
değerlendirme yapabilirler ve ülke yararına çok olumlu neticeler
alınabilir.
Ben aslında meslekî teknik öğretimin bu maddesinde
"yeniden yapılanma" değil, insanın ağnna gidiyor, 50 yıl gerisine
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götürüyor, 40'lı yıllara götürüyor bu teşkilâtı. O yapı işlerini, o
yetkili yapı işlerini kurun, okulları projeleri oluşturun diyorum.
Bunu yalmz meslekî teknik için değil, bütün Millî Eğitim için
yapın, koyun, kurun ve projelerinizi kendiniz yapın, diyorum.
Sabahleyin burada tenkit ediyorlar, yapılar olmuyor, Sayın
Bakan eleştiriliyor. Sayın Bakanın elinde değil ki, Sayın Bakan
mal sahibi, söz sahibi değil ve bu yüzden olan bütün eleştiriler de
Bakanlık teşkilâtına geliyor.
Bağlıyorum, bu yorgun anınızda; umarım bunların
hepsinin düzeldiği günü hep birlikte göreceği,
Saygılar sunanm. (Alkışlar)
B A Ş K A N V E K İ L Î - Sayın Zorlu Hocamıza teşekkür
ediyorum.
Efendim, izin verirseniz önce bir açıklama yapacağım.
Sayın M illî Eğitim K om isyonu Üyemiz İstanbul
Milletvekilimiz Sayın Mustafa Baş, Sayın A kif İnan, Sayın
Necip Aşkın ve Sayın Salih Kaya'nın söz haklarını, ikinci
komisyonun raporu okunduktan sonra saklı tutmak kaydıyla
kullanmalarım uygun buldu Divan.
Şimdi, bu konu üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Rapordan bize intikal eden bir konu var, onu okurlarsa,
oylarınıza sunacağım; bu görüşmeyi kapatacağız, ondan sonra
devam edeceğiz.
Buyurun.
RAPORTÖR- Sayın Başkan, değerli Şûra' üyeleri; şu ana
kadar elimize 10'a yakın yazılı görüş geldi. Bu görüşlerin
sahiplerinin bir kısmı konuşmaktan vazgeçtiklerini bildirdiler,
bir kısmı ise, görüşmeye ve konuşmaya fırsat bulamadıkları için
bu yazılı metinleri bize verdiler. Bunun dışında öneri ve temenni
niteliğinde 15ve yakın önerge geldi. Şimdi, bu her bir önergenin
teker teker burada okunup oylanması ve lehte ve aleyhte
konuşulması gerekir. Takdir edersiniz ki zamanı çok aştık. Biz
raportörler olarak, bu Şûranın yazılı dokümanını, kitabını
hazırlayacak raportörler olarak şöyle bir öneri sunmak istiyoruz
Başkanlık Divanımıza ve Genel Kurula .
"14. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına
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Yazılı görüş, önerge ve temenni niteliğindeki metinlerin
raporun bütünlüğünü bozmayacak şekilde değerlendirme ve
hazırlanacak dokümana geçirme konusunda, zaman darlığı
nedeniyle Şûra' Divan Başkanlığı Raportörlüğüne gerekli iznin,
yetkinin verilmesini saygılarımla arz ederim."
Arz ederim.
BAŞKANVEKİLİ - Evet, teklif üzerine lehte ve aleyhte
söz almak isteyen varsa ona vereceğim , ondan sonra
oylayacağım. Yok.
Teklifi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu değişiklikler, raportörlerce yapılm ak kayıdıyle
Komisyon Raporu nun bütününü oyunuza arz ediyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim,
hayırlı olsun efendim.

’

EĞİTİM YÖNETİMİ VE
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ
İLE İLGİLİ KARARLAR
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EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM
YÖNETİCİLİĞİ
1.

MİLLÎ EĞİTİMDE TEŞKİLÂTLANMA İLE İLGİLİ
KARARLAR

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluş ve
görev esasları kanunla düzenlenmelidir.
2. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesine alınmalıdır.
3. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında aynı tür ve
nitelikteki hizm etlerin değişik ana hizmet birim lerince
yürütülm esinden doğan aksaklıkları gidermek amacıyla
Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Öğretimde yeni bir
yapılanmaya gidilmelidir.
4. Millî Eğitim Akademisi ne işlerlik kazandırılmalıdır.
5. Proje hazırlam a, uygulam a ve değerlendirm e
hizmetlerini yürütmek amacıyla Projeler Daire Başkanlığı
kurulmalıdır.
6. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtım oluşturan
birimlerin iş analizleri yapılmalı, personel nitelikleri ve norm
kadroları belirlenmelidir.
7. Merkez teşkilâtında çalışacak yönetici ve uzmanların
atanmaları ile ilgili yeni bir hukuki düzenleme yapılmalıdır.
Merkez teşkilâtında görev verilecek yönetici ve uzmanların
nitelikleri, unvanları, atanmaları, yükselm eleri ve yer
değiştirmeleri ile ilgili yeni bir hukuki düzenleme yapılmalıdır.
8. Merkez teşkilâtının uhdesinde bulunan görevlerden,
illere devredilebilecekler belirlenm eli ve gerekli yasal
düzenlemelere gidilmelidir.
9. Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür sayıları
her ilin ihtiyacına göre yeniden belirlenmelidir.
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10. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde faydalanmak üzere İl
ve İlçe Millî Eğitim müdürlüklerinde uzmanlık kadroları
oluşturulmalıdır.
11. İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcısı ve
Şube Müdürlüklerine atama ve görevden alınma usûl ve
esaslarım belirten yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
12. Yurtdışı teşkilâtında nitelikli, görevin ehli elemanlar
'görevlendirilmelidir.Bunlar gönderilmeden önce hizmet içi eğitime
tâbi tutulmalıdırlar.
13. Yurtdışı teşkilâtında görev alacak personelle ilgili görev
ve yetkileri içeren bir yönetmelik hazırlanmalıdır.
14. Yurtdışı teşkilâtında görevlendirilecek personelle ilgili
rasyonel bir ücret politikası belirlenmelidir.
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2.

E Ğ İT İM
K U R U M L A R IN IN
Y Ö N E T İM İ
YÖNETİCİLİĞİ İLE İLGİLİ KARARLAR

VE

1. Eğitim yöneticiliğinde ihtisaslaşma esas alınmalıdır.
2. Üniversiteler ve Millî Eğitim Akademisi bu fonksiyonu
yerine getirmelidir.
3. Eğitim yöneticiliğinde hiyerarşik ilerlem e
yükselmelere önemle riayet edilmelidir.

ve

4. Eğitim yöneticiliği politik etkilerden uzak bir yapı ve
işleyişe kavuşturulmalıdır.
5. Sicil yönetmeliklerinin daha şeffaf hale getirilmesi
konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.
6. Yöneticiler daha fazla yetkilerle donatılmalı ve bu
yetkileri açıklıkla belirtilmelidir.
7. Asaleten atanmalarda mahzurlu görülenler tedviren de
âtanmamalıdır.
8. Eğitim yöneticliği maddi yönden cazip hale getirilmelidir.
9. Eğitim yöneticiliği kademelerinin, görev yetkileri bir iş
analizine dayalı olarak hazırlanmalıdır.
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3.

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLM ESİ,
ATANMASI VE YER DEĞİŞTİRMESİ İLE İLGİLİ
KARARLAR

1.
Lisan düzeyindeki eğitim yöneticiliği programının
muhtevasını Yönetim Bilgisi, Eğitim Formasyonu, Alan
Becerisi, Yönetim Prensipleri ve ilgili yan disiplinler.'’
oluşturmalıdır.
2. Eğitim yöneticiliği programına, yöneticide bulunması
gerekli nitelikleri taşıyanlar alınmalıdır.
3. Yöneticilikte Meslekte aslolan öğretmenliktir''
ifadesi daha esnek bir çerçevede düşünülmelidir.

4.
Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde (hizmet önces
ve hizmet içi), Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında
işbirliği yapılmalıdır.
5. Mevcut eğitim yöneticileri "Eğitim Yöneticiliği
konusunda bir eğitime tâbi tutulmalıdır.

lf
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4.

EĞİTİM YÖNETİMİNDE DENETİM İLE İLGİLİ
KARARLAR

1. Müfettişlerin, denetleyecekleri öğretmen ve idareciden
daha üst düzeyde eğitim görmeleri sağlanmalıdır.
2. M üfettişlerin, üniversitelerde veya M illî Eğitim
Akademisinde Lisans üstü eğitim görmeleri sağlanmalıdır.
3. Ülkemizde mevcut ikili denetim sistemi kaldırılarak
yerine tek bir denetim sistemi getirilmelidir.
4. Her kurumun özelliklerine uygun teftiş formları
geHştirilmelidir.
5. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenin ve
okulun değerlendirilmesinde güvenli bir gösterge olan öğrenci
başarısını değerlendirme merkezleri kurulmalıdır.
6. Denetim hizmetlerinin yürütülmesinde Teftiş Kurulu,
ilgili öğretim daireleriyle sıkı bir işbirliğine gitmelidir.
7. İlköğretim m üfettişlerinin ilkokul öğretmenleri
üzerindeki sicil amiri olma yetkileri kaldırılmalıdır.
8. Grupla teftiş geliştirilerek yaygmiaştınimahdır.
9. Kurum da yapılacak denetim fa aliyetlerin d e
kullanılacak ölçüler ve uyulacak ilkeler önceden belirlenerek,
denetleneceklere bildirilmeli, denetim sonucundan ilgiliye bilgi
verilmelidir.
10. Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıklara
bağlı okulların denetiminde uygulanacak ilke ve yöntemleri
ihtiva eden bir çalışma yapılmalıdır.
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5.
E Ğ İT İM D E
KARARLAR

Y Ö N L E N D İR M E

İLE

İL G İL İ

1. İnsan gücü planlaması yapılarak, ilköğretim sonrası
okul ve programlar bu plana göre oluşturulmalıdır.
2. Programlar oluşturulurken meslek tanımlan yapılmalı,
iş analizlerine dayalı olarak meslek standartlan geliştirilmelidir.
3. Yönlendirm e hizm etleri ilköğretim inin ikinci
kademesinden itibaren (çekirdek programlar korunarak)
başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.
4. Yönlendirm ede, tanıma ve tanıtm ayı kapsayan
bilgilendirme, bilinçlendirme, düşündürme, karar verdirme ve
harekete geçirme süreçleri bilimsel ve demokratik yollarla yerine
getirilmelidir.
5. Yönlendirme, öğrenci, aile, öğretmen, okul yönetiminin
işbirliği ile yapılmalıdır.
6. Yönlendirmede yeni teknolojilerden ve uzmanlık
hizmetlerinden yararlanılmalıdır.
7. Yönetici ve öğretmenlerin yönetme fonksiyonlarını
yerine getirebilmeleri için, hizmet öncesi ve hizmetleri esnasında
yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.
8. Yönetim ve yöneticinin yönlendirmedeki fonksiyonu
arttırılmalıdır.
9. Yönlendirmenin ayn bir alan ve ihtisas konusu olduğu
gözönünde bulundurularak, bu konuda çalışmak üzere "İhtisas
Komisyonları" oluşturulmalıdır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA KOMİSYONU
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Prof.Dr. Ayla OKTAY
: Prof.Dr. M eziyet ARI
: 1. Doç.Dr. Adil ÇAĞLAR
2. Doç.Dr. Esra OMEROĞLU
3. Ünsal ÖZPINAR

ALT KOMİSYONLAR
1. Okul öncesi Eğitimin Önemi ve Yaygınlaştırılması
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Ayşegül ATAM AN
: Yasem in AKM AN
: 1. Hayal UĞURLU
2. İlhami FINDIKÇI

2. Okul öncesi Eğitim İçin Kaynak Temini ve Kullanımı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Doç.Dr. Adil ÇAĞLAR
: İbrahim KÖSEOGLU
: 1. A sım SEPETÇİ
2. Gülören KÖMÜRCÜ

3. Okul öncesi Eğitim Programlan ve Eğitim Araçlan
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Sema OLCAY
: Ahm et PINAR
: 1. Belma ATİK TUĞRUL
2. Gülay ÇIKRIK

4. Okul öncesi Eğitimde Koordinasyon ve İşbirliği
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Prof.Dr. Suna BAYKAN
: Yard.D oç.D r. Hüseyin A Ğ C A
: 1. Nilüfer YILDIR
2. Mehmet YILDIRIM

5. Okul öncesi Eğitim Mevzuatı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Doç.Dr. Nihat BİLGEN
: Özgür DEMİRAL
: 1. Betinur AYAN
2. M ehm et EMİN

6. Okul öncesi Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirme ve
İstihdam
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Prof.Dr. Tanju GÜRKAN
: Dr. Semra ERKAN
: 1. Adil YÜKSEL
2. Zikri ÜNAL

7. Okul öncesi Eğitim Modelleri
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportörler

: Doç.Dr. Nurper ÜLKÜER
: Nahide YILMAZ
: 1. Nihal ERTUGAY
2. Talat GÜNDAY
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Ü. ©KUL <§NCESİ E<ĞİT3m 3NÛN ©NEMİ VE
1f AY<GIINILAŞU,IIIRIIILMASII
(Komisyona katılanlar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ahmet SEVGİ
Ahmet ERDOĞAN
Ömer ÖZCAN
Hüseyin ATILGAN
Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN
H.Samim KESİM
Ali KURTOGLU
Doç.Dr. Ahmet APAY
llyas KUYUMCU
Bahattin GÜLGÖR
İlker UZ
Erdal ÖZMEN
Fevzi PİŞKİN
M.Selçuk ESMER
Songül YELKOVAN
Teoman KIZILIRMAK

Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

17
18
19

Şemsettin TÜRKKAN
Şaban DEDE
Erdal ÇALI

S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

20
21

Hüseyin Rahmi KILIÇ
Mediha EROĞLU

Müşahit
S.Gel.Üye

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hüseyin MURATOĞLU
Seher ÜMİTAVCI
ismet YILMAZ
Osman AKKUŞAK
Seyfı YÜCEL
Ayser BEŞÎROGLU
Bahri ÖZDEMİR
Doç.Dr. Mustafa BALCI
Necmettin KARAKUŞ

S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

31

Ruhi ESİRGEN

Müşahit

Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü
G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Dekanı
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Eğt.Arş.ve Gel.Dai.Başkanı
Bakanlık Müfettişi
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Başkanı
T.T.K. Daire Başkanı
Kars Millî Eğitim Müdürü
Antalya Millî Eğitim Müdürü
D.Bakır, Hani Millî Eğitim Müdürü
Ulaştırma Bak.A.P.K. Bşk.lığı Mütercimi
Ankara, Atatürk Anadolu Öğr.Lisesi
Meslek Ders Öğretmeni
Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı
M.E.B. Ö.Eğt.R.Dai.Hiz.D.Bşk.
Eğit-lş Sendikası Gn.Sekr.
Konur So.35/5, ANKARA
Anadolu Cad. No:97 Karşıyaka, ANKARA
İstanbul İst.Tek.Vakfı Acıbadem
I.O.Müdürü
G.Antep M.R.Uzel A.T.L.Öğretmeni
Ankara Özel Atılım Anaokulu Müdürü
Erzincan Millî Eğitim Müdürü
Ortadoğu Gazetesi, İSTANBUL
Sakarya Çırak.Eğt.Mrk.Öğretmeni
Kız Tekn. Öğr.Genel Müdürü
Ankara, Gevher Nesibe Sağ.Eğt.Y.O.
METARGEM Başkanı
Tekn.Öğr.Derneği Başkanı
Menekşe So.6/11, ANKARA
Bakan Müşaviri
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32
33

Rafet YÖRÜK
Emin SAĞLAMER

S.Gel.Üye
Dav. Üye

34
35
36
37

I. Kemal UĞUR
M.Emin ZORKUN
îlhami FINDIKÇI
Hayal UĞURLU

Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Dav. Üye

Samsun Atatürk O.Okulu Öğretmeni
Ömür Sok.Filiz Apt.30/3
A.Ayrancı, ANKARA
31. Sok. 23/6 B.Evler, ANKARA
38.Sok.No 3/8 B.Evler, ANKARA
Ya-Pa Yayınlan İSTANBUL
H.Ü. Eğitim Fak.
Eğt.Bil.Böl.Öğr.Üyesi, ANKARA

K oordinatör : Erkut A L P A Y , Okul öncesi Eğt.Gn.M d.lüğü Şb.M d.
a.

©KHJIL

İN C E S İ

E Ğ İT T İM

İÇ İN

KAYNAK

T E M İN İ

VIK

(Komisyona katılanlar)

KHJILILANIIM II
1
2
3
4
5
6

Prof.Dr.Alı DOĞRAMACI
Mehmet GÜNDÜZ
Fikret GÖKDEMÎR
Kemalettin AYHAN
Haşim AYAOKUR
Doç.Dr. Adil ÇAĞLAR

S.Gel.Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Müşahit
Tabii Üye
Dav. Üye

7
8
9

Şevket ÜZÜN
Cumali DEMİRTAŞ
Asım SEPETÇİ

S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

10
11
12
13
14
15
16

Ali DURMUŞ
Yılmaz ÖZDEMÎR
Nazım EKMEKÇİ
Şenol TAYFUN
Gürbüz KARABULUT
İbrahim KÖSEOĞLU
Mehmet Ah ALBAYRAK

Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye

17

Nail ERGİN

S.Gel.Üye

18
19
20
21
22
23
24
25

Nurettin KONAKLI
Şahset CERAN
Neriman GÜRSOY
Yıldız PEKYILMAZ
Gülören KÖMÜRCÜ
Ahmet ÖZGÜR
Mustafa GAZALCI
Mustafa KOKSAL

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit

Bilkent Üniversitesi Rektörü
Müsteşar Yardımcısı
Dış İlişkiler Genel Müdürü
Bakan Müşaviri
T.T.K. Üyesi
M.Ü.Atatürk Eğt.Fak.Sın.Öğr.Böl.
Öğr.Üyesi, İSTANBUL
Bakanlık Müfettişi
Yaygın Eğitim Enst.Öğretmeni
M.E.B. Okul öncesi Eğt.Gn.Md.lüğü
Daire Başk.
M.E.B. llköğr.Gn.Md.lüğü Daire Başkanı
Zonguldak Millî Eğitim Müdürü
Çankırı Millî Eğitim Müdürü
Aydm Çine Millî Eğitim Müdürü
Tekirdağ Çorlu Millî Eğitim Müdürü
Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü
T. ve Köyiş. Bak.lığı Eğt.ve El S.D.Bşk.
Ok.Şb.Md.
Mal.ve Güm.Bak.Büt.ve Mali.Kont.Dev.
Büt.Uzm.
Sos.Pln.Gen.Müd.Pln.Dai.Eğt.Uzm.
Kayseri Halkeğitim Merkezi Başkanı
İzmir Anadolu Lisesi Müdürü
Tekirdağ Çorlu Meslek Lisesi Müdürü
Gaziantep Zübeydehanım Anaokulu Müdürü
Ağrı Merkez Atatürk O.O.Müdürü
Eğit-Sen Başkanı ANKARA
T R T . Genel Müdürü Ank.TV'si
K.dere, ANKARA
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26
27
28
29
30

Zübeyde IŞIK
Hikmet GÜNEŞ
Fatma KERMAN
Kemal KIVILCIM
Hayati ÖZCAN

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

31
32
33
34
35

Cemal SELÇUKLU
Remzi YILDIRIM
Nesrin ÇAĞLAR
Hayati EROĞLU
Mualla GÜVEN

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit

36

Müjgan DERİCÎOĞLU

37
38

Ekrem ÜÇYİĞÎT
Azize SUNGUR

Dav. Üye
S.Gel.Üye

39

Turan ÖZÜDURU

Dav. Üye

Müşahit

Sabancı And.Tek.Lis.Öğretmeni, ADANA
Balıkesir And.İmal Hatip Lis.Öğretmeni
Trakya Birlik l.Ö.Okulu, EDİRNE
Ankara AOTML Öğretmeni
Samsun Ortapedik Özürlüler Okulu
Öğretmeni
Atatürk İlkokul Öğretmeni Selim, KARS
Yet.Tek.Eğt.Mer.Öğretmeni , KÜTAHYA
Ank.Y.mahalle Anad.K.M.L. Gel.Öğr.
Kırıkkale Tınaz İlkokulu Müdür Yardımcısı
Evrensel Kardeşlik ve Bilgelik Dern.
D.Tepe, ANKARA
Turan Emeksiz Sok. N o:7/l Kentsitesi
B Blok ANKARA
Tunalı Hilmi Cad. 93/11 K.Dere, ANKARA
Yükseliş Sitesi A.Blok No: 17
Balgat, ANKARA
Ya-Pa Yay.Prog.Sen.Ltd.Şti.Gn.Md.

Koordinatör : Gülsem E R D E M , Okul öncesi Eğitim Şube Müdürü
3.
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E Ğ İT T İM
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E Ğ İT T İM

(Komisyona katılanlar)

A K A Ç L A R
Tabii Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
T T K. Üyesi (METARGEM'de görevli)
İnönü Üniv.Eğt.Fak.Dekanı, M ALATYA

4

Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL
Sürmeli AGDEMÎR
Prof.Dr. Hikmet Yıldırım
CELKAN
Ali KURT

S.Gel.Üye

5
6
7
8
9

Süheyla AKPINAR
Yusuf Ziya ÖZCAN
Prof.Dr. Cevat ALKAN
Doç.Dr.Fevzi ÖZ
Yard.Doç.Dr. Bilhan DOYURAN

Müşahit
Müşahit
Dav. Üye
Dav. Üye
Dav. Üye

10

Yard.Doç.Dr. Metin KARAÖRS

Müşahit

11
12
13

Osman ÖZDE MİR
Yüksel UZUN
Gülay ÇIKRIK

S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

14
15
16

Ahmet PINAR
Öze an TEKtNER
Ülkü ÖZBEK

Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit

Aile Ar.Kur.Bşk.lığı Aile Eğt.Dai.
Başkan V., ANKARA
Teftiş Krl. Bşk. Bak anlık Müfettişi
Teftiş Krl.Bşk.Bakanlık Müfettişi
A.Ü. Eğt.Bil.Fak.Öğr.Üyesi ANKARA
Yükseliş Koleji Söğütözü, ANKARA
Anadolu Üniv. Açıköğretim Fak.Öğr.Üyesi
ESKİŞEHİR
Kayseri, Erciyes Üniv. Fen-Edeb.Fak.
Öğr.Üyesi
Kırıkkale Sağ.Mes.Lisesi Müdürü
Artvin Millî Eğitim Müdürü
M.E.B. Okul öncesi Gn.Md.lüğü
Gn.Md.Yard.
Eğitim Araçları Merkezi Müdürü İSTANBUL
Samsun Millî Eğitim Müdürü
Ankara Zübeyde Hanım Kız Ms.Lisesi Öğr.

1
2
3
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17
18
19
20
21
22
23
24

Bekir TURGUT
Osman SEL
Ahmet BEYSARI
Alaaddin ALTUN KAYNAK
M .Nuri YÎĞÎLTÜRK
Fatih KILIÇ
Kemal ÖĞRETMEN
İsmail SİVRİ

S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

26
27

Ülkü ACAR
Şeref TAŞUOVA
Ayşe Tağbek DURSUNOĞLU

28
29
30

Sait ALPER
Nuran ÇELEBİ
Tülin HANCIOĞLU

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

31
32
33
34

Nihal ERTUGAY
Hamit ARAŞ
Emin ÇAKTROĞLU
Güher KUMBASAR

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye

35
36
37
38
39
40

Atıf ÖZMEN
Prof.Dr. S.Hayri BOLAY
Doç.Dr. Mualla SELÇUK
Sema ULÇAY
Nurperi YARIMCALI
Zeynep ALBAYRAK

Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

41

Süleyman DOĞDU

25

Müşahit
Müşahit
Müşahit

Müşahit

Yayımlar Dairesi Başkanı
Kayseri, Talaş Millî Eğitim Müdürü
Bingöl II Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Mardin, Derik Millî Eğitim Müdürü
Balıkesir ilköğretim Müfettişi
Bolu, Mengen An.Aşç.Mes.Lisesi Müdürü
Kayseri, S.Y. An.Tic.Mes.Lisesi Müdürü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı,
Atatürk Cad. 370/1 Alsancak, ÎZMtR
Bilecik Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
Devlet Sanatçısı
Or-An Tıp Merkezi Üstü Kat:2 No:6
Or-An, ANKARA
Bursa Eğitilebilir Çocuklar Iş Okul Müdürü
Afyon Merkez Prt.Kız.San.Okulu Müdürü
Ankara, Zübeyde Hanım Anaokulu
Öğretmeni
Ankara, Mamak H.E.Merk.Öğretmeni
Erzincan, Fatih Mes.Eğt.Mer.Öğretmeni
Etiler E Blok No:3 ANKARA
Prof.Dr. Ali Tarhan Cad. Öğretmen Sitesi
B/Blok D.30 Bostancı, İSTANBUL
Gürkan Sok. 62/22 K.Ören, ANKARA
H.Ü. Edebiyat Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
A.Ü. ilahiyat Fak. Öğr.Üyesi ANKARA
Robert Koleji Psikoloji Öğr. İSTANBUL
100. Yıl Kız Meslek Lisesi Öğr. ANKARA
Safranbolu Öğr.Çocuk.O.Öğretmeni,
ZONGULDAK
Eğt.Araç.ve Don.Dai.Bşk.lığı Şb.Md.

Koordinatör: Fürüzan BOZKURT, Okul öncesi Eğitimi Şube Müdürü
4.

©KUJİL

Ğ N C E S ÎI

E Ğ İT İM İM E

K © © K ID > Û N A S 'y © N

İŞ B İR L İĞ İ
1 Cemil ÇETİN
2 > Ekrem YANGIN
3
Şadan ÖZDlRlK
4
Dr. Ezdihar KARABULUT
5
Saim ERDEM
6 Bekir Sıtkı KALAYCI
1 y Erdoğan SÖZMEN
8 Mehmet ZAYIF

W

(Komisyona katılanlar)
Tabii Üye
Tabii Üye
Dav. Üye
Tabii Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit

A.P.K. Kurulu Başkam
ilköğretim Genel Müdürü
Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi
T T K. Üyesi (METARGEM’de Gör.)
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Yat.ve Tes.Daire Başkanı
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9

Mehmet METE

S.Gel.Üye

10

Prof.Dr. Muhsin HESAPCIOĞLU

11

Yard.Doç.Dr. Hüseyin AĞCA

Dav. Üye

12
13
14
15
16

Bahir SORGUÇ
Ş.Şemsettin ÇAKIR
Daver KOLAĞASIOĞLU
Yusuf BAKICI
Meryem DİNÇ

Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

17

Ayfer KAYACIK

18
19

Serpil GÜLEÇ YÜZ
Hüseyin YILMAZ

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

20

Sefer ÖZDEMÎR

S.Gel.Üye

21

Ahmet ÖNDER

S.Gel.Üye

22
23
24
25
26
27
28
29

Salih KAYA
Kemal AYDEMİR
Mustafa SARİH AN
Mithat UZUN
Selim YANGIN
Vahit BAŞAR
İhsan ÖĞÜŞ
Mehmet YILDIRIM

S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Dav. Üye
Müşahit

30

Dursun ÖNAL

Müşahit

31

Erol GÖNENÇ

Dav. Üye

32
33
34
35
36
37

Nilüfer YILDIR
Prof.Dr. Suna BAYKAN
Rafet ANGIN
Ensar KILIÇ
Musa ALTAŞ
Nuray ALT AN

Müşahit

Müşahit

Müşahit
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye

T R T . Kurumu Yay.Plan.Koor.ve Değ.Dai.
Bşk.lığı Bşk.Yrd.
M.Ü. Atatürk Eğt.Fak.Öğr.Üyesi,
İSTANBUL
Hoşdere Cad. Elçi Sok.No.T3/23
Y.Ayrancı, ANKARA
6365 Frankfurt M.Zeppelinallee 17,
DEUTCHLAND
Yücetepe ileri Sok. 15/5 Anıttepe,ANKARA
Bitlis Millî Eğitim Müdürü
Ordu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Elazığ, Palu İlçe Millî Eğitim Müdürü
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.
Eğitim Uzmanı
D.I.E.Millî Eğt.Ist.Şb.Md.ve Dai.
Başkan Yard.
Kadıköy Halk Eğt.Merk.Müdürü İSTANBUL
Veysel Vardal Görme Özürlüler Okulu
Müdınü İs t a n b u l
Çankaya Rehb.Ar.Merkezi Müdürü,
ANKARA
Anadolu Bas.Yay. ve Mes.Lisesi Müdürü,
ANKARA
Bilecik Anadolu Lisesi Müdürü
Ankara Eğt.Araç.Merk.Öğr.
İstanbul Harun Reşit ilkokulu Öğretmeni
Batman Teknik Lisesi Öğretmeni
Rize. Pazar Boğazlayan ilkokul öğretmeni
Harmancılar Mah. 16/16 Çınarcık, İST.
Nazilli Sok. 11/14 Y.Ayrancı, ANKARA
Türk Eğt.Send.Gen.Sekr.Kubilay So.45/7
Maltepe, ANKARA
Merk.Sürücü Kursu veM.T.S.K. Dern.Bşk.,
KOCAELİ
Hürriyet Gazetesi Babıali Cad. No: 15-17
Cağaloğlu, İSTANBUL
Kız Tekn.Öğr.Gen.Md.lüğü Şb.Md., ANK.
G.Ü. Mesl.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
Emekli Öğretmen, İSTANBUL
Devlet Tiyatroları Sanatçısı
Kadıköy Zühtüpaşa Pans.Ilkolulu Md., İST.
Basın ve Yay.Enf.Gn.Md.lüğü
Araş.Plan, ve Koor.Dai.Başkanı

Koordinatör : Ahmet CANDAN, Okul öncesi Eğitim Uzmanı
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S. ©KUIL ÖNCESİ ECİTİMİ MEVEHJATTU
______________________________________________________________ (Komisyona katılanlar)
Tabii Üye Özel Öğr. Kurumlan Genel Müdürü
1 Mehmet EFEOĞLU
Tabii Üye T.T.K. Üyesi
Ömer
ÖZÜDURU
2
Tabii Üye T.T.K. Üyesi
Güler ŞENUNVER
3
S.Gel.Üye Adana Çukurova Üniv.EğtFak. Dekanı
Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
4
Müşahit
Prof. Dr. Şerif Ali TEKALAN
Y.Ö.K. Üyesi
5
Prof.Dr. Hikmet SAVCI
Müşahit
6
M.Ü. Atatürk Eğt.Fak.Dekanı, İSTANBUL
Dav. Üye Okul Önc.Eğt.Gn.Md.lüğü Genel Md.Yard.
Ünsal ÖZPINAR
7
Müşahit
H.Ü. Çocuk Sağ.ve Eğt.Bl.Öğr.Üyesi
8 Doç.Dr. Nergiz GÜVEN
Müşahit
Suna ÖNSAN
Bakan Müşaviri
9
Dav. Üye G.Ü. Mesleki EğtFak.Öğr.Üyesi ANKARA
10 Özgör DEMtRAL
Dav. Üye G.Ü. Mesleki Eğt.Fak. Öğr.Üyesi ANKARA
11 Zeynep TANAYDIN
Müşahit
Uzman Ünite Dergileri Birliği Başkanı,
12 Av. Ferhan ÇELİK
İSTANBUL
Müşahit
Kız Tetn.Öğr.Gen.Md.lüğü Uzmanı
13 Be tinur AYAN
S.Gel.Üye Hatay, İskenderun Millî Eğitim Müdürü
14 Mehmet OKUYAN
S.Gel.Üye Ankara Anad.Sekr.Mes.Lisesi Öğretmeni
15 Rıfat ÜZMEZ
S.Gel.Üye Manisa Ana.Sekr.Mes.Lisesi Müdürü
16 Muzaffer ŞAŞMAZ
S.Gel.Üye Sultanahmet A.T.L. Müdürü, İSTANBUL
17 Erol ÇELİKER
S.Gel.Üye Necatibey Kız Tekn.Lisesi Müdürü, BURSA
18 Ender DEMREN
S.Gel.Üye Artvin, Şavşat Atatürk İlkokulu Müdürü
19 Şehzade ACAR
S.Gel.Üye Özel An İlkokulu Müdür Yardımcısı
20 Zülfıkar ASLAN
S.Gel.Üye S.Y. Anad.Tic.Mes.Lis.Öğr., KAYSERİ
21 Ömer DELİBAŞ
Beyoğlu Refıa Övünç K.T.O. Olg.Enst.
S.Gel.Üye
Ferihan
GÜR
TE
KİN
22
Giy .Öğr., İST.
S.Gel.Üye Bartın Merk.İnönü İlkokulu Öğretmeni
23 Kemal İZLER
24 Adil KOÇAK
S.Gel.Üye Aydınlıkevler Gör.Eng.Okul.Reh.Öğr.,
ANKARA
S.Gel.Üye Emekli Öğretmen
25 Leman KAR AFAKİLİ
(DOĞULUGİL)
26 Hüseyin BİLGEN
S.Gel.Üye Ankara Gazi Akşam Lisesi Öğretmeni
27 A.Lütfı AKCAN
S.Gel.Üye Anadolu Basm Birliği Gn.Bşk.Yorum Gaz.
H.Ü. Eğitim Fak.Öğr.Üyesi Beytepe, ANK.
28 Yard.Doç.Dr. Yasemin AKMAN
Dav. Üye
Karaman Merk.Gazi Mustafa Kemal
29 İsmet Yalçm SANCI
Müşahit
İlkokulu Müdürü
S.Gel.Üye Kayseri Çır.Eğt.Merk.Müdür Yardımcısı
30 Mustafa ÇAĞLARB AŞ
Atatürk Bulvan 160/8 K.Dere, ANKARA
Dav. Üye
31 Şükran GÜNAY
Çorum Merkez Bahçelievler İlkokulu
Müşahit
32 Seyfettin EVCİMEN
Müdürü
Gümüşhane Aysm Rafet Araç İlkokulu Md.
Müşahit
33 Erdoğan KADAKAL
S.Gel.Üye Akpınar llköğr.Okulu Müdürü
34 Mehmet EMİN
Eyüp, İSTANBUL
İşletmeler Dairesi Başkanı
Müşahit
35 Recep IŞIK

Koordinatör : Temel YILMAZ, Okul öncesi Eğitimi Şube Müdürü
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1
2
3
4

Prof.Dr. Atilla ÖZMEN
Mustafa ERTÜRK
Ömer AÇI KEL
C.Ülkü AKCAN

Dav. Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
S.Gel.Üye

5

Cezmi BİREN

Dav. Üye

6
7
8

Prof.Dr. Füsun BAYKOÇ
Prof.Dr. Ayla OKTAY
Prof.Dr. Mustafa AKBULUT

Dav. Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

9
10

Prof.Dr. Abdulkadir KARAHAN
Prof.Dr. Tanju GÜRKAN

Dav. Üye
S.Gel.Üye

11
12

Doç.Dr. Esra ÖMEROGLU
Yard.Doç.Dr. M.Zahit DİRİK

Dav. Üye
Müşahit

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Siret YAZ LAK
H.Hüseyin BAYSAL
Nermin DÜZCE
Hüseyin ÖZALP
Ramazan DURSUN
Atalay METİN
Bolat CİRİT
Dündar UÇAR
Seyhan CENGİZ
E.Ünal KARABIYIK
Ömer ALTINTAŞ

Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit
Müşahit

24
25
26
27
28
29

İsmail ÇETİN
Servet DEVEBACAK
Şemse KOTAN
Zihni ÜNAL
Necip AŞKIN
Rauf ARAT

Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
S .Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit

30
31

Rıdvan BAYSAL
Saadet BERNA

Müşahit
Müşahit

32

Ö.Lütfı TAŞTANOĞLU

Müşahit

(Komisyona katılanlar)
ÖSYM Başkam Bilkent, ANKARA
T.T.K. Üyesi
T.T.K. Üyesi
Adalet Bak.Eğt.Dai.Bşk. Tetkik Hakimi,
ANKARA
5. Kısım E2 Blok Daire 45
Ataköy, İSTANBUL
O.D.T.Ü. Öğr.Üyesi, ANKARA
M.Ü. Eğt.Fak. Öğr.Üyesi, İSTANBUL
A.Ü. Dil Tarih Coğ.Fak.Öğr.Üyesi,
ANKARA
Türkiye Gazetesi Cağaloğlu, İSTANBUL
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak.Öğr.Üyesi,
ANKARA
G.Ü. Gazi Eğt.Fak. Öğr.Üyesi, ANKARA
Uludağ Üniv. Eğt.Fak. Eğt.Bil.Bölüm Bşk.
BURSA
Bakan Müşaviri
T.T.K.Daire Başkam
Atatürk Kız Tekn.Li.Ço.Gel.Öğr. ANKARA
Sağlık Gen.Md.Dai.Bşk.
Kayseri Millî Eğitim Müdürü
Nevşehir, Ürgüp Millî Eğitim Müdürü
Burdur Millî Eğitim Şube Müdürü
ö ze l Boğaziçi Lisesi Maslak, İSTANBUL
Pertevniyal Lisesi Müdürü, İSTANBUL
Üner Yayınlan, ANKARA
Türk.Işit.Eng.Der.San.Eğt.Kültür Başk.
Haseki, İSTANBUL
Yat.ve Tes.Dai.Başk.Müh.
Ank.M.E.Md.lüğü Şb.Müdürü
Erzurum Merkez Kız Mes.Lis.Çoc.Gel.Öğr.
Tokat, Erbaa O.O.Öğretmeni
73. Sok. 8/4 Emek, ANKARA
Siirt Mrk.Şehit Polis Hayrettin Şişman
llköğr. Müdürü
Yenice Mah. Bozdoğan, AYDIN
Emekli Başöğretmen, Paris Cad.Şimşek
Sok.15/2, ANK.
Vukale Cad. Banu Apt.No:32/5
Bostancı, İSTANBUL
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33

Şükrüye COŞKUN

34
35
36
37

Ahmet Oktay TUNCER
İlkay KILIÇ
Mustafa GÜL
Abbas GÜÇLÜ

Müahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
Dav. Üye

Beylerbeyi Lisesi Öğretmeni
Üsküdar, İSTANBUL
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Öğretmeni
Ankara Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni
YÖK Personel Dairesi Başkanı, ANKARA
Milliyet Gaz. 100. Yıl Mah. Mahmutbey
Viyadüğü Altı İkitelli, İSTANBUL

Koordinatör: Süleyman KAZAKLI, Okul öncesi Eğitimi Şube Müdürü
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©KUL ©NCESİ EĞİTTİM M©IE>ELLEKİ
(Komisyona katılanlar)
Prof.Dr. Utkan KOCATÜRK
İrfan BERKER
Sevim ÇAMELİ
Cazım ORAN
Tülay ARICI
H. Hüsnü TEKIŞIK
Prof.Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR
Talat GÜNDAY

Tabii Üye
Tabii Üye
Tabii Üye
Dav.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit

11
12
13

Doç.Dr. Nihat BİLGEN
Yard.Doç.Dr. Nurdan
KALAYCIOĞLU
Dr. Belma TUĞRUL
Mustafa ÇANDIR
Nahide YILMAZ

Müşahit
Müşahit
Dav. Üye

14
15
16
17
18
19

Ç.Fide DEMİRASLAN
Dr. Ferhan OĞUZKAN
İsmet ORANLI
Mehmet AYAN
İsmail BEZGİN
Tunca YÖĞNÜK

S.Gel.Üye
Dav. Üye
S.Gel.Üye
Müşahit
S.Gel.Üye
Müşahit

20

Mustafa DURMAZ KUL

S.Gel.Üye

21

Günay MÜDERRİSOĞLU

22
23
24

Fevzi DEMİRCİ
Haşan YALÇIN
Emine EGE

Müşahit
S.Gel.Üye
S.Gel.Üye

25

Sakine ERDOĞAN

S.Gel.Üye

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Müşahit

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
T.T. Kurulu Üyesi
T.T. Kurulu Üyesi
Bakan Müşaviri
Bakan Müşaviri
Tekışık Yay. K.Karabekir Cad., ANKARA
Bestekar Sok. 42/4 K.Dere, ANKARA
İstanbul, Behçet Kemal Çağlar
İ.Öğr.Oku.Müdürü
Bakanlık Müşaviri
G.Ü. Mes.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
H.Ü.Çocuk Sağ.ve Eğt.Bl.Öğr.Üyesi
T.T. Kurulu Daire Başkam
Okul Öne.Eğt.Gn.Md.lüğü Daire Başkanı,
ANKARA
Sos.Hiz.Çoc.Es.Kur.Bilgi İşl.Dai.Başk.
Atatürk Bulvarı 160/3 K.Dere, ANKARA
Tunceli Millî Eğitim Müdürü
Kastamonu Millî Eğitim Müdürü
Anadolu Ajansı İçhaber Müdürü
Genç İşadamları Derneği Eğt.Kom.Başkanı
İSTANBUL
Mamak Çiğiltepe İlköğr.Okmu Rehb.Öğr.
ANKARA
Dr. Baha Müderrisoğlu Eliyle Nas Oteli,
KARAMAN
Bitlis Millî Eğitim Md.lüğü Şube Müdürü
Kadıköy Akşam Tic.Lisesi Öğretmeni
Aydm, Merk.Cumhuriyet İlkokulu
Anasınıfı
Öğretmeni
Ankara Ortopedik Özürl.Okulu Md. Yard.
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26

Feyzi HALICI

27
28
29
30
31

Ebrize ÇELTİKÇİ
Idris BİLGİSEL
Orhan ÇAKIROGLU
Kemal B AYHAN
Gürşen KAFKAS

Müşahit
Müşahit
S.Gel.Üye
Dav. Üye
Müşahit
Müşahit

Halıcı Bilg.Atatürk Bulvarı M.E.B.Karşısı ,
ANKARA
İst.Özel Yeni Yıldız Ilko.Müdüresi, İST.
Emekli Öğretmen
Saip Altı 5449/3453 Karaburun, IZMlR
Hakkari Millî Eğitim Şube Müdürü
Çapa Ortaokulu Müdürü Ş.Mini, İSTANBUL

Koordinatör: Bahtiyar AKSU, Okul öncesi Eğitim Şube Müdürü

229

W

»

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
KOMİSYON RAPORU
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1-OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİMİN ÖNEMİ VE
YAYGINLAŞTIRILMASI
L OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ NİN ÖNEMİ
Çağımızda bilim ve teknolojideki gelişmeler, gelişmiş ve
gelişmekte olan tüm ülkeleri etkilemektedir. Kısacası, bilgi ve
tek n oloji toplum u olm a yolunda büyük bir yarış
sürdürülmektedir.
Bu durum, ülkemizde de sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel sistemlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesine ve
değişmesine sebep olmakta; buna bağlı olarak eğitim sistemimiz
de büyük ölçüde değişmektedir.
Eğitimin amaçlarından biri hatta -en önemlisi- bireyin ve
toplumun sosyal yönden gelişmesini sağlamak, onun içinde
b u lu n d u ğu ortam a d en geli bir şekilde uyum unu
gerçekleştirmektir. Bu uyumu oluşturacak olacak sağlam
temellerin Okul Öncesi Eğitimi döneminde atılması gerektiği
gerçektir. Bu bakımdan eğitim ihtiyacımızın önemli, öncelikli
olmuş bir bölümü olan ve eğitim sistemimizin ilk basamağım
teşkil eden OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ, ülkemizin geleceği
bakımından hayatî önem taşımaktadır.
Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyi; o ülkenin
çocuklara verdiği eğitimin niteliği ile ölçülmektedir.
Hayatın ilk yıllarında alınan eğitimin ve getirilen
deneyimlerin çocuğun, daha sonraki yaşlarında öğrenme
yeteneği ve başarısı üzerinde önemli etkisi vardır.
Bu dönemin, kişiliğin gelişmesi yönünden de çok önemli
olduğu bilinmektedir. Çünkü; temel bilgi ve beceriler bu dönemde
kazanılır. Çocuğun doğuştan getirmiş olduğu potansiyeli, en üst
düzeye çıkartabilmesini ve bunu gösterebilmesini sağlayacak
uyarıcılara ihtiyacı vardır. Bu uyarıcılar, çocuğun (bedensel,
zihinsel, sosyal ve duygusal) gelişimini hızlandıracak ve
destekleyecek her türlü doğal ve çevresel etmenlerden oluşur.
Bunların yeterince sağlanamaması, ileriki yıllarda, çocuğa
bunlar verilse bile, onun eriştiği düzeyde eksikliklere neden
olabilir.

232
Buna karşın, erken yaşlarda nitelikli ve yeterli
deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, bireyin daha
sonraki öğrenmelerinde başarı şansım artırmanın yamsıra, onun
duygusal ve sosyal hayatım olumlu yönde etkiler.
Okul öncesi eğitimi, özellikle dil gelişimi bakımından,
çocuğun çevresiyle olan iletişim ve etkileşimini büyük ölçüde
etkiler.
Çocuğun ilk yıllardaki sosyo-ekonomik çevre ve yaşantı
farklılıkları, ileriki yıllarda görülen çeşitli gelişim farklılıklanmn
nedenini oluşturmaktadır.
Okul çağı kadar, çocukların bedensel, sosyal, zihinsel,
duygusal gelişim lerini sağlamada, Okul Öncesi Eğitimi
kurumlarının önemli katkısı, özellikle çocuk, ilköğretime
başladığı zaman kendisini göstermektedir.
Ayrıca, insamn en yoğun ve en hızlı öğrenme yaşımn 0-8
yaş dönemi olduğu, bilim adamları tarafından da belirtilmektedir.
Nitekim Dr.Bloom'un araştırma sonuçlarına göre, insamn
öğrendiklerinin % 80'ni 8 yaşma, bu oramn % 50'sini ise 4 yaşına
kadar kazanmaktadır.
Hızla gelişen ülkemizde, çalışan annelerin sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Bu durum, çalışan anne ve babaların
çocuklarının bakım ve eğitim sorununu da beraberinde
getirmektedir.
Okul Öncesi Eğitiminde dikkat edilecek bir başka konu
da; aileyi ve çocuğu birlikte, birbirine uyumlu bir biçimde
eğitmektir. Çocuğun, birlikte yaşadığı ailenin ve toplumun
şartlarına göre yapılan eğitim, başarılı ve istenilen bir eğitim
olur.
Bunun yapılabilmesi için öncelikle çeşitli iletiğim kanalları
ve yaygın eğitim araçları kullanılarak, ailenin ve özellikle de
annenin, okul öncesi eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
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n. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ NİN TANIMI, KAPSAMI
VE KAVRAMLAR
1. Tanım:
Okul Öncesi Eğitimi; 0-72 ay grubundaki çocukların
gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin
uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini
toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde
yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü
içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.
2. Kapsam:
Okul Öncesi Eğitimi, zorunlu eğitim çağma gelmemiş, 072 yaş grubu çocuklarım kapsar; isteğe bağlıdır.

Okul Öncesi çağı çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti
veren çok çeşitli kurumlar vardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
anaokulları, ilkokulların bünyesindeki anasınıflan, orta dereceli
okullardaki uygulama sim fi an, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve
çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk
yuvalan, kreş ve gündüz bakımevleri, KIT'lere bağlı gündüz
anaokullan, çalışma Bakanlığına bağlı olarak işyerlerinde açılan
kreş ve gündüz bakımevleri, özel ve tüzel kişilerle, üniversitelere
bağlı anaokullan, kreş ve gündüz bakımevleri Okul Öncesi
Eğitimi kurumlan kapsamındadır
Konuyla ilgili kavramlann yazımında birliğe gidilmesi de
aynca üzerinde durulması gereken bir konudur.
3. Kavram:
Okul Öncesi Eğitimi kurumlan kapsamı içinde hizmet
veren değişik kurumlar için kullanılan kavramlar şu şekilde
tanıml anabilir.
a.
Anaokulu: 36-72 aylık çocuklann eğitimleri amacıyla
açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Öncesi Eğitimi
kurumu dur.
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b. Anasınıfı: 48-72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla
ilkokulların ve ilköğretim okullarının bünyesinde açılan Okul
Öncesi' Eğitimi kurumudur.
c. Uygulama Sınıfı: 36-72 aylık çocukların eğitimleri
amacıyla açılan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim
kurumlan bünyesindeki Okul Öncesi Eğitimi kurumudur.
d. Kreş: 0-36 aylık çocuklann eğitimleri amacıyla açılan
Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Okul Öncesi Eğitimi kurumudur.
e. Diğer kamu kurum ve kuruluşlanna bağlı Okul Öncesi
Eğitimi kurumlan:
.Emzirme O dalan: 0-12 aylık çocuklann bakım ve
eğitimleri amacıyla işletmeler tarafından açılan Okul Öncesi
Eğitimi kurumlandır.
.Çocuk Bakım Yurdu: 0-72 aylık çocuklann bakınılan için
işletmeler tarafından açılan Okul Öncesi Eğitimi kurumudur.
.Çocuk Yuvalan ve Gündüz Bakım Evleri: 0-72 aylık
çocukların bakımları amacıyla Sosyal Hizmetler ve çocuk
Esirgeme Genel Müdürlüğü nce açılan Okul Öncesi Eğitimi
kurumlandır.
4. Tarihsel Gelişim:
Ülkemizde, Cumhuriyet döneminden önce, Fatih Sultan
Mehmet zamanında vakıflara bağlı olarak kurulan "Sıbyan
Mektepleri "nin Okul Öncesi Eğitimi konusundaki ilk adım olduğu
söylenebilir. Daha sonra azınlıklann ve yabancıların kendi
ç'ocuklan için açtıklan anaokullannı görmekteyiz. Görüldüğü
gibi ülkemiz, temelleri 15. yüzyıla dayanan Okul Öncesi Eğitimi
ile dünya ülkelerine öncülük etmiştir.
1913 yılında yürürlüğe giren "Tedrisat-ı iptidaiye Kanunu
M uvakkati (Geçici ilköğretim Kanunu) adıyla anılan kanunun
bazı m addeleri, anaokullarının her yerde açılmasını ve
ilkokulların bir basamağı olarak uygulanmasını emretmiştir.
Aynı kanunda anaokuluna alınacak çocukların yaşları,
uygulanacak öğretim yöntemleri, ders araçları ve okulların
kuruluşlarıyla ilgili temel ilkelere de yer verilmiştir.
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1915 yılında, anaokullanna öğretmen yetiştirm ek
amacıyla, İstanbul'da ilk kez "Ana Öğretmen Okulu'' açılmıştır.
Öğretim süresi bir yıl olan bu okul, 1919 yılında kapatılmıştır.
Ana Öğretmen O kulunun kapanmasından sonra resmi
anaokulları da kapatılmıştır.
Ancak, konunun öneminin benimsenmesi ve Okul Öncesi
Eğitimin yaygınlaştırılması, diğer eğitim kademelerindeki hıza
paralel bir gelişme göstermemiştir.
Okul Öncesi Eğitimi, bugün ülkemizde % 5.2lik okullaşma
oram ile çok düşük seviyede bulunmaktadır. Bu oran bazı batılı
ülkelerde %100'lere kadar çıkmaktadır.
1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel
Kanunu" öğretim kademelerini bütün olarak ele alan bir
kanundur. Bu kanununl7. maddesinde "Milli eğitim amaçlan
yalmz resmi ve özel eğitim kurumlannda değil, aynı zamanda
evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta
gerçekleştirilmeye çalışılır" denilerek her yerde eğitim ilkesi
"vurgulanmıştır. Bu kanunda Okul Öncesi Eğitimi , zorunlu
öğrenim çağma gelmemiş çocuklann eğitimi olarak ele alınmış,
amaç ve görevleri açıkça belirtilmiştir.
1981 yılında toplanan 10. Milli Eğitim Şûra’sı’nda Okul
Öncesi Eğitimine gereken ağırlık verilerek bu eğitime ilişkin
önemli öneriler getirilmiştir.
1992 yılına kadar, Milli Eğitim Bakanlığı rida, Okul Öncesi
Eğitimi Hizmetleri; İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumlan Genel
Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı rica
yürütülmekteydi.
1992 yılında Milli eğitim Bakanlığı nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki 3797 Sayılı Kanunla, Merkez Teşkilatı
bünyesinde yeni bir birim olarak "Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğü" kurulmuştur.
Böylece Okul Öncesi Eğitimi alanında çok önemli bir
gelişme sağlanmıştır.
Okul Öncesi eğitimi nde, V. ve VI. Beş Yıllık Kalkınma
Planlan’nda hedeflenen okullaşma oranlanna halâ ulaşılmış
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değildir. Tüm çalışmalara karşın çağ nüfusunun ancak %5.2'sine
eğitim verilebilmiştir. Bu oranın, diğer ülkelere göre oldukça
düşük olduğu görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının bünyesinde bile halâ, Okul
Öncesi Eğitimi hizmetleri, değişik genel müdürlükler tarafından
yürütülmektedir. Bunun dışında, çeşitli kurum ve kuruluşlara
bağlı Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda aynı yaş grubuna
hizmet veren kurumlann isim ve kapsamlarında da farklılıklar
vardır. Örneğin; 3-6 yaş grubuna hizmet veren kurumlar,
anaokulu, çocuk yuvası, çocuk evi, kreş ve gündüz bakımevi gibi
isimler taşımaktadır.
Bugün toplum un tüm kesim lerinde Okul Öncesi
Eğitim inin öneminin anlaşılmış olması, çeşitli özel ve resmi
kuruluşların bu konuda çalışmalar yapmalarında önemli rol
oynamıştır.
Çeşitli üniversitelerde "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümleri ile" Anaokulu Öğretmenliği Bölümleri" açılmış, Eğitim
Fakültelerinde Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
ile ilgili çeşitli dersler konulmuştur.
Gönüllü kuruluşların, son yıllarda, Okul Öncesi Eğitimi
alanında gösterdikleri gayretler, bu konuda önemli gelişmelerden
biridir.
Türkiye'de Okul Öncesi çağı çocuklarına hizmet veren
kurumlar ve bağlı oldukları kuruluşlar Tablo-l'de görülmektedir.
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Tablo-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KURUMLARININ GÖRÜNÜM Ü
KURUM

Bakımsız anaokulu
Anasınıfı (ilkokul ve ilköğ
retim okul bünvesi)
Uygulama anasınıfı (Kız
Tek. Ösrrt. Ok. Bün.)
Anasınıfı (Özel Eğit Ok.
Bün.)
Özel Anaokulu
Özel Anasınıfı
*Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kreş ve
Gündüz Bakımevleri
Yuvalar
**Fabrika ve diğer
işyerlerine Bağlı Kreş ve
Gündüz Bakımevleri
***Özel M.E. B. İzinli
Azınlık ve Yabancı Anaok.
İzinli Özel Anaokullar

OKUL SAYISI

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI

35

263

3 115

4 104

7 058

116 246

339

1 112

9 348

5
160
106

11
248
163

85
3 801
2 870

28
66

.

2 687
1 084

262
221
45
326

353
58

* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 verileri
** Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1989 verileri
*** Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 1992 verileri

17
5
1
13

321
560
111
192

III- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ NİN YAYGINLAŞ
TIRILMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER
Okul Öncesi Eğitim inin yaygınlaştırılması, öncelikle
1926'da im zalan m ış olan Çocuk H akları E vrensel
Beyannamesinin bir sonucu olarak, Çocuk Haklarına Dair
Sözleşmenin bu yasama yılında TBMM'nce onaylanması ve
uygulamaya konulması gerekmektedir.
1. Tanımlarla İlgili Öneriler:
Aynı yaş grubuna hizmet veren Okul Öncesi Eğitimi
kurumlan isim, kapsam ve nitelik yönünden farklılıklar arz
etmektedir.Bunun giderilmesi için aşağıdaki önerilerin dikkate
alınması gerektiği düşünülmüştür.
Anaokulu, 36-60 aylık çocuklann eğitimleri amacıyla
açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, özel ve resmi Okul Öncesi
Eğitimi kurumudur.
Anasınıfı, 60-72 aylık çocuklann eğitimleri amacıyla
resmi ve özel anaokullarının, ilkokullann ve ilköğretim
okullanmn bünyesinde açılan Okul Öncesi Eğitimi kurumudur.
2. İlkeler:
Okul Öncesi Eğitimi nin yaygınlaştınlmasmda uyulması
gereken ilkeler tespit edilmiştir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen
ilkelerin gözönüne alınması gerekmektedir.
a. Özellikle Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulmadığı
yörelerde Okul Öncesi Eğitimi kurum lan geliştirilerek
yaygınlaştınimalıdır.
b. Özel eğitim gerektiren çocuklanmızm eğitimi, Okul
Öncesi çağdan başlanarak özenle ve eksiksiz ele alınmalıdır. Bu
yapılırken, özellikle kaynaştırma ilkesine dikkat edilmelidir.
c. İhtiyaç duyulan bölgelerde anaokulları ve kreşler
yaygınlaştmlmalıdır. Kırsal alanlarda, yaz aylarında tanm işinde
bulunan annelerin çocuklarımn eğitimini yürütecek gezici
anaokullan açılması için gerekli mevzuat düzenlenmesinin
yapılması gereklidir.
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3. Örgüt Yapısı İle İlgili Öneriler:
Okul Öncesi Eğitimi kurumlannın bağlı bulundukları
kuruluşlar arasında koordinasyon bozuklukları dikkati
çekmektedir. Bunun giderilmesi için aşağıdaki öneriler dikkate
alınmalıdır:
a. "Milli Eğitim Temel Kanunü'nun 17. maddesinde; "...
Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin,
Milli Eğitim Amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim
Bakanlığının denetimine tâbidir" denilmektedir. Bu maddeden
hareketle, her türlü Okul Öncesi Eğitimi hizmetleri, Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından
m evzuat, uygulanacak program yaklaşım ları, eğitim
programları işleyişi, vb. yönlerden incelenerek yeniden
düzenlenmeli ve Okul Öncesi Eğitimi hizmeti sunan kamu, özel
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
b. Önceki maddede belirtilen çalışmaların hızlı ve sağlıklı
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Okul Öncesi Eğitimi Genel
M üdürlüğünde sürekli ve geçici "Çalışma Komisyonları"
oluşturulmalıdır.
c. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğü öncülüğünde kurumlar arası işbirliği sağlanarak,
Türkiye genelinde Okul Öncesi Eğitimi hizmetlerine ilişkin
sayısal verilerin kesin ve sağlıklı bir şekilde elde edilmesi için bir
araştırma projesi hazırlanıp, gerçekleştirilmelidir.
d. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi hizmetleri
arasında en yaygın olan anasınıflanyla ilgili yeni düzenlemeler
yapılarak, niteliklerini geliştirmek için önlemler alınmalı ve
Bakanlık tarafından gerekli destek sağlanmalıdır.
e. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitiminde, Çalışma
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalıdır.
Halen yürürlükte bulunan, çalıştırdığı işçi sayısına bağlı olarak
işletm elere kreş açma hakkı veren hüküm, kapsam ı
genişletilerek her kurum için zorunlu hale getirilmelidir. Türkiye
sağlık reformu kapsamında, anne-çocuk sağlığı, aileye rehberlik
ve özellikle 0-72 ay grubu çocuklarına, sağlık ve eğitim
hizmetlerinin götürülmesi ile ilgili düzenlemelere de yer
verilmelidir.
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f. Okul Öncesi Eğitimi'm evlere kadar götürme konusunda
TV imkanları kullanılmalı, halen M.E.B ile UNÎCEF arasında
yürütülen projeler gibi yeni organizasyonlar üzerinde de
çalışmalar yapılmalıdır. Bu ve benzeri projeler, M.E.B. Okul
Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Eğitimi Araştırm a
Geliştirme Dairesi Başkanlığı arasında ortak organizasyon
içinde yürütülmelidir.
g. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi'nin merkez
teşkilatını kurmuştur. Oysa Milli Eğitim Müdürlüklerimiz
geleneksel organizasyon anlayışı içinde teşkilatlanmıştır. Milli
Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatının da, yeni ihtiyaçlara cevap
verecek bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, planlaması bir
ihtiyaç haline gelm iştir. Özellikle büyük şehirlerde, il
teşkilatlarında ’’Okul Öncesi Eğitimi Merkezleri” kurularak
uygun görev akışı sağlanmalıdır.
h. Okul Öncesi Eğitimi uygulamalarında geçmişten gelen
önemli bir tecrübe birikimi vardır. M.E.B. uygulamalarında bu
tecrübelerden de yararlanmalıdır.
i. Okul Öncesi Eğitim inde hizmet verecek her çeşit
kademe ve görevler için gerekli yeterliklerin, görev ve
sorumlulukların belirlenmesi ve bunların bir sertifika sistemine
(veya belge sistemine) bağlanması gerekmektedir.
j. Çocuk eğitimi konusunda uluslararası organizasyonlarla
koordineli ve işbirliği içinde çalışmalara da gereken önem
verilmelidir.
4. Yapılaşmayla İlgili Öneriler:
Okul Öncesi Eğitimi veren okulların nitelik ve nicelik
açısından yeterli olmadıkları görülmüştür. Bunların giderilmesi
için aşağıdaki önerilerin gözönünde bulundurulması gereklidir.
a. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânının son dilimi olan
1993-1994 öğretim yılı için hedeflenen % 11.5 lik okullaşma
oranının gerçekleşmesi ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma plânı'nın
sonuna kadar da bu oran in % 30 lara çıkarılması gerekmektedir.
b. Toplu konut projelerinde ilk öğretim okullarının açılma
zorunluluğu vardır; Okul Öncesi Eğitimi kurumunun açılması da
projede yer almakdır.
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c. Milli Eğitim Bakanlığına, 3418 sayılı Kanun gereği
Tekel'den ayrılmış olan fonun artırılması ve bunun öncelikle okul
öncesine aktarılması yoluna gidilmesi gerekmektedir.
d. 0-72 ay çocuğuna Okul Öncesi Eğitimi hizmeti veren
kreş, gündüz bakım evi, çocuk yuvalan, özürlüler için
rehabilitasyon m erkezleri ve benzeri sosyal tesislerin;
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için devlet kredisi ve bunlara
ait vergilendirmenin teşviklerinin artırılması ve vergilendirmenin
azaltılması gerekmektedir.
e. Eğitimin genelinde olduğu gibi, Okul Öncesi Eğitimi
alanında da eğitim yatınım ve finansmanı en önemli tıkanıklık
olarak görülm ektedir. Bu bakım dan özel girişim ler
desteklenmelidir. Belediyeler, Kamu İktisadi Teşekkülleri,
Vakıflar ve Dini kuruluşlann, Okul Öncesi Eğitimi kurumlanın
desteklemeleri teşvik edilmelidir.
f. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannm girişimleri teşvik
edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlannda olabilen
atıl kapasitelerden yararlanmalıdır. Okul Öncesi Eğitimi
kurumlannda döner sermaye işletmeleri kurularak, eğitime
sınırlı da olsa finansman sağlanmalıdır. Bu uygulamalann
nerede ve nasıl, ücretlerinin ne kadar olacağı da titizlikle
belirlenmelidir.
g. Anaokulu binası yapılması için hazine arazilerinin
tahsis edilmesi, belediyeler ve kooperatiflerden yararlanılması
için yasal düzenlemeler yapılması gereklidir.
h. Özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak
anaokullarmın
öğretmen ihtiyacının bir kısmı devletçe
kanşılanarak özel kesimin teşvik edilmesi, ve bu konuda yasal
düzenleme yapılması gereklidir.
i. Belediyelerin hazırladığı imâr plânlarında, Okul Öncesi
Eğitimi kuramlarının yerlerinin belirtilmesi ve buna öncelik
verilmesi gereklidir.
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5. Okul Öncesi Eğitiminde Ana-Baba Eğitiminin
Yaygınlaştırılması:
Okul Öncesi Eğitiminin yaygınlaştırılması konusunda,
kamuoyu ve anne-babalann yeterince bilgilendirilmediği görül
mektedir. Konunun öneminin kamuoyu tarafından kavranması
amacıyla şu öneriler dikkate alınmalıdır.
a. Okul Öncesi Eğitimi sadece çocukların değil, anne
babaların da eğitimlerini gerektirmektedir. Bilgi toplumuna geçiş
Sürecinin başladığı günümüzde, yaşam boyu öğrenmenin
öneminin giderek artışı ve bütün bireylerde kendini geliştirme
ihtiyacının şiddetle kendini hissettirdiği bilinmektedir. Bu amaçla
kitle iletişim araçlarında aktif biçimde yararlanılarak her eve
girilebileceği unutulmamalıdır. Bunun için resmî ve özel TV
kanallarında, genel eğitim konulan yanında Okul Öncesi Eğitimi
programlanna da yer verilmelidir. Bu amaçla, hazırlanmakta
olan özel TV yasasında çocuk programlannm artınlması, %20
olması hükmü yer almalıdır.
b. Anne babalann Okul Öncesi Eğitimi ve genel eğitim
konularında kendilerini geliştirm eleri amacıyla, başarılı
uygulamalan bulunan ana-baba okulu uygulamalanndan yarar
lanılmalı ve bu uygulama TV. yoluyla yaygınlaştmlmalıdır.
c. Konuyla ilgili olarak, öğretmenler ve anne babalan
aydınlatıcı broşürler okullar yoluyla ilgililere ulaştırılmalıdır.
d. Çocuk yayınlan, sayıca az ve çeşit bakımından sınırlı
ve kalitesi zayıftır. Bu konuda tanıtım, teşvik ve potansiyelin iyi
kullanılmasına ihtiyaç vardır.
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2 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN KAYNAK
TEMİNİ VE KULLANIMI
Ülkemizde Okul Öncesi Eğitimi'nin gelişen dünyamızdaki
yerini alabilmesi ve plan hedeflerine ulaşılabilmesi için en önemli
faktörün başında, kaynak temini ve mevcut kaynakların en
rasyonel şekilde kulllamlması gerekmektedir.
Okul Öncesi Eğitimi kurumlanna kaynak temini ve
kullanımı ile ilgili olarak;
1. Okul Öncesi Eğitimi'nin geliştirilip yaygınlaştırılması
için özendirici tedbirler alınması;
a) Eğitim yatırımlarına verilen teşviklere ilave olarak,
Okul Öncesi Eğitimi e verilecek teşviklerde ek artı puan
verilmesi,
b) Okul Öncesi Eğitimini geliştirip-yaygınlaştırmak için
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde
"Okul Öncesi Eğitimi Vakfi'nın kurulması,
c) Okul Öncesi Eğitimi'nin sadece okullar ve sınıflarla
sınırlı tutulmaması; evlere, ailelere taşınması, bu eğitimin yalnız
çocukların değil, aile bireylerinin ve özellikle annelerin eğitimi
olarak görülmesi, bu konuda medyadan yararlanılması, halen
uygulanmakta olan "Ev Yuvaları" projesinin yurt çapında
yaygınlaştırılması,
d) Gümrüklerden, yasal olmayan yollarla yurda sokulan
malların satışından elde edilecek gelirlerden ve yurda girişçıkışlarda kesilen konut fonunun belli bir yüzdesinin Okul Öncesi
Eğitimi Fonuna aktarılması gereklidir.
2. Okul Öncesi Eğitimi’nin geliştirilip yaygınlaştırılması,
gelişme ve yaygınlaşmanın kurumsallaşması için mutlaka bir
fon kurulmalıdır. Bu fonun kaynaklan olarak;
a) Belediye gelirlerinden alınacak paylar,
b) Mevduat gelirlerinden alınacak paylar,
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c) Eğitim sektöründe kazanç elde eden özel kuruluşlardan
alınacak paylar, (Dershane, Özel Ökullar vb.)
d) E ğitim
düüünülmelidir.

va k fıfla rın d a n

sağlanacak

k a tk fıla r

3. Okul Öncesi Eğitiminin veliye malî külfet getirmesi
sebebiyle, küçük il ve ilçe Merkezleri ile gecekondu semtlerinde
yaşayan gelir düzeyi düşük ailelerin yoğun olduğu merkezlere
ikili eğitim yapacak anaokulları projesi geliştirilmelidir.
4. Ülkemizde Okul Öncesi E ğitim i’nin
arz-talep
durumunun araştırmalar yapılarak tespit edilmesi, mevcut bina
ve kaynakların rasyonel ve verimli şekilde kullanılmasının
Sağlanmak dır.
5. Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait
boş binalarda gerekli tadilat yapılarak, bu binalar Okul Öncesi
Eğitimine kazandırılmalıdır.
6. Kaynak temininde ve eldeki kaynakların en verimli
şekilde kullanılması için Okul Öncesi Eğitimiyle doğrudan ya da
dolaylı olarak ilgilenen birimler arasında malî koordinasyon
sağlanmalıdır.
7. İlköğretim kurumlan bünyesindeki ana sınıflan ile diğer
öğretim kurumlan bünyesindeki uygulama sımflanndaki çocuk
velilerinden alınacak katkı paylannın amacına ve mevzuatına
uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.
8. İlkokul ve İlköğretim okullannda bulunan ana sınıflan,
bu okulların imkânlarından daha fazla yararlandınlmalıdır.
9. Mevcut ana sınıflan ile yeni açılacak ana sınıflannın
donatılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliği yapılmalıdır.
10. Bağımsız ana okullannın süratle yaygınlaştmlması
için şehir imar planlannda gerekli düzeltmeler yapılarak,
özellikle büyük kentlerimizde park ve bahçelerin yanında Okul
Öncesi Eğitimi kurumlan için okul arsalan aynlm ası, bu
arsalann mümkün olduğu kadar hâzineye ve belediyeye ait
arsalardan temin edilmesine çalışılmalıdır.
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11. Özellikle büyük şehir merkezlerindeki fizikî sıkıntıyı
gidermek için, ortaöğretim kampüsleri kurularak şehir
merkezlerindeki boşalacak okul binaları Okul Öncesi Eğitimi ve
ilköğretim hizmetlerine tahsis edilmelidir.
12. Kurulm ası düşünülen Okul Öncesi Eğitim i
Merkezlerinin kaynaklarının, örgün eğitim kurumlanna olduğu
kadar, Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili çalışmalar yapan yaygın
eğitim kurumlanna da aktanlması sağlanmalıdır.
13. Eğitim , yatırım ve işletm e finansm anının
sağlanmasında bir kamu bankasının görevlendirilmesi, Okul
Öncesi ile ilgili yatın m lan n 1994 yılı yatırımlar teşvik
kararnamesinde öncelikle ele alınması sağlanmalıdır.
14.Okul Öncesi Eğitimi'nin yaygmlaştınlmasında "YapÎşlet-Devret Modelinden yararlanılması, mümkün olduğu kadar
bu modelin kullandırılması sağlanmalıdır.
15. Okul Öncesi Eğitimi'nin yaygınlaştırılm ası ve
geliştirilmesi için "Kendi Okulunu Kendin Yap" kampanyası
benzeri bir kampanyanın başlatılması sağlanmalıdır.
16. Okul Öncesi Eğitimi yatırımlarında tasarrufu sağlayıcı
ve eğitimin amacına yönelik bölge ve iklim özelliğine uygun
projelerin hazırlanması sağlanmalıdır.
17. Yeni yapılacak toplu konut bölgelerinde Okul Öncesi
Eğitimi Kurumu yapma mecburiyeti getirilmelidir.
18. Yurtdışındaki Türk çocuklarının Okul Öncesi
Eğitimlerini sağlamak amacıyla kaynak temini için ilgili ülkeler
ile bu ülkelerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.
19. Millî Eğitim Şûrası nın oluşturduğu kamuoyundan da
yararlanarak 1994 yılı "Okul Öncesi Eğitimi Yılı" ilan edilmelidir.
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3 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMLARI
VE EĞİTİM ARAÇLARI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM
1. Temel Felsefe ve Politikalar :
a)
Genel olarak eğitim program ları, bireylere
kazandırılması öngörülen temel özelliklerin ana çerçevesini
oluşturması nedeniyle önemlidir.
b) Eğitimde, Okul Öncesi dönemde bireysel gelişim hızının
yüksek olması, kişişin oluşumunun başlangıç dönemi olması,
çocuğun yakın ilgi ve rehberliğe gereksinim göstermesi gibi
nedenlerle, eğitim programlarının bilimsel program geliştirme
ilkelerine uygun biçimde özenle hazırlanması özel bir önem
taşımaktadır.
c) Okul Öncesi Eğitimi programlarında eğitim bilimlerinin,
bu konuda öngördüğü esaslar ve program geliştirme süreçlerinin
dayandığı ilkeler, temel alınmalıdır.
d) Okul Öncesi Eğitim de, program geliştirme süreçleri
Türk Millî Eğitimi nin temel felsefesi, ana politikaları ve genel
amaçlan ile tutarlı biçimde oluşturulmalıdır.
e) Okul Öncesi Eğitimi kademesi, eğitim sistemimizin diğer
kademelerine sağlam bir temel oluşturmalı ve zorunlu bir eğitim
kademesi olarak ele alınmalı, diğer kademelerle uyumlu ve
tutarlı biçimde düzenlenmelidir.
f) Eğitim programlan hedef kitlenin bütününe yönelik
olarak ele alınmalı , ancak sınırlı imkanlar, kaynaklar ve
koşullar dikkate alınarak öncelikler belirlenmelidir.
g) Programlar, çağdaş Okul Öncesi Eğitimi standartlanyla
tutarlı ve toplumsal koşullarla uyumlu bir yapı ve içeriğe sahip
olmalıdır.
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h)
Programlar, Çocuk Haklan Evrensel Beyannamesinde
yer alan temel ilkelerle tutarlı olmalıdır.
OKUL ÖNCESİ
HEDEFLERİ

EĞİTİMİNİ NİN

AMAÇ

VE

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 19. maddesi
Okul Öncesi Eğitimi’nin zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş
çocuklann eğitimini kapsadığım hükme bağlamıştır. Bu eğitim
isteğe bağlıdır.
20.
maddesi ise, Okul Öncesi Eğitimi nin amaçlan ve
görevlerini; Millî Eğitim genel amaçlanna ve temel ilkelerine
uygun olarak aşağıdaki gibi belirlemiştir:
Bu amaçlar ve görevler;
1. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal
gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;
2. Onlan temel eğitime hazırlamak,
3. Şartlan elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen
çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak,
4. Çocuklann Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalanm
sağlamaktır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için, kurum merkezli Okul
Öncesi Eğitimi modelinin yanısıra, diğer Okul Öncesi Eğitimi
modellerini de içeren çok amaçlı bir program yaklaşımı
gerekmektedir.
A) Genel Amaç:
Bireysel mükemmeliyet, çocukta yaptığının en iyisini
yapma, sosyal uyum ve ekonomik etkililik açısından, onun
gelişimini bütüncül bir yapıda oluşturmayı hedef almahdır.
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B) Temel İlkeler
Okul Öncesi Eğitimi Programlarında, aşağıda belirtilen
özellikler bulunmalıdır:
* Hedef kitlenin bireysel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarım
karşılamayı hedef almalıdır.
* Esas aldığı amaçlan çocuk açısından hedef davranışlara
dönüştürülebilmelidir.
* ilgili bilim dallanın belirli bir bütünlük ve kapsamlılık
içinde dikkate almalı ve disiplinler arası yaklaşıma yer vermeli,
planlama, deneme, geliştirme ve uygulama aşam alannda
bilimsel yöntemler esas alınmalıdır.
* Hedef kitlenin gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
* Bireysel farklara uygun olarak bireysel, grupsal ve
kitlesel düzeyde uygulanabilir olmalıdır.
* Dayandığı kuramsal esaslar, öngördüğü hedefler,
öğrenme- öğretme durumlan, ortam, araç-gereç, yöntem-teknik,
insan gücü ve değerlendirme öğeleri açısından uyumluluk,
tutarlılık ve işlevsel bütünlük özelliğine sahip olmalıdır.
* Uygulamalarda farklı durum ve ihtiyaçlar için değişik
program modelleri (ev merkezli model, özel eğitim merkezleri
modeli, sağlık modeli, çocuktan çocuğa yaklaşım modeli, açık
öğretim modeli v.b) geliştirilmeli ve hizmete sunulmalı, ilgili
bireylerin tümünün eğitimini kapsamalıdır.
* Program ların hazırlanm asında, uygulanmasında,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, uzmanların ve ilgili
tarafların (çocuk, aile, merkezi ve yerel sorumlular ve bunlar
gibi.) işbirliği, katılımı esas alınmalıdır.
* Programlar seçici ve eleyici olmaktan çok, tamamlayıcı
ve yetiştirici bir yaklaşımı esas almalıdır.*
* Programlar, eğitim öncesini, eğitim sürecini ve eğitim
sonrasını kapsayan sürekli, objektif ve bilimsel değerlendirme
süreçlerini esas almalıdır.
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* Programların esas aldığı değerlendirme süreçleri,
programla ilgili tüm öğeleri (Çocuk, eğitimci, aile ve yardımcı
personel) içermelidir.
* Programları uygulama süreçleri, çağdaş eğitim
teknolojisin in ilke ve tekn olojilerine uygun biçim de
oluşturulmalıdır. (12. Milli Eğitim şûrasındaki "Eğitimde Yeni
Teknolojiler Komisyonu" karan göz önünde bulundurulmalıdır.)
* Programlar, bireyin öncelikli ihtiyaçları, devletin
ekonomik olanakları ile tutarlı ve dengeli olm alıdır ve
gerçekleştirilme olasılığı bulunmalıdır.
* Programlar uygulamada; öğretimi, eğitimi, danışmanlık
ve rehberliği, destek hizmetlerini ve yönlendirmeyi, çocuğun
sağlıklı gelişim ini teşvik edici yönde, dengeli biçimde
bütünleştirmeyi esas almalıdır.
* Programlar çağdaş, evrensel ve ulusal gelişmelere açık
bir niteliğe sahip olmalıdır.
* Sistemde, uygulanmakta olan programlann sürekli
biçimde değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak
program geliştirme düzenlemeleri yapılmalıdır.
* Sistem de, m evcut program geliştirm e proje
çalışmalarına süreklilik kazandırılmalı ve uygulamalar, proje
sonuçlan doğrultusunda geliştirilmelidir.
* P rogram ların uygulanm asında esas alınacak
değerlendirme süreçleri, her çocukla ilgili olarak yetenek,
akademik ve sosyal gelişim, ilgi, istek ve motivasyon v.b.
konularla ilgili verileri içeren sürekli kayıtlara dayandınlmalıdır.
* 0-59 aylık çocuklar için hazırlanacak eğitim programlan
çerçevesinde okuma-yazma çalışmaları yapılmamalıdır. Bu
çalışmalar 60 aylık çocuklar için uygulanabilir düzeyde organize
edilmelidir.*
* Programlar, yaşayarak ve yaparak öğrenme ilkesini
esas almalıdır. Etkinlikler, çocuğun bilgiyi aktif katılımla,
görerek, dokunarak, işiterek ve tadarak; çok yönlü duyularla
edinebilecekleri şekilde düzenlenmelidir.
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* Program hazırlanırken, çocukların özgür seçimlerine
önem verilmeli ve davranışlarını bağımsız ifade edebilecek ve bu
konuda eğitimciden sürekli destek alabilecek bir yapıda olmasına
özen gösterilmelidir.
* Program, çocuğun kendisine saygı duymasını sağlayıcı,
sorumluluk , iç disiplin ve girişimciliği geliştirici bir yapıda
olmalıdır.
* Programın yaratıcı, üretken, başladığı işi sonuçlandırma
sorumluluğunu üstlenen bireyleri yetiştirecek yapıda olmasına
özen gösterilmelidir.
* Program, kültürel, geleneksel ve yöresel özellikleri
taşımalı ve bunlan pekiştirmeye önem vermelidir.
* Program, aile katılımını sağlamalı, çocukla birlikte anababamn ihtiyaçlarım da göz önünde bulundurmalıdır. Çocuğun
yaşadığı çevreyi de dikkate alarak şekillendirilmelidir.
* Programlar hazırlanırken basitten zora, somuttan
soyuta, genelden özele ve yakından uzağa ilkeleri göz önüne
alınmalıdır.
* Program etkinlikleri oluşturulurken, çocuğun zihinsel ve
kişilik kapasitesini ve yeteneklerini geliştirme plânlanmak; tek
bir gelişim alanına ait hedefler ise ön plânda tutulmamalıdır.
* Program, çocuğun ortaya çıkan özel yeteneklerini
destekleyici ve zenginleştirici etkinlikleri de içermelidir.
* Program, çocukların her etkinliğe isteyerek ve coşkuyla
katılabilecekleri, onların olumlu yönlerini ortaya çıkana, başan
duygusunu tattıran, yetkinlik duygusunu arttırıcı, sevgi
ihtiyacım karşılayıa bir yapıda olmalıdır.
* Program hazırlanırken, eğitimcinin konumu, çocuğun
etkinliklerine aktif olarak katılan, çocuklarla sürekli etkileşimde
olan bir kişi olarak düşünülmeli; yönetici ve denetleyici rolü en
aza indirgenmelidir.*
* Programda, dış ödüllendirmenin yanısıra çocuğun
amaana vardığı zaman duyacağı mutluluk esas alınmalı, aynca,
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o çocuğun içten gelen güdülenmenin gücünü anlayabileceği
yapıda olmalıdır.
* Program, çocuğun hareket ihtiyacını karşılamak,
hareketlerinde yaratıcı olmasını sağlamalı ve kaslarının
gelişimine engel olmayacak bir şekilde yetiştirilebilmesine imkân
tanımalıdır.
* Program, çocukların analiz ve sentez gibi üst düzey
düşünme alışkanlıkları, problem çözme, amaçlı davranma,
neden-sonuç ilişkilerini görme, davranışlarının sonuçlarını
değerlendirebilme gibi zihinsel becerileri geliştirici yönde
olmalıdır.
* Program, çocukta Türkçe'yi doğru ve düzgün konuşma
davranışını geliştirici yapıda olmalı, onun ana dilini amaca
varmak için kullanılan ve yaşamına anlam katan bir araç
olarak algılaması sağlanmalıdır.
Millî, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda gelişim
konusunda çocukta, gereken bilimsel yönlendirme yapılmalıdır.
* Program, 59-72 aylık çocuklar için okuma-yazmaya
hazırlık, matematik ve fen becerilerini geliştirici yönde olmalıdır.
Ancak bu etkinlikler, çocukların yaş özellikleri göz önünde
bulundurularak program içine yerleştirilmelidir. Program, çocuğa
paylaşm a, bir grubun üyesi olma, kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme, kuralları benimseme ve uyma, başkasının
ihtiyaç, duygu, düşünce ve haklarına saygılı olma, kendi hak
larım arama davranışlarım kazandırıcı yönde düzenlenmelidir.
* Program, çocukta yetişkinlerle ve arkadaşlarıyla
uyumlu ilişkiler kurma ve karşılaştığı sosyal problemleri yapıcı
bir biçimde çözme becerilerini geliştirmelidir.
* Program çocuğun çevreye saygı sim, duyarlılığım artına
ve estetik duygulannı geliştirmeyi hedefleyici bir yapıda
olmalıdır.
* Cinsel kimlik geliştirilmesi için, programlarda gerekli
etkinliklerin yer alması ve bu konuda bilimsel destekle
profesyonel yardımının yapılması gerekmektedir.*
*Çocuğun ahlâki gelişimi için programlar geliştirilmelidir.
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SORUNLAR VE ÖNERİLER
Çocuklarımızın, en kritik olan bu döneminde, tesadüfe
bağlı bir hizmetle karşı karşıya kaldığı tespit edilmiş durumdadır.
Bu nedenle, çok acil olarak bu konunun ele alınması ve gereken
önlemler, düzenlemeler için çalışmaların yoğunlaştırılması
ihtiyacı duyulmakta ve bu doğrultuda aşağıdaki önerilerin
sunulması öngörülmektedir:
* Okul Öncesi eğitim seferberliği, toplumun tüm öğelerinin
katılımıyla bir an önce hareket plânlanmak ve bu seferberliğin
bir devlet politikası haline getirilmesi gerçekleştirilmelidir.
* Okul Öncesi eğitim kapsamına giren her yaştaki çocuk
grubu için (bebeklik dönemi, anaokul ve anasınıfı dönemi ) şu
anda uygulanabilir, yeterli ve geliştirilmiş programlar ihtiyacı
karışlayacak düzeyde değildir.Bu program açığım kapatabilecek,
bilimsel çerçevelerde geliştirilecek olanları acilen geliştirmek ve
uygulamak gerekmektedir.
* Okul Öncesi Eğitimi , sadece normal gelişme gösteren
çocuklar için verilmiş bir hak değildir, aynı haklardan özel eğitim
gerektiren çocuklar da yararlanmak durumundadır.Bu nedenle,
program geliştirme çalışmaları içinde özel eğitim gerektiren
çocukların da (özürlü ve üstün yetenekli vb.) yer alması
gerekmektedir.
* Üniversite, özel anaokulları ve kurum anaokullanmn
mevcut progamlan bir komisyonca tartışılmalı ve bu okulların
takip ettiği yeniliklerden yararlanılması yoluna gidilmelidir.
* Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, çalışma Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının Okul
Öncesi kurum lan Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki
anaokullannda uygulanacak programlar esneklik ilkesine bağlı
kalınarak aynı temel felsefede birleştirilmeli ve Millî Eğitim
Bakanlığındaki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
tarafından ortak çalışma yapılarak denetlenmelidir.*
* Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle iş birliği yapılarak
hazırrlanmış olan paket programları, seçilecek pilot okullarda
uygulamalı; sonuçlara göre programlar geliştirilerek yeniden
düzenlenmelidir.
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* Ülke çapında durum tespiti yapabilmek için çocuğun
gelişim özelliklerini değerlendirmeye yönelik mevcut ölçekler
kullanılm alı ya da gerekli durumlarda yeni ölçekler
geliştirilmelidir.
* Geliştirilen programın, hedeflerine ulaşabilmesi,
eğitimciyle yakından ilişkili olduğuna göre, uyum içinde, mutlaka
eğitimcilerin katılımıyla, hizmetiçi eğitim seminerleriyle onların
motivasyonunu artırıcı tedbirler alınmalıdır.
* Hizmetiçi eğitim seminerleri, bu konuda bulunan
üniversitelerle iş birliği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığının
hazırlayacağı video kaset, basılı yayın (uygulama kitapları)
broşür vb. somut materyallerle zenginleştirilmelidir.
* Materyal geliştirme, bu materyalleri yaygınlaştırma ve
uygulama fonksiyonu, nitelikleri değerlendirme konusunda bir
alt komisyonun Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürekli
çalışması gerekmektedir.
* Program geliştirme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı
bünyesinde, bilimsel çalışma çerçevesi içinde fonksiyonunu
yürütecek sürekli bir alt kom isyonun oluşturulm ası
gerekmektedir.
* Okul Öncesi eğitim programlarına paralel olarak
hazırlanacak ve geliştirilecek çocuk kitapları ve eğitsel materyal
üretiminin bir kurul tarafından yürütülmesi ve devletçe maddî
açıdan desteklenmesi gerçekleştirilmelidir.
* Okul Öncesi
çocuk kitabı ve oyuncakları üreten
firmalara vergi indirimi sağlanmalıdır; bu uygulama, üretilen
materyallerin niteliği ve etkililiği konusu bir komisyon tarafından
denetlenmelidir.
* Okul Öncesi
çocuk kitabı ve oyuncağı ithal eden
firmalara gümrük indirimi sağlanmalı ve gerekli krediler
verilmelidir.*
*Çocuğun anaokuluna ulaşamadığı ya da ailelerin Okul
Öncesi
kurumlara ilgisiz kaldığı bölgelerde uygulanacak
gezici Okul Öncesi Eğitimi sistemleri için paket programlar
geHştirilmelidir.
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* Anasınıflan ile ilköğretimin ilk yılı arasındaki geçişi
kolaylaştırmak, çocukların uyumunu sağlamak amacıyla,
ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle, anasınıfı öğretmenlerinin
etkileşimi sağlanmalıdır.
* Aile katılımını gerçekleştirecek hedefler, program
kapsamı içine alınmalıdır. Ailelerin katılımı sadece manevî değil,
maddî boyutu da teşvik edecek şekilde geliştirilmelidir.
* Okul Öncesi eğitim kurumlanna devam eden çocuklar
için, bu kurumda gelişim raporları düzenlenmelidir. Bu raporların
ilkokul öğretm enlerine ve ailelerine verilm esi, çocuğun
özelliklerinin tanınması açısından mutlaka sağlanmalıdır.
* Çeşitli Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda bulunan
eğiticilerin belirli aralıklarla toplanarak, çocuk gelişimi ve eğitim
programı, çeşitli kaynaklar, çocuklarla ilgili problemler gibi
konulan tartışmak ve incelemek amacıyla zümre toplantıları
yapmalan sağlanmalıdır.
*Çevredeki anne-babalara, çocuk eğitimi konusunda
destek verilmesi ve rehberlik yapılması için, belli plânlar
dahilinde toplantılar düzenlenmelidir.
* Okul Öncesi Eğitimi yle ilgili basılı yayınlar artınlmalı,
dağıtımı M illî Eğitim Bakanlığı tarafından, ilgili diğer
Bakanlıklarla koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmeli ve
konuyla ilgili olarak çalışmak isteyen yayıncılara her türlü
destek sağlanmalıdır.
Sonuç olarak, bu öneriler doğrultusunda geliştirilecek bir
programın yürütülmesi için, yeni bir Okul Öncesi Eğitimi kurum
modeline ihtiyaç vardır. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
denetiminde il, ilçe düzeyinde teşkilâtlanarak tüm çocukların
ihtiyaçlarına cevap verecek OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
MERKEZLERİ açılmalıdır.
Okul Öncesi Eğitimi Merkezleri'nin bünyesinde, bağımsız
olarak öğretmenlere program, materyal, danışma ve rehberlik
hizm eti tem in edecek "Öğretmen Kaynak M erkezleri"
kurulmalıdır.

255

4-OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KOORDİNASYON
VE İŞ BİRLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU
Komisyonun çalışmaları neticesinde; yetki ve sorumuluk
alammıza giren konularla ilgili olarak yapılan durum tespiti
sonunda, aşağıdaki önerilerin ana komisyona arzına oybirliğiyle
ile karar verilmiştir.
ÖNERİLER:
1- Okul Öncesi Eğitimi n hedef kitlesinin (0-72 ay) çağ
nüfusu olduğu kanunî zaruretinden hareketle, bu alandaki
sorunların pek çoğunun genel bir koordinasyon ve iş birliği
eksikliğinden doğduğu sonucuna varılmıştır.
2- Sorunların; akılcı, İlmî ve gerçekçi yöntemlerle kısa
sürede çözümlenmesine destek sağlanması bakımından,
meselenin şu alt başlıklar hâlinde ele alınmasında yarar
görülmüştür:
a) Koordinasyonun ve iş birliğinin seviyesi paralelinde
uygulamayla ilgili temel ilkeler,
b) Aralarında koordinasyon ve iş birliği sağlanması
gereken kurum ve kuruluşlar,
c) Koordinasyonun sağlanacağı alanlar,
a)
Koordinasyonun ve işbirliğinin seviyesi paralelinde
uygulamayla ilgili temel ilkeler:
Bu alanda gösterilecek bütün faaliyetlerin temel aman;
T.C. Anayasasıyla 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu nda ifadesini bulan; genel ve özel amaçlarla temel
ilkelere uygun T.C. vatandaşı yetiştirecek kurumlara; beden,
zihin, duygu ve psiko-motor yetenekleri yönünden yeterli
seviyeye ulaşımış çocuklar yetiştirmektir.
Bu kapsamda gözönüne alınacak temel ilkelerin şunlar
olması gerektiği kabul edilmiştir:
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(1) Koordinasyonun ve iş birliğinin insan gücü, para,
malzemenin verimli ve etkin kullanımının sağlanması yamnda,
milletimizin Okul Öncesi Eğitimi yle ilgili değer yargılarım olumlu
noktalara yönlendirici psiko-sosyal güçlendirmeyi de sağlaması
gerekmektedir.
(2) Mevzuat, program, personel yetiştirme ve istihdam
alanlarıyla kaynak kullanımında gözlenen dağınıklığı ve yer yer
Millî Eğitim ın amaçlarına uymayan uygulamaları önleyici bir
koordinasyon anlayışı benimsenmelidir. Farklı ve çok kere çelişik
mevzuat hükümlerine dayalı olarak Kreş, Gündüz Bakımevi,
Yuva, çocuk Kulübü v.b. adlarla alışılmış ve yetkileri olmadığı
hâlde Okul Öncesi Eğitimine uzanan birtakım kurumlarca,
çocuğun yanlış davranışlarını önleyici koordinasyon ve iş birliği
mutlaka sağlanmalıdır.
i.

(3) Bu konuda; daha çok uygulamada gözlenen yetki
kargaşasını giderici ve kanunlarla belirlenmiş Okul Öncesi
Eğitimi hedeflerinden uzaklaşmayı önleyici etkin koordinasyon,
Millî Eğitim Bakardığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlügnün
önderliğinde; belli standartlan gerçekleştirecek şekilde kurulup
işletilmelidir.
Bu konudaki karar sürecinin; Millî Eğitim Bakanlığınca
hiçbir kurum ve kuruluşa, hiçbir sebeple devredilmemesi esas
alınmalıdır.
(4) Alanla ilgili görev tamımlannın yapılmasında, ilgili
terminolojinin kullanılmasında, Millî Eğitim Bakanlığının
yaklaşışımını benimseyen bir koordinasyon ve işbirlişi anlayışı
yaygınlaştınlmalıdır.
b)
kuruluşlar:

Aralannda koordinasyon sağlanması gereken kurum v

Kom isyonum uz bu konuyu üç ana bağlık altında
değerlendirmeyi uygun görmüştür.
(1)
Her alandaki eğitimden doğrudan sorumlu olan M
Eğitim Bakanlığının hizmet birimlerinin; kendi bünyelerinde,
yeni yapılanmayı da dikkate alan bir yaklaşımla koordinasyonu
sağlanmalıdır.
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(2)
Başta kamu olmak üzere mahallî idarelerin, bu aland
faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların, Millî Eğitim
Bakanlığı ile etkin ve sürekli olarak sağlayacakları koordinasyon
ve iş birliğinin; hedef kitlenin yetişkin aile üyelerini de eğitme ve
destekleme sorumluluğunu üstlenen, bu amaçla teşkilâtlanan
kurum ve kuruluşları da kapsaması esas alınmalıdır.
(3) Bu alanda yurtiçi ve yurtdışında akademik anlamda
faaliyet gösteren kuruluşların ve Devletimizin katıldığı
uluslararası sözleşmelerde (Çocuk Hakları Sözleşım esiUNESCO-UNİCEF-WHO vb.) öngörülen standartlara ulaşmak
için, yapılması gereken koordinasyona önem ve öncelik verilmesi
prensip olarak benimsenmelidir.
c) Koordinasyonun sağlanacağı alanlar:
(1) Yasal düzenlemelerle ilgili koordinasyon ve iş birliği.
Bu koordinasyon; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim
ve Eğitim Kanunu, İş Kanunu, Özel Eğitim ve Özel Öğretim
Kanunu, Devlet Memurları Personel Kanunu, TRT Kanunu,
Basm ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü
Kuruluş kanunuyla ilgili diğer yasal düzenlemeler seviyesinde
Millî Eğitim Bakanlığı önderliğinde sağlanmalıdır.
(2) Eğitim programlarının hazırlanışı, uygulama ve
denetimiyle ilgili koordinasyon.
Bu koordinasyon; Millî Eğitim Temel K anununun
öngördüğü genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygunluğu
sağlayıcı seviyede olmalıdır.
(3) Okul Öncesi Eğitimi nde kullanılacak ana ve yardımcı
malzemelerin seçimi, üretim standardı, üretimi ve kullanımıyla
ilgili koordinasyon
Bu koordinasyon; söz konusu malzemenin, hedef kitlenin
genelde millî hayatımıza ve Türk ailesine uyumunu kolaylaştırıp
sağlayıcı nitelikte olacak şekilde sağlanmalıdır.
(4) Eğitim m ekânlarının verim li ve uzun
kullanılmasıyla ilgili koordinasyon

süreli
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Bu koordinasyonun; söz konusu amaca tahsis edilmiş her
türdeki (bakım, beslenme, sağlık ve eğitim fonksiyonları gibi)
hizmeti kolaylaştırıcı bir standartta yapılanmayı sağlama
amacına yönelik olması esas alınmalıdır.
(5) Eğitici, yönetici, denetleyici ve bakıcı personelin hizmet
öncesi, görevbaşı ve hizmetiçi eğitiminin koordinasyonu.
Bu koordinasyonun; hedef kitlenin eğitiminden, her
seviyede sorumlu personelin kazanacağı yeteneklerde (bilgi,
bşceri vb.) denge ve tutarlılık yanında, amaç birliği sağlayacak
şekilde olması esastır.
(6) Yukarıda adı geçen personelin verimli kullanımıyla ilgili
koordinasyon.
Bu koordinasyon ve iş birliğinin; personelin kaynağının
çeşitlendirilmesi ve ortak amacı gerçekleşıtirecek seviyede belirli
ve mümkünse üstün niteliklerle donatımı yanında, kurumlar
arası (yatay-dikey) geçişlere de imkân verecek şekilde bir
istihdam politikasının benim senip yaygınlaştırılm asını
sağlayacak seviyede kurulması esastır.
(7) Millî, Katma Bütçeler ve Özel idarelerle Belediye ve
benzeri kurumlar yanında, bu alana tahsis edilmiş her çeşit halk
katkısıyla sağlanan malî kaynakların verimli, zamanında ve
yerinde kullanımına imkân veren bir koordinasyonun kurulup
işletilmesi.
Bu koordinasyonun, kaynak israfını ve atıl kapasite
kullanımım önleyici bir seviyede kurulup işletilmesi esastır.

SONUÇ
Komisyonumuz; Okul Öncesi Eğitiminin iç (Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü) ve dış (yurtiçiyurtdışı) ilgili birimlerle, yukarıda arz edilen genel çerçeve içinde
ve temel ilkeler paralelinde sağlanacak etkin, verimli ve sürekli
bir koordinasyonun, alanda gözlenen pek çok yetersizliği
gidereceği kanaatinde olduğunu beyan eder.
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5- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MEVZUATI
1. "Okul Öncesi Eğitimi" kavramı, T.C. Anayasasının
eğitim-öğretimle ilgili maddelerinde yer almalıdır.
2.1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Okul Öncesi
Eğitimi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Okul Öncesi Eğitimi alanı ile ilgili bütün mevzuatı
kapsayacak şekilde "Okul Öncesi Eğitim i Kanunu"
çıkarılmalıdır.
Bu kanunda;
a. Okul Ö ncesi E ğitim i'n in g eliştirilm esi ve
yaygmlaşıtınlması için Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer ilgili kurum
ve kuruluşların koordinasyon ve iş birliği görevlerinin açıkça
belirlenmesi,
b. İhtiyaç duyulan illerde "Okul Öncesi Eğitimi Merkezleri"
nin kurulması,
c. Okul Öncesi Eğitimi alanında örgün-yaygın ve uzaktan
eğitim yöntemlerinden yararlanmanın düzenlenmesi,
d. İhtiyaç duyulan bölgelerde Okul Öncesi Eğitimi
kuramlarının yaygmlaşıtınlması, kırsal alanlarda değişik Okul
Öncesi Eğitimi modellerinin uygulanmasının sağlanması,
e. 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan Okul Öncesi
Eğitimi ile ilgili hususlara işlerlik kazandmlması ve kadın işçi
sayısına bağlı olarak açılması öngörülen kuramlara erkek işçi
sayısının da dahil edilmesi,
f. Okul Öncesi Eğitimi hizmeti veren kuram ların
geliştirilmesi ve yaygmlaştınlması için Devletin kredi ve benzeri
özendirici tedbirler alması,
g. Özel kuram ve kuruluşlar tarafından açılacak Okul
Öncesi Eğitimi kuramlarının ihtiyacı olan öğretmen ve diğer
personelle eğitim araçlarının sağlanmasında Devletin gerekli
desteği yapması,
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h. Özel eğitime muhtaç çocukların Okul Öncesi Eğitimine
öncelik verilmesi,
i. Yurt dığındaki vatandaşlarımızın, Okul Öncesi çağı
çocukların eğitim ine yardım cı olm asını kolaylaştıracak
düzenlemelerin yapılması,
j. Çocuk kitaplarının, niteliğinin yükseltilmesi konusunda
özendirici tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
4. 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun da Okul Öncesi Eğitim Kanunu
paralelinde gerekli düzenlemeleri yapılmalıdır.
5. Çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kanunlarda, Okul
Öncesi Eğitimi ile ilgili yer almış bulunan hükümleri Okul Öncesi
Eğitimi Kanunu ile işlerliğe kavuşturulmalıdır.
6. Okul Öncesi Eğitimi ile ilgili daha önce çıkarılmış
bulunan tüzük ve yönetmelikleri Okul Öncesi Eğitimi Kanunu
hükümleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
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6OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE İSTİHDAM
Komisyonumuz 27.9. 1993 günü saat 15.00'de yaptığı
toplantı sonucunda ekte sunulan raporda öngörülen hususları
kararlaştırmıştır.
L OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ NİN İŞLEVLERİ
1- Çocukların gelişmelerine yardımcı olmak,
2- Çocuklara kendi yaş düzeylerine uygun günlük bakım
sağlamak,
3- Bireysel özellikleri dikkate alarak her çocuğun
gelişimine katkıda bulunmak,
4- Türkçeyi anlama ve konuşma düzeylerinde öğretmek,
5- Atatürkçülük çizgisinde, politik bütünleşmeye katkıda
bulunmak ve kültürel değerleri tanıtmak,
6- Düzenli, çalışma, kendi kendini yönetme ve denetleme,’ iş
yapma ve yapılan işe saygı duyma konularında temel
alışkanlıklar kazandırmak,
7- Kültür ve alt kültürlerde (gecekondularda, kırsal
kesim lerde v.b.) tüm çocukların ilkokula eşit düzeyde
başlam alarını sağlam ak ve bütünlüğü
oluşturm ak
doğrultusunda çalışmak,
8- Her yaş grubunun özelliklerini dikkate, alarak
ilköğretime hazırlayıcı etkinliklere yer vermek,
Okul Öncesi Eğitimi nin yukarıda belirtilen temel
işlevlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur öğretmendir.
Türk Millî Eğitim Sistemi nde Okul Öncesi öğretmenlerinin
yetiştirilmesi konusundaki çalışmalara göz atmak, bugünkü
Okul Ö ncesi
öğretm en yetiştirm e uygulam alarını
değerlendirmek için bize yol gösterecektir.
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II.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İ KURUM LARINA
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
a- Tarihçe:
Cum huriyet öncesi dönemde Anaokulu öğretm eni
yetiştirmeyle ilgili çeşitli girişimler yapılmıştır. îlk olarak 1869
tarihinde "Maarif-i Umumiye Nizâmnâmesi" ile "Rehnumai
Mualimi Sübyan"(Anaokulu Öğretmenlerine Yol Gösterici) adıyla
bir program hazırlatılmış fakat etkili olamamıştır.
Tedrisad-ı İbtidaiye Kanunu 1913 yılında yürürlüğe
girdikten sonra, İstanbul İlköğretim Okulunda 1915 yılında
"Anaöğretmen Okulu Bölümü" açılmıştır. Ancak 370 mezun
veren bu okul, I. Dünya Savaşının başlamasından sonra, maddi
imkansızlıklar yüzünden, 1919 yılında kapatılmıştır.
1960'ta Okul Öncesi Eğitimi alanında öğretm en
yetiştirmek amacıyla Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, ayn bir bölüm haline getirilmiştir.
1962-1963 öğretim yılında Yaygın Eğitim Kurumlanna
öğretmen yetiştiren, öğrenim süresi iki yıl olan Kız Sanat Okulu
açılmış ve bu okulda da Çocuk Gelişimi ve Bakımı Bölümünde
öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır.
Okul Öncesi Eğitimi alanına öğretmen yetiştirilmesine,
1963-1964 öğretim yılında Kız Enstitülerinde ortaokula dayalı
ve üç yıl süreli Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nün
açılmasıyla başlanılmıştır. Aynı tarihlerde Kız Enstitüleri
bünyesinde, laboratuvar niteliğinde uygulamalı Anaokulları da
öğretime açılmıştır.
b) Okul Öncesi Eğitimi kurum lanna öğretmen
yetiştirmede diğer ülkelerin durumu:
Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda görev alacak Anaokulu
öğretm enlerinin eğitim süreleri ülkelere göre değişiklik
göstermektedir.
Ülkemizde; son 10 yıla kadar, Anaokulu öğretmenleri,
Ortaokul üzerine üç yıllık bir meslekî eğitimle yetiştirilmiştir.
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Millî Eğitim Temel Kanunu ve Kalkınma Plânlan
doğrultusunda bu öğretmenlerin ön lisans düzeyinde yüksek
öğretimden geçirilmelerine başlanmış, 1990-1991 öğretim
yılından itibaren de lise öğreniminden sonra lisans düzeyinde
eğitime alınmalan sağlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, bazı ülkelerde Okul
Öncesi Eğitimi öğretmenleri, lise eğitiminden sonra 2 ila 5 yıl
arasında, değişik sürelerdeki, yüksek öğretim kurumlannda
eğitim görmektedirler.
Değişik Ülkelerde Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin
Yetiştirilme Süreleri
ÜLKELER

ÖĞRENİM SÜRELERİ

İsviçre.................................................................................... 2 - 3 yıl
Federal Almanya................................................................... 3 -5 y ıl
A.B.D.................................................................................................. 4yıl
Belçika...............................................................................................3yıl
Fransa................................................................................................ 2yıl
Hollanda............................................................................................ 4yıl
İngiltere................................................................................. 3 - 4 vıl
Tablo incelendiğinde, eğitim süreleri açısından, ülkemizde,
bu alanda verilen eğitimin, gelişmiş ülkelerle aym seviyede
olduğu görülecektir.
III.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA
GÖREV ALACAK ÖĞRETMENLERİN ÖZELLİKLERİ
Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda görev alacak
öğretmenler;
1- Türk Milli Eğitiminin amaçlarım, görev aldığı okulun
amaçlarını, toplumun ve bu yaş grubu çocuğunun ihtiyaçlarım
bilir,
2- Okul Öncesi öğretmenliğini bilinçli olarak seçer,
3- İyi bir genel kültür ve bunun yanında çok iyi bir mesleki
bilgiye sahiptir,
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4- Bu yaş grubu çocuklarının gelişim özellikleri ile
ihtiyaçlarım dikkate alarak tüm gelişimlerine katkıda bulunur,
5- Çocukları tamma ve yöneltme teknik ve usullerini bilir,
6- Eğitimde araç-gereç kullanma ve yapma becerisine
sahiptir,
7- Bireysel farklılıkları eğitimde dikkate alır,
8- Fen ve güzel sanatlar alanlarında bilgi ve becerilere
sahiptir,
9- Özel eğitime muhtaç çocukları belirler ve bunların
eğitimleri için ilgililerle iş birliği yapar,
10- Belli alanlarda yetenekli çocukların
doğrultusunda gelişmeleri için rehberlik eder.

ilgileri

11- Okul Öncesi çocuklarının gelecekte yapıcı, yaratıcı,
medeni cesaret sahibi, çalışmayı ve iş başarmayı seven,
araştırıcı bireyler olması konusunda yol gösterir,
12- Ailelerle, diğer Okul Öncesi öğretmenleriyle, ilkokul
öğretmenleri ile iş birliği yapar,
13- Ruh ve beden sağlığı yerindedir,
14- Çocuklar için davranış modelleri oluşturur,
15- Türkçeyi doğru ve güzel konuşur ve yazar,
16- Canlı, neşeli ve enerji doludur,
17- Çevre konusunda duyarlıdır,
18- Gereksiz ve israfa yönelik faaliyetlere yer vermez,
ülke gerçeklerini tanıyarak çocuklara rehberlik eder.
19- çocukların gelişiminin iyi bir şekilde olması için
beslenme,sağlık bilgisi ve ilk yardım bilgi ve becerilerine sahiptir.
20- Güncel olayları izler, sürekli öğrenmeye ve kendini
geliştirmeye açıktır.
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IV. OKUL
YETİŞTİRME

ÖNCESİ

EĞ İTİM E

ÖĞR ETM EN

Okul Öncesi Eğitime, çeşitli üniversitelerde farklı
programlarla öğretmen yetiştirilmektedir. Gazi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi, şu anda Okul Öncesi Eğitimine öğretmen
yetiştiren üniversitelerdir.
V. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUM LARINA
Ö Ğ R E T M E N YETİŞTİRMEDE
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
1. Öğretmenlik mesleğindeki niteliğin artırılması amacıyla,
öğretim süresinin, önce ön lisans, daha sonra lisans düzeyinin
uzatılması faydalı olmuş ancak, Kız Meslek Lisesini bitirerek
Anaokulu öğretmeni olmak isteyen öğrencilerin beklentilerini
karşılayamamıştır.
2. Üniversite giriş sınavlarına katılan genel lise mezunlan,
öğrenimlerini Okul Öncesi Eğitimi alanında tamamlayan
öğrencilerin yüksek öğrenim görme şansını azalttığı gibi, temel
bir bilgi ve beceriyi gerektiren Okul Öncesi Eğitimini kalite
yönünden de olumsuz şekilde etkilemiştir.
3. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlanın, bazen
tesadüf sonucu kazanan öğrenciler; değişik kaynaklardan geldiği
için, meslekî eğitimlerini gerçekleştirmede sıkıntılar yaşamakta,
mülâkattan geçirilmeyen bu öğrencilerin fiziksel ve hatta ruhsal
yönden öğretmenlliğe uygun olmayanları ile de karşıla
şılmaktadır.
4. Tüm öğretmenlerin dört yıllık yüksek öğretimden
geçmesi ile ilgili YÖK karanna dayanarak, yüksek öğrenim
kurumlanndaki öğretmen yetiştirme programlannın lise ve Okul
Öncesi olarak ayrılm aksızm uygulanm asının, atanma,
görevlendirme ve uygulamalarda bazı zorluklara ve eğitim
hatalarına neden olacağı endişesi mevcuttur. Çünkü, Okul
Öncesi Eğitimdeki özel öğretim metodlan ile lise seviyesindeki
özel öğretim metodlan arasındaki formasyon farkı dikkate
alındığında, Anaokulu ve Çocuk Gelişimi öğretmenlerinin dört yıl
aynı programdan yetiştirilmesinin eğitim açısından beklenen
faydayı vermeyeceği anlaşılır.
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5.
Ayrıca, değişik fakülte ve yüksek okullardan mez
olan öğretmen adaylarına bu fakülte ve yüksek okullarda
mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler yeterince kazandırılmış,
ancak gerekli pedagojik formasyon, program çeşitliliği sebebiyle
farklı şekillerde verilmiştir.

6.
Yüksek öğrenim kurumlannın atama ve uygula
alanları ile iletişimlerinin yeterli olmaması sebebiyle yüksek
öğrenim , uygulam a ve iş alanları arasında kopukluk
bulunmaktadır.
7. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okullarda,
öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle uygulamalı eğitime fırsat
bulunamamaktadır. Bunun sonucu olarak da, okullara atanan
öğretmenler kuramsal olarak edindikleri bilgileri uygulamaya
koymakta sıkıntı çekmektedirler.
8. Kamu ve özel Okul Öncesi Eğitimi kurum lannın
istihdam ettikleri öğretmen ve diğer personel, ilgili yönetmelik
doğrultusunda değil, kurumlann kadro ve bütçe imkanlan ile
sınırlı kalmaktadır.
9. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri Bakanlığımızca, belli
bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir. Ancak, diğer
alanlarda olduğu gibi, Okul Öncesi öğretmenleri de bu hizmetten
yoksun kalmaktadır. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden yoksun
kalan bu öğretmenler, eğitim sisteminden habersiz, eski
yöntemlerle görevlerini sürdürmektedirler.
VI. ÖNERİLER
1. O rtaöğretim kurum lannda, m esleki rehberlik
hizmetlerine ağırlık verilerek Okul Öncesi öğretmenliğine istekli
ve nitelikli öğrencilerin yönlendirilmesinin sağlanması.
2. Bu mesleğin tanıtımı için diğer kurum ve kuruluşlarla
Millî Eğitim Bakanlığı'mn iş birliği yapması.
ı

3. Okul Öncesi Eğitimi kuramlarına alınacak öğrencilerin
seçiminde iki aşamalı sınav yapılması, ÖSYM sınavında başarılı
olanların yazılı ve sözlü yetenek sınavlarına göre bu kuramlara
almacak öğrencilerin belirlenmesi.
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4. Okul Öncesi Eğitim ine öğretmen yetiştiren fakülte
programlarında birlik sağlanması için, Millî Eğitim Bakanlığı nın
koordinasyonunda, çeşitli üniversitelerin katılımı ile program
geliştirme çalışmalarının yapılması.
5. Bazı fakültelerde uygulanan çocuk gelişimi ve Okul
Öncesi Eğitimi öğretmenliği lisans programlarının hedef kitlesi
farklı olduğu için, bu programın Okul Öncesi Eğitimi bölümünün
iki ayrı anabilim dalı programı haline getirilmesi.
6. Okul Öncesi Eğitimi ne öğretmen yetiştiren fakültelerin
kendilerine bağlı uygulama ana okullarının açılması.
7. Okul Öncesi E ğitim i’ne öğretm en yetiştirm e
program lan açmayı öneren eğitim fakültelerinin eğitim
programlan YÖK tarafından onaylanırken, bu programların belli
standartlara sahip olup olmadıklarına ve öneriyi yapan
fakültelerin öğretim kadrolannm yeterli olup olmadıklarına da
bakılması.
8. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlannın, Millî
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, bu öğretim kademesinin
hizmetiçi eğitiminden de sorumlu olması.
9. Bu öğretim kademesindeki öğretmenler için, özel
alanlara yönelik yetenek ve becerilerini geliştirici, özellikle
müzik, resim, beden eğitimi, elişi faaliyetleri vb. alanlarında
hizmetiçi eğitim programlarının sürekli olarak düzenlenmesi.
10. Kız Meslek Lisesi mezunlarına yardımcı öğretmen
kadroları temin edilerek, Okul Öncesi Eğitimi kuramlarında
görevlendirilmeleri için gereken yasal önlemlerin alınması.
11. Ana sın ıfların da çalışm ak isteyen ilkoku l
öğretmenlerinin eğitimden geçirilerek, ihtiyaç duyulan yörelerde
bunlardan anasınıfı öğretmeni olarak yararlanılması.
12. Okul Öncesi eğitim kuramlarında görev alacak tüm
personelin görev analizlerinin Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili
kuramların iş birliği ile yapılması.
13. Sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinin ve
çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni yetiştiren fakültelerin
programlarına Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili, Okul Öncesi
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öğretmeni yetiştiren fakültelerin program larına da sınıf
öğretmenliği ile ilgili derslerin konulması.
14. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda görev yapacak
diğer personeli (Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Beslenme
Uzmanı vb.) yetiştiren yüksek öğretim kurum larının
programlarına da ilgili derslerin konulması.
15. M illî E ğitim B a k a n lığ ın ca Okul Ö ncesi
öğretmenlerinin atamalarının yapılması için daha fazla kadro
temin edilmesi.
16. 3580 sayılı kanun kapsam ında M illi Elğitim
Bakanlığı na ayrılan burslu öğrenci kontenjanından, Okul Öncesi
Eğitimi alanını seçmiş öğrencilere daha fazla kontenjan
ayrılması,
17. Okul Öncesi öğretmenliğinin özendirilmesi için bunlara
fazla çalışma ücreti, fiili hizmet zammı gibi haklar sağlanması.
18. Yurt dışındaki Okul Öncesi çocuklarına yönelik
programlar için, yurt içindeki başarılı Okul Öncesi öğretmenleri
arasında seçim yapılarak, bunların bir hazırlık eğitiminden ve dil
öğretiminden geçirildikten sonra yurt dışında görevlendirilmeleri.
19. Okul Öncesi Eğitim kurum lannda görevli tüm
personelin (Müdür, öğretmen, bakıcı anneler, hizmetliler vb.) sık
sık hizmetiçi eğitime alınması.
20. Okul Öncesi Eğitim kurumlannın yaygmlaştınlması
için özel teşebbüsün Devlet tarafından teşvik edilmesi, ancak
standartlann Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesi ve
denetlenmesi.
21. TRT Kanununa gerekli hükümler ilave edilerek, Okul
Öncesi çocuklanmn korunmasını sağlayan önlemlerin alınması
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılması.
22. Okul Öncesi Eğitim öğretmenlerinin daha üst eğitim
(yurtiçinde ya da yurtdışmda master ve doktora programlan)
yapmalannın sağlanması.

*
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23.
Okul Öncesi Eğitim kuramlarında görevlendirilecek
bakıa annelerin en az ilkokul mezunlan arasından özel sınavla
seçilmesi, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitiminden geçirilmeleri.
24.
En az lise mezunu özürlü bireylerin, kendi özür grubunda
olmak koşuluyla, özürlü Okul Öncesi çocuklar için açılmış eğitim
kurumlannda yardımcı öğretmen olarak görev alabilmeleri için
gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması.

7- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MODELLER
0-72 ay çocuğunun gelişimsel ihiyaçlannı karşılamak ve
onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, okula ve hayata
hazırlanmasında Okul Öncesi Eğitim inin rolü, ve etkisi
ta rtışıla m a z. A ncak, bu alanda y e te rli h izm etin
sağlanamayışından dolayı komisyonumuz Okul Öncesi Eğitimin,
çocukların yaşlarına, ihtiyaçlarına, bölge özelliklerine uygun
hizmet verebilecek alternatif modeller önermektedir.
Okul Öncesi Eğitimine ihtiyaç duyan, öncelikle bu
eğitimden yararlanması gereken guruplar aşağıda belirtilmiştir.
ÖNCELİKLER
1. Sosyo-ekonomik açıdan elverişsiz gruplar, kırsal kesim,
gecekondu bölgeleri,
2. Çalışan annelerin çocuklarının eğitimi,
3. Türkçenin doğru güzel ve yaygın konuşulamadığı
yöreler,
4. Özel ilgi isteyen çocuklar,
5. Yurtdışında yaşayan çocuklar.
- Okul Öncesi Eğitim, doğumdan mecburi eğitim çağma
kadar devam eden bir eğitim sürecidir. Burada verilecek eğitimin
içerik ve niteliği ile veriliş şekli önemlidir. Aileyi de eğitimin
kapsamına almak gerekir.
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- Okul Öncesi Eğitimi tek bir modele ve programa
sığdırmak mümkün değildir. Çocukların yerleşim yerlerine,
ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerine bağlı gelişim ve eğitim
ihtiyaçlarına dönük modeller, programlar önerilmelidir.
- Okul Öncesi Eğitimi, il düzeyinde teşkilâtlanmak ve çok
amaçlı olarak düşünülmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Standardizasyonu sağlayacak yönetmeliği çıkarmalı,
- Eşgüdümü sağlamalıdır,
- İlgili fakülte ve orta öğretim okullarıyla iş birliğini
desteklemeli,
- Ana sınıflarının yurt çapında yaygınlaştırılmasını
sağlamalı,
- Aile eğitimini yaygınlaştırmalı,
- Müstakil ana okullarının yaygınlaştırılmasında halk
katkısını sağlamalı,
- Yerel yönetimlerle iş birliği yapmak,
- Kırsal yörelerin Okul Öncesi Eğitimine olan ihtiyacını
ciddi olarak ele almak,
- Okul Öncesi Eğitimi ilk öğretimden ayrı düşünmeden,
1+8'i 21. yüzyıkn modeli olarak benimsemek,
- Özel teşebbüsün Okul Öncesi Eğitimi kurum lan
açmasım teşvik etmeli,
- Tanm, işçi ailelerinin çocuklannm Okul Öncesi Eğitimi
ihtiyacım gezici eğitim yolu ile kanşlamak,
- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, kamu
kurum ve kuruluşlan Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili faaliyetleri
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürümek,
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-Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları, eğitim bütünlüğü
içinde ele almalıdır.
ÖNERİLEN MODELLER

I. KURUM M ERKEZLİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kreş (0-36) ay
Anaokulları (36-60) ay
Anasımfları (60-72) ay
Gezici Anaokulları (Mobil)
Ev yuvalar
Kamu Kurum ve Kuruluşları

II. AİLE M ERKEZLİ
l.Okul Öncesi Eğitim (Anne Eğitimi)
2. TV-Radyo
3. Basm-Yayın
4.S.H.Ç. Esirgeme Kurumu (Profesyonel Koruyucu Aile)
III. TOPLUM M ERKEZLİ
1.
2.
3.
4.
5.

Aileyi, Toplumu Bilinçlendirme
Kurum ve Kuruluşları Destekleme
Toplum Katılımını Sağlama
Gönüllü Anneler
Profesyonel Koruyucu Aile

Okul Öncesi Eğitim merkezleri, Okul Öncesi Eğitimi nin il
ve ilçe düzeyinde yaygınlaştırılması amacı ile kurulması teklif
edilen bütünleştirici modeldir. Okul Öncesi Eğitim merkezleri
aracılığı ile mevcut ve önerilen kurum merkezli eğitim
modellerine ilaveten, aile merkezli ve toplum merkezli Okul
Öncesi Eğitimi modellerini hayata geçirme, onlan destekleme ve
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu kurma görevini
üstlenir.
Bu durumda Okul Öncesi Eğitimi merkezlerinin fonksiyon
ve teşkilâtı aşağıdaki şekilde önerilmiştir.
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OKUL
TEŞKİLATI

ÖNCESİ

EĞİTİM İ

M ERKEZİ

İL-İLÇE

Okul Öncesi çocuğun eğitimine dönük hizmetleri;
1.
uygulamak,

P rogram

a ra ç-g ereç

h a zırla m ak ,

p lan lam

2. Çocuklara yönelik uygulamalı eğitim yapmak,
3. Anne-baba eğitimi yapmak,
4. Ailelere danışmanlık hizmeti vermek,
5. Bölgesel özelliklere ve imkanlara göre program ve araçgereç çalışmaları yapmak,
6. Araç-gereç materyal geliştirme, oyuncak kütüphaneleri
yapmak,
7. İl ve ilçe düzeyinde diğer Okul Öncesi Eğitimi
kurumlanna
rehberlik hizmeti vermek,
8. Sürekli olarak, personel-hizmetiçi eğitim kursları
yapmak.
Bu hizmetlerin yürütülmesinde Milli Eğitim Bakanlığı
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile koordineli çalıçacak
birimler ve kurumlar:
- Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü
- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
- İlköğretim Genel Müdürlüğü
- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
- Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
- Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
- Personel Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Belediyeler ve İl Özel İdareleri

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
İLE İLGİLİ GENEL
KURUL GÖRÜŞMELERİ
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B A Ş K A N -Ş im d i Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu
Raporunu sunmak üzere Komisyon Başkam Sayın Ayla Oktay’ı
davet ediyorum, lütfen...
Ayla Hanım, lütfen çok kısa ve
memnuN oluruz.

özet hâlinde

olursa

Efendim, başlamadan önce bir istirhamımız var Divan
olarak; bu raporla ilgili söz almak isteyenler isimlerini bize yazdı
olarak bddirsinler lütfen.
Buyrun efendim.
PROF. DR. AYLA OKTAY- Sayın Başkan, Millî Eğitim
Şûra'sının değerli üyeleri ve değerli misafirler; Okul Öncesi
Eğitimi Komisyonu 7 alt komisyon hâlinde çalıştı ve her biri ayn
gruplar hâlinde çalışan komisyonlarımızın raporları dün öğleden
sonra tek tek görüşülerek, Okul Öncesi Eğitimi'nin ana
komisyonunda ayn ayn görüşülerek tartışıldı ve maddeler
üzerinde mutabakata vanldıktan sonra oylandı ve büyük bir
kısmı oybirliği ile ve oy çokluğu ile tamamlandı. Raporumuz bir
hayli uzun. Belki Ökul Öncesi Eğitimi'nin M illî Eğitim
Şûralannda ilk kere bu kadar geniş kapsandı olarak ele alınması
bizi çok heyecanlandırdı ve 38 sayfalık bir rapora ulaştığımızı
fark ettik. Ancak, gerek dün Ökul Öncesi Eğitimi Genel
K om isyonunun bana verdiği yetkiyle, şimdi de Sayın
Başkammdan aldığım uyan doğrultusunda ben rapordaki
kısımları, bazı kışından özetliyerek size sunmak istiyorum.
Raporumuzda, Okul Öncesi Eğitim i'nin önemi ve
yaygınlaştınlması birinci komisyonun tartışma konusuydu ve
Okul Öncesi Eğitimi'nin önemi tüm komisyon üyelerimizce ortak
olarak kabul edildi ve Okul Öncesi çağı 0 - 72 ay diye
Komisyonumuz tanımladı. Okul Öncesi çağının insan hayatının
en önemli dönemi olması açısından iyi bir eğitim ortamı içinde
geçirilmesinin önemi üzerinde duruldu ve buna bağlı olarak da
yine Komisyonumuz, Okul Öncesi Eğitimini mevcut kurumlar
açısından değerlendirdi ve şu andaki mevcut kurumsal yapı
içinde Okul Öncesi Eğitimi kurumlanın yaş özelliklerine bağlı
olarak tanımlamaya çalıştı ve bu açıdan da anaokulu 36-72 ay,
ana sınıfı 60-72 ay, uygulama anasınıfı yine 36-72 ay ve özel
kuramlara bağlı ana simfi an ve anaokullan şeklinde belirledi.
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Okul Öncesi Eğitim inin Türkiye genelinde özellikle
kurumsal boyutunda yaygınlaştırılması konusunda da öneriler
getiren Komisyonumuz, yaygınlaşma ile ilgili değişik öneriler
sundu.
Bu öneriler arasında, Okul Ö ncesi E ğ itim in in
yaygınlaştırılmasında, bir yandan da çocukları hedefleyerek
Okul Öncesi Eğitimi nde hizmet vereceğimiz kitle olmaları
açısından çocuklar yönünden kurumsal eğitimin geliştirilmesi,
öte yandan ana- baba ve yetişkinler eğitiminin oluşturulması,
yani yetişkin yoluyla çocuğa ulaşmak ve bir diğer yandan da
TRT televizyon ve diğer kamu kitle iletişim araçları aracılığı ile
-ki kitap da bunların arasında- Okul Öncesi Eğitim inin
yaygınlaştırılması yolunda işbirliği yapılarak çaba sarf edilmesi
üzerinde durdu.
Tabiî, Okul Öncesi Eğitimi, özellikle M illî Eğitim
Bakanlığım ızın bünyesinde Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğünün kurulması ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına
yeni bir kaynak ve maddî külfeti de beraberinde yükleyecektir.
Bu açıdan, bir komisyonumuz bu konu ile ilgili olarak Okul
Öncesi Eğitimi ne kaynak sağlanması konusunu tartıştı ve bu
komisyonumuzun önerilerinden bazıları, özellikle Okul Öncesi
Eğitimine yönelik fon kurulması ve bu fon içinde belediyelerden
alınacak paylar, mevduat giderlerinden alınacak paylar, eğitim
sektöründe kazanç elde eden özel kuruluşlardan alınacak paylar
ve eğitim vakıflarından sağlanacak payların Okul Öncesi
Eğitim'ine daha fazla kaydırılması önerisini getirdi.
Ayrıca, çeşitli mevcut kaynaklardan da Okul Öncesi
Eğitimi kurumlarına ve Okul Öncesi E ğitim inin yaygın
laştırılmasına kaynak ayrılması bu komisyonumuzun önerileri
arasındaydı; bu önerilerini ayrıntılı bir şekilde raporunda belirtti.
Özellikle bunların arasında dikkati çekenler şunlar bana
göre:
Eğitim yatırımları konusunda bir kamu bankasının
görevlendirilmesi, Okul Öncesi Eğitimi'nin yaygınlaştırılmasında
"yap işlet devret" modelinden yararlanılması, tıpkı daha önce
ilköğretimde yaptığımız gibi, "kendi okulunu kendin yap şeklinde"
kam panyalarla olaya yaklaşılm ası ve yapılacak toplu
konutlarda Okul Öncesi Eğitimi kurumu açma mecburiyeti
getirmesi gibi öneriler vardır.
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Yine aynı komisyonumuz ve hemen hemen tüm
komisyonlarımızda, özürlü çocukların ya da özel eğitime muhtaç
çocukların okul öncesinden teşhisi ve eğitimleri konusu ve
bunlara kaynak yaratılmasıyla yurt dışı işçi çocuklarının Okul
Öncesi Eğitimine Türkiye açısından daha fazla eğinilmesi ve
bunun için de, meselâ yurtdışındaki kaynaklardan da
yararlanmak, yurtdışı kuruluşlarla ilişki kurularak bunlara
kaynak sağlamak gibi öneriler yer aldı.
Okul Öncesi Eğitimi Programlan ve Eğitim Araçlan
Komisyönümüz, Okul Öncesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti mn
Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanununa bağlı olarak Okul
Öncesi Eğitiminde yapılması gerekenleri ana hatlan ile ortaya
koydu. Bu bir program taslağı değil, ama program lan
oluşturacak ana ilkeleri ortaya koyması açısından kanımca ilgi
çekici bir bölümdür.
Bu bölümde, Okul Öncesi Eğitimi programlanılın hangi
temel ilkelerle oluşması gerektiği üzerinde çok geniş bir
tartışmadan sonra vanlan fikirler şöyle özetlenebilir:
Okul Öncesi Eğitimi programlan hedef kitlenin bireysel,
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlannı karşılamayı hedef almalıdır.
Esas aldığı amaçları, çocuk açısından hedef davranışlara
döndürebilmelidir.
İlgili bilim dallannın belirli bir bütünlük ve kapsamlık
içinde ele alınmalı ve disiplinler arası yaklaşımlara yer
verilmelidir.
Programlar, hedef kitlenin gelişimine uygun olmalıdır.
Bireysel.farklılıklara uygun olmalı, bireysel ve kitlesel düzeyde
uygulanabilir olmalıdır.
Komisyonumuz dayandığı kuramsal esaslar, öngördüğü
hedefler, öğrenme, öğretme durumları, ortam, araç-gereç,
yöntem, teknik insan gücü ve değerlendirme öğeleri açısından
uyumluluk ve tutarklık ve işlevsel bütünlüğe sahip olmalıdır, gibi
temel ilkeleri ortaya koymaya çalıştı.
Okul Öncesi Eğitimi nde Koordinasyon ve İşbirliği Alt
Komisyonu ise, özellikle Okul Öncesi Eğitiminin şu andaki
mevcut yapısı içindeki çok başlılıktan hareket ederek, Okul
Öncesi Eğitimiyle ilgili temel sorumluluk görevlerinin ve
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standartları belirlem e görevlerinin Okul Öncesi Genel
M üdürlüğüne verilmesini, ki kanunla da zaten bu verilmiş
durumda, tekrar vurguladı ve buna uygun olarak da mevcut okul
öncesine destek veren ya da hâlihazırda Okul Öncesi ile ilgili
hizmetler götüren tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği
ve koordinasyonun da Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
aracılığı ile yapılmasını önemle vurguladı.
Yine komisyon raporumuzda, elindeki kitapçıklarda
gördüğünüz gibi, komisyonumuz bu koordinasyonun hangi
alanlarda, hangi kurum ve kuruluşlarla yapılacağına dair de açık
ve ayrıntılı maddelere yer verdi.
Okul Öncesi Eğitimi, gene mevcut karmaşıklığı gidermeye
yönelik ve bu mevzuat kargaşası içerisinde Okul Öncesi Eğitimi
hizmetlerinin yeteri kadar verimli olmaması görüşünden yola
çıkarak, bu mevzuat için bir tutarlılık oluşturulması ve Ökul
Öncesi Eğitimi'ne katkı sağlayan tüm yasa ve yönetmelik,
kurumlar için uygulanmakta olan tüm yasa ve yönetmeliklerde
bir eşgüdüm ün, bir beraberliğin sağlanm ası için çaba
harcanması ve gerekli kanunî düzenlemelerin yapılmasına da
önerileri arasında yer verdi.
Sabahki tartışmalarınız boyunca izledik; öğretmen her
kademede eğitim ve öğretimde anahtar kişidir; bu açıdan da
insan yavrusunun tehlikelere en açık olduğu dönem olan Okul
Öncesi Eğitimi çağı çocuğunu eğitecek olan öğretmenin son
derece önemli olduğu da hepinizce malumdur.
Bu nedenle komisyonumuz, her şeyden önce Okul Öncesi
Eğitiminde görev alacak öğretmenlerin özelliklerini belirlemeye
çalıştı. Tabiî, süre çok kısaydı; daha pek çok özellik sıralanabilir,
ama her şeyden evvel? tüm öğretmenlerde olması gereken ortak
özellikler ve Okul Öncesi Eğitimcisi ya da öğretmeninde
bulunması gereken özel özellikler üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulmasına çalışıldı. Komisyonumuzun bu konuda vardığı
ortak görüşlerden öğretmenle ilgili olanların bazılarını şöyle
özetlemek mümkündür:
Türk Millî Eğitim inin amaçlarını, görev aldığı okulun
amaçlarım, toplumun ve çocuğun ihtiyaçlarım bilen öğretmen;
Okul Öncesi öğretmenliğini bilinçli olarak isteyerek seçen
öğretmen,
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iyi bir genel kültür ve bunun yamsıra çok iyi bir mesleki
bilgiye sahip olan kişi,
Bu yaş grubu çocuklarının gelişim özelliklerini ve
ihtiyaçlarım dikkate alarak tüm gelişimlerine katkıda bulunacak
bir yetişkin,
Çocukları tanıma ve değerlendirme tekniklerini .bilen
yetişkin,
Bireysel farkılılıklan dikkate alabilen yetişkin.
Fen ve Güzel Sanatlar alanlarında bilgi ve beceri sahibi
olan kişi,
Ruh ve beden sağlığı yerinde olan, çocuklara iyi model
oluşturabilecek kişi,
Türkçe'yi doğru ve güzel konuşan ve yazabilen yetişkin,
enerjik canlı ve neşeli bir insan...
Zannediyorum hepimiz tüm öğretmenlerimizin böyle
olmalarım istiyoruz.
Ve buna bağlı olarak, komisyonumuz, bu modellerde
öğretm en, bu özelliklere sahip olabilecek öğretm enin
yetiştirilmesinde öncelikle öğretmen seçme ve yerleştirmesinde
bazı değişiklikler önerdi. Aynca da, öğretmen yetiştiren Yüksek
Öğretim Kurumlan’mn... Burada Hacettepeli arkadaşlarımızın
bana bir uyansı oldu; bizim komisyonumuz yalnızca anaokulu
öğretmeni ve Okul Öncesi Eğitimcisi adı altındaki programlara
burada yer vermiş; ama en az bizim kadar Hacettepe ve diğer
üniversitelerimizde de ilgili bölümler var. Bu bölümlerin adları
biraz değişik. Meselâ Hacettepe Üniversitesindeki Çocuk Sağlığı
ve Eğitimi Bölümü, ama bu arkadaşlarımız da çocuk gelişimcisi
olarak tanımlanıyorlar. Zannederim, komisyonumuz sadece adı
"Anaokulu Öğretmenliği" olan bölümleri aldığı için böyle bir eksik
bırakılma söz konusu olmuş. Yoksa, hepimiz bu alana hizmet
veren tüm fakültelerimizi ve bölümlerimizi bir arada, işbirliği
içinde görmek istiyoruz .
Yine bu alana öğretm en yetiştiren kurum ların
programlarının gözden geçirilmesi, Yüksek Öğretim Kurumu'na,
bu alan anaokulu öğretmenliği bölümlerinin açılması hâlinde,
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tekliflerin gelmesi hâlinde, programların en az belli standartlara
uygun olması ve eğitim kadrolarının da bu programları
yürütecek şekilde olmasına özen gösterilmesi konusunda
önerilerimiz var.
Okul Öncesi Eğitimde, bugün Türkiye'de belirli modeller
var. Bunların arasında, hep sözünü ediyoruz, çocuklarımızın
yüzde 5.4'i kurumsal eğitimden yararlanıyor dediğimiz kurum
modelleri var. Fakat bunun yam sıra, yeni başlatılmış ve Millî
Eğitim Bakanlığı projeleri arasında yer alan anne eğitimi, bakıcı
anne eğitimi gibi değişik türde modeller içeren farklı projelerimiz
de var; fakat bunların hepsi henüz proje aşamasında. Bu nedenle
de, modellerle ilgili ayrıntılı çalışma yapan alt komisyonumuz ve
genel kom isyonum uz M illî Eğitim Bakanlığı'na m evcut
modellerle birlikte yeni bir model ya da yeni birkaç model
önerm ektedir. Bu önerilen m odelleri şöyle özetlem ek
mümkündür:
Kurum merkezli eğitim veren merkezler, ki bunların
arasında kreş, anaokulları, anasınıflan, gezici anaokulları özel
durumları olan çocuklarımız için, ev yuvalan, kamu kurum ve
kuruluşlarının açtığı eğitim kurumlan vardır.
Aile merkezli eğitim modellerinde ise, Okul Öncesi
Eğitimi’nde anne eğitimi ya da yetişkin eğitimi modelleri,
televizyon ve radyo yoluyla bu alana eğinilmesi; aynca,
profesyonel koruyucu aile müessesesinin geliştirilmesi gibi
öneriler bulunmaktadır.
Bunlann dışında, toplum merkezli modellerde ise, aileyi ve
toplumu biliçlendirme mevcuttur. Bu yine basm-yayın aracılığı
ile gerçekleştirilecektir.
Bu alana hizm et verecek kurum ve kuruluşları
destekleme, toplum katılımını sağlama; yani yerel yönetimlerin
ve gönüllü kuruluşların bu eğitim alanına katkıda bulunmalanm
sağlamak için özendirici olma,
Gönüllü anneler, profesyonel koruyucu aileler gibi modeller
vardır.
Tüm komisyonlarınızda yer yer, raporu ayrıntılı olarak
incelediğinizde göreceğiniz gibi, bir Okul Öncesi Eğitimi
merkezleri modeli de yine Modeller Komisyonumuzda işlevleri

281
açıklanarak ortaya kondu. Okul Öncesi Eğitimi merkezleri
modelleri, aslında mevcut modellerden yararlanacak, ama bu
mevcut modellere yeni bir oluşum katacak ve bizim kanımıza
göre Okul Öncesi Eğitimi iller ve ilçeler düzeyinde
yaygınlaştıracak bir modeldir. Ve bu modelde, Okul Öncesi
Eğitimi merkezleri o yöredeki Okul Öncesi Eğitimi kurumlanna
destek verirken, yetişkin eğitimini, küçük çocukların eğitimini ve
bu alanlara eğitim veren kurumlara eğitici ve uzman eleman,
program veya materyal sağlama gibi destekleri de sağlayacak
ve bir anlamda, ki birkaç alt komisyonumuzun raporunda Okul
Öncesi Eğitimi merkezleri ile ilgili öneriler yer almıştır. Model
Komisyonumuz da bunu son şekliyle sundu. Raporumuzda
ayrıntılı olarak yer aldı; bu modelin özelliği ve bu modelle,
Komisyondaki arkadaşlarımızın inancı o ki, Okul Öncesi Eğitimi
hem kurum sal düzeyde, hem aile eğitim ini birlikte
gerçekleştirerek daha çok yaygınlaştırmak ve bu alanda
çalışmaları daha verimli bir şekilde organize edebilmek mümkün
olabilir.
Efendim, ben Komisyonumuzun raporunu çok kısa bir
şekilde özetelemeye çalıştım. Birçok eksik bıraktım. Ama, rapor
dikkatle incelendiğinde, çok fazla ayrıntının ve ümit ediyoruz ki
Okul Öncesi Eğitim'le ilgili potikalara da yön verecek ayrıntıların
raporda yer aldığı görülecektir.
Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞK AN VEK İLİ- Sayın Başkanımız Prof. Dr. Ayla
Oktay hanımefendiye teşekkür ediyoruz.
Şimdi, rapor üzerinde konuşmak isteyen arkadaşlarımızı
tespit ettik, okuyacağım. İlave isteyen arkadaşlar varsa onlan
da ekleyeceğiz.
Mustafa Baş, Abdulkadir Karahan, Akif İnan, Necip
Aşkın, Salih Kaya, Turan Özüduru, Müjgân Devecioğlu, Ali
Muzaffer Ersöz, Prof. Dr. Galip Karagözoğlu.
Başka var mı efendim?.. Turgut Er.
Başka var mı efendim?
İstanbul Milletvekili ve Millî Eğitim Komisyonu Üyesi
Mustafa Baş, buyurun efendim.
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M U S T A F A B A Ş - Sayın Başkan, 14. Millî Eğitim
Şûra'sı'nın kıymetli üyeleri, kıymetli davetliler, değerli basın
mensuplan; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yine sözlerime başlarken, Millî Eğitim Sistemimizi
geliştirmek, niteliğini yükseltmek ve çağdaş standartlara
ulaştırmak amacıyla düzenlenen 14. Şûra’mn başanlı ve verimli,
hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.
Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin önünde gerek iç, gerekse
dış problemler vardır. Her sorunun sebeb veya sebebleri yardır.
Eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği, Okul Öncesi eğitim gibi
alt sistemlere ilişkin problemler ile genel problemlerin sebebi de
eğitim sistemi politika ve uygulamalarındaki yanlışlık, eksildik
ve noksanlıklardır.
Şöyle ki; Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri olan
demokratikleşme noktasında da eğitim sistemimizde eksiklikler
vardır.
Eğitim sistemi ve eğitim politikaları toplumun katkı ve
katılımlarıyla belirlenmemektedir. Bugün Şûra'da da daha geniş
katılımın gerekliliği tartışılmıştır. Gerekli katılım olmadığından
dolayı, eğitim politikaları üretici insan değil, susan insan
yetiştirmektedir. 1982 Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu
ve de diğer kanun ve tüzükler, maalesef tek parti dönemlerinin
zihniyet ve sınırlamalarından hâlâ izler taşımaktadır.
Eğitim sistemi politika ve uygulamalarındaki bu ideolojik
ve antidemokratik sınırlamalar, sistemin çağdaş gelişme ve
değişmelere ayaka uydurabilme, uluslararası rekabetin zorunlu
kıldığı ihtiyaçlara cevap verebilme kabiliyeti ve elastikiyetini
yok etmektedir.
Yine konuşmalarda demokratikleşme ve demokrasi ile
söze başlanm asına rağmen, hemen arkasından birtakım
kalıplar, şablonlar konulmaktadır. Eğitim sisitemimizi bu kalıp
ve şablonlardan kurtarmak gerekmektedir.
Bütün kâinatı yaratan Cenab-ı Allah bile Kur-ân'ı
Kerim'de "İnsanları isteyen bana inansın, isteyen bana
inanmasın" diye kendisine inanma noktasında hürriyet
vermişken, eğitim politikalarımızı bu kalıp ve şablonların üzerine
bina etmemiz son derece yanlıştır.
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M illî Eğitim sistem i bilim sel değildir, bilim sel
araştırmalara dayanılarak geliştirilmemektedir. Bu iş devlet,
hatta hükümet politikası olmaktan çıkmış, bakanların kendi
politikaları doğrultusunda yönlendirilmiştir. O kadar ki, aynı
hükümetin bakanları dahi değiştikçe eğitim politikaları
değişmektedir ve çokça duyduğumuz, eğitim bir yaz boz tahtası
hâline dönüşmektedir. Bunun örneklerini bütün öğretmen
arkadaşlarım ve okullarda idareci olan arkadaşlarım
çekmektedirler, yaşamaktadırlar.
Millî Eğitim sistemi merkeziyetçidir. Bu sebeble, eğitim
yönetiminde, yukarıda bir yetki yığılması mevcuttur. Yetki ve
sorum luluk dağılım ında çatışm alar, birim ler arasında
haberleşme ve koordinasyon problemleri vardır. Fonksiyonel bir
örgütlenme yapısı yoktur. Bu sebeble örgüt düzenini yapısal,
fonksiyonel ve birimler arası işbölümü ve haberleşme açısından
inceleyerek örgüt yapısına işlerlik, verimlilik, sürat ve tasarruf
sağlayın bir düzenleme gerekmektedir.
Millî Eğitim sistemi millîlik vasıflarından da zaman zaman
uzaklaşmaktadır. Eğitim sistemimizi kendi tarihsel gelişmemiz,
kültürümüz, inanç ve geleneklerimiz yönlendirmemektedir.
Kendi öz kaynaklarımızı, toplumsal tecrübe ve bilgi birikimimizi
kullanmak yerine, bu kaynaklan yok sayarak, tamamen batı
standartlan ve kaynaklan esas alınmaktadır. Öyle ki, eğitim
kavramlarının muhtevalarından kopma, uzaklaşma, hatta
kaçma görülm ektedir. Buna karşın, dünyaya egemen
em p erya list düzenle bü tü n leşm eyi, k ü reselleşm eyi,
globalleşmeyi, evrenselleşmeyi gerçekleştirmeye pek hevesli
görünmekteyiz.
Millî Eğitim sistemi lâiklik noktasında da bir çıkmazın
içerisindedir. Eğitim sistemine kaynaklık eden mevzuat, eğitim
politika ve uygulamalan incelendiğinde görülüyor ki, temel hak
ve hürriyetler, özellikle eğitim, öğretim hak ve ödevi ideolojik
esaslarla kısıtlanmıştır. Ne etnik, ne de inanç, fikir ve düşünce
düzeyinde çoğulcu, insana saygı ve sevgiyi, hoşgörüyü esas
almamıştır.
Esasen eğitim, öğretim faaliyeti dini, dili, etnik kökeni
tabiiyeti, kılık kıyafeti ne olursa olsun, azınlık ya da çoğunluk
oluşuna bakılmaksızın herkese verilmesi gereken bir hizmet
sektörüdür. Ama, bu ülkenin eğitim sistemi azınlıklara verilen
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haklan dahi çoğunluğa vermemekte, inanç, düşünce, zümre
farkı gözetmektedir. Ne andır ki, bu ülkede 21 . yüzyılın eşiğinde
inançlanndan dolayı okuması engellenenler vardır. Engelleyen
Anayasa maddeleri vardır, yasalar vardır, kanunlar vardır ve
hâlâ çok az dahi olsa, başı örtülü diye okula öğrencileri almayan
rektörler dahi maalesef vardır. (Alkışlar)
Millî Eğitim sistemi, meslekî ve teknik eğitime dayalı, iş
bölümü ve uzmanlaşma, sanayileşme stratejisini değil, resmî
ideolojinin propagandistliğini yapacak genel kültürlü insanlar
yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Bu a m açla, bü yü k
k a y n a k la r ok u m a -ya zm a
seferberliğine ve genel kültür elde etmeye harcanmıştır.
Oysa, özel sektöre de eğitim, öğretim yapma imkânı
verilseydi, sanayi, devrimimiz gerçekleşir, kalkınma ve refah
toplumuna ulaşma imkânı verecek kaynaklara sahip olabilirdik.
Hiç kimse, sanayi gerçekleşmeksizin ne turizmin, ne
tarım ın ne de hizmet sektörünün, eğitim ve öğretim in
problemlerini çözebileceğini ve çare olabileceğini zannetmesin.
Değerli dinleyiciler, konuşmamı geniş bir metin olarak
takdim ettiğimden dolayı, sadece özetlemiş bulunmaktayım.
Bu Şûra nın bütün insanlık için hayırlı neticeler
doğurm asını tem enni ediyor, sizleri yeniden saygıyla
selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Taşa teşekkürlerimi sunuyorum.
Söz sırası Sayın Profesör Doktor Tatar Kâmil Kara'da.
Buyurun değerli hocam, kendileri benim hocam liseden.
(Alkışlar)
PROF. DR. TATAR KAMİL KARA- Sayın ve sevgili
Bakanımız, Başkanımız, "14. Millî Eğitim Şûrasının tabiî daveth
veya müşahid olsun, şu anda burada hazır bulunan bütün aziz
kardeşlerim; müsaade ederseniz, herkesi "saygıyla selamlarım,
severim" dedi. Ben biraz farklı söyleyeyim; yaşımın verdiği
selahiyeti kullanarak hepinizi kucaklıyor ve Cenab-ı Hak'tan sizi
bahtiyar etmesini temenni ediyorum. (Alkışlar)
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Aziz meslektaşlarım, ben bir ilkokul hocasından yetişmiş,
lisede, şimdi bakanınız olan sevgili talebem ve sınıfın mümessili
Nahit Menteşe başta olmak üzere, Ali Naili Erdem'in, İsmet
Sezgin'i ve daha yüzlerce bu memleketin siyaset, ilim ve
zenginlik hayatında birinci sınıfa yükselmiş insanların
hocasıyım. (Alkışlar). Yalnızca Cerrahpaşa'da 7, Çapa'da 3 tane
profesör talebem var ve İslam Entitüsünde, Edebiyat
Fakültesinde, Yüksek Muallim Mektebinde kürsü başkanlığı
yaparken bugün çocuklar bana şunu söylüyor: "Hiçbir şey
öğrenmedikse sizden, metot öğrendik."
Ben Mısır'da da profesörlük ettim, Sorbon'dan da
mezunum; ama bir şeyle iftihar ediyorum. Türkiye'nin bir
güneydoğu şehrinde doğmuş olmamasına rağmen, Türk
Milleti'nin ebedî, güçlü, tarihe şan ve şeref veren bir millet olarak
sonsuza kadar yaşayacağına inanan bir insan olmakla
övünüyorum. (Alkışlar)
Peygamberin bir hadisi var. Ümit ve temenni ediyorum ki
doğru olsun: "Cenab-ı Hak/benim bir ordum var; adı Türktür"
demiştir . Ve yine bu inançla söylüyorum ki, büyük bir fikir
adamı demiş ki; "Eğer, Cenab-ı Hak yeryüzüne inmiş olsaydı ve
bir meslek seçmiş olsaydı, olsa olsa öğretmenliği seçerdi." Yani
yeryüzünde padişahlar değil, adaletin temsilcisi, sizlersiniz
öğretmenlerdir. Siz olmasanız, bu memleketin, dünyanın ne ilini,
ne tarihi, ne fikri, ne edebiyatı, ne de İktisadî hayatı olurdu.
İftihar edebilirsiniz bu varlığınızla; ama, bu mesleğe layık
olun.(Alkışlar)
Peygamberimizin güzel bir hadisi var: "Hayrı tatlı yüzlü
insanların yamnda arayın."
Kimseye dalkavukluk yapma ihtiyacım olmadığı hâlde,
beni tanıyanlar bilir, ama başta Başkanımız ve sonra
çoğunuzun yüzünü mübarek, temiz, inançlı, mesleğine bağlı,
paraya ihtiyacı olsa da, onu ikinci plâna itebilen, fakat şeref ve
haysiyetini koruyacak insanlar olarak görüyorum ve inşallah
hepiniz bu memlekette bu hizmetten emekli olacak, çalışacak ve
gelecek de sizin eseriniz olacaktır. (Alkışlar)
Müsaade ederseniz, üç beş dakika rapor üzerinde
konuşayım; sonra yine arzularımı, heyecanlarımı söyleyeyim.
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Ayla hanım, hakikaten arkadaşlarıyla beraber -ben de
biraz bulundum- raporu çok güzel hazırlamış.
Okul Öncesi Eğitimi nin, benim- inancıma göre, okul
sırasındaki eğitim kadar ehemmiyeti var. Yine Peygamberimiz
diyor ki: "Bütün insanlar İslam fıtratı üzerinde yaratılır." Sonra,
ailesi, anası, babası, çevresi, yakınlan onu şu veya bu şekilde
yetiştirirler ve yedi yaşına kadar alınan terbiye yetmiş yaşına
kadar değişmez. Huy, canın altındadır, can çıkmadıkça huy
çıkmaz.
Onun için; Okul Öncesi yetişme tarzına büyük bir önem
verilmesini ben de sizinle beraber, lise talebesi iken de sımfinm
birincisi olan Bakan'dan rica ediyorum ve onun döneminde bu
Okul Öncesi öğretimin, daha geniş bir kapsamla Bakanlık
bünyesinde bir umum müdürlük, hatta icap ediyorsa bir
müsteşarlık olmasını rica ve temenni ediyorum. (Alkışlar)
Kaynak sağlanması, kaynak aranması, eğitim yatırımları
ve yap-işlet-devret metodunıin kullanılması, vatandaşların kendi
çocuklarının istikbali için, geniş katkılarda bulunmaları çok güzel
fikirlerdir. Fakat bundan daha güzel bir fikir; bu çocuklar
yetiştirilirken, nasıl yetiştirilecek; anne ve baba yeni doğan
çocuğa nasıl muamele edecek, kimlerle bu çocukları temas
ettirecek; bunların bilinmesi gerekir. Firdevsî, çok güzel söylüyor
Şehname'de, Gazneli Mahmut, ki bir Türktür, onunla iftihar
ederiz, büyük fatihlerden biridir; diyor ki, "Çocuk anasından
doğduğu zaman, sütünü emerken söylediği ilk kelime
Mahmuttur. Ben de diyorum ki," Türk çocuğu anasından ilk
kelimeleri öğrendiği zaman, millî, İnsanî ve İslâmî varlıkları
öğrenecek ve ben "Türküm, Türklükle iftihar ediyorum"
diyecektir. (Alkışlar)
Hani güzel bir şiirdir, der ki: "Yadından doğduğun
zamanlar, sen ağlar iken gülerdi âdem, bir hayat sür ki olsun
meftin serahende..." Hani, doğarken ağlıyoruz; ama herkes
gülüyor bir çocuğum oldu diye. Ölürken başkaları ağlıyor; ama,
biz gülümsemeliyiz. Arkamızda bıraktığımız ömür ¿olasıyla,
milletimize, memleketimize, İslamiyete, insaniyete hizmet
etmiş, vazifesini yerine getirmiş bir Türk evla¿ı, bir Türk
öğretmeni olarak ¿ünyaya gözümüzü kapamamak ve Cenab-ı
Hak'tan bunun mükafatım beklemeliyiz. (Alkışlar)
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Size bir şey daha söyleyeyim. Gene tekrar ediyorum, size
yaranmak için söylemiyorum; fakat, dinleyebildiğim kadarı ile
gerçekten, ben ilkokul hocalığı yaptım, lise hocalığı yaptım,
üniversite hocalığı yaptım; 40- 50 senelik hocalığım zamanında
Türk öğretmeninin ilerlediğini, vazifesine daha çok bağlı olduğunu
ve bakanlarımızın da, Nahit Bey'le beraber, diğerlerinin de vazife
aşkı ve şevki ile bu memlekete hizmet etmek istediklerini
gördüm. Buna inanıyorum, onlan kutluyorum. Size Cenabıhak'tan büyük başarılar ve Türk öğretmenlik tarihinde bu 14.
Şûranın şerefli, faideli, kalıcı bir tarih belgesi olarak intikalini
temenni ediyor, sizleri hürmetle, mühabbetle, kardeşlikle
selamlıyor ve tekrar sizleri öpüyorum. (Alkışlar)
B A Ş K A N - Değerli hocam Sayın
konuşmalarından dolayı teşekkür ederim.

Karaya, bu güzel

Gerçekten benim lise birde edebiyat öğretmenimdi kendisi.
Ben sım f mümessiliydim. Sınıfa girdiler, kapıda karşıladık
kendisini, sınıf mümessili olduğum için. Sordu ismimi, Nahit
Menteşe dedim. "Sen siyasetten gelen bir ailenin çocuğusun değil
mi? İleride siyasetçi olacaksın, gözlerinden onu okuyorum" dedi
bana. Pek iyi temennide bulunmadılar o zaman. Kendisi tabiî
doktora yapmıştı... (Anlaşılmıyor) O anımı ifade etmeyi bir
mecburiyet hissettim. (Alkışlar)
Şimdi, söz sırası Profesör Doktor Galip Karagözoğlu’nda.
Buyurun Sayın Karagözoğlu.
PROF.DR. GALİP KARAGÖZOĞLU- Sayın Başkan,
Divanın sayın üyeleri ve 14. Millî Eğitim Şûra'sı’nın saygıdeğer
katılımcıları; aslında söz almak istemiyordum. Ancak, bir
eğitimci olarak, bu kadar geniş kapsamlı konuların tartışıldığı bir
şûrada, bendenizin de bir eğitimci arkadaşımz olarak birkaç söz
söylemenin gerekli olduğuna inandığım için kürsüye çıkmış
bulunuyorum.
Sabahtan beri sizlerin sabınnızı taşıracak, uzun bir
toplântıyı sonuna getirmek üzereyiz. Ancak, şunu önemle
belirtmek istiyorum ki; Türk eğitim sisteminde bu türlü
konuların, bu kadar kısa süre içerisinde tartışılmasının
sakıncaları büyüktür.
Özellikle teşkilâtlanma ile ilgili -sabahki konu ve şimdikine
geliyorum- özellikle teşkilâtlanma konusunda önerilecek olan
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modellerin geniş bir bilimsel çalışma öncesi hazırlanarak şûraya
sunulması ve geniş kapsamlı bir tartışma içerisinde ele alınması
gerekir.
Nitekim, dün Eğitim Yönetimi Bölümünde, daha doğrusu
komisyonunda geliştirilen model, Millî Eğitim Bakanlığının
merkez ve taşra örgütünü düzenlemeyi amaçlamaktadır ve bir
model sunulmuştur. Şunu belirtmekte yarar var ki, böyle bir
modelin, hemen bir buçuk günlük bir tartışma içerisinde, o kadar
geniş bir grubun içerisinde yazılıp ortaya çıkarılması bazı
sakıncaları ortaya çıkarabilir. Bu bakımdan, bu türlü
çalışmalarda, bundan sonra yapılacak şûralarda, şûra öncesi
Özel İhtisas Komisyonlarının kurularak, çeşitli modellerin
geliştirilerek Şûraya sunulması ve tartışılması daha bilimsel ve
daha güvenli bir çalışma sistemi olacaktır. Bu temennimi Sayın
Talim ve Terbiye Kurulu Başkammıza ve Bakanlığımızın yetkili
kişilerine iletmeyi bir görev biliyorum.
Türk eğitim sistem inin amacı 739 Sayılı yasada
belirlenmiştir. Bu yasayı dikkatle okuduğumuzda göreceğimiz
üzere, burada, yetiştirilecek insan tipinin de nitelikleri
belirlenmiştir.
Bu yasa yürürlükte olduğu sürece, eğer demokrasiye
inamyorsak, bu yasamn ortaya koymuş olduğu niteliklere sahip
insanlar yetiştirmek mecburiyetindeyiz.
Ne diyor yasanın birinci amacı: "Türk Millî Eğitiminin
genel amacı, Türk Milleti'nin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve
ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, Türk Milleti nin millî, ahlâkî, İnsanî, manevî ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanım,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine
karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranış hâline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek."
Bu, Türk eğitim sisteminin, ister Okul Öncesi olsun,
isterse örgün eğitimin diğer dallarında olsun, isterse üniversitede
olsun; yetiştirilecek insan tipinin niteliklerini ortaya koymuştur.
Bu bakımdan bu yasa yürülülükte olduğu sürece, demokrasiye
aykırıdır, diye başka niteliklere sahip veya başka tür insan tipini
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yetiştirmek, Türk Millî Eğitimi nin bugünkü politikası içerisinde
değildir ve olmamalıdır.
Bu bakımdan değerli arkadaşlarım , bu amaçları
gerçekleştirmek için; öncelikle yetiştireceğimiz insanları eğitecek
olan öğretmenlerin eğitiminde, bu niteliklere sahip öğrenci ve
öğretmen adayı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de
Millî Eğitim Bakanlığı yla, özellikle eğitim fakültelerinin sıkı bir
işbirliği içerisinde olmasında büyük bir yarar var.
Millî Eğitim Bakanlığı, bir eğitim fakültesinin dekanı
olarak bunu belirtmek istiyorum, bizim iş- verenimizdir.
Bakanlık bizim yetiştireceğimiz öğretmenlere iş veren bir
kurumdur. Dolasıyla, ben üniversitenin özerkliği altına sığınarak,
kendi dilediğim gibi insan, özellikle öğretmen yetiştirecek
olursam, Millî Eğitim BakanlığTnm istediği tipte eleman
yetişteremediğim için, bu insanların sistem dışında kalma
tehlikesi vardır. Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanlığıyla, eğitim
fakültesi dekanlarının sık sık bir araya gelerek, Millî Eğitim
Bakanlığıyla, Yüksek Öğretim Kurulunun bir araya gelerek,
yetiştirilecek olan öğretmen modeli ve öğretmen sayısı üzerinde
anlaşmalarında büyük yarar vardır.
Gerçi, bunlar özel ilişkiler içerisinde devam ettiriliyor; ama,
bir iki fakültenin Millî Eğitim Bakanı ile sıkı ilişki içinde olması
problem için bir çözüm değildir. Bunun kurumlaştınlmasında
büyük yarar görüyorum.
Sayın Bakanım, konuyu bugünkü rapora getirmek
istiyorum.
Bugün, Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim, en fazla ihmal
edilmiş olan eğitim kumrularımızdan, daha doğrusu eğitim
kademelerinden birisidir. Raporda da belirtildiği üzere, çocuk ilk
dört yaşında, hayatında elde edeceği bilgilerin ve zihinsel
gelişimin yüzde 50'sini tamamlamaktadır. En önemli dört yıl
Türk eğitim sisteminde ihmal edilmektedir.
Bu bakımdan Sayın Bakanın ve bu konuyla ilgili olan
genel müdürlüklerin, Okul Öncesi Eğitiminin Türkiye çapında
yaygınlaştırılması için büyük bir atılım içerisinde olmaları
gerekiyor ve geçiktirilmeden, hâlihazırdaki okul sistemimiz
içerisinde ilkokullarda veyahut da sekiz yıllık temel eğitim
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okullarında ana sınıflarının açılması için gerekli tahsisatın
ayrılması ve bunda gecikilmemesi şarttır.
Ancak, bu sınıflarda görevlendirilecek öğretmen sorunu
karşımızda bir çığ gibi duruyor. Bugün eğitim fakültelerimizin
çok azında ana sınıfı öğretmeni yetiştiren anabilim dallarımız
vardır.
Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığının YÖK'e bir yazı
yazarak bu isteğini dile getirmesi, eğitim fakültelerinde anasınıfı
yetiştiren anabilim dallarının açılmasını da kolaylaştıracaktır.
Sayın Bakanım, sayın eğitimci arkadaşlarımız; eğitim o
kadar büyük bir sistem ki, bunu bir şûrada, üç günlük toplântıda
tartışıp, sonuçlandırmamız mümkün değil. Ancak bunu, Millî
Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler işbirliği içerisinde, "özel ihtisas
kom isyonları" hâlinde kurum laştırarak, M illî" Eğitim
Bakanlığı nın arzu ettiği araştırmaların yapılması ve Millî Eğitim
Bakanlığının vereceği kararlara ışık tutması bakımından, ben
Bakanlıktaki arkadaşlarımızın üniversitelerimizle sıkı işbirliği
içinde olmasını temenni ederek, hepinize en içten saygılarımı
sunuyorum. (Alkışlar)
B A Ş K A N - Sayın Karagözoğlu'na teşekkürlerim izi
sunuyorum.
Sayın Akif İnan, söz sırası sizdedir, buyurun.
AKİF İNAN- Sayın Bakanımız, değerli meslektaşlarım;
14. Şûra'mızm komisyonlarında, iki ana eğilim belirmiştir. Birisi,
yürürlükteki yapımn, eğitim düzeninin iyileştirilmesine yönelik
öneriler.
Bu öneriler, genelde
tarafından geliştirilmiştir.

Bakanlığım ızın bürokratları

Diğer yakalaşımsa, Bakanlığımızın yapısında, daha köklü,
reform niteliğinde değişimler öneriyordu. Fakat toplantılar,
genelde birinci eğilimin çevresi etrafında geliştirildi ve
gördüğümüz o ki, gerçekten Bakanlığımızın çalışkan, yetenekli
bürokratları; eğitim yapımızda aksayan yanlan, yönleri isabetle
belirlemişler ve onlan ıslah etmeye yönelik, gerçekten tutarlı
öneriler geliştirmişlerdir.
Bu önerilerin uygulanması siyasî iradeye kalmıştır. Bu
iradenin de mevcut olduğunu umanz.
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Biz, son iki yıl içerisinde, Türkiye'de memurların,
öğretmenlerin sendikalaşmasına yönelik oluşturulmuş bulunan
olumlu havanın sonucu olarak meslek sendikaları oluşturduk.
Bendeniz, eğitim -iş kolunda kurulmuş bulunan sendikalardan,
Eğitimciler Birliği Sendikası'mn Genel Başkanıyım.
Sendikamızın işi eğitimdir ve eğitimcidir. Ekmeğini
yediğimiz, çilesini çektiğimiz, mensubu bulunduğumuz, mensubu
olarak da öleceğimiz bu kurumun, bu ülke insanına, öğrencilerine
daha yararlı, tutarlı, çağdaş eğitim vermesi konusunda
kendimizi sorumlu sayıyoruz.
Öğretmenlerimizin yığınla aşılması lâzım gelen sorunları
var. Bunlan aşmak konusunda da kendimizi görevli sayıyoruz.
Bunlan nasıl aşacağız?
Bunlan, içinde bulunmuş olduğumuz siyasal düzenin,
kanunlann çerçevesi içinde ve aydınlığında aşmak amacındayız.
Bu ülkede sendikalaşmaya ters bakan bir kamuoyu da
m evcut, bunu biliyoruz. Hatta m eslektaşlarım ız bile
sendikalaşmaya genelde soğuk bakıyorlar. Bunun sebepleri
meçhulümüz değil; fakat, şimdiki iktidar, hükümeT olmazdan
önce vaadinde ve koalisyon ortağı ile yapmış olduğu protokolde
memurların ve öğretm enlerin sendikalaşm asına ilişkin
taahhütlerini yinelediler ve aynca uluslararası sözleşmelerin de
altım imzalayarak, bu taahhütlerini dünya ölçüsünde belgelemiş
bulundular. Şimdi bizim kendilerinden beklentimiz, bu vaatlerin
bir an önce yerine getirilmesidir.
Bu memleketin öğretmenleri, bu ülkenin en aydm
kesimidir, en bilinçli kesimidir. Kendilerine sendikal hak
verildiğinde, bu hakkı istismar etmeyeceklerinden siyasî
çevrelerin emin olması lâzımdır.
Bu ülkenin işçisine tamnan örgütlenme hakkının, ülkenin
en aydın kesimi olan, aydın insanları yetiştirmiş olan,
yetiştirecek olan öğretmenlerden esirgenmesi düşünülmemelidir
ve bu sendikalaşma geciktirilmemelidir. (Alkışlar)
Bütün sendikalar adına konuşma hakkına belki sahip
değilim; ama, kendi sendikam için ifade edeyim ki, biz yalmzca
bir meslek kuruluşuyuz. Hiçbir siyasal partinin şemsiyesi
altında değiliz, hiçbir ideolojik grubun uzantısı mahiyetinde
değiliz.
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Bu ülkenin Millî Eğitimine hizmet etmek amacıyla yola
çıkmışızdır. Bu hizmet işinde elbette Bakanlığımıza yardımcı
olmak kararındayız; ama, Bakanlığın da önümüzdeki engellerin
kaldırılm ası, bize doğru dürüst çalışma ortamı açması
konusunda gayret göstermesi gerekir. Yani, Bakanlığımızın,
sendikalaşmamız konusunda hazırlıklarım, kanun çalışmalarım
bir an önce tamamlamaları ve Meclis Genel Kuruluna intikal
ettirmeleri lâzım ve bu kanunda bir sendika için gerekli ne varsa,
dünyada sendikalaşma nasıl işliyorsa, bu haklardan hiçbirinin de
esirgenmemesi gerekir; yani, toplu iş sözleşmesi yapmak
istiyoruz.
Bundan önceki Bakan, bir gün yarı şaka, yan ciddi bir
üslûpla demişti ki: "Sendikalaşmak konusunda galiba istekli
sizsiniz. Benim öğretm enlerim in büyük bir bölüm ü
sendikalanmza hâlâ üye olmamışlar. Acaba siz misiniz, bunlan
isteyen öğretmenlerimizin isteğine aykın olarak." Bendeniz de
söylemiştim; ortada kanun olmazsa, öğretmenlerimizin belli
çekincelerle sendikalara üye olmak istemedikleri açıktır. Siz,
önce bir kanunum uzu getirin, ondan sonra görün
ö ğ re tm e n le rim iz in
sen d ik a la şm a
k on u su n d a n a sıl
yarışacaklarım. Fakat bu arada bir iç eleştiri, bir öz eleştiri
olarak da ifade edeyim ki, bir yerde sendikamızın kanuna
kavuşması konusunda bizlerin de güçlü sendikalar hâline
gelmemiz lâzım. Bunun da sizlerin sendikalara üye olmak
konusunda acele davranmanızla mümkün olacağı meydandadır.
Bu çekingenliği, sebebi meçhulümüz olmayan bu çekingenliği
aşmaya mecburuz. Biz, gayri kanunî, gayri nizamî, gayri ahlâkî
bir iş yapmıyoruz. Örgütlendiğimiz takdirde daha ciddî faaliyetler
yapabileceğimiz, sesimizi daha güçlü biçimde, önemsenir biçimde
duyuracağımız kuşkusuzdur.
Ben, yeni Bakanımızdan, ki eski bir devlet adamıdırlar,
Millî Eğitimimizi çok iyi bilmek durumundadırlar; bu konuya
ciddiyetle yaklaşarak 500 bini aşan eğitim ordumuzun
örgütleşmesi konusunda, Sendika Kanununu bir an önce
gerçekleştirmelerini temenni ediyorum ve bu beklenti içerisinde,
kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmak görevinde
bulunduğumuzu tekrarlamak istiyorum.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BİR UYE- Sendikacılık öğretmenlik ruhuna aykırıdır.
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BİR ÜYE- Bu, dünyanın her yerinde var. Öğretmen
sendikaları evrensel bir haktır. Bunu istiyoruz. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın İnan a teşekkür ediyorum.
Şimdi söz sırası Sayın Necip Aşkın da, buyurun efendim.
Efendim, bu arada Sayın Akyol, doğu ve güneydoğu
bölgemizde ve bütün ülkemizde şehit düşen öğretmen ailelerine
ve çocuklarına yapılan yardımların arttırılmasını ve çocuklarının
eğitimlerinin üstlenmesi temennisinde bulunmaktadırlar. Buna
yürekten iştirak ediyorum. Buna ne kadar yetkim varsa, bu
uğurda kullanacağım, müsterih olunuz.(Alkışlar)
EDİP AŞKIN- Sayın Bakan, Divanın sayın üyeleri,
değerli arkadaşlarım; zannediyorum bir. grupta söz alanların en
sonu bendim. Bu bakımdan sizi hiç sıkmadan, kısacık birkaç
dakika içerisinde bir ricamı aktarmak istiyorum.
Ben 1923'te ilkokula başladım; yani, Cumhuriyetle
beraber. O günden bu güne kadar değişen şartlar içerisinde,
Atatürk ilkelerine, Atatürk'ün koymuş olduğu prensiplere,
demokrasiye, cumhuriyetçiliğe ve lâikliğe sonsuz bağlı bir
insanım ve bu göreve geldiğimiz için de iftihar ediyorum.
(Alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, ben de beş altı madde üzerinde
konuşacaktım; ama, en önemli bir maddeyi söyleyip ineceğim.
Üç dakikalık zaman içinde başka bir şey söylemem mümkün
değil.
.Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği Raporunun
sekizinci sayfasının bir bölümünde şöyle diyor: "Toplumda ve
dünyada hızlı gelişmeler eğitim idareciliğinin bir uzmanlık alam
olduğunu ve ayn bir eğitim ihtiyacı duyulduğunu ispatlamıştır.
(Buraya çok dikkat etmenizi rica ediyorum.) Bunun için
meslekte aslolan öğretmenliktir." 789 sayılı Kanun kaidesi belki
öğretmenlere bir onur kazandırmıştır; ancak, idareciliği bir
bakıma felç etmiştir. Ben asla bunu kabul etmiyorum ve bu
rapordan çıkarılmasını istiyorum.
Altmış yıldan beri bu memlekete hizmet etmiş,
öğretmenliği ile iftihar etmiş ve eğitimi bu duruma doğru her gün
bir adım ileri götürmüş olan öğretm enliğin kendisini
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bağlayabileceği en önemli madde bu 789 sayılı kanundur. Çünkü
meslekte "esas öğretmenlik" diyor. Bu demektir ki; öğretmen
olacaksın, orada kendini yetiştireceksin, ondan sonra idarenin en
üst kadem esine kadar yükselm e
imkânı bulacaksın.
Ö ğretm enliğe giren bir in san ın gözü nerede olacak,
müsteşarlıkta, umum müdürlükte. Evet, idareci isen böyle
olacak. Öyle olursa başarılı ve ileriye doğru giden bir insan
durumuna gelir. Hâlbuki biz idareciliğin de geliştirilecek bir
tarafının olduğuna kaniyiz.
İdareci olmak isteyenler, bugün akademiden çeşitli
şartlarda girip mezun olmalı; ama, meslekte esas öğretmenliğe
hiçbir şekilde hâlel gelmemelidir. Öğretmen idareciliğin muayyen
yerlerine kadar gelmiştir, denmiştir ki, "hadi kardeşim, sen
Cum huriyet Lisesine öğretmen olarak gideceksin". Bu,
öğretmenliğin ana meslek olduğunu, esas mesleğinin de o
olduğunu ve oraya gideceğini gösteriyor; ama, öğretmenin en üst
kademeye kadar çıkmasına mani olmuyor. Ters bir işlemdir
orada, ters bir işlem oluyor.
Binaenaleyh, ben diyorum ki, bu fıkradaki "idareciliği bir
bakıma felç etmiştir." kısmının, dört kelimelik cümlenin oradan
çıkarılmasını istiyorum. Onun dışındakiler gayet güzel.
Üç dakikayı doldurdum. Onun için hepinize teşekkür
ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Aşkına teşekkür ediyorum.
Söz sarası Sayın Salim Kaya'da. Altı kişi daha konuşacak.
Onun için Sayın Gülşen Kafkas, konuşmacıların konu dışına
çıkmamalarına dikkat çekiyor. Arkadaşlarımız Ankara dışına
gidecekler. O yüzden arkadaşlarımızın, konuyla ilgili fikirlerini
beyan etmelerini rica edeceğim.
Buyurun.
SALİM KAYA- Sayın Bakanım, çok değerli Şûra'
üyelerimiz; sabahki konuşmalarda özellikle sayın devlet
büyüklerimizin konuşmalarından aldığım cesaretle bir iki
konuya değinmek istiyorum.
Eğitim yönetiminde, işleri kolaylaştıracak, bir bakıma
vatan ve millet sevgisiyle dopdolu, birbiriyle kucaklaşmış bir
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gençliğin, yöneticilerin işini kolaylaştırması açısından bir iki
konuya değinmek istiyorum.
Eğitimde, hakikaten millîlik vasfı esas alınmalıdır.
Sabahleyin konuşulan sözlerdir bunlar; ama, çok önemli olması
nedeniyle birkaç cümle ile ifade etmek istiyorum.
Eğitim sistemimiz hâlkımızın örf, âdet, gelenek ve
göreneklerine, dinî inançlarına ve tarihine ters düşmemelidir.
Bunun Sayın devlet büyüklerimizin ve çok değerli Sayın
Bakanımızın üzerinde ısrarla durdukları bir konu olması
nedeniyle, bir iki tarihî örnekle önemini izah etmeye çalışacağım.
Emeviler döneminde İstanbul'un fethine gidilmiştir.
Hepinizin çok iyi bildiği gibi, Hazreti Eyyub-el Ensari bu sefere
katılmışlar ve bu İstanbul'da şehit olmuşlardır. Şimdi bu orduda
mana dopduludur; ama madde yoktur. Sonuçta İstanbul
fethedilememiştir.
Bir başka örnek veriyorum. Yıldırım Beyazıt döneminde
yine İstanbul'u fethetme girişiminde bulunulmuş, fakat maddî
yönden her türlü hazırlık yapılmış, manevî yöndeki eksiklikler
nedeniyle yine fethedilememiştir. 1453'e geldiğimizde, evet,
Fatih, bütün maddî imkanlarıyla her türlü girişimde özellikle
Akşemsettin "in manevî komutanlığıyla İstanbul’u fethetmiştir.
Kısacası sayın eski bakanlanmızdarf Ali Naili Erdem
beyefendinin ifade ettiği gibi, hakikaten iki kanatlı kuş olmak
zorundayız. Bunun bir kanadı maddeye, bir kanadı manaya
bakar, bakmak zorundadır. Eğer öyle olursa, hakikaten büyük
Türkiye oluşacak, huzur bu olacaktır.
Kısaca, "Madde artı mana, eşittir zafer"' diyoruz.
Hakikaten Türkiye bu İkiliye önem verdiği müddetçe
kalkınacaktır.
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Kaya ya teşekkür ediyorum.
Söz sırası Sayın Turan Özüduru'da.
TURAN ÖZÜDURU- Sayın Bakanım, değerli Divan
üyeleri, saygıdeğer Şûra" üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Önce bugünkü Koolisyon Hükümetimize bir teşekkür
borcumuzu, sanıyorum hepinize tercüman olarak ifade etmek
istiyorum.
Birincisi, M illî Eğitim Bakanlığı, Şûra' tarihinde,
sanıyorum ilk defa Okul Öncesi Eğitimine yönelik bir Şûra’
düzenleniyor. Sayın Akyol'a bakıyorum, ilk defa değil mi
efendim?..
Affedersiniz, o zaman siz yoktunuz galiba. Peki.
Bir de Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurularak
Okul Öncesi Eğitimi uygulama ile önem kazandı diyorum. Sayın
Avni Akyol'u da biliyoruz, çok ifade buyurdular, Okul Öncesi
E ğitim ine verdiği önemi biliyoruz; ama, uygulama şansı
bugünkü hükümete nasip oldu. Kendisine ve bugünkü
hükümetimize gayretlerinden ve uygulamalarından dolayı çok
teşekkür ediyorum ve şükran borçlarımı ifade etmek istiyorum.
Efendim, Okul Öncesi E ğitim ine Kaynak Bulma
Komisyonu üyesiydim bu 'Kom isyonun içinde iken, üye
arkadaşlarımla birlikte, elden geldiğince kaynak bulmada
yardıma olabilecek fikirler üretmeye çalıştık.
Sadece, üst Komisyon toplântısında ki bir durumdan
bahsedeceğim. Üzerinde durmak istediğim çok önemli bir
engel"den söz edeceğim. Bundan, baskı anlamında bir yorum
çıkmasın; "engel" diyorum. Kemikleşmiş bir düşünce tarzı var
Millî Eğitim Bakanlığımızın mensuplarından.
Birinci reform olarak, bu Şûra nın oluşan kararları
uygulamak durumunda bulunan Millî Eğitim Bakanlğı
mensuplarının, belirttiğim bu düşünce tarzını değiştirmesine
imkân sağlamasından söz etmek istiyorum.
Şöyle ki; bir öneri getirildiğinde sürekli, "Okul Öncesi
Eğitim, zorunlu eğitim değildir" gerekçesi gösteriliyor. Oysa,
dayandırılan ilke şudur; Anayasa, "İlköğretim mecburidir, devlet
tarafından karşılanmalıdır" der; ama, bu bir tarihtir. Okul Öncesi
Eğitimi ilkokula hazırlayan eğitimdir. Dolayısıyla, aynı
gerekliliğin içinde algılanması lâzım gelir. Yani, Okul Öncesi
Eğitimi de ilkokul eğitimiyle ilgili maddenin içindedir.
Şûra' üyelerimizle, eğer Sayın Bakanımız da tensip
buyururlarsa, kanun yapıcı değiliz tabi ki; Millî Eğitim
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mensuplan arasında yorum olarak değerlendirebilmemiz için
bunun oylaması mümkün olursa, memnun olacağım.
Şöyle demek istiyorum: "İlkokul eğitimi mecburudir"
örneğin, herhangi birimize "buradan Kızılay'a gideceksin", diye
bir emir verilmişse, arabaya nasıl bineceğimizin tarifinin
yapılması gerekmez. Sadece bu cümle yeter.
Arabaya binerken, arabanın lastiğinin inik olup
olmadığına önce bakarsınız, kontak anahtarınızı alırsınız, marja
basarsımz; benzinin var olup olmadığına bakarsınız; benzininiz
yoksa önce arabayı yürütmek için benzini doldurursunuz, ondan
sonra Kızılay'a gidersiniz. Yani, Anayasadaki emir, "Buradan
Kızılay'a gideceksiniz" dir; ama arabaya nasıl bineceğiniz
söylenmemiş olabilir.
Hepimiz dirayet sahibiyiz. Bunun yolunun Okul Öncesi
eğitimden geçtiğini biliyoruz. Lütfen bunu bu anlayış içinde
yorum layarak, Okul Öncesi Eğitim i'nin gelişm esini ve
yaygınlaşmasını görev edinelim. Çok önemli bir konu çünkü,
hepimiz biliyoruz burada olduğumuza göre. Onun için,
yaygınlaşması için, yatırımların artması için herkes elinden
gelen gayreti lütfen göstersin.
Bütçeye Kaynak Bulma K öm isyonu’nda, tabiî ki
arttıracak birtakım önerilerde bulunduk; ama, üzerinde
durulması gereken bir şey de, Millî Eğitim Bakanlığının
bütçesinin dağılımı konusundadır. Şöyle ki; rakamlarda yanılıyor
olabilirim, lütfen kayıtlarda doğru olan rakamlarla geçsin;
bildiğim kadarıyla, Millî Eğitim Bakanlığının 20 trilyon dolayında
bütçesi vardır. Bu bütçe, yine yanılıyorsam 25 milyon dolayında
eğitim gören çocuklarımızın eğitimi için tahsis edilmiştir. Okul
Öncesi Eğitimi dönemi çocuklarımız 9 milyon dolayında olduğuna
göre, bu paylaşım adil midir?
Yani, bildiğim kadarıyla Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğü nün tahsisatı 120 milyar dolayındadır. 20 trilyon bir
bütçenin içinde sadece 120 milyar gibi çok küçük bir rakamdır.
Yüzde 5.4'den -Kaldı ki geçen yılki rakamdır- bu yıl yüzde 5.2'ye
gerilemiştir. Yüzde 5.2'den örneğin yüzde 12'lere nasıl
tırmandıracağız bu küçük bütçelerle? Bunu sağlamak için Millî
Eğitim Bakanlığının bütçesi içinden Okul Öncesi Eğitimi
yatırımlarının harcalamalannın önemli bir yer almasını arz
ediyorum.
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Kısaca ifade edersek; devletimizin, çocuk üzerindeki
hukuki sorumluluğunu biliyoruz, hatırlatıyoruz. Devletimizin,
çocuğumuzun güvenliğini sağlamak yükümlülüğünü biliyoruz,
hatırlatıyoruz. Bunun yanında devletimizin, çocuğumuzun
sağlığını koruma yükümlülüğü olduğu kadar, eğitiminde de
bilhassa Okul Öncesi Eğitiminde de, sorumlu olması gerektiğini,
çocuklarımızın bu bütçelerden yararlanmalarının en İnsanî
haklan olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Ve bir yayıncı olarak, Sayın Talim Terbiye Kurulu
Başkanımızdan bir ricam var: Daha önceden sözlü olarak
kendilerine arz etmiştik. İlkin şunu belirtmek istiyorum: Okul
Öncesi Eğitimi Yayınları daha önceden, tabiî ki Tebliğler
Dergisi nde tavsiye edildi; ama, muhtelif aralıklarla tavsiye
edilmişti; eğitimcilerimizin pek çoğu bu kitaplardan maalesef
haberdar değiller. Dolasıyla, derli toplu, bu Şûra’ kitapçıklannda
olduğu gibi; ama biraz daha iyi incelenmiş, hangi yaşa uygunluğa
denetlenmiş, geniş kapsamlı bir "Okul Öncesi K itaplan
Kataloğu" nun hocalarımıza ulaştınlmasımn, önemli bir hizmeti
yerine getireceğine inanıyorum.
Bir diğer ricam da şudur; Okul Öncesi Eğitimi kitaplan,
yaşlan itibariyle çok hızlı gelişiyor olmalan nedeniyle, farklı
özellikler arz ediyor. Dört-beş ya da iki-üç, dört- beş gibi iki yaş
arasında gruplamalar yapılarak, tavsiyelerin bu şekilde
verilmesini, bu konuda mümkün olduğunca üniversitelerimizdeki
öğretim üyelerinden yararlanılmasını arz ediyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Özüduru'ya teşekkür ediyorum.
Şimdi söz sırası Sayın Müjgan Devecioğlu'nda.
MÜJGAN DEVECİOĞLU- Sayın Bakanım, 14. Millî
Eğitim Şûra'sı'nın Sayın üyeleri, Sayın Divan üyeleri; hepinizi
saygıyla, selamlıyorum.
14. Millî Eğitim Ş û rasın ın gündemini oluşturan iki
maddeden birisinin Okul Öncesi Eğitimi olarak seçilmesi
memnuniyet verecek bir husustur. Bu konuda düşündüklerimi
ifade etmek isterim.
Bakanlığımız ve değerli eğitimci üyelerimiz bu konunun
ehemniyetini böylece gündeme getirmiş oldular.
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Okul Öncesi Eğitimi, eğitim sistemimizin ilk kademesidir,
ilk basamağıdır. Bu konunun ehemniyetini benden önce söz alan
konuşmacı arkadaşlarım çok güzel açıkladılar; ben de bir defa
daha vurgulamak istiyorum.
Demokratik, lâik ve çağdaş bir Türk toplumunu meydana
getirecek olan vatandaşların yetiştirilmesi, Okul Öncesi Eğitimi
faaliyetleriyle başlamaktadır.
Bu konuda hazırlanmış olan raporu Sayın Komisyon
Başkam Prof. Dr. Ayla Oktay hanımdan, çok açık ve güzel bir
şekilde özetlenmiş olarak dinledik. Bu raporda, Okul Öncesi
Eğitimi'nin tammı, kapsamı, amamçlan, modelleri ve politikası
açıklanmıştır ve öneriler de getirilmiştir.
Çok temenni ediyorum ki, bu çalışmalar bir an önce, kısa
zaman içerisinde hayata aktarılsın ve faaliyetlere başlanılsın.
Tabiîdir ki, iki gün gibi kısa bir zaman içerisinde bu kadar
kapsamlı bir konunun detaylarına inmek ve bütün eksik ve
noksanlıkları ortaya çıkarmak mümkün değildir; ama, ana
hatlanyla tespit edilmiş olan çalışmaları hazırlayan arkadaşlara
teşekkür etmek isterim; çünkü, birçok noktalara çok isabetli
değinilmiş durumda.
Okul Öncesi Eğitim, gerçekten o yaşın icap ettirdiği
özellikleri, kapsadığı özellikleri bakımından büyük ehemmiyet
taşımaktadır. 0-7 yaş kapsamında bulunan bu dönem,
yeteneklerin gelişmesi, bedensel, ruhsal, düşünsel, zihinsel ve
duygusal gelişimin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından büyük
bir ehemmiyet taşımaktadır
Bunlar çeşitli aylarda, çeşitli yaşlara hitap eden Kreşler,
Yuvalar, Çocuk Yuvalan, Anasınıflan ve Anaokullan olarak
çeşitli kurumlar hâlinde karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye'de hızlı gelişen nufüsun her yıl meydana getirdiği
artışı hesaba katacak olursak, Okul Öncesi Eğitimi nin bizim
toplumumuzda daha büyük bir mana ifade ettiğini anlanz.
Ben, özetle şuna temas etmek istiyorum: Bugün Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesi içerisinde ve diğer kurumlarda, resmî
kurumlarda ya da özel kuruluşlarda Okul Öncesi Eğitimi
yapılmaktadır. Gittikçe yaygınlaşmakta ve sayılan gittikçe
artmaktadır. Yalnız, sayılan ne kadar artarsa artsın, yine de
ihtiyaca cevap verecek nitelikte değildir. Çünkü kalkınma
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plânlarının da öngördüğü gibi, kadın iş gücünün değerlendirilmesi
ve Türk kadınının fikrî ve bedenî yeteneklerinden yararlanılması
için, kadınların iş hayatına akmaları, birer meslek sahibi
olmaları gerekiyor.
İş hayatına giren kadın nüfusunun birinci derecede
düşüneceği şey; özellikle anne olduktan sonra çalışma
imkânlarının yeterli olup olmayışıdır. Anne olan ve bir mesleğe
sahip olan kadın iki nokta arasında tercih yapmak zorundadır:
Ya mesleği ya da annelik görevi ve annelik sorumluluğudur.
Şimdiye kadar, yani birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’de
bu iş çok daha imkânsız, çok daha zordu. Çünkü, Okul Öncesi
Eğitimi kurum lan hemen hemen yurt sathında çok az
denebilecek sayıda, ihtiyaca katiyen cevap veremeyecek
durumdaydı. Son yıllarda sayılannm artmış olmasına rağmen,
bir kez daha tekrar ediyorum, yeterli değildir. Çünkü çalışan
anne sayısı artmaktadır.
Çocuklannı hiç eğitim görmemiş bir kadına terk etmek
yahut da büyükannne, büyükbaba nezaretinde bırakmak bir
anne için gerçekten büyük bir sorumluluk ve husursuzluk
yaratmaktadır. Annenin iş alamnda verimini sağlayabilmek için,
çocuklarının emin ellerde ve doğru eğitim kurum lannda
bulundurulması gerekir.
Okul Öncesi Eğitimi kurum lanndan Anasınıfları ve
A naokulları bu ihtiyacı yerine getirm ek m aksadıyla
kurulmuştur. Ancak, özel sektörde ve hatta resmî kurumlarda
faaliyette bulunan m üeesseselerim izin de sadece sayı
bakımından değil, yeterlilik bakımından; yani verim bakımından
da belli bir düzeye gelmesi lâzımdır ve Kız Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü bünyesinde bulunan uygulama Anaokullannda, bile
zaman zaman istenilen evsafta bir eğitim verilemediği ve fizikî
şartların yerine getirilemediği zaman içerisinde tespit ettiğimiz
bir husustur.
Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı gerek Anaokulları, gerekse
Anasınıfları yoluyla, özel sektöre örnek olacak şekilde
teşkilâtlanmak dır. Evvela fizikî şartların yerine gelmesi lâzımdır;
ikinci derecede de eğitim- öğretimde yanlış uygulamalardan
kaçınılması lâzımdır.
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Bu konunun başında, öğretmen yetiştirme büyük bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Her eğitim kademesinde,
her öğretim kademesinde öğretmenin rolü muhakkak ki çok
büyüktür ve her seviyedeki öğretim alamnda öğretmenlerin özel
bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. İlkokul öğretmeni ile Ortaokul
öğretmeninin yetiştirilme tarzı ve uygulamalarında muhakkak
ki farklılıklar vardır; ama, Anaokulu öğretmenleri için bu
çabanın daha da çok sarf edilmesi gerekir. Çünkü bu dönemde
çocukların, daha önce de ifade edildiği gibi, hayatm ilk yıllarındaki
özelliklerin geliştirilmesi lâzımdır. Doğru davranışların, bir
davranış tarzı hâline gelmesi gerekir.
D em okratik ku ralları, çocuk bu ilk yaşlarda,
Anaokullarında, Anasınıflarında öğrenecektir, yuvalarda
öğrenecektir. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, birbirine hoşgörü ile
bakmayı, uzlaşmayı bu dönemlerde öğrenecektir.
Oyun esnasında, arkadaşları ile olan münasebetleri esnasında
ve sosyal hayata adımı Anaokullarında, Anasınıflarında, Çocuk
Yuvalarında atacaktır.
Bu bakımdan öğretmenlerin yanlışlardan uzak bir şekilde
hareket etmesi, daima doğrulan öğretmesi gerekir; çünkü,
hayatın ilk dört yaşında öğrenilebilenler hayatın ileriki yıllarında
etkisini kaybetmeyecek şeylerdir. Yanlış öğrendiyse, yanlış
sonuçlara, doğru öğrendiyse doğru sonuçlara doğru gidecektir.
Bu bakımdan, öğretmen yetiştirilmesinin ehemmiyetle ele
alınmasını öngörüyorum.
Değinmek istediğim ikinci bir konu, Türk çocuklarına, yani
anayurtta bulunan Türk çocuklanna gösterilen itina kadar, yurt
dışında bulunan Türk çocuklarına - belki daha da çok
gösterilmesi gerekir.
Bonn'da Almanya'da eğitim baş müşavirliği yaptığım
sırada, tecrübelerimle edindiğim bir husus var: Almanya'da veya
yabancı bir ülkede doğmuş olan Türk çocukları kendi örf ve
âdetlerinden, millî gelenek ve göreneklerinden, Türk yapısına
uygun d a vra n ışla rd a n gerçek ten m ahrum
olarak
yetişmektedirler; Okul Öncesi Eğitimine fevkalade büyük bir
ihtiyaç hissedilmektedir. Okul Öncesi Eğitimi faaliyetlerinde yurt
dışında bulunan Türk çocuklarının ihmal edilmemelerini de
önemle rica ediyorum ve bu çalışmaların hayırlı ve uğurlu olması
dileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar)
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BAŞKANsunuyoruz.

Sayın

D evecioğlu'na

teşekkürlerim izi

Söz sırası Ali Muzaffer Öztürk, buyurun efendim.
ALİ MUZAFFER ÖZTÜRK- Sayın Başkan, 14. Millî
Eğitim Şûra’sı'mn değerli üyeleri; hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Bu, bütün Türk aydınlarının işbirliğiyle, bütün milletle
elbirliği hâlinde yapılacak bir konudur. Sonuç Bakanlığımıza
intikal eder ve Bakanlığımız devlet namına bunu, bütün bu
değerleri, neticeleri değerlendirir. Burada bir akıcılık vardır, bir
sistem vardır; durgunluk yoktur, duraklılık yoktur; çünkü, Vakıf
her an, hergün çalışacak olan ve kulaklarını yeni dünyaya,
uzaya açacak olan bir araçtır.
Şimdi ben size Türk toplumu nasıl bir toplum olma
yolundadır sorusunun cevabını verebilmek için; bir kaset
hazırladım, onu dinletmek istedim. Fakat şu anda burada bir
teyp yok, bana teyp olduğu söylenmişti, o münasebetle ben
bunu istedim. Teyp yok mu?.. Bakın, bir teybimiz yok.
Dinletebilseydim çok iyi olurdu.
Şimdi efendim, o zaman şöyle yapacağız: Eğitim bir
bütündür. Eğitimi bölüm bölüm almak doğru değildir ve eğitim
insanın doğduğu andan itibaren başlayan süreyi değil de,
doğmadan evvelki zamanı da nazan dikkate almalıdır. Bugün
Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, doğumdan evvel eğitim
üzerinde araştırmalar yapılmakta ve bazı olumlu neticelere
varılm ak ta d ır. B in aen aleyh , eğitim ana karn ın dan
başlamaktadır. Ama tabiî, tam objektif eğitim, çocuk doğduğu
andan itibaren başlıyor. Eğer, biz bu realiteyi, bu gerçeği nazan
dikkâte almaz, sadece eğitimi okullara hasredecek olursak çok
çok büyük hata işlemiş oluruz ve işlemekteyiz de. Çünkü, çocuk
doğduğu andan itibaren bilinçaltı eğitimine giriyor. Bilinçaltında
oluşan fikirler, çocuğun ileride davranışlarına hâkim oluyor,
birtakım değer yargılan oluşturuyor, tutumlar oluşturuyor. Ve
bu tutumlarla, bu değer yargılanyla çocuk okuldan geçtiği
zaman, okulda kendisine yapılan etkiyi kendisine göre
yorumluyor ve ona göre hareket ediyor. Efendim eğer hakikaten
eğitim, yani okul eğitimi etkin değilse, yani yüzeyselse çocuk
üzerinde herhangi olumlu bir etki yapmıyor.
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Şimdi bizde, bizim toplumumuzda, bilhassa Anadolu
liselerinin İngilizce eğitim yapmalarından sonra çok tehlikeli bir
cereyan başlamıştır. O da okullarımızda ilk düzeyde, bu şimdi
ilke de girmiştir, yabana dilde eğitim yapılmaktadır. Bütün özel
okullar bunun reklâmını yapıyor, resmî okullarımız bunun
reklâmım yapıyor; fakat, hiçbir değerlendirme yapılmıyor.
Bunun sonucu olarak, Türk çocuğu nasıl bir çocuk
olacaktır ve Türk kültürü ve Türk dili nasıl bir duruma
girecektir; bunun hakkında herhangi bir değerlendirme
yapılmıyor. Sadece anneler, babalar, çocuğum bir lisan öğrensin
diye, onu yabancı dilde eğitim veren okula gönderiyor. Hâlkımız
bunu takdir edemiyor. Edemiyor; çünkü; aydın takdir edemiyor.
Hâlkı aydınlatacak olan aydındır, aydın yol gösterecektir, aydın
işin tehlikesini görecektir, diyecektir ki, bu durmak.
Şimdi bizim kendi anadilimiz varken, çocuklarımıza
İngilizce, Fransızca, Almanca eğitim vermek çok yanlıştır. Bunu
tarihimize giderek, geriye doğru giderek çok iyi bir şekilde
değerlendirebiliriz.
Latince; bütün bu diller çocukların anadilleri yerine geldi
ve bunlardan biz Mevlana'ları yetiştirdik, El Bruni'leri
yetiştirdik, İbni Sina’ları yetiştirdik. Bütün bu kimseler, tek bir
cümle Türkçe yazm am ışlardır ve bugün bütün eserleri
Farsçadır, Arapçadır, Rusçadır, Rumcadır.
Türk kültürüne gelince, Türk kültüründe hiçbir eserleri
yok ve sonra da deniliyor ki, "Türkler cahildir, Türkler ilkeldir’’
diyorlar! Avrupa'lılar ve bütün dünya bunu böyle söylüyor.
Neden? Çünkü, Türk aydınları Türk kültürüne hizmet
etmemişlerdir, yabancı dillerde eserlerini vermişlerdir ve bugün
de aynısı, aynı akım tekrar kendisini gösteriyor. Dün Farsça,
Arapça, Çince, Hintçe, Rusça idi; bugün de İngilizce, Fransızca,
Almanca ve İtalyanca. O gitti bu geldi ve biz bunları
çocuklarımıza okullarımızda veriyoruz, resmî okullarımızda
veriyoruz, düşünmeden, Türkçeye ne olacağını düşünmeden.
Yann bu çocuklar kopacak Türk kültüründen ve bütün eserlerini
Almanca, Fransızca, İtalyanca verecekler. Nitekim bugün
doktora yapanlar, doçentler, profesörler kendi tez veya
makalelerini Fransızca, Almanca ve İngilizce yazıyor. Türkçe
niçin yazmıyorsun? "Türkçeyi kim anlayacak” diyor.
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Şimdi bütün bunlan değiştirmek lâzım. Türkçemize
dönmeliyiz, çocuklarımıza Türk dilini kuvvetli bir şekilde
öğretmeliyiz. Yalnız, yabana dillerden ileride kültür bakımından
yararlanmak için, çocuklarımıza yabana dilleri ana dilleri gibi
öğretmeliyiz, o ayn bir konu. Fakat çocuk, Türk çocuğu özgün
düşünüşünü Türkçede yapmalı ve Türk aydını özgün eserlerini
mutlaka ve mutlaka Türkçede vermelidir.
Türkçenin evrensel bir dil hâline gelmesi bu gidişle
mümkün değil; fakat, eğer Türk aydınlan eserlerini Türkçe
verirlerse ve eğer bütün yabana kültürlerdeki evrensel değerler,
eserler Türkçeye çevrilirse ve bunlar bütün dünyaya tanıtılırsa,
Türkçe kısa sürede evrensel bir dil hâline gelir.
Aydınlanmızın mutlaka ileri görüşlü, sabırlı ve idealist
olmalan gerekiyor. "Efendim, ben yazanm bunu Türkçe, fakat
kimse anlamaz, hâlkım bunu anlamaz..." demek doğru değildir.
Sen yaz Türkçe; sonra bunu Fransızcaya çevir, sonra bunun
İngilizcesini yaz, Almancasını yaz; fakat, öz Türkçe olarak bu
bir defa kalsın.
Efendim, öğretmenle ilişkili olarak görüşümü ifade etmek
istiyorum.
Arkadaşlarımızın bazıları bunlan ifade ettiler; bugün
Türkiye'de öğretmen ikinci sınıf insan durumundadır ve bugün
"öğretmenim" demekten çekiniyor. Bu çok büyük hatadır.
B A Ş K A N - Sayın Ertürk, konu dışına çıktınız,
müsamahayla karşılıyorum; ama, sözünüzü toparlayınız,
arkadaşlanmız sabırsızlık gösteriyorlar efendim.
ALİ MUZAFFER ERTÜRK- Sayın Bakanım, lütfen;
ben çabuk bitiririm.
Y alnız şunu söylem ek istiyorum : Ö ğretm enlik,
Cumhurbaşkanından sonra, protokolda; Başbakandan önce
olmalıdır, bütün bakanlardan önce olmalıdır, bütün aydınlardan
önce olmalıdır. Biz öğretmeni böyle değerlendirdiğimiz anda ve
öğretmenliği üstün zekalı gençlerin rağbet göstereceği bir
duruma soktuğumuz anda hiçbir problemimiz kalmaz.
Hepinize teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Tülay A na, söz sırası sizde, buyurun.
TÜLAY ARICI- Efendim, saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN- Son konuşma için buraya geldiniz, buyurun.
TÜLAY ARICI- Ve tekrar Okul Öncesi Eğitimi'ne
dönmek istiyorum.
Efendim, Okul Öncesi Eğitimi, hepimizin bildiği ve artık
tekrarlamaya gerek görmediğimiz gibi, çocuğun doğumuyla
başlar. Çocuk doğduğu andan itibaren kendisini sıcak bir yuva
ortamında bulur ve bu sıcak yuva ortamının devam edebilmesi
için, anne ve baba; yuvalarda, kreşlerde ve özel - tüzel
kuruluşlannın yurtlannda, yuvalannda bu özelliği ararlar, bu
özelliği bulmaya çalışırlar. Ancak, bizim, ne yazık ki Okul Öncesi
Eğitimimizin en eksik yanlarından biridir; çocuğa gerekli sevgi,
sıcak ilgi, verilmeye çalışılan her türlü mükemmeliyetin yanında
eksik kalmaktadır.
Ben bugünkü konuşmalarda izledim ve şunu fark ettim ki,
her şeyden söz edildi; ama, Okul Öncesi Eğitiminde çocuğun
gerçek ihtiyacı olan sevgiden hiç kimse söz etmedi. Oysa, Okul
Öncesi Eğitiminde bebeğin her şeyden evvel doyurulması,
temizlenmesi ve en az onun kadar, hatta ondan da önemlisi, ona
gelecekte kişiliğini kazandıracak olan sıcak bir sevgi ortamının
sağlanması gerekir.
Bugün pek çok kreşimiz, yurdumuz, yuvalarımız vardır.
Çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyorlar, ihtiyaçları gidermeye
çalışıyorlar; ancak, hepsinin belli bir başlangıç ve bitiş saati var.
işte çalışan anne- babaların en büyük sorunlarından biri de
budur. Bitiş saatinde kendisi hâlâ çalışmaktadır, çocuğunu
alamaz. Çocuğunu emin ellerde hissetmediği takdirde de
çalışmasını verimli bir şekilde devam ettiremez.
İşte bu ihtiyaç ve sıcak yuva özlemi hâlk arasında
kendiliğinden yeni bir kuruluşu ortaya çıkardı.
Benim, Okul Öncesi Eğitimi Komisyonundaki modeller
konusunda getirmeye çalıştığım ve önerdiğim yenilik buydu:
Evyuvalan. Ev yuvalan şimdi bilinçsiz olarak, kontrolsüz
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olarak, denetimsiz olarak, eğitimsiz olarak var. Bunu hiçbirimiz
inkâr edemeyiz. Bu ne zaman başlamış, bunu biz mi icat
etmişiz? Hayır efendim; 1973 yılında Frederick Verber
Almanya’da bu öneriyi ortaya atmış, "cici anneler" adı altında
bir kuruluş. Evlerde 3-5 çocuğu bir araya getirerek küçük
yuvalar kurma güzel bir öneri olarak kabul edilmiş, üzerinde
büyük tartışmalar yapılmış ve kabul edilmiş, 1974'de kurulmuş,
denenmiş, beğenilmiş, kullanılmış, bütün dünyada kullanılmıştır.
Ve bugün nüfusun artması, çalışan annelerin gittikçe
yoğunlaşması nedeniyle bizde de kendiliğinden doğan yeni bir tür
olarak ortaya çıkmıştır.
Ben buna sadece yeni bir isim verdim. Sabahleyin bir
arkadaşınım söylediği gibi isim annesi oldum: Ev yuvalan.
Bu Ev yuvalan'mn çok güzel yanlanmn yamnda, elbette
çok büyük mahzurlan da var. Birinci mahzuru şudur ki, hiçbir
pedagojik eğitimi olmayan, hiçbir deneyimi olmayan, eğitimci
olmayan; hatta, af buyurun cahil annelerin evlerinde gelişi güzel
kurduklan küçük bir düzendir bu.
İşte bizlerin getirdiği öneri budur, Komisyonumuzun
yapmış olduğu bu öneriyi Şûra' çalışmalan içerisinde bulunan
tüm arkadaşlanma arz ediyorum. Büyük bir ciddiyetle, bunu
nasıl yasallaştırabiliriz ve ne gibi bir denetim getirebiliriz;
kurslar açıp, anneleri eğitip, onlara birer belge vererek ve
özendirerek, teşvik ederek eğitimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Millî
Eğitim bünyesi içerisinde, daha çok yeni kurulmuş olan Okul
Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün bünyesi içerisinde neler
yapabiliriz? Yapılabilecek yasallaştırma ve denetimler hepsi
aynı noktada birleşiyor: Çocuğu ve çalışan aileyi, çalışan anne,
babalan rahat bir ortama ulaştırabilmek.
Ve ben, tekrar şunlan söyleyerek sözlerimi bitirmek
istiyorum: Eğitimde, insan hayatında, gerçekte ve özellikle
eğitimde ve Okul Öncesi Eğitimi nde, dünyanın en güzel, en
modern binalarını kurunuz, dünyanın en güzel en şık
oyuncaklarını veriniz, bilgisayarlarla donatınız, en güzel
imkânları veriniz, en iyi şekilde doyurunuz, çocuğu sevmediğiniz
takdirde hiçbirinin değeri olmayacaktır. (Alkışlar) Sevgi, önce
sevgi diyorum.
Saygı duyuyorum efendim. (Alkışlar)
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B A Ş K A N - Sayın A rıcıya çok teşekkür ediyorum.
Tabiatıyla, Okul Öncesi yavrularımıza güzel bir sevgi ortamını
önerdiler. Sadece Okul Öncesi değil, her ilk, orta, lisede bu olmalı.
Kolay bir şey değil ki. ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de o
sevgi ortamını yaratmak mecburiyetindeyiz. Karşılıklı sevgi
saygı; eğitimciler benden çok daha iyi bilirler ama, bunu
aşılamak mecburiyetindeyiz.
Kendilerine tekrar, önerilerinden dolayı teşekkürlerini
sunuyorum.
Bir arkadaşımız konuşmasında bütçe sorununa değindi.
Ama, değerli arkadaşlarım 49 trilyon personel giderimiz var,
yüzde 85'i cari harcamalar. Yatırımlar ancak 3 trilyon 927
milyar.
Yalnız, Okul Öncesi için de yine bir yanlışlık var. Okul
Öncesi 120 milyar değil, 722 milyardır. Bunları yeterli
görmüyorum ama, düzeltmek zaruretindeyim.
BAŞKAN- Yanlışlık olmuş, çok kısa olarak ifade ederseniz
memnun olacağım, çok kısa. Esasen yazılı olarak vermişsiniz, o
değerlendirmeye girecek.
Turgut ER- Sayın Başkan, sayın üyeler; ben Gazeteciler
Cemiyeti'm temsilen geldim ve kusura bakmayın, dilekçeyle bu
Komisyonun raporları üzerinde konuşacağımı bildirdim. Daha
sonra bir yanlışlık olmuş herhâlde, Divana aksetmedi.
Bu Şûraya, yani 14. Şûraya 4 basın kuruluşu, TRT ve
bazı gazetelerimizin eğitim yazarları, muhabirleri çağrılmış.
Mesleğim ve Cemiyetim adına teşekkür ediyorum Bakanıma.
Ne var ki, önümüzdeki kurultaya veya Şûraya, Sayın
Bakanımın, önümüzdeki ihtisas kom isyonlarına
-öyle
buyurmuşlardı- davet edilmesini istediğim isimleri arz edeceğim.
Özel televizyonlardan birer temsilci, Reklâm cılar
Derneğinden bir temsilci, radyo, televizyon, yazılı basın için
reklâm üreten büyük reklâm ajanslarından birer temsilci,
Anadolu Ajansı ve diğer haber ajanslarından birer temsilci,
Yazarlar Sendikasından -Eğer çağnlmamışsa- birer temsilci
çağınlmahdır.
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Bunun gerekçesi şu efendim: Okul Öncesi Eğitiminde en
önemli araç kitle iletişim araçlarıdır. Yanlış bir reklâm, yanlış bir
reklâmın içerdiği konuların bir çocuğu ne duruma getireceğini
tahmin edebilirsiniz. Öyle ise, reklâmı üreten, dizaynını yapan, o
fikri üretenin eğitilmesi gerekir. Yanlış bir haber, yanlış bir film
veya benzeri görüntünün, basılı, çizili kitle iletişimlerinin Okul
Öncesindeki bir çocuğu daha ne kadar etkileyeceğini varın siz
düşünün. Eğer iyi imajlar yoksa, eğer onu iyi yönlendirecek
şeyler yoksa, yanlışlarla doluysa ne olur... D olayısıyla,
anasından, babasından daha çok dinlediği televizyonun ve
reklâmların, bilgisayar programlarının, bunların Okul Öncesi
çocuklarına, -yanlış olduğu takdirde- neler vereceğini düşünmek
gerekir. İkincisi, Komisyonda tabiî, koordinasyon kurulsun
denilmiş; 6 bine yakın Okul Öncesi Eğitimi kuruluşu var; ama,
buralara gidemeyen çocuklar, televizyonla, bilgisayar, o
sokaklardaki o bilmem ne galaksi, falan filan gibi yerlerde
günlerini geçiriyor çocuklar. Bunları yönlendirmek için, buralarda
çalışanlara bir şeyler iletebilmek için bu kurultaylara veya bu
komisyonlara çağrılması gerekir.
Tabii ki, çocukları çağıralım, demiyorum ben. Ben bir
gazeteciyim . Ama eğitim yoluyla,
yani o kuruluşlarda
çalışanlara imajlar verelim veya bilgiler verelim, hiç değilse
bunlara. Çünkü, bizim radyo ve televizyonlarımız; çünkü, bizim
diğer iletişim araçlarımız bir program yaparken, bir film
yaparken veya konulu bir film, bir reklâm yaparken ne bir
psikoloğa, ne bir sosyoloğa, ne bir kitleyi ilgilendiren veyahut yaş
gruplarım ilgilendiren uzmanlara yer vermektedirler. Bunların da
tavsiyeleri hiç değilse alınır, tavsiye edilir (TRT'de olduğu gibi.)
TRT çok şükür bu konuda daha ileridedir; ama, yeni özel
televizyonlarda, bu tür eğitimcilerin ve bu tür bilim tahsili etmiş
olanların da istihdamında yarar vardır.
Yine bu Komisyon raporunda bir noksanlık vardır, o da
şudur:
Okul Öncesi Eğitiminde köy çocukları konusunda hiç
değinilmemiştir, değinilmedi de; bunlar ne olacak? Bunların da
önümüzdeki ihtisas komisyonlarında değerlendirilmesini tavsiye
ediyorum.
Artı, kimsesiz çocuklar vardır, köprü altlarında veya
meyhanelerde veya benzeri yer kapılarında bekleyen çocuklar
vardır. Bunların da önümüzdeki ihtisas komisyonlarında
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programlandırılma! arım, değerlendirmelerini istirham ediyorum,
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
Sayın Bakanım çok teşekkür ederim, vaktinizi aldım.
#

BAŞKAN- Ben çok teşekkür ederim. Bir yanlışlık olmuş,
kusura bakmayın.
Bir hususu aydınlatmak istiyorum. Gazetelerden ve özel
televizyonlardan temsilci çağrılmıştır. Ayrıca bütün köşe
yazarlarına ve özel televizyonlara davetiye ve doküman da
gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarım. (Alkışlar)
Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Avni AKYOL Bey'in,
Divan Başkanlığına ulaşan bir önergesini sizlere okuyorum:
Ondördüncü Millî Eğitim Şûra'sı
Divan Başkanlığına
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz başta olmak üzere;
bütün ülkemizde kutsal eğitim görevini yaparken şehit olan
öğretm enlerim izin ailelerinin ve çocuklarının acılarının
paylaşılması ve çocuklarının eğitimlerinin üstlenilmesi, her türlü
eğitim-öğretim giderlerinin karşılanması konusunda temenni
karan alınmasını, durumun bilgi için kamuoyuna, gereği için Millî
Eğitim Bakanlığına intikal ettirilmesini takdirlerinize arzeder,
saygılanmı sunanm.
Avni AKYOL
D eğerli arkadaşlarım , b öylelik le m ü zakereleri
tamamlamış bulunmaktayız. Daha önceki oylanmış; ben
Parlamentoya gitmiştim, o sırada oylanmış. Şimdi Okul Öncesi
Eğitimi Komisyonu Raporu konusunda 14. Millî Eğitim Şûra'sı
Divan Başkanlığına verilen yazılı görüş, önerge ve temenni
niteleğindeki metinlerin değerlendirme ve konu bütünlüğünü
bozm ayacak şekilde dokümana geçirm ek bakım ından
Divanımıza yetki verilmesini arz ediyorum.
Onlar, bütünlük korunmak suretiyle değerlendirilecektir.
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler, etmeyenler. Kabul
edilmiştir.
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Bu süretle, yapılacak değişikliklerle birlikte Komisyon
Raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.
Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
1.

OKUL
Ö N C E Sİ
E Ğ İT İM İN İN
Ö N EM İ VE
YAYGINLANTIRILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

1. Aynı yaş grubuna hizmet veren Okul Öncesi Eğitimi
kurumlanılın tanım ve kapsamlan yeniden gözden geçirilerek;
"Ana Okulu, 36-72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla
açılan Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı, özel ve resmi Okul Öncesi
Eğitimi kurumudur";
"Ana Sınıfı, 60-72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla
resmi ve özel Ana Okullarının, ilkokulların ve ilköğretim
okullanmn bünyesinde açılan Okul Öncesi Eğitimi kurumudur"
olarak tanımlanmalıdır.
2. Okul Öncesi Eğitimi'nin yaygmlaştınlmasmda aşağıdaki
ilkelere uyulmalıdır:
- Okul Öncesi Eğitimi kurumlan özellikle Türkçenin doğru
ve güzel konuşulmadığı yörelerde geliştirilerek yaygınlaşünlmalıdır.
- Özel eğitim gerektiren çocuklanmızın eğitimi, Okul
Öncesi çağdan başlanarak özenle ve eksiksiz olarak ele
alınmalıdır. Bu yapılırken, kaynaştırma ilkesine uyulmalıdır.
- Kırsal alanlarda yazın tanm işlerinde çalışan annelerin
çocuklannın eğitimini yürütecek gezici Ana Okullan açılması için
gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
3. "Millî Eğitim Temel Kanunu nun 17. maddesinde;
"...Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili
faaliyetlerinin, Millî Eğitim amaçlarına uygunluğu
bakımından Millî Eğitim Bakanlığı'nm denetimine
tâbidir" denilmektedir. Bu maddeden hareketle her türlü Okul
Öncesi Eğitimi hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından mevzuat, uygulanacak
program yaklaşımları, eğitim programlan işleyiş, vb. yönlerden
incelenerek yeniden düzenlenmeli ve Okul Öncesi Eğitimi hizmeti
sunan kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
sağlanmalıdır. Bu amaçla, "Okul Öncesi Eğitimi Genel
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Müdürlüğü'nde sürekli ve geçici Çalışma Komisyonları'
oluşturulmalıdır.
4. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitiminde, Çalışma
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmalıdır.
Hâlen yürürlükte bulunan, çalıştırdığı işçi sayısına bağlı olarak
işletmelere kreş açma hükmü, kapsamı genişletilerek her kurum
için zorunlu hâle getirilmelidir. Türkiye Sağlık Reformu
kapsamında, anne - çocuk sağlığı, aileye rehberlik ve özellikle 072 ay grubu çocuklarına, sağlık ve eğitim hizm etlerinin
götürülmesiyle ilgili düzenlemelere de yer verilmelidir.
5. Okul Öncesi Eğitim i'ni
evlere kadar götürme
konusunda TV imkânları kullanılmalı, TV yasasında çocuk
programlarının ağırlığının %20 olması hükmü yer almalıdır.
6. Millî Eğitim Bakanlığı, Taşra Teşkilâtında özellikle
büyük şehirlerde, il teşkilâtlarında "Okul Öncesi Eğitim
Merkezleri" kurulmalıdır.
7. Okul Öncesi Eğitim inde hizmet verecek her çeşit
kademe ve görevler için gerekli yeterlilikler, görev ve
sorumluluklar belirlenmeli ve bunlar bir sertifika sistemine
bağlanmalıdır.
8. Okul Öncesi Eğitiminde okullaşma oranı Yedinci Beş
Y ıllık
K a lk ın m a
P la n ın ın
son u n d a
%30
ola ra k
gerçekleştirilmelidir.
9. Toplu konut projelerinde Okul Öncesi Eğitimi
kurumunun açılması da yer almalıdır.
10. Millî Eğitim Bakanlığına 3418 sayılı kanun gereği
Tekel den ayrılmış olan fonun arttırılması ve bu fonun öncelikle
Okul Öncesi Eğitimine aktarılması sağlanmalıdır.
11. 0 - 72 ay çocuğuna, Okul Öncesi Eğitimi hizmeti veren
kreş, gündüz bakım evi, çocuk yuvaları, özürlüler için
rehabilitasyon m erkezleri ve benzeri sosyal tesislerin;
yapılarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için devlet kreclisi
ve teşvikler arttırılmalı ve vergilendirme azaltılmalıdır.
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12. Belediyeler, Kamu İktisadî Teşekkülleri, Vakıflar, Dinî
Kuruluşlar ve diğer özel müteşebbislerin Okul Öncesi Eğitim
kurumlan açmalan desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
13. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda döner sermaye
işletmeleri kurularak eğitime finansman sağlanmalıdır.
14. Ana Okulu binası yapılması için hazine arazilerinin
tahsisi belediyeler ve kooperatiflerden yararlanılması için yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
15. Okul Öncesi Eğitimi konusunda anne-babalan
yetiştirm ek amacıyla Ana-baba okulu" uygulam aları
yaygmlaştınlmalıdır. Çocuk yayınlan nicelik ve nitelik yönünden
geliştirici tedbirler alınmahdır.
16. Türkiye genelinde Okul Öncesi Eğitimi hizmetlerine
ilişkin sayısal verilerin kesin ve sağlıklı bir şekilde elde edilmesi
için bir araştırma projesi hazırlanıp gerçekleştirilmelidir.
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2.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İÇİN KAYNAK TEMİNİ VE
KULLANIMI İLE İLGİLİ KARARLAR

1. Okul Öncesi Eğitimi nin gelişitirilip, yaygınlaştırılması
için aşağıdaki özendirici tedbirler alınmalıdır:
-Eğitim yatırımlarına verilen teşviklere ilave olarak, Okul
Öncesi Eğitimine verilecek teşviklerde ek artı puan verilmelidir.
-O ku l Ö n cesi E ğitim i G enel M ü d ü r lü ğ ü n ü n
koordinatörlüğünde "Okul Öncesi Eğitim Vakfı" kurulmalıdır.
-"Ev Yuvalan" projesi yaygınlaştınlmalıdır.
-İl özel idareleri bütçelerinden ilköğretim hizmetleri için
aynlan %20'lik payın belli bir kısmı Okul Öncesi Eğitimi
hizmetlerine ayrılmalıdır.
-Gümrüklerdeki malların satışından elde edilen gelirlerle,
yufda giriş ve çıkışlarda kesilen konut fonundan sağlanan
gelirlerin belli bir yüzdesi Okul Öncesi Eğitimi fonuna
aktarılmalıdır.
2. Okul Öncesi Eğitiminin geliştirilip yaygınlaştırılması,
gelişme ve yaygınlaşmanın kurumsallaşması için bir fon
kurulmalı; belediye gelirlerinden, mevduat gelirlerinden, eğitim
sektöründe kazanç elde eden özel kuruluşlardan alınacak paylar
ve eğitim vakıflarından sağlanacak katkılar bu fonun
kaynaklarım oluşturmalıdır.
3. Küçük il ve ilçe merkezleriyle gecekondu semtlerinde
yaşayan gelir düzeyi düşük ailelerin yoğun olduğu merkezlerde
ikili eğitim yapacak Ana Okulları projesi geliştirilmelidir.
4. Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait boş binalarda gerekli tadilât yapılarak Okul
Öncesi Eğitimine kazandırılması, mevcut bina ve kaynakların
rasyonel ve verimli şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
5. Eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve
kaynak temininin sağlanması için, Okul Öncesi Eğitimiyle
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen birimler arasında mali
koordinasyon sağlanmalıdır.
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6. Bağımsız Ana Okullarının süratle yaygınlaştırılması
için şehir planlarında gerekli düzeltmeler yapılarak, özellikle
büyük kentlerimizde park ve bahçelerin yanında Okul Öucesi
Eğitimi kurumlan için okul arsalan aynlmalı, bu arsalann
mümkün olduğu kadar hâzineye ve belediyeye ait arsalardan
temin edilmesine çalışılmalıdır.
7. Eğitim, yatınm ve işletme finansımn sağlanmasında bir
kamu bankası görevlendirilmesi, Okul Öncesi ile ilgili yatınmlan,
1994 yılı yatırımlar teşvik kararnamesinde öncelikle ele
alınmalıdır.
8. Okul Öncesi Eğitimi nin yaygmlaştınlmasında Yap İşlet -Devret modelinden yararlanılmalıdır.
9. Okul Öncesi Eğitimi yatınmlannda tasarruf sağlamak
maksadıyla bölgesel şartlara uygun tip projeler geliştirilmelidir.
10. Yurtdışm daki Türk çocuklarının Okul Öncesi
Eğitimlerini sağlamak amacıyla ilgili ülkeler ile iş birliğine
gidilmelidir.
11. "1994 yılı Okul Öncesi Eğitim Yılı" olarak ilan
edilmelidir.
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3.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İ PR O G R AM LAR I
EĞİTİM ARAÇLARI İLE İLGİLİ KARARLAR

VE

1. Okul Öncesi Eğitimi programlarında eğitim bilimlerinin,
bu konuda öngördüğü esaslar ve program geliştirme süreçlerinin
dayandığı ilkeler temel alınmalıdır.
2. Okul Öncesi Eğitiminde program geliştirme süreçleri
Türk Millî Eğitiminin temel felsefesi, ana politikaları ve genel
amaçlarıyla tutarlı biçimde oluşturulmalıdır.
3. Okul Öncesi Eğitimi kademesi, eğitim sistemimizin diğer
kademelerine sağlam bir temel oluşturmalı ve zorunlu bir eğitim
kademesi olarak ele alınmalı ve diğer kademelerde uyumlu ve
tutarlı biçimde düzenlenmelidir.
4. Eğitim programlan hedef kitlenin bütününe yönelik
• olarak ele alınmalı, ancak sınırlı imkanlar, kaynaklar ve koşullar
dikkate alınarak öncelikler belirlenmelidir.
5. Programlar, çağdaş Okul Öncesi Eğitimi standartlanyla
tutarlı ve toplumsal koşullarda uyumlu bir yapı ve içeriğe sahip
olmalıdır.
6. Programlar, Çocuk Haklan Evrensel Beyannamesinde
yer alan temel ilkelerle tutarlı olmalıdır.
7. Okul Öncesi Eğitimi seferberliği toplumun tüm
öğelerinin katılımıyla biran önce harekete geçirilmeli ve bu
seferberliğin bir devlet p olitikası haline getirilm esi
gerçekleşürilmelidir.
8. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda her yaştaki çocuk
grubu için uygulanan programlar yeniden ele alınmalı, çocuğun
ihtiyacın ı karşılayacak şekilde ve b ilim sel çerçevede
geliştirilm elidir. Bu çalışm alarda özel eğitim gerektiren
çocuklarda gözönünde bulundurulmalıdır.
9. Tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlanndaki Okul Öncesi
Eğitimi kurumlannda uygulanacak eğitim programlan esneklik
ilkesine bağlı kalınm akla birlikte aynı temel felsefede
birleşmelidir.
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10. Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerle işbirliği yaparak
paket programlar hazırlamalı, pilot okullarda uygulanmalı ve
alman sonuçlara göre programlar geliştirilmelidir.
11. Ülke çapında çocuğun gelişim özelliklerini
değerlendirmeye yönelik ölçekler geliştirmeli ve kullanılmalıdır.
12. Okul Öncesi Eğitimi nde program konusunda hizmet
için eğitimi seminerleri düzenlenmelidir.
13. Program geliştirme ve materyal hazırlama konusunda
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürekli bir alt komisyon
oluşturulmalıdır.
14. Okul Öncesi çocuk kitabı ve oyuncakları gibi materyal
üreten, ithal eden işletmelere vergi ve gümrük indirimi
sağlanmalı ve gerektiğinde kredi verilerek teşvik edilmelidir.
Ancak, üretilen bu materyallerin niteliği ve etkinliliği
oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenmelidir.
15. Okul Öncesi Eğitimi kurumlanna devam eden çocuklar
için sağlıklı gelişim raporları düzenlenmeli, ilkokul öğretmenleri
ve ailelerin çocuklarını tanımasında ve onlara rehber
olmalarında bu raporlardan faydalanmaları sağlanmalıdır.
16. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda, çocuk gelişimi ve
eğitim programı çeşitli kaynaklar ve çocuklarla ilgili problemleri
tartışm ak ve incelem ek am acıyla zümre toplantıları
yapılmak dır.
17. Kurulm ası önerilen "O k u lö n c e si
E ğ itim
M erkezleri" bünyesinde öğretmenlere program, materyal,
danışma ve rehberlik hizmeti verecek "Öğretmen Kaynak
Merkezleri" kurulmalıdır.
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4.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ NDE KOORDİNASYON VE
İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ KARARLAR

1. Türk insanının 1739 Sayılı M illî Eğitim Temel
Kanununda ifadesini bulan vasıflarda yetişmesini sağlamak
amacıyla resmî ve özel kurumlarda yapılan Okul Öncesi
Eğitim inin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkin bir
koordinasyon sağlanmalıdır.
2. Okul Öncesi Eğitimi hizmetleri veren kurum ve
kuruluşlar arasında sağlanacak koordinasyonun temel amacı;
insan gücü, para ve malzemenin verimli ve etkin bir şekilde
kullanımını sağlamak; mevzuat program, personel yetiştirme ve
istihdam alanlarında kaynak kullanımındaki dağınıklığı önlemek
olmalıdır.
3. Koordinasyon, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitimi Genel Müdürlüğünün önderliğinde sağlanmalıdır.
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V.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MEVZUATI İLE İLGİLİ
KARARLAR

1. "Okul Öncesi Eğitimi" kavramı, T.C. Anayasasının
eğitim-öğretimle ilgili maddelerinde yer almalıdır.
2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Okul Öncesi
Eğitimiyle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Okul Öncesi Eğitimi alanıyla ilgili bütün mevzuatı
kapsayacak şekilde bir Okul Öncesi Eğitimi Kanunu"
çıkarılmalıdır.
4. 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan Okul
Öncesi Eğitimiyle ilgili hususlara işlerlik kazandırılmalıdır.
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6.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALANINA ÖĞRETMEN
Y E T İŞ T İR M E VE İS T İH D A M I İLE İL G İL İ
KARARLAR

1. O rtaöğretim k u ru m lannda m esleki rehberlik
hizmetlerine ağırlık verilerek Okul Öncesi öğretmenliğine istekli
ve nitelikli öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
2. Okul Öncesi Eğitim ine öğretmen yetiştiren yüksek
öğretim kurumlanna alınacak öğrencilere, ÖSYM sınavına ek
olarak m esleğe yatkınlığını ölçen ek bir sınav daha
uygulanmak dır.
3. Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliği yaparak
Okul Öncesi Eğitim ine öğretmen yetiştiren yüksek öğretim
kurum lannın programlarında bütünlük sağlayıcı program
geliştirme çalışmaları yapılmakdır.
4. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlanndaki
çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği programı ile anaokulu
öğretmenliği programı birbirinden ayrılmalıdır.
5. Okul Öncesi Eğitimine öğretmen yetiştiren fakültelerin
bünyelerinde uygulama anaokulları açılmalıdır.
6. Yeterli öğretim elemanı, personel ve gerekli diğer
imkânlara sahip olan yüksek öğretim kurumlanna anaokulu
öğretmenliği programlan açma izni verilmekdir.
7. Kız Meslek Liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
m ezunları, hizmet içi eğitimi kurslarından geçirilerek,
kalkınm ada öncelikli bölgelerdeki Okul Öncesi Eğitimi
kurumlannda kadrolu usta öğretici olarak görevlendirilmelidir..
8. Okul Öncesi Eğitimi kurum lannda görev alacak
personelin görev analizleri yapılmalıdır.
9. Sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinin
programlarına Okul Öncesi Eğitim iyle ilgili, Okul Öncesi
öğretmeni yetiştiren fakültelerin programlarına da sınıf
öğretmenliği ile ilgili dersler konulmakdır.
10. Okul Öncesi Eğitimi kurumlannda görev yapacak
diğer personeli (Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Beslenme
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Uzmanı vb.) yetiştiren Yüksek Öğretim Kurum larının
programlarına da Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili dersler
konulmalıdır.
11. Okul Öncesi Eğitimi alanını seçmiş öğrencilere
verilecek 3580 Sayılı kanun kapsamındaki öğrenci kontenjanları
arttırılmalıdır.
12. Okul Öncesi
öğretmenlerinin özlük haklarını
iyileştirilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır.
13. Yurtdışında görevlendirilecek Okul Öncesi Eğitimi
öğretmenleri başarılı öğretmenler arasından seçilmelidir. Bu
öğretmenler dili de içine alan bir hazırlık eğitiminden
geçirilmelidir.
14. Okul Öncesi Eğitimi öğretmenlerinin lisans üstü eğitim
yapmalarına imkân sağlanmalıdır.
15. En az lise mezunu özürlü bireylerin kendi özür
grubunda olmak şartıyla özürlü Okul Öncesi çocuklar için
açılmış eğitim kurumlannda öğretmen olarak görev alabilmeleri
için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
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7.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ MODELLERİ İLE İLGİLİ
KARARLAR

1. Okul Öncesi Eğitimi modelleri kurum, aile ve toplum
merkezli olarak düşünülmelidir.
2. Okul Öncesi modeller kapsamında yer alan kurum
merkezli birimler arasına "Uygulama Anasınıfı (36 - 72 ay)Mda
ilave edilmelidir.
GENEL TAVSİYE KARARLARI
1. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz başta olmak üzere,
bütün ülkemizde görevi başında şehit edilen öğretmenlerimizin
ailelerine yapılmakta olan yardımlar arttırılmalı ve çocuklarının
her türlü eğitim - öğretim giderleri karşılanmalıdır.
2. Öğretmen yetiştirmede, Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK
arasında sürekli bir iş birliği sağlamak amacıyla "Öğretmen
Yetişterme Koordinasyon Kurulu oluşturulmalıdır.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI
SAYIN NAHİT MENTEŞE NİN
KAPANIŞ KONUŞMASI
14. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, 3 gün gibi kısa
bir süre içerisinde yoğun bir tempoyla sürdürülen 14. Millî Eğitim
Şûra'sı çalışmalarım tamamlamış bulunmaktadır.
Şûramızın açılış törenini onurlandıran ve direktifleriyle
bize güç ve şevk veren Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman
Demirel'e, Başbakammız Sayın Profesör Doktor Tansu Çiller e
şahsım ve Genel Kurul adına şükranlarımı arz ederim.
Ayrıca, Şûram ıza teşrif eden Sayın Bakanlarımıza,
milletvekillerimize, kardeş Türk Cumhuriyetleri'nden ve
topluluklarından gelen sayın Bakanlara ve temsilcilere, Şûra'nın
değerli üyelerine, basın, radyo ve televizyonlarımızın değerli
temsilcilerine teşekkür ediyorum.
Komisyon raporlarını dikkatle, hassasiyetle inceleyip,
görüş ve katkılarınızla zenginleştirerek kabul etmiş olmanızdan
duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna ve 21. asra geçiş
hazırlıklarının yoğunlaştığı bir dönemde toplanan Şûramızın
almış olduğu kararlar, Türk Millî Eğitim Sistemimizin
geliştirilmesine, niteliğinin yükseltilmesine, rasyonel kaynak
kullanımına yön verecek uygulamaların kaynağı olacaktır.
Şûra'da alman kararların uygulanabilirliği, eğitim
sistemimizi etkileyen ve sistemden etkilenen toplum kesimleri
arasındaki görüş birliğinin sağlanmasıyla mümkündür.
Sayın üyeler, bu Şûra'da alınan kararların bir plân
dahilinde uygulamaya dönüştürüleceğinden emin olmanızı
özellikle belirtmek isterim.
Şûra' konuşmaları, Millî Eğitimde Teşkilâtlanma,
Eğitimde Yönlendirme, Eğitim Kurumlannın Yönetimi ve
Yöneticiliği, Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Atanması ve
Yer Değiştirmesi, Eğitim Yönetiminde Denetim alt komisyonları
ve Okul Öncesi Eğitimi konusunda Okul Öncesi Eğitiminin
Önemi ve Yaygınlaştırılması, Okul Öncesi Eğitimi için Kaynak
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Temini ve Kullanımı, Okul Öncesi Eğitimi Programlan ve Eğitim
Araçlan, Okul Öncesi Eğitiminde Koordinasyon ve İş birliği,
Okul Öncesi Eğitimi Mevzuatı, Okul Öncesi Eğitimi Alanına
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı, Okul Öncesi Eğitimi
Modelleri alt kom isyonlan olmak üzere toplanan 12 alt
komisyon marifetiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu Şûrada alınan kararlann, Okul Öncesi Eğitiminin
geliştirilerek yaygınlaştınlmasına, öğrencilerin ilgi, istidat ve
kabiliyetleri doğrultusunda ve ölçüsünde çeşitli program, okul ve
meslek alanlanna yönlendirilmesine, nitelikli eğitim yöneticisi
yetiştirilm esine ve istihdam ına, Türk M illî E ğitim in in
fonksiyonel ve rasyonel bir teşkilât yapısına kavuşturulmasına,
Millî Eğitim hizmetlerinin süratli, sürekli, etkili ve ekonomik bir
biçimde gerçekleştirilmesine yardıma olmasını diliyorum.
14. Millî Eğitim Ş û rasının, Millî Eğitimimize önemli
katkılar sağlayacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.
Kararlann ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum.
14. Millî Eğitim Şûra'sı'na teşrifinizden dolayı hepinize
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu Şûra yı kapatırken, Şûra ya katılan değerli üye ve
misafirlerimize en iyi dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
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©AYET EMİLENLE©

A- TABİİ ÜYELER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nahit MENTEŞE
Baki DURMAZ
İsmail KARAKUYU
Melike Tugay HAŞEFE
Bülent AKARCALI
Mustafa BAŞ
İbrahim TUTU
Kazım ATAOGLU
Süleyman AYHAN
Rıfat YÜZBAŞIOĞLU
Ayvaz GÖKDEMİR
Ünal KÖKLÜ
Mustafa PARLAK
Ahmet KABİL
Salman KAYA
Mehmet SEVEN
Nurettin TOKDEMÎR
Ömer Lütfı COŞKUN
İsmail KALKANDELEN
Muştala DOĞAN

Milli Eğitim Bakanı
Afyon Milletvekili (DYP)
Kütahya Milletvekili (DYP)
İstanbul Milletvekili (ANAP)
İstanbul Milletvekili (ANAP)
İstanbul Milletvekili (RP)
Erzincan Milletvekili (SHP)
Bingöl Milletvekili (RP)
Çanakkale Milletvekili (DYP)
Niğde Milletvekili (DYP)
Gaziantep Milletvekili (DYP)
Uşak Milletvekili (SHP)
Rize Milletvekili (ANAP)
Rize Milletvekili (ANAP)
Ankara Milletvekili (SHP)
Bilecik Milletvekili (ANAP)
Hatay Milletvekili (DYP)
Balıkesir Milletvekili (DYP)
Kocaeli Milletvekili (DYP)
Gaziantep Milletvekili (CHP)
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TABİİ ÜYELER
S.No

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Adı ve Soyadı

Unvanı / Görevi / Adresi

Prof.Dr. Necati ERŞEN
Dr. Yusuf EKİNCİ
Kenan KOLUKISA
Bener ÇORDAN
Ahmet SEVGİ
Mehmet GÜNDÜZ
Ramazan ÇETİNDAGLI
Necdet ÖZKAYA
Ahmet ERDOĞAN
Cemal ŞEKER
Cemil ÇETİN
Hüseyin ATILGAN
Ekrem YANGIN
Atilla ERBÎL
İbrahim ÇOKSAK
Ayser BEŞİROĞLU
Faruk ÇAM
Celal KURU
Ahmet GÜL
Hamdi İLHAN
Aydoğan ATAÜNAL
Fikret GÖKDEMİR
Aysal AYTAÇ
Mehmet EFEOĞLU
Doç.Dr. Necate Baykoç DÖNMEZ
Prof.Dr. Haşan GÜRAN
Asım ENHOŞ
Ersin SAPMAZ
Nazım İrfan TANRIKULU
Prof.Dr. K.Yaşar KOPRAMAN
Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL
Mustafa ERTÜRK
Selahattin MEYDAN
Sevim ÇAMELİ
Mehmet TEMEL
Ömer AÇIKEL
İrfan BERKER

Müsteşar
Talim ve Terbiye Kurulu Başkam
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Teftiş Kurulu Başkam
Araş.Plan.ve Koor.Krl.Bşk.
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü
İlköğretim Genel Müdürü
Ortaöğretim Genel Müdürü
Erkek Tekn.Öğr.Genel Müdürü
Kız Tekn. Öğr.Genel Müdürü
Ticaret ve Turizm Öğr.Genel Müdürü
Öğr.Yet.ve Eğt.Genel Müdürü
Din Öğretimi Genel Müdürü
Çırk.ve Yay .Eğt.Genel Müdürü
Yükseköğreüm Genel Müdürü
Dış İlişkiler Genel Müdürü
Yurtdışı Eğitim Öğr.Genel Müdürü
Özel Öğr.Kurumlan Genel Müdürü
Özel Öğr.Rehb.ve Dan.Gn.Md.
Bilgisayar Eğt.ve Hızm.Genel Müdürü
Yüksek Öğr.Kredi ve Yurt.Kur.Gn.Md.
Personel Genel Müdürü
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Dr. Veli KILIÇ
Necat BOZKURT
İzzet ÇEVİK
Kemal KOÇAK
Ömer ÖZCAN
Haşim AYAOKUR
Güler ŞENÜNVER
Dr. Ezdihar KARABULUT
ÖmerÖZÜDURU
Sürmeli AĞDEMİR
Necati ÇANCİER
Prof.Dr. Mehmet SAĞLAM
Prof.Dr. M.Ali KISAKÜREK
Prof.Dr. Reşat GENÇ

72
73
74
75
76
77
78
79

Prof.Dr. Haşan EREN
Prof.Dr. Utkan KOCATÜRK
Prof.Dr. İ.Agah ÇUBUKÇU
Ord.Prof.Dr. Aydın SAYILI
Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER
Necaü ÖZFIRAT
İsmail KAHRAMAN
Özgür ERKMAN

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
T.T.K. Üyesi (EAGED'de Gör.)
T.T.K. Üyesi (METARGEM'de Gör.)
T.T.K. Üyesi (FRTEM'de Gör.)
T.T.K. Üyesi (METARGEM'de görevli)
1. Hukuk Müşaviri
Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Yükseköğretim Kumlu Başkan Vekili
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanı
Türk Dil Kurumu Başkam
Atatürk Araştırma Merkezi Başkam
Türk Tarih Kurumu Başkanı
Atatürk Kültür Merkezi Başkam
TRT Genel Müdürü
Devlet Planlama Teşk.Müsteşar V.
DPT. Sosyal Planlama Gn.Md.
Başbakanlık Mev.Gel.ve Yay. Kur. Gn.
Md. Vekili

B- SEÇİMLE GELEN ÜYELER
Adı ve Soyadı

Unvanı / Görevi / Adresi
B, EĞİMSİZ DAİRE BAŞKANLARI

1
2
3
4
5

Bekir TURGUT
Ahmet Ergun BEDİJK
Mustafa CANELLİ
İsmail KARATAŞ
Doç.Dr. Ahmet APAY

Yayımlar Dairesi Başkanı
Hizmetiçi Eğt.Dairesi Başkanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkam
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı
Eğt. Arş.ve Gel.Dai.Başkanı
B, \KANLIK MÜFETTİŞLERİ

•

6

Ahmet ŞAHİN

7
8
9

tlyas KUYUMCU
Şevket ÜZÜN
Zeki AKYÜZ

10

Tevfık YILDIRIM
*

Ahmet Haşim Cad.Şeftali S.Figen Apt.
16/9 Dikmen - ANKARA
Sezgin Cad. 142/10 İncirli, ANKARA
Meriç Sok.42/6 Şenyuva, ANKARA
Meteoroloji Gelinkaya Sok.4/4
Kalaba, ANKARA
Demetevler 7.Cd.l5/9 Y.Mah.,
ANKARA
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hüseyin KAMBUROĞLU
Fevzi PİŞKİN
İhsan ERDEM
Oktay ARMAĞAN
Turgut AKAN
Fevzi BUDAK
Ramazan DURSUN
RafetKAMEROĞLU
Özcan TEKÎNER
İsmet ORANLI
Yılmaz TUFAN
Öner ERGENÇ
Yılmaz ÖZDEMİR
Tevfık TUFAN

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ekrem EREN
Şenol TAYFUN
İbrahim BÜYÜKSARI
Nuri ECE
Mehmet OKUYAN
Esen BÜYÜKŞAHİN
Atalay METİN
Kemal Özcan GÖKGÖZ
Kazım KURTOĞLU

34
35
36
37
38

Şahabettin ÖZGEÇ
Yusuf BAKICI
Alaaddin ALTUNKAYNAK
Nizam ÇINAR
M.Selçuk ESMER

İLMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
Ankara Milli Eğitim Müdürü
Antalya Milli Eğitim Müdürü
Çanakkale Milli Eğitim Müdürü
İstanbul Milli Eğitim Müdürü
İzmir Milli Eğitim Müdürü
Erzurum Milli Eğitim Müdürü
Kayseri Milli Eğitim Müdürü
K.Maraş Milli Eğitim Müdürü
Samsun Milli Eğitim Müdürü
Tunceli Milli Eğitim Müdürü
Uşak Milli Eğitim Müdürü
Ş.Urfa Milli Eğitim Müdürü
Zonguldak Milli Eğitim Müdürü
Şımak Milli Eğitim Müdür V.
İLÇE MÎLLÎ EĞDİM MÜDÜRLERİ
Balıkesir, Bandırma Milli Eğitim Müd.
Aydın Çine Milli Eğitim Müdürü
Muğla, Bodrum Milli Eğitim Müdürü
► Adana, Osmaniye Milli Eğitim Müdürü
Hatay, İskenderun Milli Eğitim Müdürü
Konya, Selçuklu Milli Eğitim Müdürü
Nevşehir, Ürgüp Milli Eğitim Müdürü
Bartın, Amasra Milli Eğitim Müdürü
Rize, Çamlıhemşin Milli Eğitim
Müdürü
Van, Gürpınar Milli Eğitim Müdürü
Elazığ, Palu İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mardin, Derik Milli Eğiünv Müdürü
Edime, Keşan Milli Eğiüm Müdürü
D.Baku-, Hani Milli Eğiüm Müdürü
O CUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL
V ÜDÜRLÜGÜ

39
40
41
42

43
44
45

Hidat SARI
Gülören KÖMÜRCÜ
Tülin HANCIOĞLU
Emine EGE

Muzaffer YENİ
Mehmet AYDIN
M.Nuri YİĞİLTÜRK

Mer.Ekrem Çiftçi İlkokulu Md.,AYDIN
Gaziantep Zübeydehanım Anaokulu Md.
Ankara, Zübeyde Hanım Anaokulu Öğrt.
Aydın, Merk.Cumhuriyet Ilko. Anasınıfı
Öğretmeni
İLKÖGRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Ilköğr.Müf.Kumlu Başkanı
Kütahya İlköğretim Müf.Kr.Başk. Yard.
Balıkesir İlköğretim Müfettişi
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Selim YANGIN
Kemal İZLER
Mustafa SARIHAN
Perihan MERİÇ
Birsen OĞUZ
H.İbrahim BÖLÜKBAŞI
Nihal ALPAGO
Rafet YÖRÜK
Talat GÜNDAY
A.Turan POLAT
Fatma KERMAN

Rize, Pazar Boğazlayan İlkokul Öğr.
Barün Merk.İnönü İlkokulu Öğretmeni
İstanbul Harun Reşit İlkokulu Öğrt.
Samsun İstiklal İlkokulu Öğretmeni
Aydın, Merk.Cumhuriyet İlkokulu Öğrt.
Erzurum, Alpaslan İlkokulu Öğretmeni
Zonguldak, Fener Ortaokulu Öğretmeni
Samsun Atatürk O.Okulu Öğretmeni
İstanbul, Behçet Kemal Çağlar İ.Öğr.
Oku.Müdürü
Tokat, Artova Y.İ.B.Okulu Müdürü
Trakya Birlik İ.Ö.Okulu Öğrt. EDİRNE
O ^TAÖGRETİM GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Abtlurrahman TİIRKÖZ
Hüseyin BİLGEN
Mahmut E R D E M
A.Mahmut SEZEN
Süleyman AKSOY
Tahsin SÖNMEZ
Seyhan CENGİZ
Ahmet Oktay TUNCER
Erdal KARADENİZ
Neriman GÜRSOY
İrfan ŞAHİN
Şemsettin TÜRKKAN

Konya, Meram Gazi Akşam Li. Md.
Ankara Gazi Akşam Lisesi Öğretmeni
Zonguldak, Kozlu Lisesi Müdürü
Ankara, Mimar Kemal Lisesi Öğr.
Ankara Fen Lisesi Müdürü
Ankara, Fen Lisesi Öğretmeni
Pertevniyal Lisesi Müdürü İSTANBUL
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Öğrt.
Ankara, Ana.Güzel San.Lisesi Müdürü
İzmir Anadolu Lisesi Müdürü
Çanakkale Anadolu Lisesi Müdürü
Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı
a IE L ÖĞRETİM KURUM LARI GENEL

70

Zülfıkar ASLAN
Hüseyin ÖZCAN

71

Dr.Ayşe C.HIZIROĞLU

72

Kudret ÜNAL
Mediha EROGLU
Türker KURŞUN

69

73
74

MÜDÜRLÜĞÜ
Özel An İlkok.Md.Yard. Balgat, ANK.
Ankara Özel Samanyolu Erkek Lisesi
Öğretmeni
Özel Ayşe Abla Lis.Öğr.Kızılırmak
Cad.No:28 Kocatepe, ANKARA
Mersin, Özel Türkmen Lisesi Müdürü
İst.Tek.Vakfı Acıbadem I.O.Müdürü
İstanbul Özel Kültür Lisesi Müdürü
Ataköy, İSTANBUL

r

E IKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
75
76
77
78

Erol ÇELİKER
Hüseyin MURATOGLU
Meün TOKMAK
Mehmet TAŞKIN

Sultanahmet A.T.L. Müd. İSTANBUL
G.Antep M.R.Uzel A.T.L.Öğretmeni
Anadolu Meslek Li. Müdürü KAYSERİ
Gazi An.Mes.Lisesi Öğretmeni ELAZIĞ
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79

M.Ali

80
81
82
83
84
85

Mithat UZUN
Abdulkadir ACAR
Zülfıkar ÖZTÜRK
Necdet ÜRÜN
Remzi YILDIRIM
Hayati İPEK

86

Hamit ARAŞ

ACAR

K.Karabekir Tekn. Lis. Md.
ERZURUM
Batman Teknik Lisesi Öğretmeni
Ş.Urfa End.Mes.Lisesi Müdıiriı
Van End.Mes.Lis.Öğretmeni
Y.evler Yet.Tek.Öğr.Merk.Md. ADANA
Yet.Tek.EğtMer.Öğr., KÜTAHYA
Kastamonu Taşköprü Mes.E.Mrk. Ok.
Md.
Erzincan, Faüh Mes.Eğt.Mer.Öğretmeni
K Z TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

87
88
89

Nihal KEÇİK
İlkin ŞANLI
Ender DEMREN

90
91
92
93

Sıımni VARLI
Yıldız PEKYILMAZ
Nııran ÇELEBİ
Zübeyde IŞIK

94
95
96

Şemse KOTAN
Nermin DÜZCE
Ferihan GÜRTEKİN

97
98

Mustafa COŞKUN
Hikmet GÜNEŞ

99
100

Osman KILIÇ
Mehmet ŞEKERCİ

Ank.Kız Tekn.Öğr. Olg. Enst.Müdüriı
Adana Sabancı An. Teks.Tek.Lis.Md.
Necaübey Kız Tekn.Li. Müdürü
BURSA
Ank.G.O.P.Anadolu Kız Msl.Li. Müd.
Tekirdağ Çorlu Meslek Lisesi Müdürü
Afyon Merkez Prt.Kız.San.Okulu Md.
Sabancı And.Tek.Lis.Öğretmeni
ADANA
Erzurum Mrk. K.M. Lis.Çoc. Gel. Öğr.
Atatürk Kız Tekn.Li.Ço.Gel.Öğr.ANK.
Beyoğlu Refıa Övünç K.T.O. Olg.Enst.
Giy.Öğr. İSTANBUL
D N ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir An.î.H.L. Müdürü
Balıkesir And.İmam Hatip
Lis.Öğretmeni
Sivas İmam Haüp Lisesi Müdürü
Elazığ İmam Hatip Lisesi Müdürü
Ö GRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ
G ENEL MÜDÜRLÜĞÜ

101
102

Mustafa KAMER
Teoman KIZILIRMAK

Ankara Atatürk Anadolu Öğr.Li. Md.
Ankara, Atatürk Anadolu Öğr .Lisesi
Meslek Dersi Öğretmeni
ÇKAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Nihal ERTUGAY
Sabahat ALKAN
Erdoğan ÖZEN
Şahset CERAN
Yakup KOÇAK
Sabahattin GÖKTÜRK
Serpil GÜLEÇYÜZ
A.Yaşar AYAZ
Mustafa ÇAĞLARBAŞ
Seyfı YÜCEL

Ankara, Mamak H.E.Merk.Öğretmeni
K.Ören Halk Eğt. Mer.Öğr.
4. Akşam San.Ok.Çırk.Eğt.Mrk.Md.
Kayseri Halk Eğitim Merkezi Başkam
Erzurum, Oltu Halk Eğt.Merk.Müdürü
Samsun Halk Eğitim Merk.Müdünı
Kadıköy Halk Eğt.Merk.Müdürü İST.
İzmir Çıraklık Eğt.Merk.Müdürü
Kayseri Çır.Eğt.Merk.Müdür Yardımcısı
Sakarya Çırak.Eğt.Mrk.Öğretmeni
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SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
113

Ğüler SÜRÜCÜ

114

Osman ÖZDEMİR

İst.Validebağ Anadolu Sağlık Mes.
Lisesi
Müdürü İSTANBUL
Kırıkkale SağMes.Lisesi Müdürü
Ö ZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA
HİZ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

115
116

Sefer ÖZDEMİR
Muştala DURMAZKUL

117

İsmet ÇILBIR

118

Adil KOÇAK

119
120
121

Sakine ERDOĞAN
Mithat AKIN
Hüseyin YILMAZ

122
123
124
125
126

Hayati ÖZCAN
Sait ALPER
Bengül AYDINLI
Yusuf MERİÇ
Zeynep ALBAYRAK

Çankaya Rehb.ve Ar.Merk. Md. ANK.
Mamak Çiğiltepe İlköğr.Ok. Rehb.Öğr.
ANKARA
Kemal Yurtbilir İşitme Eng.Ok. Md.
ANKARA
Aydınlıkevler Gör.Eng.Okul.Reh.Öğrt.
ANKARA
Ankara Ortopedik Özürl.Okulu Md. Yrd.
İstanbul,Göztepe İşitme Eng.Ok. Öğrt.
Veysel Vardal Görme Özürlüler Okulu
Müdürü, İSTANBUL
Samsun Ortapedik Özürlüler Ok.Öğrt.
Bursa Eğit. Çocuklar İş Okulu Müdürü
Aydın Eğitilebilir Çocuklar Okulu Öğrt.
Öğreti.Ço.Okulu Md., DİYARBAKIR
Safranbolu Öğr.Çocuk.O.Öğretmeni
ZONGULDAK
Tl CARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Ahmet DİNÇ
İlkay KILIÇ
Osman KUMAŞ
Kemal KIVILCIM
Rıfat ÜZMEZ
Ahmet ÖNDER
Şaban KILIÇ
Haşan YALÇIN
Kemal ÖĞRETMEN
Ömer DELİBAŞ
Ömer ÖZAYDIN
Muzaffer ŞAŞMAZ
Halim ERDEM
Fatih KILIÇ

Ankara Ticaret Meslek Lisesi Müdürü
Ankara Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni
Ankara A.O.T.M.L. Müdürü
Ankara AOTML Öğretmeni
Ankara Anad.Sekr.Mes.Lisesi Öğrt.
Anadolu Bas.Yay. ve M.L.Md. ANK.
Kadıköy Akşam Tic.Lisesi Md. İST.
Kadıköy Akşam Tic.Lisesi Öğrt. İST.
Kayseri, S.Y. An.Tic.Mes.Lisesi Müd.
S.Y. Anad.Tic.Mes.Lis.Öğr. KAYSERİ
Antalya, An.Dış Tic.Mes.Lis.Md.
Manisa Ana.Sekr.Mes.Lisesi Müdürü
İzmir Mahalli İdar.Mes.Lis.Md.
Bolu, Mengen An.Aşç.Mes.Lisesi Md.
ŞIJRA GENEL SEKRETERLİĞİNCE SEÇİLEN
20 ÖĞRETMEN

141

Mustafa TARHAN

Limonlu Köyü Yeşilyurt İlkokulu
Öğretmeni Erdemli/MERSİN
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142
143
144
145
146
147*

Alaattin ALP
Kemal AYDEMİR
Zihni ÜNAL
Günaç SİMER
Sadık ARAÇ
Musa KOCAMANOĞLU

148
149
150
151

Şehzade ACAR
Orhan SAVAŞERt
Cemal SELÇUKLU
Nevzat DEMİREL

152
153
154

Ayhan ÇELEN
Kamil AYDOGAN
Bahri ÖZDEMİR

155
156
157
158
159

Fikret YETİŞİR
Salih ZENGİN
Salih KAYA
Nurperi YARIMCALI
Mehmet EMİN

160

Haşan YILMAZ

161

Leman KARAFAKILI
(DOĞULUGİL)

162

İdris BİLGİSEL

163

Ali ERKAN

164
165
166
167

Şakir TLIRGUT
Ali KILINÇ
İsmail ÇAKMAK
Azize SUNGUR

168
169
170

Celal ERSOY
H.Hüsnü TEKIŞIK
Haşan GÜNEŞ

Kurşunlu İlkokulu Öğretmeni KARS
TOKAT Eğt.Araç.Merk.Öğr.
Tokat, Erbaa O.O.Öğretmeni
Edime Öğretmen Okulu Öğretmeni
Aydmlıkevler Görme Öz. Ok. Md.ANK.
Kocaeli, Gebze 60.Yıl İlköğr.Okulu
Öğr.
Artvin, Şavşat Atatürk İlkokulu Müdürü
Bursa, Tophane End.Mes.Lisesi Müdürü
Atatürk İlkokulu Öğrt. Selim/KARS
ANKARA,Çankaya B.evler İlkokulu
Md.
Ankara, Çankaya Atatürk Lisesi Müdürü
ANKARA,Çankaya Kurtuluş L.Md.
Ankara,Gevher Nesibe Sağ.Eğt. Y.O.
Öğr.
Ankara Deneme Lisesi Müdürü
Tokat Atatürk Ortaokulu Md.
Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Müdürü
100. Yıl Kız Meslek Lisesi Öğr. ANK.
Akpınar İlköğr. O. Md. Eyüpsultan,
İST.
Vefa Anadolu Lisesi Öğretmeni İST.
ŞiJRA GENEL SEKRETERLİĞİNCE SEÇİLEN
K EMEKLİ ÖĞRETMEN
Yıldız Blok. A.2BlokNo:13 l.Durak
Y.mahalle, ANKARA
İnönü Mah.Pamukbank Konut Koop.
4. Blok No:2 Batıkent, ANKARA
Kazım Karabekir Paşa Sk.Nazım Bey
Apt. 17/30 Erenköy, İST.
Işıklar Cad. Eda Apt. 17/9 ANTALYA
Pazar Mah. Çavdır/BURDUR
Turgut Reis Cad. 13/5 ANTALYA
Yüksel Sitesi A.Blok No:17Balgat,
ANKARA
Ülkü İlkokulu Eski Müdürü TOKAT
Tekışık Yay. K.Karabekir Cad. ANK.
Dumlupmar Cad. 31/8 Cebeci, ANK.
Y

171
172'

173
174
175

Prof.Dr. Kamil MUTLUER
Prof.Dr. Mümin KÖKSOY
Prof.Dr. Günal AKBAY
Prof.Dr. Enver HASANOĞLU
Prof.Dr.Ali DOĞRAMACI

JKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYESİ
YÖK. Yürütme Kumlu Üyesi
YÖK Yürütme Kumlu Üyesi

R]îKTÖRLER
Ankara Üniversitesi Rektörü
Gazi Üniversitesi Rektörü
Bilkent Üniversitesi Rektörü
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176
177
178
179

Prof.Dr. Eyüp İSPİR
Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
Prof.Dr. Naci GÜRSES
Prof.Dr. Kemal GÜÇLÜOL

180
181
182

Prof.Dr. Can ÖZŞAHÎNOĞLU
Prof.Dr. E.Ruhi FIĞLALI
Prof.Dr. Gündüz GÖKÇE

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü
Marmara Üniversitesi Rektörü, İST.
19 Mayıs Üniv. Rektörü SAMSUN
Abant İzzet Baysal Üniv. Rektörü,
BOLU
Çukurova Üniv.Rektörü, ADANA
Muğla Üniversitesi Rektörü
Mimar Sinan Üniv.Rektörü, İST.
E(j İT ÎM BİLİMLERİ DEKANLARI

183
184
185
186

Prof.Dr. Rifat ÖNSOY
Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN

187
188

Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
Prof.Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof.Dr.
Prof.Dr.
191 Prof.Dr.
192 Prof.Dr.

189
190

Sait SEVGENER
Bilal DİNDAR
Saim SAKAOĞLU
Ali ÖZÇELEBİ

H.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı
A.Ü. Eğiüm Bil.Fak.Dekanı
G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Dekanı
Balıkesir Üniv.Necaübey Eğt.Fak.
Dekanı
Adana Çukurova Üniv.Eğt.Fak. Dekanı
İnönü Üniv.Eğt.Fak.Dekanı,
MALATYA
M.Ü.Tek. Eğt.Fak. Dekanı İSTANBUL
19 Mayıs Ü.Eğt.Fak.Dekanı SAMSUN
Selçuk Üniv. Eğt.Fak. Dekanı KONYA
Bursa Uludağ Üniv.Eğt.Fak.Dekanı
E(j İT ÎM BİLİMLERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Prof.Dr. Nurettin FİDAN
Prof.Dr. Özcan DEMİREL
Prof.Dr. İlhan AKHUN
Prof.Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
Prof.Dr. Saim KAPTAN
Prof.Dr. Ramazan ÖZEN
Prof.Dr. Tanju GÜRKAN
Doç.Dr. Giray BERBEROGLU
Prof.Dr. Ayla OKTAY
Doç.Dr. Nurgün ERSAN

H.Ü.Eğt.Fak.Bölüm Başk.
H.Ü. Eğitim Fak. Öğr.Üyesi
H.Ü. Eğitim Fak. Öğr.Üyesi
G.Ü.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
G.Ü.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Zonguldak, Karaelmas Üniv. Rektörü
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak.Öğr.Üyesi
ODTÜ Eğt.Fak,Öğr.Üyesi
M.Ü. Eğt.Fak. Öğr.Üyesi, İSTANBUL
G.Ü. Mes.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Ö 3RETİM ÜYELERİ

(EĞİTİM FAK.DIŞINDAN 15)

203 Prof.Dr. Y.Kemal KAYA
204 Prof.Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU
205 Prof.Dr. Sadık TURAL
206 Prof.Dr. Rafet YİNANÇ
207 Prof.Dr. Emin ÇARIKÇI
208 Prof.Dr. Hilmi HACISALÎHOĞLU
209 Doç.Dr. Mehmet ZENGİN
210 Prof.Dr. Mustafa AKBULUT
211 Prof.Dr. Rüçhan ARIK
212 Prof.Dr. Önder GÖÇGÜN

G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Eğt.Bl.Bl.Öğr.Üyesi
G.tl. Fen-Edeb.Fak. Öğr.Üyesi
G.Ü. Fen-Edeb.Fak. Öğr.Üyesi
G.Ü.İkt.İd.Bil.Fak.Öğr.Üyesi
H.Ü.Mes.Yük.Okulu Öğr.Üyesi
A.Ü. Fen Fak.Öğr.Üyesi
A.Ü. Fen Fak. Öğr.Üyesi
A.Ü. Dil Tarih Coğ.Fak.Öğr.Üyesi
A.Ü. Dil Tarih Coğ.Fak.Öğr.Üyesi
Dicle Ü.Fen-Ed.Fak.Öğr.Üye.D.B AKIR
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213

Prof.Dr. Mustafa ALTINTAŞ

214

Yard.Doç.Dr. Î.Baha MARTI

215
216

Prof.Dr. Recai ELLİALTIOĞLU
Prof.Dr. Bayram KODAMAN

K.T.Ü.Fen-E&Fak.Öğr.Üyesi
TRABZON
Selçuk Ü.Müh.Mi.Fak.Öğr.Üye.
KONYA
Bilkent Üniv.Fen Fak.Öğr.Üyesi
Süleyman Demirel Üniv.Fen-Edeb.Fak.
Öğretim Üyesi İSPARTA
DPT DAİRE BAŞKANI VE UZMANLAR

217
218
219
220
221
222

Bahattin GÜLGÖR
İbrahim YURT
Mustafa DEMİREZEN
Nurettin KONAKLI
Meryem DİNÇ
Fatma BARKÇİN

Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Başkanı
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uz.
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uz.
Sos.Pln.Gen.Müd.Pln.Dai.Eğt.Uzm.
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uz.
Sos.Plan.Gn.Md.lüğü Plan.Dai.Eğt.Uz.
O KULU BULUNAN BAKANLIKLAR
ADALET BAKANLIĞI

223
224

C.Ülkü AKCAN
Basri ABASOY

225

Halil IŞIK

226

İsmail GÜNDÜZ

227
228

Hüseyin ÖZALP
Şahinde YALÇINKAYA

Adalet Bak.Eğt.Dai.Bşk. Tetkik Hakimi
Ankara Adalet Mes.Lisesi Müdürü
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bak.Eğt.Dairesi Başkanı
Libya Cad.No:44 Ahmetler, ANKARA
İçişleri Bak.lığı D.Bşk.lığı Eğt.Şb.Md.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitim Gen.Md.lüğü Dai.Bşk.
Sağlık Eğt.Gn.Md.lüğü Şube Müdürü
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

229

Ahmet ŞAHİN

230 Nail ERGİN

Ma. ve Güm. Bak.Büt.ve M.Kont.Gel.
Gn.Md. D.Başk.
Mal.ve Güm.Bak.Büt.ve Mali.Kont.
Dev.Büt.Uzm.
D EVLET BAKANLIĞI (Meteoroloji)

231

Ahmet YERALTI

232

Yılmaz DURAK

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.lüğü
Daire Başkanı
Anadolu Meteoroloji Mes.Lisesi Müd.
Kalaba - ANKARA

UIAŞTIRMA BAKANLIĞI
233
234

Hüseyin KILINÇ
Songül YELKOVAN

Ulaştırma Bak.Eğt.Dai.Başkam
Ulaşt. Bak.A.P.K. Bşk.lığı Mütercimi

341
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

235 Î.Akın ŞEHİRLÎOĞLU
236 Mehmet Ali ALBAYRAK

Tar.ve Köyişl.Bak.Eğt.ve El San.D.Bşk.
T. ve Köyiş. Bak.lığı Eğt.ve El S.D.
Bşk. Ok.Şb.Md.
DEVLET BAKANLIĞI

237 A.Yüksel AKIN
238 Nihat ŞAHİN

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
A.P.K. Daire Başkam
;n e l k u r m a y

239 Öğr.Alb.Hüseyin CANYAŞ
240 Öğr.Kd.Yzb.Taner ÇAKIR

b aşkanu ği

K.K.K.lığ Daire Başkanlığı ANKARA
Dz.K.K.lığı Per.Eğt.Dai.Bşk.
ANKARA
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ

241

Füsun ARSLANTOSUN

M.G.K. Gen.Sek.Eğt.Uzm. ANKARA
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON
KURUMU

242 Mehmet METE

Yay.Plan.Koor.ve Değ. Dai.Bşk.lığı
Bşk.Yrd. ANKARA
BASIN VE YAYIN ENFORMASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

243

Nuray ALTAN

Araş.Plan, ve Koor.Dai.Başkanı ANK.
ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

244

İsmail BEZGİN

Anadolu Ajansı İçhaberler Müdürü
Hanımeli Sok.No:7 Sıhhiye, ANKARA
TÜBİTAK

245

Doç.Dr. Alev TOPUZOĞLU

Bilim Adamı Yetiştirme Grubu
Yürütme Komitesi Sekreteri
Atatürk Bulvarı ANKARA
DİE

246

B.Cemil ERGENE

247

Rüstern AKSOY

Devlet İstatistik Enstitüsü
Daire Başkanı ANKARA
TSE

Türk Standartlar Enstitüsü Genel
Sekreteri Necatibey Cad. 112 ANKARA
AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANUĞİ

248

Ah KURT

1Aile Eğt.Dai.Başkan V. ANKARA
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HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

249

Erkan ÖZYAŞAR

Kamu Finans.Gn.Md.lüğü Hazine ve
Dış Tic. Uzm. ANK.
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

250

Reşat ÖZKAN

TAEK.Eğt.Böl.Başkanı Çankaya, ANK.
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

251

Ç.Fide DEMÎRASLAN

Sos.Hiz.Çoc.Es.Kur.Bilgi İşl.Dai.Başk.
Anafartalar Cad.70 ANKARA
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

252

Abdullah CAN

Eğitim Bölümleri Başkanı
Güvenevler Gelibolu So.No:5
Kavaklıdere, ANKARA
ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ
BAŞKANLIĞI

253

Turgut ER

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi
Başbakanlık Basın Yaym Gn.Md.lüğü
Karanfil Sok.No:42 Bakanlıklar, ANK.
İSTANBUL GAZETECİLER CEMİYETİ
BAŞKANLIĞI

254

Saygı ÖZTÜRK

Hürriyet Gazetesi İSTANBUL
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BAŞKANLIĞI

255

İsmail SİVRİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkam
Atatürk Cad. 370/1 Alsancak/İZMİR
ANADOLU BASIN BİRLİĞİ

256

A.Lütfı AKCAN

Anadolu Basın Birliği Genel Başkam
Yorum Gazetesi AMASYA

C - DAVETLİ ÜYELER
MİLLİ EĞİTİM ESKİ BAKANLARI

1

Prof.Dr. Orhan OĞUZ

2
3
4

Şinasi OREL
Prof.Dr. Sabahattin ÖZBEK
Prof.Dr. Sefa REİSOĞLU

5

Ah Naili ERDEM

6

Necdet UĞUR

M.Ü.Avrupa Topluluğu Enst.
Göztepe Kampüsü Ziverbey,
İSTANBUL
Bağdat Cad.252/2 Dai.10 Göztepe, İST.
Mebusevleri İleri Sok.No:27 ANKARA
Ethem Efendi Cad.2/2 Kusoğlu Apt.
Dai.24 Erenköy, İSTANBUL
Ahmet Mithat Efendi Sk.24/7
Çankaya, ANKARA
Ataköy 4. Kısım D/15 Blok D.6 İST.

343
7

Haşan SAĞLAM

8
9
10
11
12

Vehbi DİNÇERLER
Metin EMİROĞLU
Haşan Celâl GÜZEL
Avni AKYOL
Koksal TOPTAN

13
14

Haıp Akademileri Sitesi E Blok 104
Zincirlikuyu, İSTANBUL
T.B.M.M. ANAP Milletvekili
T.BM.M. ANAP Malatya Milletvekili
Yeniden Doğuş Part.Gen.Başkanı
T.B.M.M. ANAP Bolu Milletvekili
T.B.M.M. DYP Bartın Milletvekili

Şükrü ÖZTÜRK

D YANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı Şb.Müdürü

Sevin GÜVEN

D iVLET PERSONELGENELMÜDÜRLÜĞÜ
Devlet Personel Genel Müdür V.

ÇîVRE BAKANLIĞI
Özger AKAT
Mustafa KETEN

15
16
17
18

M .Nuri KODAMANOGLU
H.Hüsnü CIRITLI

19

Mehmet ÖNDER

20

Nusret KARCIOĞLU

21
22

Abdullah NİŞANCI
A.Nihat AKAY

23
24
25

Prof.Dr. Cevat ALKAN
Bahir SORGUÇ
Cezmi BİREN

26

Prof.Dr. Cemil KIVANÇ

27

Prof.Dr. İhsan SEZAL

28

Doç.Dr. Nihat BİLGEN

ÇevTe Bakanlığı Müsteşan
Özel Çevre Kor.Kurumu Başkam ANK.
Bi\KANUK ESKİ MÜSTEŞARLARI
Bükreş Sk.No:6/8 Çankaya, ANKARA
Atatürk Bul.İl Bank.Koop. 6 Bloklar
243/A Blok No:52 K.dere, ANKARA
Anıt Sok. Kavaklı Apt. No: 28/21
Çankaya, ANKARA
444. E 86 Sthreet Apt. 20. A
Newyork NY 1028 USA
Tunalı Hilmi Cad.59/17 K.Dere, ANK.
Mühürdar Paşa Köşkü Yakacık
Kartal, İSTANBUL
A.Ü. Eğt.Bil.Fak.Öğr.Üyesi ANKARA
Yücetepe İleri Sok 15/5 Anıttepe, ANK.
5. Kısım E2 Blok Daire 45
Ataköy, İSTANBUL
M.Ü. Fen Fak. Çevre Ek.Bl. Öğr.Üyesi
Anadoluhisan / İSTANBUL
G.Ü İkt.ve Tic.İl.Aka.Kamu
Yön.Bl.Bşk.
Bakanlık Müşaviri
T / MİM VE TERBİYE KURULU ESKİ

"

29

Zekai BALOĞLU

30
31

Prof.Dr. Galip KARAGÖZOĞLU
Fehmi ARABACIOĞLU

By\ŞKANLARI
Kantarcı Sk.Feritbey Apt.2/2
Erenköy / İSTANBUL
Ege Üniv.Buca Eğt.Fak.Dekanı İZMİR
Tirebolu Sk.36/16 Y.Ayrancı,
ANKARA
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32

Emin SAGLAMER

33

S.Gürkan TEKİN

34

Ömer OKUTAN

Ömür Sk.Filiz Ap.30/3 Y.Ayrancı,
ANK.
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
Bilkent, ANKARA
Bakanlık Müşaviri
T M İM VE TERBİYE KURULU ESKİ ÜYELERİ

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Doç.Dr .Fevzi ÖZ
Dr. Sezer SACIR
Burhan GÖKSEL
İhsan ÖZÇUKURLU
Prof.Dr. Atilla ÖZMEN
Orhan ÇAKIROĞLU
Zürriyet DOĞAN
Fahri ZORLU
Prof.Dr. İlhan SEZGİN

44
45

Ayşe DEMÎRKIRAN
Saim HEKİMOĞLU

'46

Mustafa ÖZKAN

.

47

Hamdi BİNAY

48
49
50

Emin ÇAKIROĞLU
Saim ERDEM
Sebahattin ŞAHİN

51
52

Prof.Dr. Yaşar BAYKUL
Şükran GÜNAY

53
54

Necip AŞKIN
Dr. Ferhan OĞUZKAN

55
56
57

Doç.Dr. Nezahat SEÇKİN
Tayyar ALTIKULAÇ
Şakir SOYKAL

58
59
60
61

Doç.Dr. Femıh Ali SANIR
l.Kemal UĞUR
Beşir GÖGİJŞ
Ahmet Cengiz AĞIN

62
63

Müslüm PEKÖZ
Arif KONYALIOGLU
*

Yükseliş Koleji Söğütözü, ANKARA
Billur Sk.24/4 K.dere, ANKARA
Yükseliş Koleji Söğütözü, ANKARA
Bakanlık Müşaviri
ÖSYM Başkanı Bilkent, ANKARA
Saip Altı 5449/3453 Karabürun/İZMİR
Hülya Sk.41/15 G.O.Paşa, ANKARA
8. Cad. 86.Sok. 19/4 Emek, ANKARA
Nene Hatun Cad. 17/8 K.Esat,
ANKARA
Karaca Sk.17/2 G.O.Paşa, ANKARA
Kazakistan-Almatı Büyükelçiliği Eğt.
Müşaviri Turkish Embassy Tulebi
29 480100 Almatı Repubİic
Avusturya-Kijonda Viyana Büyükelçiliği
Eğt.Müş.Prinz Eugen Str.40 1100
Wien ÖSTERREİCH
İngiltere-Londra Büyükelçiğili Turkish
Embassy Camelot House 76 Brompton
Road London Sw3 ENGLAND
Etiler E Blok No:3 ANKARA
Tefüş Kurulu Başkan Yardımcısı
Elçi Sok.No: 14/10 Y.Ayrancı,
ANKARA
H.Ü. Eğitim Fak. Öğr.Üyesi ANKARA
Atatürk Bulvarı 160/8 K.Dere,
ANKARA
73. Sok. 8/4 Emek, ANKARA
Atatürk Bulvarı 160/3 K.Dere,
ANKARA
Yeşilyurt Sk.21/12 A.Ayrancı, ANK.
Bağlarbaşı Kısıklı Cd.7 Üsküdar, İST.
Yahya Kemal Cd.Birlik Apt.9/7
Y.Mahalle-Bankaevleri, ANKARA
Büklüm Sk.74/11 K.Esat, ANKARA
31. Sok. 23/6 B.Evler, ANKARA
G.O.P. Mah. Kader Sk.23/3, ANKARA
Türkiş Blok.No: 160/8 A.Evler,
ANKARA
Sağlık Sk.36/16 Yenişehir, ANKARA
Acıbadem Cd.Şafak Apt. 173/4
Kadıköy, İSTANBUL

345
64
65

Esat ÎNETAŞ
Ahmet GÜRTAŞ

66

Nail KUTERDAM

67
68

M.Emin ZORKUN
A.Hamdi ÖZER

69

Melin HASER

70
71
72

Prof.Dr. Fatma VARIŞ
Prof.Dr. Hıfzı DOĞAN
Tahsin GÜLÖKSÜZ

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Remzi ÖNCÜL
Cemal ALPMAN
Şükrü KURGAN
Haşan Hüseyin ACAR
Feriha Handan BAYMUR
Cahit KINAY
Aliye COŞKUN (TEMI JÇİN)
Ekrem ÜÇYİĞÎT
M.Kemal YILMAZ
Mehmet DELİGÖNÜL

83
84

Necati GİRGİN
Prof.Dr. Celal SARAÇ

85

Prof.Dr. Bahattin ÖRNEKOL

86

İsmet KONUK

87
88
89

Osman YÜKSEL
Selman ERDEM
Turan YİĞİT

90

Hikmet DEMİRÇELİK

91

Muhsin BİRAY

92
93

Dr. Himmet AKIN
Güher KUMBASAR

94

M.Vahit YILMAZ

95

M.Halis EMİROĞLU

Cinnah Cd. 114/7 Çankaya, ANKARA
Selçuk Üniv.İlahiyat Fak.Öğr.Üyesi,
KONYA
6351 Sok.No:47/ll Bostanh
Karşıyaka, İZMİR
38.Sok.No 3/8 B.Evler, ANKARA
Ataköy 9. Kıs.D3 Blok B Kapı No: 17
Bakırköy, İST.
M.Ü. Yabancı Diller Böl.Öğr.Üyesi,
İST.
Köroğlu Cd.Kemer Sk.4/3G.O.P.,ANK.
A.Ü.Eğt.Bil.Fak.Öğr.Üyesi, ANKARA
Tunalı Hilmi Cd.Önal Apt.59/12
Kavaklıdere, ANKARA
Kader Sok. 1/4 G.O.P., ANKARA
Dedekorkut Sk.20/8 A. Ayrana, ANK.
46. Sk.6/1 B.Evler, ANKARA
60.Sk.13/7 B.Evler, ANKARA
Güneş Sk.6/3 K.dere, ANKARA
Cinnah Cd.Gelibolu Sk.4/8K.dere,ANK.
4 Cd.57 Sk.2/8 Emek, ANKARA
Tunalı Hilmi Cad. 93/11 K.Dere, ANK.
Çiftçilik Cd.7/10 Beşevler, ANKARA
Güvenevler Gelincik Sk.6/17
Kavaklıdere, ANKARA
Atatürk Cd.718.Sk.No:19/6 DENİZLİ
Kuyubaşı Feneryolu Sk.No:3/9
Kızıltoprak, İSTANBUL
Kalamış Fener Cd. 11/2 Körfez
Kızıltoprak, İSTANBUL
Çiftehavuzlar Papatyalı Sk.12/9
Kadıköy, İSTANBUL
Ethem Efendi Cd. 12/2 Erenköy, İST.
Erenköy Yakutlar Sk.4/8 İSTANBUL
İhsaniye Mah.Tosunpaşa Sk. 9/1
Üsküdar / İSTANBUL
Bincan Efendi Sk.Ortaklar Apt. 16/7
Kuzguncuk-Üsküdar, İSTANBUL
Feüh Cd.Öğretmen Sk.2/21 Yalova,
İST.
Güvenç Sk.19/7 Göztepe, İSTANBUL
Prof.Dr. Ali Tarlan Cd.Öğretmen. Sitesi
B/Blok D.30 Bostana, İSTANBUL
Kazım Özalp Cd.33/8 G.O.P.,
ANKARA
Mehmet Şevki Paşa Sk.4/4 Bostancı,
İST.
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96
97
98
99
100
101

Halil OZANSOY
Atıf ÖZMEN
Hüseyin IŞIK
Vahit BAŞER
İhsan ÖCıUŞ
G.Uygur BUDAK

102 Ömer BAYIN
103 Yard.Doç.Dr. Hüseyin AĞCA

104 Prof.Dr. Yusuf VARDAR
105

Prof.Dr. Haşan GÜRBÜZ

106 Prof.Dr. İhsan DOĞRAMACI
107 Prof.Dr. Emel DOĞRAMACI
108

Prof.Dr. Bekir ÇETİNKAYA

109 Prof.Dr. Abdulkadir KARAMAN
110 Prof.Dr. Kemal KARHAN
111 Prof.Dr. Gürhan ÇAĞLAYAN
112 Prof.Dr. Koksal BALOŞ
113 Bedrettin DALAN
114 Prof.Dr. Özcan ÇELEBİCAN
115 Cezmi BAYRAM
116 Şadan ÖZDİRİK
117

Prof.Dr. S.Hayri BOLAY

118

Prof.Dr. Aytaç AÇIKALIN

119 Niyazi ALTUNYA
120 İsmet AKTAŞ
121

Şuayip ÖZCAN

122 M. Akif İNAN

“

Eyüpoğlu Lisesi Ümraniye, İSTANBUL
Gürkan Sok. 62/22 K.Ören, ANKARA
20.Sok. 10/5 B.Evler, ANKARA
Harmancılar Mah. 16/16 Çınarcık, İST.
Nazilli Sok. 11/14 Y.Ayrancı, ANK.
Kenedi Cd.Tahran Sk.Tahran Apt.
Son Kat A. Ayrancı, ANKARA
İrfan Baştuğ Cd.62/2 A.Evler, ANK.
Hoşdere Cad. Elçi Sok.No: 13/23
Y.Ayrancı, ANKARA
DAVETLİ ÜYELER (Md. 8-g)
Yalı Cd. Yıllar Apt.468/5
Karşıyaka, İZMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
İSPARTA
Bilkent Üniv. Mütevelli Heyeti Başkanı
H.Ü.Edebiyat Fak.Dekanı Beytepe,
ANK.
İnönü Üniv. Fen-Edeb. Fak.Öğr.Üyesi,
MALATYA
Türkiye Gazetesi Cağaloğlu, İST.
Atatürk Cad. 370/11 Alsancak, İZMİR
H.Ü. Diş Hekimliği Fak.Öğr.Üyesi,
ANKARA
G.Ü. Diş Hekimliği Fak.Öğr.Üyesi,
ANKARA
DPY İstanbul Milletvekili
A.Ü. Hukuk Fak. Dekanı, ANKARA
Özel Tercüman Okuİlan Genel Müdürü
Mehmet Nezih Özmen Mah.Zeki Sk.61
Merter, İSTANBUL
Frankfurt Başkonsolosluğu Eğt. Ataşesi
6365 Frankfurt/M.Zeppelinallee 17,
DEUTCHLAND
H.Ü. Edebiyat Fak.Öğr.Üyesi,
ANKARA
H.Ü.Eğitim Fak.Öğr.Üye.Beytepe,
ANK.
Eğitim İş Sen.Bşk. Kızılay , ANKARA
Eğitim Sendikası Genel Başkam
Tiryaki Haşan Paşa Sk.Rotaş İşhanı 9
Aksaray, İSTANBUL
Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı
Kubilay Sk.45/7 Maltepe, ANKARA
Eğit-Bir Sendikası Genel Başkanı
Ş.Adem Yavuz Sk.9/17 Kızılay, ANK.
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123 Fethi BOLAYIR
124 İbrahim ARI KAN
125
126
127
128
129
130
131

M.Necmettin UÇKAN
Bekir Sıtkı KALAYCI
Cazım ORAN
İbrahim BARBAROS
Mediha DEMİRLER
Coşkun ERTEPINAR
Doç.Dr. Adil ÇAĞLAR

132
133
134
135

Doç.Dr.Öğr.Yarb.Hiiseyin KALKAN
Prof.Dr. Necmettin TOZLU
Sebati İLERİ
Doç.Dr. Nurper İJLKÜER

136
137
138
139

Prof.Dr. Suna BAYKAN
Prof.Dr. Meziyet ARI
Özgör DEMİRAL
Ünsal ÖZPINAR

140 Zeynep TANAYDIN
141 Prof.Dr. Yaşar KARA YALÇIN
142 Turan ÖZÜDURU
Yartl.Doç.Dr. İlhan AKAR
Prof.Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR
Feyyaz TOKAR
Prof.Dr. Barbaros GİJNÇER
Prof.Dr. Füsun BAYKOÇ
Doç.Dr. Esra ÖMEROĞLU
Doç.Dr. Ali BALCI
Yard.Doç.Dr. Yasemin AKMAN
Nahide YILMAZ
Bahar AKINGÜÇ
Prof.Dr. Ersin YURTSEVER
154 Yard.Doç.Dr. Tayyip DUMAN
155 Yard.Doç.Dr. Bilhan DOYURAN

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

m

156 Prof.Dr. Rüstem KAY A
157 Doç.Dr. Turan GÜVEN
158 Osman HANDERE

Demokrat Eğt. Send.Gn.Bşk.ANKARA
Özel Dersaneler Birliği Başkanı
Ference Bey Yokuşu MEF Dersanesi
No:4 Beşiktaş, İSTANBUL
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
7. Cad.No:74-A/9 B.Evler, ANKARA
M.Ü.Atatürk Eğt.Fak.Sm.Öğr.Böl.
Öğr.Üyesi Kadıköy, İSTANBUL
Deniz Harp Okulu Öğr.Üye.Tuzla, İST.
100 Yıl Üniv.Eğt.Fak.Dekanı VAN
Bardacık Sk.No:10/2 K.esat, ANK.
UNICEF Türkiye Temsilcisi İran Cad.
No:35 G.O.P., ANKARA
G.Ü. Mesl.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
H.Ü. Çocuk Sağl.Bl.Öğr.Uyesi
G.Ü. Mesl. Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Okul Önc.Eğt.Gn.Md.lüğü Gn.
MdYard.
G.Ü. Mesl. Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Banka ve Tic.Hukuku Arş.Enst.Md.
Hukuk Fak.
Ya-Pa Yay.Pazarlama Ltd.Şti. Dr.Yücer
Han No:46 Kat 2 Cağaloğlu, İST.
G.Ü. Mes.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Bestekar Sok. 42/4 K.Dere, ANKARA
TEVDAK Konseyi Üyesi İSTANBUL
ODTÜ Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
O.D.T.Ü. Öğr.Üyesi
G.Ü. Gazi Eğt.Fak. Öğr.Üyesi
A.Ü. Eğt.Bil.Fak.Öğr.Üyesi
H.Ü. Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Okul Önc.Eğt.Gn.Md.lüğü Dai. Başkanı
Özel Kültür Lisesi Ataköy 9.Kıs. İST.
ODTÜ Eğt.Fak.Dekanı
G.Ü. Meslek Yay.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Anadolu Üniv. Açıköğr.Fak.Öğr.Üyesi
ESKİŞEHİR
Anadolu Üniv.Öğr.Üyesi ESKİŞEHİR
A.Ü. Fen Fak.Öğr.Üyesi
Öğret-Sen Başkanı İSTANBUL
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159

Milliyet Gaz.100. Yıl Mah. Mahmutbey
Viyadüğü Altı İkitelli, İSTANBUL
Tercüman Gaz.Eğiüm Muhabiri
Davutpaşa Cd.115 Güneşli, İSTANBUL
Sabah Gaz.Eğiüm Muhabiri Medya
Plaza Basın Exprès Yolu Güneşli, İST.
Hürriyet Gazetesi Babıali Cd.No: 15-17
Cağaloğlu, İSTANBUL
Cumhuriyet Gaz .Eğitim Muhabiri
Türkocağı Cd.39/41 Cağaloğlu, İST.
Türkiye ve Ortadoğu Amme İd.Ent.Öğr.
Üyesi l.Cad. No:8 Yücetepe, ANKARA
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Eğitim İhtisas Komitesi Göreme Sk.17
Kavaklıdere, ANKARA
Anadolu Üniv.Rektörü ESKİŞEHİR

Abbas GÜÇLÜ

160 Bekir TÜRKMENOĞLU
161

Yaşar ÖZAY

162 Erol GÖNENÇ
163

Figen ATALAY

164 Doç .Dr. Ömer PEKER
165

Prof.Dr. Ziya BURSALIOĞLU

166 Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERSEN
D - MÜŞAHİTLER
Adı ve Soyadı

Unvanı / Görevi / Adresi

1
2
3
4
5
6
7

Mustafa GÜMÜŞOVA
Ata YAV lJZ
Recep IŞIK
Mehmet ZAYIF
Orhan KAYMAK
Hüseyin GÖKTAŞ
Ergün ERTAM

8
9
10
11
12

Doç.Dr. Mustafa BALCI
Salih ÇELİK
Ümit DOĞAR
Güner ÖZMEN
Ayfer KAYACIK

13
14

Nurettin UÇAK
Kazım EKE

15
16
17
18
19
20
21

Ali KURTOĞLU
Erdoğan SÖZMEN
Suna ÖNSAN
Mehmet EROGLU
İsmail AKSOY
Ulvi KABAKÇI
Cahit ZAHtDULLAHOGLU

Okuliçi Beden Eğt.S. ve İze .Daire Başk.
Öğr.Hiz.ve Sosyal İşler Dai.Başkanı
İşletmeler Dairesi Başkanı
Yaünm ve Tesisler Dairesi Başkanı
Eğt.Araç.ve Don.Dairesi Başkanı
Ortaöğretim Burs ve Yurt.Dai.Başkam
Çır.Mes.ve Tek.Eğt.Gel.ve Yay.Fonu
Daire Başkanı
METARGEM Başkanı
Proj.ve Koor.Kurulu Başkanı
Milli Güvenlik Kur.Gen.Sekreterliği
Emniyet Cm.Md.lüğü Gn.Md.Yard.
D.İ.E.Milli Eğt.İst.Şb.Md.ve Dai.
Başkan Yard. ANKARA
İlköğretim Müfettişi DENİZLİ
8.Cad.Kırlangıçevler Blok No:5
Emek, ANKARA
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri

S.No

0

349
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Şakir KARARTI
Ragıp HANDIR
T.Tansu ESET
Şükrü KAYALAR
Kemalettin AYHAN
Tülay ARICI
H.Samim KESİM
Siret YAZLAK
îlhami FINDIKÇI

31
32

Erdoğan TEZİÇ
Prof.Dr. Suat ANAR

33

Rauf ARAT

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Himmet Coşkun ÇAKIR
Fevzi DEMİRCİ
Özden İSLAMOGLU
Seyfetün EVCİMEN
Erdoğan KADAKAL
Hayati EROĞLU
Nuri CANTÜRK
Kemal BAYHAN
İhsan TAŞKIN
Turgut ŞAHBENDEROGLU
Selahattin ÖZDEMİROĞLU
Daver KOLAĞASIOGLU
Ülkü ACAR
İbrahim KAYA
Ahmet BEYSARI
Ömer KOŞAN
İsmet Yalçın ŞANCI

51
52
53
54

Ahmet ÖZGÜR
Fuat ATA
Bolat CİRİT
Gazi ÖZTÜRK

55
56
57
58

Nazım EKMEKÇİ
Enlal ÖZMEN
Ali TOK
Yard.Doç.Dr.Nurdan
KALAYCIOĞLU
Yard.Doç.Dr. M.Zahit DİRİK

59

Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Bakanlık Müşaviri
Ya-Pa Yayınlan Eski Londra Asfaltı
No: 19 Şirinevler, İSTANBUL
Galatasaray Lisesi Müdürü İSTANBUL
Mimar Sinan Üniv.Fen-Edeb.Fak.
Eğitim Bil.Bölüm Başkanı İSTANBUL
Siirt Mrk.Şehit Polis Hayrettin Şişman
İlköğr.Müdürü
Kocaeli Milli Eğitim Müdürü
Bitlis Milli Eğitim Md.lüğü Şube Md.
Giresun Milli Eğitim Müdürü
Çorum Merkez B.evler İlkokulu Müdürü
Gümüşhane Aysın Rafet Araç İlkok.Md.
Kınkkale Tınaz İlkokulu Müdür Yard.
Aksaray Milli Eğiüm Müdürü
Hakkari Milli Eğiüm Şube Müdürü
Kırklareli Milli Eğitim Md.lüğü Şb.Md.
Sinop, Anadolu Kız Öğr.Lisesi Müdürü
Niğde Milli Eğitim Müdürü
Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Bilecik Mes.Lisesi Müdür Yardımcısı
Ardahan Milli Eğiüm Md.lüğü ŞbJvld.
Bingöl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Bayburt Milli Eğitim Müdürü
Karaman Merk.Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu Müdürü
Ağn Merkez Atatürk O.O.Müdürü
İğdır Ticaret Lisesi Müdür Yardımcısı
Burdur Milli Eğitim Md.lüğü Şb.Md.
Yozgat, Merkez Ticaret Mes.Lisesi
Öğrt.
Çankırı Milli Eğitim Müdürü
Kars Milli Eğitim Müdürü
Muş Anadolu Öğr.Lisesi Müdürü
G.İJ.Gazi Eğt.Fak.Öğr.Üyesi ANKARA
Uludağ Üniv.Eğt.Fak.Eğt.Bil.Böl.Bşk.
BURSA

350
60

Doç.Dr. Savaş BÜYÜKKARAGÖZ

61
62

Haşan ÖZTÜRK
Mustafa KOKSAL

63

Mustafa YERLİ

64

Hayal UĞURLU

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Doç.Dr. Nergiz GÜVEN
Muştala GAZALCI
Mehmet ATAMTÜRK
Orhan UYSAL
Yard.Doç.Dr. Veysi ERKEN
Hüseyin Rahmi KILIÇ
Mustafa EŞREFOĞLU
Osman SEL
Naim DURMAZ
Cemal ÖCAL
Top.Alb.Erkan GÖKSEL
Top.Bnb.Çetin TOMSUK
Ruhi ESİRGEN
Prof.Dr. İsmet ERTAŞ
Prof.Dr. Nuri BİLGİN

80
81
82
83
84

Prof.Dr. Mustafa TAN
Prof.Dr. Muhsin HESAPCIOĞLU
Prof.Dr. Haluk YAVUZER
Prof.Dr. Füsun AKKOYUN
Tunca YÖĞNİTK

85
86
87

Murat BEKDİK
Sema ULÇAY
Yard.Doç.Dr. Metin KARAÖRS

88

Prof.Dr. Yahya ÖZSOY

89

Murat ÇOBANOĞLU

90

Şeref TAŞLIOVA

91

Ensar KILIÇ

92

Dr.Edmund CAIN

Selçuk Üni.Eğt.Bl.Fak.Böl.Bşk.,
KONYA
Antalya, Alanya Anadolu Tek.Lis.Md.
T.R.T. Genel Müdürü Ank.TV'si
K.dere, ANKARA
Kuzgun Sok.No:27/14 A.Ayrancı,
ANK.
Uğurlu Gelişim Merkezi Konur Sk.
No:35 Kızılay, ANKARA
H.Ü. Çocuk Sağ.ve Eğt.Bl.Öğr.Üyesi
Eğit-Sen Başkanı ANKARA
Öğretmenler Vakfı Genel Başkam ANK.
Teknik Eğitim Vakfı Başkanı ANKARA
G.Ü.Mes.Yay.Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Anadolu Cad.97 Karşıyaka, ANKARA
18. Sok. 27/5 B.Evler, ANKARA
Kayseri, Talaş Milli Eğitim Müdürü
Balıkesir An.Tekn.Lis.ve E.M.L.Md.
Antalya, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü
Topçu ve Füze Okulu Polatlı,ANKARA
Topçu ve Füze Okulu Polatlı,ANKARA
Bakanlık Müşaviri
İzmir Ege Üniv. Fen Fakültesi Dekanı
Ege Üniv.Edeb.Fak. Sosy.Psikoloji
Bölümü Öğr.Üyesi İZMİR
G.Ü. Gazi Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
M.Ü.Atatürk Eğt.Fak.Öğr.Üyesi İST.
İstanbul Üniv.Edeb.Fak.ÖğT.Üyesi
A. Ü. Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Genç İşadamları Demeği Eğt.Kom.Başk.
İSTANBUL
Genç İşadamları Demeği Temsilcisi İST.
Robert Koleji Psikoloji Öğrt. İST.
Kayseri, Erciyes Üniv. Fen-Edeb.Fak.
Öğr.Üyesi
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniv.Eğt.Fak.
Dekanı
Devi. Sanatçısı Kale içi Mh. Beşik
Camii Sk. No:52, KARS
Devlet Sanatçısı Harman Sk. No:34
Yenimahalle, KARS
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Pınarbaşı
Mah.Batman Sk.21/9 K.Ören, ANK.
B. M. Türkiye Temsilcisi Atatürk Bul.
197 Kavaklıdere, ANKARA__________
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93

Doç.Dr. Turgut DENİZEL

94

Dr.Claudio Sepulveda ALVEREZ

95

Prof.Dr. Oluş ARIK

96

Dr. Ali Engin OBA

97

M.Sami ÇETİN

98
99

Sakin ÖNER
Ö.Lütfı TAŞTANOĞLU

100 Prof.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
101 Prof.Dr. Doğan ÇAĞLAR
102 Salim AKAGÜNDÜZ
103 Mualla GÜVEN
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Dr. Belma TUĞRUL
Mustafa ÇANDIR
Özcan DEMİREL
İlker UZ
H.Hüseyin BAYSAL 5
Hamit TAŞÇI
Doç.Dr. Mualla SELÇUK
Doç Dr. Beyza BİLGİN
Ayşe Tağbek DURSUNOĞLU

113 Müjgan DERİCİOĞLU
114
115
116
117

Hüseyin ACAR
Mehmet BAGÇECİK
Mehmet ÖZCAN
Doç.Dr. Hüseyin KORKUT

118 Ali GÖK
119 Günay MÜDERRİSOĞLU
120 Prof.Dr.Rasih DEMİRCİ
121 Prof.Dr. Metin SÖZEN
122 Rıdvan BAYSAL

B.M.Niifus Fonu Eğt.Prog.Sorumlusu
Atatürk Bulvarı 197 K.Dere, ANKARA
UNICEF Türkiye Temsilcisi
İran Cad. Kavaklıdere, ANKARA
UNESCO Türkiye Milli Kom.Bşk.
Göreme Sok.No:17 K.Dere, ANKARA
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri
Genel Müdürlüğü Daire Başkam
Anıt Cad. Tandoğan, ANKARA
Sütçü İmam Üniv. Eğt.Öğr.Plan. Böl.
Öğretim Üyesi K.MARAŞ
Veta Anadolu Lisesi Müdürü, İST.
Vukale Cad. Banu Apt.No:32/5
Bostancı, İSTANBUL
K.T.Üniv. Giresun Eğitim Fak. Dekanı,
GİRESUN
Bakanlık Müşaviri
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Evrensel Kardeşlik ve Bilgelik Dem.
D.Tepe, ANKARA
H.Ü.Çocuk Sağ.ve Eğt.Bl.Öğr.Üyesi
T.T. Kumlu Başkanlığı Daire Başkanı
T.T. Kumlu Başkanlığı Daire Başkanı
T.T. Kumlu Başkanlığı Daire Başkanı
T.T. Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı
T.T. Kumlu Başkanlığı Daire Başkanı
A.Ü. İlahiyat Fak. Öğr.Üyesi
A.Ü. İlahiyat Fak. Öğr.Üyesi
Or-An Tıp Merkezi Üstü Kat:2 No:6
Or-An, ANKARA
Turan Emeksiz Sok. No:7/l Kentsitesi
B Blok G.O.Paşa, ANKARA
Personel Genel Müdür Yardımcısı
Personel Gen.Md.lüğü Mev. Dai.Başk.
Personel Genel Müdürlüğü Şube Müd.
Üniversiteler Arası Kurul Gen.Sekreteri
Bilkent, ANKARA
Kanuni Lisesi Müdürü ANKARA
Dr. Baha Müderrisoğlu Eliyle Nas Oteli
Karşısı KARAMAN
G.Ü. Tekn.Eğt.Fak.Dekanı
TEVDAK Üyesi İSTANBUL
Yenice Mah. Bozdoğan/AYDIN
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123 Prof.Dr. Turan YAZGAN
124 Yard.Doç.Dr. İrfan ERDOĞAN
125 Doç.Dr. Ülker AKKUTAY
126 Fahrettin BOZDOĞAN
127 Dündar UÇAR
128

Şükriye COŞKUN

129 Gürbüz KARABULUT
130 Musa ALTAŞ
131 Dursun ÖNAL
132
133
134
135
136
137

Gürşen KAFKAS
Mehmet AYAN
Nezir KAHRAMAN
Prof.Dr. Şerif Ali TEKAl. AN
Celal URAL
Mürüvvet Avni ÖZKAN

138

Prof.Dr. Hikmet SAVCI

139 Rafet ANGIN
140 Necmettin KARAKUŞ
141

Tahsin DOĞAN

142
143
144
145
146

Mehmet BAŞHAN
Şahabettin ELÇİ
Mustafa GÜL
Alaattin KORKMAZ
Saadet BERNA

147 Osman AKKUŞAK
148 Prof.Dr. İsmail BİRCAN
149
150
151
152
153
154
155

İbrahim KÖSEOĞLU
Abdulkadir KOCAOGLU
Zeki SARIHAN
Yüksel UZUN
Hanefi DİLMAÇ
Mustafa DEMİRKAN
İsmail AĞAR

İ.Ü.İktisat Fak.Öğr.Üyesi İSTANBUL
İ.Ü. Edeb. Fak. Öğr.Üyesi İSTANBUL
G.Ü.Tekn.Eğt.Fak.Eğt.Bil.Böl.Bşk.
ANKARA
Zafer Yayınlan Yerebatan Cd. 45/2
Cağaloğlu, İSTANBUL
Özel Boğaziçi Lisesi Maslak,
İSTANBUL
Beylerbeyi Lisesi Öğretmeni
Üsküdar, İSTANBUL
Tekirdağ Çorlu Milli Eğitim Müdürü
Kadıköy Zühtüpaşa Pans.İlko.Md. İST.
Mrk.Sürücü Kursu veM.T.S.K. Dem.
Bşk., KOCAELİ
Çapa Ortaokulu Md. Şehremini, İST.
Kastamonu Milli Eğitim Müdürü
Balıkesir Milli Eğiüm Müdüriı
YÖK Üyesi Beytepe, ANKARA
Emekli Tefüş Kurulu Başkanı
Türkiye Okulöncesi Eğitimini Gel.Dem.
8. Cad.Başı 57.Sk.No.Tl Emek, ANK.
M.Ü. Atatürk Eğt.Fak.Dekanı,
İSTANBUL
Emekli Öğretmen, İSTANBUL
Tekn.Öğretmenler Demeği Başkam
Menekşe So.6/11 Kızılay, ANKARA
Ankara Belediyesi Eğt.Dairesi Başkam
Ataç Sok.No:43 Kızılay, ANKARA
Milli Eğitim Vakfı Başkam
A.Ü. Ziraat Fak.Öğr.Üyesi
YÖK Personel Dairesi Başkam
Başbakanlık Müşaviri
Emekli Başöğretmen, Paris Cad.Şimşek
Sok. 15/2 Kavaklıdere, ANKARA
Ortadoğu Gazetesi İSTANBUL
İş ve İşçi Bulma Kurumu Gn.Md.Yrd.
Bakanlıklar, ANKARA
Alanya İlçe Milli Eğiüm Müdürü
Demokrat Eğiümciler Sendikası ANK.
Öğretmen Dünyası Derg.Yazı İşl.Müd.
Artvin Milli Eğiüm Müdürü
İlköğr.Müfetüşleri Kumlu Bşk.KONYA
Ankara Milli Eğitim Müdür Yard.
İlksan Kayyum Heyeti Başkam
Kurtuluş, ANKARA
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156 Av. Ferhan ÇELİK
157
158
159
160
161

Aygören DİRİM
E.Ünal KARABIYIK
Feyzi HALICI
Ş.Şemsettin ÇAKIR
Ömer ALTINTAŞ

16? Ebrize ÇELTİKÇİ
163 Gülay ÇIKRIK
164
165
166
167

Doç.Dr. Togay GEDİKOGLU
Ahmet PINAR
Seyhan AYDINLIGİL
Erdal ÇALI

168 Mehmet YILDIRIM
169 Ahmet FİDAN
170 Nedim NAMDAR
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Ülkü ÖZBEK
Süleyman Sim CAN
Ahmet SARAÇ
Asım ÖZDEMİR
Budak KİRZİOĞLU
Orhan POYRAZ
Şeref RAMAZANOĞLU
Hüseyin ÖZDEMİR
Yılmaz KARADENİZ
Osman ÇOLAK
İ.Necmettin BAŞARAN
Hüseyin SARI
Nesrin ÇAĞLAR
Seher ÜMİT AVCI
Mustafa KIVRAK
Servet DEVEBACAK
İsmail ÇETİN
Şaban DEDE

189 Cumah DEMİRTAŞ
190 Asım SEPETÇİ

Uzman Ünite Dergileri Birliği Başkanı
İSTANBUL
Yayıncılar Birliği Başkanı İSTANBUL
Üner Yayınlan Sahibi ANKARA
Halıcı Bilgisayar Atatürk Bulvan ANK.
Bitlis Milli Eğitim Müdürü
Türk.îşit.Eng.Der.San.Eğt.Kültür Başk.
Haseki, İSTANBUL
İstanbul Özel Yeni Yıldız İlko.Müd.
M.E.B. Okulöncesi GnMd.lüğü
Genel Müdür Yardımcısı
G.Ü.Fen-Edeb.Fak.Eğt.Bl.Böl.Bşk.
Eğitim Araçlan Merkezi Müdürü İST.
B.M.UNDP Temsilcisi ANKARA
Eğit-İş Sendikası Genel Sekreteri
Konur So.35/5 Kızılay, ANKARA
Türk Eğt.Sen.Gen.Sekr.Kubilay
So.45/7 Maltepe, ANKARA '
Eğit-Bir Sen.Gen.Sekr.Yard.
Ş.Adem Yavuz Sk.9/17 ANKARA
Dem.Eğt.Sen.Gen.Sekr.
G.M.K. Bul.54/6 Maltepe, ANKARA
Ankara Zübeyde Hanım Kız Ms.L.Öğrt.
7. Akşam San. Okulu Müdürü
Merk.İ.H.L.ve A.İ.H.O-Müdıirü ANK.
İmrahor E.M.Lisesi Müdürü
Bakanlık Müfettişi
Çırk.ve Yay.Eğt.Gen.Md.Yard.
Din Öğr.Gen.Md.lüğü Gn.Md.Yard.
Erk.Tek.Öğr.Gen.Md.Yard.
Ticaret Turizm Öğr.Genel Md.Yard.
Ortaöğr.Genel Md.Yardıması ANKARA
Bilgisayar Hizm.Gen.Md.Yard. ANK.
Bakanlık Müfettişi
Ank.Y.mah.Anad.K.M.L. Ço.Gel.Öğrt.
Ankara Özel Atılım Anaokulu Müdürü
Altındağ Telsizler İlkokulu Md.ANK.
Ank.M.E.Md.lüğü Şb.Müdürü
Yat.ve Tes.Dai.Bşk.hğı İnş.Müh.ANK.
Ö.Eğt.R.ve Dan.Hiz.Gn.Md.lüğü
Daire Başkanı
Yaygın Eğitim Enst.Öğretmeni
Okulöncesi Eğt.Gn.Md.lüğü Dai.Bşk.
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191 Süheyla AKPINAR
192 Yusuf Ziya ÖZCAN
193 Süleyman DOĞDU
194 Betinur AYAN
195 Ali DURMUŞ
196 A.Tahir SARAL
197 Nilüfer YILDIR
198 İsmet YILMAZ
*199 Prof.Dr. Akın İLKİN
200 Bnb.Ayhan DOĞANLI
201

M.Nuri ATALAY

202

Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA

203
204
205
206
207
208
209
210
211

Ender CİNER
İlhan DÜLGER
Prof.Dr. Taciser ONUK
Faruk ÖZTİMUR
Mahir YEĞMEN
Afif SEVİNÇ
Mustafa AKSOY
Muzaffer YAŞAR
Doç.Dr.Esergül BALCI BUCAK

Bakanlık Müfettişi
Bakanlık Müfettişi
Eğt.Araç.ve Don.Dai.Bşk.lığı Şb.Md.
Kız Tekn.Öğr.Gen.Md.lüğü Eğt.Uzmanı
İlköğr.Gn.Md.lüğü Dai.Bşk.lığı Şb.Md.
Başbakanlık Devlet Personel Bşk.lığı
Şube Müdürü
Kız Tek.Öğ.Gn.Md.lüğü Şb.Müdürü
Erzincan Milli Eğitim Müdürü
İ.Ü. iktisat Fak. Öğr.Üyesi İSTANBUL
Hava Harp Okulu Kısım Amirliği
Öğretmeni İSTANBUL
Ank.M.E.Md.lüğü İlk.Öğr.Müfettişler
Kurulu Başkanı
Galatasaray Vakfı Başkam ve
Üniversitesi Rektörü İSTANBUL
Farabi Sk.17/1 K.Dere, ANKARA
Devlet Planlama Teşkilatı ANKARA
G.Ü.Mes.Eğt.Fak.Dekan Yard.ANK.
Yaşama Sevinci Dem.Bşk. İSTANBUL
İstanbul Lisesi Müdürü
A.Ü.Veteriner Fak.Em.Öğr.Üyesi ANK.
Eğt.Sen.Gn.Eğt.Sekreteri ANKARA
Özel Yeni Yıldız Eğt.Kur.Gn.Müdürü
H.Ü. Diş Hek.Fak.Öğr.Üyesi ANKARA

D - MÜŞAHİTLER (Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarından)
1 Alek TACİYEF
Taşkent Vilayeti Eğiüm Müdürü
ÖZBEKİSTAN
2
Altay BORUBAEV
Kırgızistan Cumhuriyeti Halka Bilim
Eğitim Bakanı, KIRGIZİSTAN
3 Prof.Dr. Bahtiyar NAZARAF
Ali ve Orta Mahsus Talim Veziri
l.Yard., ÖZBEKİSTAN
4
İlyas KESENDEEV
Kırgızistan Cumh.Teknik Eğt.Bakanı
Bişkek, KIRGIZİSTAN
5 Ali Müslimov MÜSLİMOVİÇ
Kızılorda Vilayeti Eğitim Müdürü
Dom Sovetov-Kmlorda,KAZAKİSTAN
6 Eleğusin Sağmdıkov
Eğitim Bakan Yarduncısı
NAGURIZBAYEVİÇ
Cambul Sk.Ap.2
Almaü, KAZAKİSTAN
7
Prof.Dr. Çelil NAHİYEV
Bakü Üniv.Öğ.Gö.Bakü,
AZERBEYCAN
8 Prof.Dr. Feridun CELİLOV
Ali ve Orta İht.Na.Bakü,
AZERBEYCAN
9 Bahtiyar NAZAROL
Özbekistan Yukarı Eğt.Bakan Yrd.
10 Alibev TACİEV
Özbekistan Taşkent Vilayet Maarif Md.

355
11

Aıezmedof İSA

12

Goç Karof POYLU

13

Vladimir Daniloviç DANİLOV

14

Georgi Sidoroviç SIDOROV

15

Sadriev Gadenan GİLMİEVİÇ

16 ' İbrahim DAVULCU
17 Dr. Mustafa ÇETİN
18 Mahmut TOPÇU
19 Bondavi S.HACİEV
20

H.Ahmet B.GAZİAHMEDOV

21
22
23
24
25

Gardanov Rıfkat TİMIRBAEVİÇ
Mikail BİRUKOV
Mikail MİRZA
Prof.Dr. Vasıl GABDULLOVİÇ
Garifullin Soydaş FATHÎYAVİC

Aşkaabat Milli Eğitim Müdürü,
TÜRKMENİSTAN
Bilim Bakanlığı Ortaöğretim Gn.Md.
Aşkaabat, TÜRKMENİSTAN
Çuvaş Cumh.Eğitim Bakam
Çebuksan, ÇUVAŞ CUMHURİYETİ
Çuvaş Pedagoji Enstitüsü Rektörü
Çebuksan, ÇUVAŞ CUMHURİYETİ
Tataristan Eğt.Bak.Bakan Yardımcısı
Kazan, TATARİSTAN
K.K.T.C. T.T.Kurul Üyesi
K.K.T.C. T.T.Kurul Üyesi
K.K.T.C. İlköğr.Dai.Eğt.Öğr. Uzm.
Dağıstan Eğiüm Bakam
Mohaçkale, DAĞISTAN
Pedagoji Lisesi Müdürü
Derbent, DAĞISTAN
Başkordostan Halk Eğitim Bakam
Başkordostan Halk Eğiüm Bakan Yard.
Okul Müdürü Bakü, AZERBAYCAN
Tataristan Eğitim Bakanı
Eğiümci, TATARİSTAN

