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SUNUŞ
Kalkınmanın, çağdaşlaşmanın ve dışa açılmanın esasını
oluşturan eğitimin, en önemli işlevlerinden birisi nitelikli insan gücü
yetiştirmektir.
Çağdaş, evrensel, ulusal kültür birikimine sahip; düşünme,
algılama ve sorun çözme yeteneğj gelişmiş, ülke gerçeklerini bilen;
lâik ve dem okratik rejime karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip,
özgür ve güvenli nesiller geleceğimizin güvencesi olacaktır.
Belirlenen nitelikteki insanı yetiştirmek, yüce Atatürk'ün de
en büyük hedefidir. Büyük Önderimiz, Kurtuluş Savaşının en zorlu
ve bunalımlı günlerinde, bir yandan Cumhuriyeti kurma çalışmaları
yaparken, öte yandan Millî Eğitim Sistemimizin esaslarını belirle
me çalışmalarına yönelmiştir. Bu amaçla toplanan heyet-i İlmiyeler
ve şûralar, Türk Millî Eğitim politikasını belirleyip geliştirmede
önemli katkılar sağlamıştır.
Ülkemiz, nüfusu bakımından dünyanın 15. sırasında yer
almakta olup, tarım toplumundan hızla sanayi ve hizmet toplumuna geçme çabası içindedir. Bunun gerçekleşebilmesi; bireylerin
eğitiminde, üretim için eğitim ilkesinden hareketle, iş alanlarının
gereksinimi olan bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıracak bir eğitim -öğretim ortamının oluşturulması ile mümkündür.
Cumhuriyetle birlikte örgün eğitime dayalı, yeni bir yapıda
ele alınan m eslekî ve teknik eğitim, ulusai ve uluslar arası değiş
meler ve gelişmelere, kalkınma plânları, hükümet programları ve
şûra çalışmalarında belirlenen hedeflere paralel olarak sürekli de
ğişim içinde olmuştur.
Meslekî ve teknik eğitimin istihdam hedefi olan iş hayatı ile
iş birliğine önem verilmiş, 1986 yılına kadar belli meslek alanların
da; okul-sektör anlaşmalarıyla sürdürülen bu iş birliği, 3308 Sayılı
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu ile yasallaştırılarak tüm meslek
alanları kapsama alınmıştır.
Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının kapasitesini genişlete
rek daha çok kişinin eğitimine cevap verebilmesi amacıyla, 24 sa
at, 365 gün eğitim-öğretim yapması için, (TAM GÜN, TAM YIL)
uygulamasına geçilmiştir.
V

1994-¡»¿5 ogreum ymnaa Okul Dışı Bitirme Sınavlarının
kaldırılm asıyla birlikte, Açık Öğretim Lisesi bünyesinde "Meslekî
Açık Öğretim" uygulam asına başlanmıştır.
Bütün bu gelişm elere karşılık, kalkınma döneminden bugü
ne kadar, meslekî ve teknik eğitimde, kalkınma plânı stratejilerinde
yer alan hedeflere ulaşılamamıştır.
Bilim ve teknolojideki çok hızlı gelişme ve değişmeler, bilgi
nin hızlı tüketimi, yaşadığımız teknoloji çağı ile birlikte günümüzde
yaşanan; globalleşme ve entegrasyon sürecinin yarattığı gerek
sinmeler, ülkelerin eğitim sistemlerini sorgulamalarını ve yeniden
yapılandırılm alarını zorunlu hâle getirmiştir.
Bu kapsamda, Bakanlığımız, 1997-1998 öğretim yılında
4306 sayılı Yasa ile sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygu
lamasını başlatmıştır.
Sözü edilen süreçte ikinci adım olarak da "Meslekî ve Tek
nik Eğitimin" orta öğretim sistemi bütünlüğü içerisinde yeniden ya
pılanmasını hedefleyen, 16. Millî Eğitim Şûrasını toplamıştır.
'16. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulunda alınan kararlar, Millî
Eğitimim iz ve özellikle meslekî ve teknik eğitim için bir dönüm
noktası niteliğindedir. Bu kararların uygulanması Türk toplumunun;
sürekli öğrenen, kendini yenileyen ve değişen koşullara uyumlu
bilgi ve beceri kazanabilen bir yapıya kavuşturulmasında büyük
etken olacaktır.
Millî Eğitimimizin geleceği için yapılan “ 16. Millî Eğitim Şû
rası” nın, amacına uygun olarak düzenlenmesinde görev alanlara,
değerli görüşleri ve deneyimleri ile katkıda bulunan bilim adam ları
na, alan uzmanlarına, eğitimcilere, kamu ve özel kurum ve kuru
luşların seçkin temsilcilerine, siyasetçilere, işçi, işveren ve sivil
toplum örgütlerine, geniş bir kamuoyu yaratarak, konuların her
boyutuyla tartışılmasına, sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olan
basın ve yayın kuruluşlarına şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla.

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı
VI

İLİM VE FEN NEREDE İSE
ORADAN ALACAĞIZ VE HER
FERD-İ MİLLETİN KAFASINA
KOYACAĞIZ.

M.Kemal Atatürk
vıı

Maddî zenginlik bir ülkenin insanlarına bu
maksatla verilmiş bulunan eğitimle çok yakından ilgilidir.
Beceri dediğimiz olay, hüner dediğimiz olay, marifet
dediğimiz olay ve zanaat dediğimiz olay işte odur... ”

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
- ' 26 Şubat 1999 günü yaptığı 16- Millî Eğitim Şûrası kapanış konuşmasından alınmıştır.

IX

Dünyamızda ve ülkemizde; yeni pazarların
oluşması, rekabet kurallarının değişmesi, kaliteli mal ve
hizmet üretiminin en önemli faktörü olan nitelikli insan
gücünün yetiştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya
çıkarmış ve bu düşünce orta öğretimde meslekî ve teknik
eğitimin ağırlık kazanmasına yol açmıştır... ”n
Hikmet ÇETİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

n 22 Şubat 1999 günü yaptığı 16.Millî Eğitim^Şûrası açıüş konuşmasından alınmıştır.

XI

“...Lâik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bu güne
kadar güçlenerek yaşamasında da Atatürk’ün gençliğe verdiği
önemin çok büyük bir rolü var. Çocukların ve gençlerin
gönüllerinde ve bilinçlerinde Atatürk yaşadıkça Türkiye
Cumhuriyeti Devleti de yaşayacaktır.”1’1

Bülent ECEVİT
Başbakan

[*]19 Mayıs 1999 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yetiştirme Yurtlarındaki
gençleri kabulünde yaptığı konuşmadan alınmıştır.
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Ülkemiz, sadece alan veya kendisine verilen rolü
oynayan ülke olma yerine, üreten ve satan, başkalarına rol
veren ülke olmak zorundadır. Bu nedenle, çağdaşlık ve
bilimsellik demek olan Atatürkçü düşünce sistemi doğrultu
sunda, eğitim sistemimizi geliştirmek ve niteliğini çağdaş
standartların üzerine çıkarmak zorundayız... “[ !

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

22 Şubat 1999 günü yaptığı 16. Millî Eğitim Şûrası açılış konuşmasından alınmıştır.
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İlke olarak, bireyin öğretim kanalları sınırsız açık tutulm alı
dır. Bu açıdan bakıldığında meslek eğitimi belli bir yere getirildik
ten sonra devamlı iş bulma süreci başlatılmalı, bu okullardan me
zun olan çocukların iş sahibi olmaları için güçlü bir rekabet orta
mında üretici, araştırıcı, girişimci sektörlerin ihtiyacına cevap vere
bilecek nitelikte eğitim almış bireyler yetiştirdiğim izde bu çocukla
rımızın iş bulmaları kolaylaşacaktır. n

Bener ÇORDAN
Müsteşar

METEF98 Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı Dergisinde yayımlanan yazısından alınmıştır.
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... Meslekî ve Teknik Eğitim Sistemimiz içinde
yetiştireceğimiz bireylerin yalnız millî sınırlar içinde
değil, evrensel düzeyde de geçerli olacak nitelik taşıması
gerekmektedir... “["
Orhan ÖZALP
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V.

22 Şubat 1999 günü yaptığı 16. Millî Eğitim Şûrası açılış konuşmasından alınmıştır.
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“Kalitenin; her türlü mal ve hizmet üretimine yansıtıl
ması ve ülkemiz genelindeki her türlü üretim unsuruna dam
gasını vurması; sürekli, kapsamlı, gelişen ve değişen ihtiyaç
lara cevap verebilen kaliteli bir eğitim sistemiyle mümkün
olabilecektir.”1*1

Haşim AYAOKUR
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Şûra Genel Sekreteri
Ekim 1998 tarih ve 247 sayılı Çağdaş Eğitim Dergisinden alınmıştır.
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AÇILIŞ
KONUŞMALARI

SUNUCU - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım,
Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanlarım, Değerli Konuklar;
Bakanlığımız, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim doğrultusunda,
eğitim sistemimizin bütünlüğü İçinde, m eslekî ve teknik eğitimin
ülkemizin ihtiyaçlarına paralel olarak yeniden ele alınması, gelişti
rilmesi amacıyla düzenlenen 16. Millî Eğitim Şûrasının açılış töre
nine hoş geldiniz.
Sizleri, Başöğretmen Atatürk, ebediyete İntikal etmiş değerli
eğitim cilerim iz ve tüm şehitlerimizin manevî huzurunda saygı du
ruşuna davet ediyorum. Ardından, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencileri İstiklâl Marşımızı seslendirecekler.
(Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu).
Değerli konuklar, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğ
rencileri, öğretmenleri İlknur ÖZAL yönetiminde, sırasıyla A tatürk
çüyüz ve Onuncu Yıl Marşlarını seslendirecekler. Hep birlikte dinli
yoruz.
(Atatürkçüyüz ve Onuncu Yıl Marşları dinlendi).
Şimdi, Bakanlığımızca hazırlanan, “Cumhuriyetle Yaşıt

Bir Düş” adlı sinevizyon gösterisini sunuyoruz.
(Sinevizyon gösterisi takdim edildi).

2

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Cumhurbaşkanım, Yüce Önderimiz Atatürk'ün direktifleri
doğrultusunda, onun manevî mirası olan ilim ve aklın aydınlattığı yolda,
ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma hedefinin yakalan
ması, ancak çağdaş eğitim yapılmasıyla mümkündür.
Bu bağlamda, 1997 yılında çıkarılan yasa ile, zorunlu eğitim, beş
yıldan, kesintisiz sekiz yıla çıkarılarak yeni bir reform başlatılmıştır. Aynı
yasayla eş anlamlı olarak, eğitimde çağı yakalama 2000 projesinin uy
gulamaya konulması hayata geçirilmiştir. Bu projeyle öngörülen hedef
lerden biri de, orta öğretim sisteminin meslekî ve teknik ağırlıklı olarak
yapılanmasıdır. Bu amaçla, düzenlediğimiz 16. Millî Eğitim Şûrası hazır
lıkları, 1998 yılı Ağustos ayında başlamıştır. 22 Şubat günü başlanan 16.
Millî Eğitim Şûrası çalışmalarına, zât-ı âlinizin Filipinler seyahati nede
niyle katılamamıştınız. Bugün, kapanışta, şûramızı onurlandırdınız. Size
teşekkür ediyorum efendim.
Şûrada, bugüne kadar, meslekî ve teknik eğitimin, orta öğretim
sistemi içinde ağırlıklı olarak yapılandırılması, okul ve işletmelerde mes
lek eğitimi ve istihdam, meslekî ve teknik eğitim alanında öğretmen ve
yönetici yetiştirme, meslekî ve teknik eğitimde finansman konuları ele
alınmış, bu konuda kurulun dört komisyonunun ön hazırlık dokümanla
rındaki görüşler de göz önüne alınarak hazırladığı raporlar müzakere
edilmiş, önergeler gündeme konulmuş ve sonuçta komisyon raporları,
Genel Kurulda tartışılmış, çalışmalarımıza ışık tutacak çok önemli ka
rarlar alınmıştır.
16. Millî Eğitim Şûrası çalışmalarının, istişare niteliğinde
olan, Türk Millî Eğitiminin en büyük danışma kurulu olan bu şûrada alı
nan kararların, orta öğretimde reform niteliğinde yasalara öncülük etme
sini diliyoruz.
Sayın konuklar, değerli üyeler, eğitime gönül veren, eğitim sefer
berliğine öncülük eden, eğitime tahminlerin ötesinde önemli katkılar
sağlayan, zamanının en büyük kısmını eğitim konularının görüşülmesin
de, konuşulmasında, karara bağlanmasında geçiren, temel atma ve
hizmete açma törenlerine, okulların açılış törenlerine katılan, bu çalış
malarıyla bizlere heyecan veren ve güç katan, şu anda aramızda bulun
makla bizleri onurlandıran, kendilerine şükran duyduğumuz Sayın Cum
hurbaşkanımızdan, konuşmalarını yapmak üzere mikrofona teşriflerini
saygıyla arz ediyorum.(*]
n Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in, Şûra açılışında yurt dışında
olması nedeniyle Şûra Genel Kurulunun kapanışında Sayın Bakanımız Metin
BOSTANCIOĞLU’nun yapmış olduğu takdim konuşması.
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Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Sayın Başkan 16.Millî Eğitim Şûrasının Değerli Üyeleri,
Değerli Misafirler;
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selâmlıyorum.
Millî eğitim şûraları, Türk Millî Eğitimi için, her zaman bir il
ham kaynağı, millî eğitim politikalarımızı yeniden düzenlemede,
ayarlam ada, zamana uydurmada ve çağdaş bir şekilde tutmakta
her zaman çok yararlı olmuştur. Değerli eğitim cilerim iz hep gönül
den katkıda bulunmuşlar, her zaman örnek davranmışlardır. Bu
toplantılara, hep çok hazırlıklı ve hep hevesle katılmışlardır. Dü
şüncelerini, hür ve serbest fikir ortamında söylemişlerdir.
16.
Millî Eğitim Şûrasının da bunlardan biri olduğunu gör
mekten fevkalâde mutluyum. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi,
5

açılışında devlet görevi dolayısıyla aranızda bulunamadım; ama,
mutlaka, kapanışta sîzleri selâm lamak istedim.
Eğitim, bugün, dünyanın her ülkesinin tartıştığı konudur.
Dünya neyi tartışıyor? Bir yeni çağa giriliyor, bu çağın insanı nasıl
olm alıdır ve bu çağın insanı nasıl yetiştirilm elidir? Tabiî ki, bu ça
ğın toplum u nasıl olmalıdır? Bunları istikâm etlendirecek olan eği
timdir. Ne ekerseniz onu biçersiniz ve dünyanın en gelişmiş, en
uygar ülkeleri, kendi geleceklerini şekillendirm ede böylesine derin
düşüncelerin ve tartışmaların içinde bulunm aktadırlar. Aslında,
kendi kendisini daima gözden geçirmek, ama, şüpheye düşmeden,
kendi geleceğinden şüpheye düşmeden, kendi geleceğine inanç
içinde, yarınları bugünlerden daha iyi yapm ak gayretleri, bir toplu
mun dinam ik gücünü teşkil eder. Bir toplum, eğer, güncel hadisele
rin altında, onun ağırlığı altında ezilmiş, yorulmuş, bıkmış, gelece
ğine olan ümidini yitirmiş, hatta yarını düşünecek kadar gücünü
kendisinde bulamamış hâle gelmişse, tabiî ki o toplumların gele
cek iddiası olmayacaktır.
Daha iyi gelecek kendiliğinden olmaz, daha iyi gelecek, ya
parsanız olur. Gayretler, daha iyi Türkiye'yi yapma istikam etinde
dir. Daha iyi Türkiye, evvelâ gönüllerde ve zihinlerde yapılacaktır.
Daha iyi Türkiye'yi, bugünkü Türkiye'nin insanları düşünecek taşı
nacak ve ona göre bugünün çocuklarını ve gençlerini o istikam et
lere sevk edeceklerdir. İşte, Türk eğitim sisteminin en önemli işi
budur.
Tabiî ki, Türk eğitim sistemi, Türk vatandaşını yetiştirecektir.
Bundan vazgeçem ez. Türk vatandaşını yetiştirirken, Türk toplu
mlunun bir ferdi olarak, bu toplumun uygar bir toplum olduğunu,
geçm işine sahip olduğunu, geleceğine sahip olduğunu ve kişiliğine
sahip olduğunu mutlaka çocukların zihnine ve gönlüne işleyecektir.
Dünya ne kadar gelişirse gelişsin, sınırlar ne kadar itibarını, değe
rini kaybederse kaybetsin, dünya ne kadar küçülürse küçülsün,
insanlar ne kadar birbirine yaklaşırsa yaklaşsın, hatta dünya ne
kadar bir insanlık camiasına yaklaşırsa yaklaşsın, yine bir millet
fikri olacaktır, bir milletin ferdi olma fikri kaybolmayacaktır. Bir mil
letin ferdi olma fikri, mutlaka eğitimini vermesi lâzım gelen birinci
hedeftir.
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Eğitim, gayet tabiî ki, bizim sistemimizde, çocuklarımızı
m eslek eğitimi noktasına gelmeden önce, bu istikamette genel
kültür vererek, kimlik vererek geçmiş ve gelecek hakkındaki bilgile
ri vererek, istikametleri vererek geliştirmiş olacaktır.
Bizim eğitimimiz, eğitim sistemimiz, millî eğitim sistemidir;
yani, eğitim sisteminden ibaret değildir, millî eğitim sistemidir. Bizi
millet olarak ayakta tutan eğitim kelimesinin başındaki millî kelime
sidir. Yani, biz, bir büyük milletin çocukları olarak, geçmişte ecdâdımızın bize devrettiği emanetleri ki, bu emanetler bayraktır, va
tandır ve bize devredilen emanetlerin bizden sonraki nesillere dev
ri taahhüdüdür ve bunun ebediyete kadar varlığının taahhüdüdür;
onları evvelâ çocuklarımıza öğretiriz, millîlik odur.
Netice itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, demokrat,
lâik bir hukuk devleti olduğu, ülkesiyle, milletiyle bölünm ez bütün
lüğü, bugünkü Türk milletinin çocuklarının vatandaşlık görevlerinin
çerçevelerini oluşturur. Bunlar verilmiş olarak, ondan sonraki ka
dem elere hazırlık için çocuklarımız eğitim sistem im izde gerekli
aşam alara geleceklerdir. İşin bu bölümü evrensel değildir, işin bu
bölümü millîdir. Yalnız, bu bölümün, bundan sonra gelen kısmı,
birtakım evrensel değerleri de öğrenme, onlara sahip çıkma olabi
lir.
Evrensel değerler ile millî değerler çatışmaz, birbirini ta
mamlar. Hiç kimseye millî değerlerinden dolayı evrensel kriterler
soru açmaz. Yalnız, bunları iyi bağdaştırabilmek lâzımdır. Bugün
kü dünya, hem evrensel değerlere, hem millî değerlere sahip ol
mayı gerektirir.
Yine eğitimimiz, başlangıçta, sınırlarının değeri azalmış bir
dünyada, insanların daha çok birbirine yaklaştığı bir dünyada, be
raber yaşam aya doğru yönelinen bir dünyada, bizim çocuklarım ı
zın başka toplumların insanlarıyla bir arada yaşayabilecek, evvelâ
anlayışa, daha sonra tavır ve harekete, daha sonra da bilgiye sa
hip olmasını gerektiriyor. Evvelâ oturup kalkabilecek bir durumda
olmalarını gerektiriyor. Bu da yine, eğitimin genel niteliklerinden,
önemli niteliklerinden birisidir.
Bu saydığım hususların mutlaka yerine getirilmesi ve hiçbir
şarta bağlı olmaksızın yerine getirilmesi gereklidir. Meselenin diğer
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bir yönüne bakm ak istiyorum. Tabiî ki, bir ülkenin en önemli m e
selelerinden birisi, en önemli sorunlarından birisi, huzur içinde ya
şamaktır; birlik, beraberlik, dirlik içinde yaşamaktır. Demokratik
kurallarla sağlanm ış bir huzur. Böyle bir huzurun temin edilm esin
de, kişinin çok önemli rolü vardır. Kişi, böyle bir huzurun tesisine
yardımcı olabilm elidir. Yani, eğer dem okratik kurallara kişi kendisi
uyarsa, bu huzur çok kolaylıkla tesis edilmiş olacaktır. Yani, bir
ülkenin insanlarının, nizam sever, kanun sever olması, özgür ol
mamaları m anasına gelmez ve bir ülkenin insanlarının, tabiî ki hak
aramaları, haklarını aramaları, ama haklarını haklı yollardan gide
rek aramaları, haklı kalmaları ve daima barışçılığı muhafaza et
meleri en önemli şartlardan birisidir. Bunlar, okutularak mı kazanı
lır, yoksa bir toplum bunları çocuklarına okulda mı verir, okulun
dışında mı verir, yoksa okulda ve okulun dışında beraber mi verir?
Hür ve'serbest bir toplum, bunları çocuklarına vermiş olmalı, fertle
rine verm iş olmalıdır; rahat bir toplum, iyi yaşayan bir toplum ve
mutlu bir toplum, aradığım ız odur.
M anevî zenginlikler dediğimiz, moral zenginlikler dediğim iz
zenginliklerin, bana göre kaçınılmaz olduğunu bir defa daha vur
gulanmalıyım. Eğer, m anevî ve moral zenginlikler yoksa, maddî
zenginlikleri elde etmek imkânı yoktur. Bu, eğitimin birinci bölüm ü
dür. Şimdi, bir topluma ikinci lâzım olan şey, maddî zenginliktir.
Maddî zenginliği, insanlar, bir yerden miras olarak almazlar. Maddî
zenginliği insanlar kendileri çıkarırlar ve işte bu kalkınma dediğimiz
oiayın kendisidir. Maddî zenginlik, bir ülkenin insanlarına, bu m ak
satla verilmiş bulunan eğitimle çok yakından ilgilidir, beceri dedi
ğim iz olay, hüner dediğim iz olay, marifet dediğim iz olay ve zenaat
dediğim iz olay işte odur.
Geçmişte, bizim toplumumuz, bunu çeşitli yollardan almış.
Daha çok, işte her zaman kutlarız, ahilik sisteminde, lonca siste
minde bunlar öğrenilerek gelinirdi. Eğer, onların ahilik sistemindeki
merasimlere, törenlere falan bakarsanız, bunun kolay öğrenilm e
diği, ne kadar zor olduğu, ne kadar çok dikkat istediği görülür. Öy
leyse, sadece bilgi değil, aynı zamanda bir disiplinin de beraberin
de verilmesi lâzım gelir.
Bizim eğitim sistemimizde, okuma, daha çok bir diploma
alma istikametine yönelmiştir. Diploma, bir istihdam sağlayabiliyor
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ve bu istihdam daha çok devlette. Devletteki istihdam, tabiî parlak
bir işti. Çünkü, devlet belki çok müreffeh bir hayat sağlamıyordu.
Ama, 100 sene teminat veriyordu; yani, çotuğuna, çocuğuna, ar
kada kalanlara, emeklilik garantisi içerisinde baktığınız zaman,
100 seneye yaklaşan bir teminat veriyordu. Onun içindir ki, okuma
hevesi, daha çok bir meslek edinelim, bir hüner edinelimden çok,
bir diploma alalım, bir şahadetname alalım, şahadetname saye
sinde... Zaten başka istihdam yeri de yok. Yani, oğlum okusun di
yen benim vatandaşım, daha çok bilgi sahibi olsun, aydınlansın,
vesaireden çok, kendini hayatın çekilmez ağırlığından bir parça
kurtarsın, birazcık daha iyi şartlar içerisinde yaşasın; bunu, da an
cak aldığı diploma sayesinde, devlette bir iş bularak yapsın... Bu
devirler kapanmıştır.
Şimdi mesele, diploma almaktan öteye geçmiştir. Diplomalı
işsiz tabiri, aslında buradan doğabilmiştir. Şimdi, diploma yetmiyor,
diploma, “şu okulda şu kadar okum uştur”u belgelemekten ibarettir.
Şu hüner sahibidir, marifet sahibidir, şu bilgilere sahiptir; yani bir
diploma eğer bunu tevsik ediyorsa, o zaman kendi refahını kendisi
çıkarm aya istikametlenir.
Aslında, sanayileşen ülke, tecrübeli çalışanı ayırır. Türkiye,
aşağı yukarı, geçen otuz seneye yakın süredir sanayileşmeye ça
lışıyor. Nüfusunun yüzde 75'i tarımla uğraşan bir ülke için, eğer
kişi “bugünkü kazancımla bugün geçineyim ” diyor, bir lokma bir
hırkaya razı oluyorsa, daha iyi hayat şartlarına talip değilse, daha
iyi hayat şartlarını arama durumunda değilse, o toplum durgundur,
orada kalkınma falan yapamazsınız. Eğer bir toplum, daha iyi ha
yat şartlarını arama noktasında ise, gayet tabiî ki birçok problem
çıkacaktır. Ama, o toplum, önemli mesafeleri de alacaktır. İşte bu,
daha çok yükselen arzular dediğimiz arzulara sahip bir toplumdur.
Türkiye bu safhaları geçmiştir. Şimdi geldiği noktada, Türkiye sa
nayileşmeye yönelm iştir ve ihracatının yüzde 90'ı sanayi mamulü
dür. İğneden ipliğe her şeyi satın alan Türkiye, bugün, denizaltın
dan uçağa kadar her şeyi yapabilmektedir. Dün her şeyi satın al
dığı ülkelere, bugün, aldığı şeylerin hepsini satabilmektedir.
İşte, böyle bir Türkiye dünyaya açılmıştır ve Avrupa'nın 16
ülkesiyle bir gümrük birliği yapmıştır. Bu ülkelerin mallarıyla yarış
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maktadır. Gümrük duvarlarını kaldırmış, yarışm aktadır ve bu yarışı
da başarıyla yürütm ektedir.
Bundan sonra Türkiye'nin işi, bu yarışı daha hızlı sürdür
mek, hâlen geldiği 75 milyar dolar ticaret hacminden 200 milyar
dolar ticaret hacmine çıkmak, daha da yukarılara çıkmaktır.
Bugün geldiği yerde Türkiye, dünyadaki 17. büyük ekono
midir. Bunları biz söylemiyoruz, dünya rakamlarıdır bunlar. Bugün
geldiği yerde Türkiye, 10 gelişen büyük pazardan birisidir. Şimdi,
böyle
bir Türkiye'nin
çocuklarını
geleceğe
hazırlayacaktır
Türkiye'nin millî eğitim sistemi.
Bu noktaya gelinceye kadar epey dolaştım; ama, sağlam
geldim.
Nüfusu yüzde 3 artan bir ülkenin, her sene 1,5 milyon çocu
ğu okul kapılarını çalarsa, iş istiyorum diye fabrika kapılarını çalar
sa ve o ülke yüzde 5 kalkınma hızını - çok büyük, güzel bir hızdırbaşardığı takdirde ancak 400 bin kişiye iş bulabilirse, bu her sene
1 milyon 100 bin işsiz yığılmasıdır. Hiçbir şey yapamazsınız. Her
şey birbirine bağlıdır, her şey o kadar birbirine bağlıdır. Hiçbir şey
bugün bilinmeyen iş değil. Nüfusu yüzde 1,5 civarında artan bir
Türkiye, yüzde 5 kalkınmayla, okul kapısını çalan çocuğa okul da
verir, öğretmen de verir, fabrika kapısını çalan çocuğa iş de verir.
Türkiye, tabiî bu büyük meseleleri de, adım adım aşarak geliyor.
16. Millî Eğitim Şûrası çok güzel bir hedefi yeniden ortaya
koymuştur. Sekiz yıllık eğitim... Sekiz yıllık eğitim, benim konuş
mamın başında söylediğim birincisi genel bilgiler, genel kültür ve
Türk vatandaşlığı, evrensel değerler, dünyayla oturup kalkabilm e
gibi hususları bu ülkenin çocuklarına verecek. İkinci bölüm, ikinci
bölümde herkes, ondan sonraki kısmında meslek öğrenm eye git
meyecek, daha yukarı kısımlara, diploma almak için gidecek.
O diplomalarla da gelecek, iş talep edecek ve bu ülkenin sanayii
işçi arıyor. Hâlen, pek çok genç de iş arıyor. Niye; çünkü sanayinin
aradığı o gençler değil. Bu ülkenin meslek okulları var, bilhassa
Trakya bölgesinde, başka yerlerde de var, meslek okullarından
çıkan .çocuklar, daha oradan çıkmadan iş buluyorlar; ama, birçok
diğer okullardan çıkan çocuklar, klâsik okullardan çıkan çocuklar iş
bulamıyor. Istırap... İşsizlik kadar büyük bir ıstırap tasavvur edem i
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yorum. İşsizlik, en büyük haksızlıktır. Öyleyse, gelin, bu ülkenin
çocuklarına sanat, meslek, bilgi, beceri verelim.
İşte, koyduğumuz, ta İkinci Beş Yıllık Plândan beri, otuz se
nedir bu tartışılır ve hele şimdi sekiz yıllık eğitim geldiğine göre,
sekiz yıllık eğitimden sonra, ülke çocuklarının yüzde 60'ını m eslekî
ve teknik öğretime, yüzde 40'ını genel öğretime yönlendirdiğiniz
takdirde, hem üniversite kapısında, hem fabrika kapısında, hem
her yerde herkes iş de bulacak, güç de bulacak, bu kapılar açıla
caktır.
Böylesine önemli bir konuyu konuştunuz, kararlara bağladı
nız, tavsiyelere bağladınız. Bu tavsiyeler sadece hükümetlere de
ğildir, aynı zamanda toplumadır. Yani, vatandaşlarımız, çocukları
nın zanaat sahibi olması, meslek sahibi olması ve kısa dönem içe
risinde hayata atılabilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri, hem çok iyi
birer Türk vatandaşı, hem üretime katılmış Türk vatandaşları ola
rak, bu ülkenin zenginleşmesine, en kestirme yoldan, bilgili bir şe
kilde katılmış gençler olarak herhalde yetişmelerini isteyeceklerdir.
İşte, bu maksatla toplandınız, bu istikamette düşünceler
ortaya koydunuz ve bu düşünceleri memleketin hayrına saydığımı,
bu düşünceleri savunageldiğimi, bundan sonra da savunmaya de
vam edeceğimi ifade ederken, bu şûrada alınmış bulunan kararları
desteklediğim i ve Cumhurbaşkanınız olarak, bu kararları bundan
sonra görev alacak hükümetler nezdinde de destekleyeceğimi ifa
de ediyor, hepinize katkılarınızdan dolayı, başarılarınızdan dolayı
tebriklerimi, takdirlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim.
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SUNUCU
Atatürk diyor ki: “... En mühim ve feyizli vazifelerimiz,

millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer
olmak lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu, ancak bu surette
olur... "
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşka
nı Vekili Sayın Hikmet ÇETİN'i, konuşmalarını yapmak üzere
kürsüye davet ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL yurt dışında bulunduklarından
açılış konuşmasını TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı vekili Sayın Hikmet ÇETİN yap
mışlardır.
12

Hikmet ÇETİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
16.Millî
Konuklar;

Eğitim

Şûrasının

Değerli

Üyeleri,

Değerli

Ülkemizin kalkınmasında, ulusumuzun yücelmesinde
büyük payı olan ülkenin öğretmenlerini, eğitimcilerini saygıla
rımla selâmlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Onlar ki,
mezarları en uzak dağ köylerinde bulunan, onlar ki ülke için
şehit olan, onlar ki en zor koşullarda insanı insan yapan de
ğerleri bize kazandıran kutsal varlıklardır. Hepsine şükran
borçluyuz.
Değerli üyeler, Değerli konuklar; Türkiye Cumhuriyeti, çağ
daş bir ulus-devlettir. Dinsel kurallarla iç içe dayalı bir monarşi olan
Osmanlı İmparatorluğunda; bireyler, padişahın kulları, toplum ise
bir ümmet idi. Oysa. Cumhuriyet, kulluktan birey olmaya, teba
olmaktan vatandaşlığa, ümmetten topluma, imparatorluktan
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ulus-devlete geçişi başarmıştır. Egemenlik ise, kayıtsız şartsız,
yani bağım sız ve koşulsuz ulusa ait kılınmıştır. Böylece, C um huri
yet, dem okrasinin bütün erdemlerini içermesi için uğraş verdiğimiz,
eşitliğin tem elinde özgürlüğü, özgürlüğün geniş tabanında dem ok
rasinin alt yapısının hazırlanm asında gerçek bir yapıt olmuştur.
Bu yönüyle, Türkiye Cumhuriyeti, geriye bırakmakta oldu
ğum uz bu yüzyılın en önemli ve başarılı devrim lerinden birini yap
mıştır. Bu, öylesine bir devrim ki, halkını özgürleştirm iş, ülkesini
bağım sızlaştırm ış, kurumlarım demokrasiyi gerçekleştirm ek yö
nünden çağdaşlaştırm ıştır. Cumhuriyet devrimi, tasfiye edilen im 
paratorluğun kurumsal yapısından farklı ve büyük hedefleri olan bir
toplum sal projedir. Bu proje, yeni bir toplumsal anlayış, yeni ku
rum lar ve yeni yapılanm alar getirmiştir. Çağlarca sürüklendiği, ço
ğu başkalarının adına olan savaşlarda kuşaklarca canını veren
Anadolu insanı, kendi toprakları için en haklı savaşı, bir millî m ü
cadeleyi kazanmakla kalmamış, barışı da kendi elleriyle kurm uş
tur.
Cum huriyet yönetimi, her açıdan yıkılmış, yakılmış bir ülke,
yorgun, yoksul bir toplum devraldı. Savaş sonrasının bütün güç
lükleri, yoklukları, yetersizlikleri, sorunları, Cum huriyetin önünde ve
kadrolarının karşısında bulunuyordu. Bu sorunların başında, hiç
kuşkusuz eğitim geliyordu. Cumhuriyet yönetimi, eğitim açısından,
kurumlarıyla, eğiticileriyle ve halkıyla tam bir karmaşa, yetersizlik
ve yıkıntı tablosu devralmıştı.

16.
Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, değerli konukla
Cum huriyetim izi kuran kadroların en fazla önem verdikleri konula
rın başında eğitim sorunu geliyordu. Çünkü, Cum huriyet devrimlerinin, ilkelerinin başarısı, çağdaş bir eğitime bağlıydı. Daha. Kur
tuluş Savaşı sırasında, düşman toplarının sesleri Ankara'yı sar
sarken, bu durum hiç önemsenmeden, 16 Tem m uz 1921'de A nka
ra'da bir M aarif Kongresi toplanmış ve Büyük Ö nder Mustafa Ke
mal, bu kongrenin açılış konuşmasında, çağdaş Türkiye'nin, yara
tılm asında, kurulmasında etkili olacak eğitim sisteminin temel nite
liklerini bir bir o yıllarda, yani 1921 'de sıralamıştır. Yeryüzünde
bunun bir ikinci örneği yoktur. Gerçekten, henüz büyük bir savaş
yaşanırken, o yıllarda yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmemiş ve
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düşünülen eğitim reformu projeleri, kuruluştan sonra, birer birer
uygulamaya konulmuştur.
Öte yandan, 1943'te toplanan 2. Millî Eğitim Şûrası, ahlâk
eğitimini, iş eğitimi ile birlikte ele almış; bunun da bir yansıması
olarak, köy enstitüleri, çağdaş Türk insanının, en iyi ahlâk eğitimi
aldığı kurum lar haline getirilmiştir.
Değerli konuklar, Türkiye, eğitimde önemli ve büyük işler
başarm ıştır ve başarmaktadır; büyük mesafeler almıştır, alm akta
dır ve bundan sonra da elbette ki alacaktır. Ancak, tüm bu çabala
ra, başarılara karşın, ulaşılan gelişmeler henüz yeterli değildir.
Eğitim alanında, daha büyük hedefleri gerçekleştirmek zorundayız.
Büyük başarı olarak gördüğüm üz sekiz yıllık zorunlu eğitimi ge
cikmeyle gerçekleştirebildik.
Eğitimde ulaşılan düzeyi değerlendirmek için, yakından bil
diğiniz birkaç rakamı da yeniden anımsatmak istiyorum. 1923 1924 öğretim yılında, Cumhuriyet, okulöncesi okul, ilkokul, orta
okul, orta öğretim, genel lise, meslekî ve teknik lise olmak üzere,
bütün ülkede, toplam 5 133 okula; bütün kademelerde, 361.514
öğrenciye ve nitelikleri değişik ancak 12.266 öğretmene sahip bu
lunuyordu. Bu şûranın konusu olan meslekî ve teknik eğitimde
okul sayısı ise, sadece 20 idi. Oysa bugün, Cumhuriyet, bütün tür
ve kademelerde 70 bine yaklaşan okula, 15 milyona yaklaşan öğ
renciye, 500 bini aşan öğretmen sayısına ulaşmıştır. Yine anım 
satmakta yarar var, bugünün konusu olan meslekî ve teknik lise
sayısı
1923 - 1924'te sadece 20 iken, bugün 3.370'e ulaşmış, 2558 olan
öğrenci sayısı 1 milyona yaklaşmış, 325 olan öğretmen sayısı ise,
70 bini aşmıştır. Bu önemli gelişmeler, eğitimle ilgili diğer
alanlarda da görülmektedir.
Türk Millî Eğitiminin bugün ulaştığı düzeyden, elbette kıvanç
duyuyoruz. Ancak, bunları yeterli görmemeliyiz, göremeyiz. Bütün
çabalarımız, uğraşılarımız, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seç
kin bir üyesi olmaktır. Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin hedefi de
budur. Cumhuriyetimizin 75. yılını yaşamakta olduğumuz bu dö
nemde, 2000'li yıllara, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek am a
cıyla eğitim sistemimizi geliştirmek için çok çaba harcamak zorun
da olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.
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Eğitimimizi etkileyen iki önemli konunun da altını çizmek is
tiyorum. Bunlardan birisi, hiç kuşkusuz hızlı nüfus artışıdır. Biraz
önce Sayın Başbakan Yardımcımızın verdiği rakam lar da ortaya
koydu ki, hızlı nüfus artışı, okul ve öğretmen ihtiyacını hızla artır
maktadır. Bunun yanı sıra, ikinci bir etken, yine hareketli bir toplum
olm aktan kaynaklanıyor. Hızlı göç. Bu hızlı göç, aslında, kurul
makta olan dengeleri sürekli alt üst etmekte, böylece eğitim, hem
nicelik ve hem de nitelik bakımından olum suz yönde etkilenm ekte
dir.
Değerli konuklar, çağdaş toplum, bilgi çağını yakalayan
toplumdur. Eğitimde ise, çağdaşlığın göstergesi, değişik düzeyler
de okullaşma oranıdır. Eğitim yatırımlarına, hizmetlerine ayrılan
kaynağın zaman zaman yetersiz kalması, eğitimin her kadem esin
de okullaşma oranlarını çağdaş ülkeler düzeyine çıkardığımızı ve
ya çıkartabildiğim izi henüz söyleyebilecek durumda değiliz. Öte
yandan, ülkemizde ikili eğitim, yaygın bir biçimde sürdürülm ekte
dir. Hâlen 13 bin civarında okulumuzda ikili öğretim uygulanm ak
tadır. Kalabalık sınıflar sorunu, donanım eksikliği, okul yapımı için
zaman zaman arsa gereksinimi, kamulaştırma ve finansman
eksikliği sorunları henüz sürmektedir. Bu sorunları da çözeceğim i
ze içtenlikle inanıyorum. Bu yönde, son yıllarda önemli adım lar
atılmıştır.
Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği
+306 sayılı Yasa ile, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ger
çeği, çağdaş bir anlayışla millî eğitim sistemimize girmiş bulunu
yor. Bu atılım, ülkemiz için bir devrimdir, bir reformdur. Artık, bun
dan sonra, vakit geçirmeden, bir seferberlik anlayışıyla ülkemizi
baştan başa sekiz yıllık ilköğretim okullarıyla donatmak gerekiyor.
Ama, bu hedef yetmez. Türkiye’nin hedefi, 2000'li yıllara girerken,
hiç zaman geçirmeden, 11 yıllık eğitime geçebilmektir. Biz, 21.
yüzyıla, 11 yıllık kesintisiz zoruniu eğitimle girebilmeliyiz. 20. yüz
yılın son çeyreğinde, hızla oluşan dünyadaki değişim süreci, 21.
yüzyılda, kuşkusuz dev boyutlar kazanacaktır. Bu değişim anlayı
şına göre oluşan kültür sistemleri, eğitim sistemlerini etkilemekte,
bu konuda ileriye yönelik köklü önlem ler alınması yolunda, geliş
miş ülkelerin bile yeni arayışlar içerisinde olduklarını görmeliyiz.
Dünyada, yoğun bir arayış ve ülkeler arasında amansız bir yarış
sürmektedir. Ülkemizin bu yarışın dışında kalması düşünülemez.
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Bu yarışta, mutlaka bulunmak, başarılı olmak ve böylece, dünya
daki bu yeni yapılanmada gerekli yeri almak zorundayız. Genç
nüfusumuzu, bu büyük potansiyelimizi, çağın ileri eğitimiyle yetiş
tirmek zorundayız. 21. yüzyılda bilgi, bilim, teknolojik gelişme ve
rekabet gücü ön plâna çıkmaktadır. Bu gelişme ve değişmelere
uyum sağlayabilm ek için, eğitimde de yeni bir yapılanm a doğaldır
ve bu bağlamda önemli olan, eğitim sisteminin; en ileri teknolojik
olanaklarla donattığı, her türlü dogmadan arındırılmış, eleştiren,
sorgulayan ve sentez yeteneği bulunan bireylerin yetiştirilmesidir.
Bu, gelişmişliğin ve üstün uygarlık düzeyine ulaşmanın en temel
konularından biridir.
Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı eğitim reformu çalışmalarını
takdirle belirtmek istiyorum. Bu çalışmalar, yüksek şûra kararla
rıyla birlikte yaşama geçirilmektedir. Benimsenen okul kavramı;
çevresine açık, kitle eğitimine olanak veren bir bilgi merkezi ve
bireyleri için de bilgi kaynağı olan çağdaş okul anlayışını getirmeyi
bu reformlar amaçlamaktadır. Millî eğitimde esas alınan bu çağdaş
uğraşıların amacı, okul öncesi eğitimden temel eğitime, orta öğre
timden yüksek öğretime ve yaygın eğitime dek eğitimin bütün
tür ve kademelerinde; bireylerin kendi millî değerlerini davranış
haline getirmiş, kendisiyle barışık; toplum değerlerini benimsemiş,
toplumla barışık; çağdaş uygarlık değerlerini kavramış, dünyayla
barışık insan ve yurttaş olarak ve ana d iiin i iyi bilen, en az bir ya
bancı dili de konuşabilen, matematik, fen ve sosyal bilimler alanın
da temel bilgi, beceri ve yetenekleri gelişmiş, öğrenmeyi bilen, so
rumluluk riski alabilen, karar verme yeteneği gelişmiş, geçmişi ve
gününü doğru yorumlayan ve geleceğini buna göre plânlamasını
bilen, grup çalışmalarına önem veren, insanlarla sağlıklı iletişim
kurabilen, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışına sahip, teknolojiyi
sadece alen ve kullanan değil, üretebilen ve satabilen niteliklere
sahip bireyler yetiştirmektir.
Değerli şûra üyeleri, çok değerli konuklar; 16. Millî Eğitim
Şûrası, yani bu şûra, bu kez, başiı başına önemli bir konu üzerinde
duruyor. Şûra, meslekî ve teknik eğitimin, orta öğretim sistemi bü
tünlüğü içerisinde, ağırlıklı olarak yeniden yapılanması sorununu
tartışacaktır. Çok hızlı bir değişimin yaşandığı dünyamızda bilgi ve
teknoloji toplumu olma ve rekabette üstünlük sağlama yolunda
milletler arasındaki yarış olanca hızıyla devam ediyor. Nüfus
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büyüklüğü itibariyle dünyanın 15. sırasında yer alan ve tarım toplumundan hızla sanayi ve hizmet toplum una geçme çabası olan
ülkemizde, Cumhuriyetle birlikte örgün eğitime dayalı yeni bir ya
pıda ele alınan m eslekî ve teknik eğitim, ulusal ve uluslar arası
değişm eler ve gelişmelere paralel olarak sürekli değişim içinde
olmuştur. Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulam asın
dan sonra, şimdi, millî eğitim politikamızda, meslekî ve teknik eği
timin, orta öğretim sistemi bütünlüğü içerisinde yeniden yapılandı
rılmasının ve yaşama geçirilmek üzere planlandığı görülüyor.
Dünyamızda ve ülkemizde; yeni pazarların oluşması, rekabet ku
rallarının değişmesi, kaliteli mal ve hizmet üretiminin en önemli
faktörü olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemini bir kez
daha ortaya çıkarmış ve bu düşünce, orta öğretimde meslekî ve
teknik eğitimin ağırlık kazanmasına yol açmıştır. Şûrada; meslekî
ve teknik eğitimin orta öğretim sisteminin bütünlüğü içerisinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması, okul ve işletmelerde m es
lek eğitimi ve istihdamı, meslekî ve teknik eğitim okullarına öğret
men ve yönetici yetiştirme, meslekî ve teknik eğitimde finansman
konularında; sorunlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır, çözüm önerileri
değerlendirilecektir. Orta öğretim sistemi bütünlüğü içinde, meslekî
ve teknik eğitimimizi 21. yüzyıla hazır hâle getirecek kararlar alı
nacaktır. Uzmanlarımız, değerli eğitimcilerimiz, bilim adamlarımız,
meslek adamlarımız, tüm kesimler, ilgililer görüşlerini söyleyecek
lerdir, saptam alar yapacaklardır. Böylece, sonuçlar, karar ve uy
gulama organlarında değerlendirilecek ve eğitimimizin bu dalı için
yeni
ufuklar açılacaktır. Sîzleri kutluyorum ve bundan dolayı da başarı
lar diliyorum.
Değerli üyeler, sözlerimi bitirmeden önce, önemli saydığım
iki hususa daha işaret etmek istiyorum. Zamanınızı çok aldığımı
biliyorum. UNESCO ile İLO'nun birlikte düzenlediği ve Türkiye'nin
de katıldığı ve imzaladığı, öğretmenlerin durumu hakkında devlet
ler arası özel konferansın kararlarının tam 12 maddesi, ulusların
eğitim politikalarının öğretmenlerle birlikte çizilmesini öngörm ekte
dir. Öğretmen kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını, anlaşm azlık
larının birlikte yapılacak görüşmelerle çözülmesini öneriyor ve di
yor ki bu belgeler:
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"1. Öğretmen kuruluşları, eğitim alanındaki ilerlemelere yar
dım edecek bir güç olarak düşünülmeli ve eğitim politikasının
saptanmasında kendileriyle iş birliği yapılmalıdır.
2. Resmî makamlar, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesinde,
eğitim araştırmalarında ve yeni metotların geliştirilmesinde öğret
men kuruluşlarıyla iş birliği yapmanın önemini kavramalıdırlar."
Yine aynı konferansın bir başka önemli kararı daha var ki,
o da çok dikkat çekicidir. Türkiye'de uzun yıllar, bu karar çerçeve
sinde, hükümetlere, bakanlığa, eğitim çevreleri ve kuruluşları tara
fından gönderm eler yapılmış ve bu konuda girişimlerde bulunul
muştur. Öğretmen yetiştirmek ve öğretmenliği saygın bir meslek
haline getirmek için, öğretmenin yaşam koşullarını mesleğini sı
kıntıya düşmeden yapabilecek bir düzeyde tutmak gerekiyor; çün
kü öğretmen yetiştirme sorunu, ülkemizde, tüm boyutlarıyla öne
mini ve önceliğini hâlâ korumaktadır. UNESCO'nun bu kararında,
tavsiye niteliğinde de olsa, yüküm lülükler öngörülmüştür. "Ö ğret
menlerin sendikalaşması ve toplu sözleşme yapmaları yanında,
öğretm enler için ayrı bir özlük hakları sistemi, yani ayrı bir perso
nel rejimi statüsü oluşturmak gerekir" de denilmiştir. Bu tavsiye,
öğretmenliğin; eğitimin ivme kazanması, değer görmesi yönünden
önemli bir koşul sayılmıştır. Ülkemiz ve millî eğitim politikamız,
bunları da başarmalıdır. Başaracağına da içtenlikle inanıyorum.
Sözlerimi bitirirken, değerli eğitimcilerimizi, değerli konukla
rımızı bir kez daha saygıyla selâmlıyorum. Şûra kararlarının, millî
eğitimimize, ulusumuza, ülkemize yararlar getirmesini içtenlikle
diliyorum ve çok çok teşekkür ediyorum.
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SUNUCU - Değerli konuklar, şu anda işlerinin yoğunluğu
nedeniyle aramızda bulunamayan Başbakanımız Sayın Bülent
ECEVİT'in telgrafım sizlere sunmak İstiyorum.
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" E r t e le y e m e y e c e ğ im
16.

M i ll î E ğ it im

çok

iv e d i

g ö r e v le r im

Ş û r a s ı t o p la n tıs ın a k a t ıla m a d ığ ım

n e d e n iy le
iç in ü z g ü 

nüm .
Ü lk e m iz in g e le c e ğ in e v e g e n ç liğ e y e n i u f u k la r a ç a n e ğ i
tim r e f o r m u n u b a ş a r ıy a u la ş t ır m a d a b u ş û r a t o p la n t ıs ı b ü y ü k
ö n e m ta ş ım a k ta d ır .
16.

M i ll î E ğ itim Ş û r a s ın ın , m e s le k î v e t e k n ik e ğ itim k o 

n u s u n a ö n c e lik v e r m iş o lm a s ı ç o k y e r in d e b ir k a r a r d ır .
B u a la n d a y e t iş e n g e n ç le r in , k a lk ın m a m ız a b ü y ü k k a t 
k ıla r ı o la c a k tır .
Ş û ra

t o p la n t ıs ın a k a tıla n d e ğ e r li e ğ it im c ile r e b a ş a r ıla r

d ile r im .
S a y g ıla r , s e v g ile r s u n a r ım . ”

Bülent ECEVİT
Başbakan
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SUNUCU :
" D ü n d u r a k t a g ö r d ü m ç o k s e v d iğ im ö ğ r e t m e n im i,
T a n ıy a m a d ı, ş a ş k ın g ö z le r le s ü z d ü b e n i.
A y n ıy d ı k o n u ş m a s ı, a y n ıy d ı y ü z ü n d e k i ifa d e .
T e b e ş ir ç a t la ğ ı e lle r iy le , o k ş a d ı s o lm u ş y ü z ü m ü .
K o n u ş m a la r ım d a n o ls a g e r e k , s o n u n d a t a n ıy a b ilm iş t i b e n i.
S e n , ö n s ır a d a o tu r a n , ç o k k o n u ş a n Ö n d e r ' s in d e ğ il m i?
A y n ıy d ı s o r u ta r z ı, a y n ıy d ı y ü z ü n d e k i ifa d e .
T e b e ş ir ç a t la ğ ı e lle r iy le o k ş a d ı s o lm u ş y ü z ü m ü ,
H a t ır ın ı s o r d u m iç im d e n g e le n titr e k b ir s e s le .
İy iy im d e d i b a n a , y ü z ü n d e b e lir e n g ü lü m s e m e y le .
A y n ıy d ı a k d ü ş m ü ş s a ç la r ı, a y n ıy d ı g iy d iğ i ta k ım e lb is e .
T e b e ş ir ç a t la ğ ı e lle r iy le o k ş a d ı s o lm u ş y ü z ü m ü .
B i r z a m a n l a r ö p t ü ğ ü m ü z o y u m u ş a c ık y a n a k la r ı,
B ü z ü lm ü ş , k ır ış m ış , n e k a d a r d a ç o k d e ğ iş m iş ti.
Ç o k d e ğ iş m iş s in d e d i b a n a ; n e b u b o y , f id a n g ib i.
A m a d e ğ iş m e y e n b ir ş e y v a rd ı, t e b e ş ir ç a t la ğ ı e lle r i."

işte, bir zam anlar öptüğüm üz o tebeşir çatlağı eller, cahilli
ğin başına yumruk gibi inmişti. Atatürk'ün önderliğinde yola çıkan
bu neferler, kim bilir bizim için ne yıllar tüketmişti.
Atatürk diyor ki: " İlk ö ğ r e t im d e h e d e fim iz , b u n u n u m u m î
o lm a s ın ı b i r a n e v v e l g e r ç e k le ş t ir m e k t ir . B u n e t ic e y e v a r m a k ,
a n c a k f a s ıla s ız t e d b ir a lm a k la v e o n u m e t o d ik u y g u la m a k la
m ü m k ü n o la b ilir . M ille t in b a ş lıc a b ir ış ığ ı o la r a k , b u k o n u d a
ıs r a r e t m e y i lü z u m lu a ö r ü v o r u m .
S a n a t v e t e k n ik o k u lla r a r a ğ b e t a r tm ış tır . B u n u s e v in ç le
s ö y le r k e n , h e r tü r lü t e ş v ik i a r t ır m a k lâ z ım o ld u ğ u n u d a ilâ v e
e tm e k is te r im ."

Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet
ULUĞBAY'ı, konuşmalarını yapm ak üzere kürsüye davet ediyo
rum.
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Hikmet ULUGBAY
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanım, Değerli Konuklar;
16.
Millî Eğitim Şûrası, cumhuriyetimizin kurulduğundan bu
yana, Türkiye nin, çağdaş uygarlığı belirleyen ülkelerden biri ko
numuna taşınması için atılan adımların üzerine eklenen dev bir
adımdır.
75 yıllık Cumhuriyet yaşamımız, 21. yüzyılın eşiğinden ge
çerken, Türkiye'yi, asrın başındaki ümitsiz, ümit kesilmiş ülkeler
den, dünyanın kaderini belirleyen ülkeler konumuna getirmiştir.
Buraya gelişte, elbette, 75 yıldır, başta Büyük Atatürk olmak üzere,
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onun gösterdiği ilke ve hedefler doğrultusunda eğitime verilegelen
şekillerin son derece önemli katkısı olmuştur.
Bugün Türkiye, 62 milyon nüfusu olmasına rağmen, her yıl,
yaklaşık, 18 yaşını tam am layan 1 milyon 150 bin ilâ 1 milyon 300
bin genci olan bir ülkedir. Aynı zamanda, Türkiye’de, sadece 1980
- 1990 yılları arasında, nüfusu 20 binden fazla yerleşim birimlerin
deki nüfus artışımız, 20 milyonun üzerindedir. Bunu da 17 yıla böl
düğüm üzde, her yıl, kente, 1 milyon 100 bin dolayında insanımız
gelm ekte ve iş aramaktadır.
18 yaşına gelmiş bir kişinin hayata bakışını şekillendiren
temel unsurlardan bir tanesi, iş için başvuruda bulunduğunda, ka
pının yüzüne kapanmamasıdır. Zira, 18 yaş, aynı zamanda, in
sanlarımızın, hayatın geri kalanına baktığı ve birçok kararı aldığı
yaştır. O nedenle, toplumlar, hükümetler, devletler, tüm toplum,
18 yaşına gelen çocukların dünyaya bakış açılarını, ülkesini se
ven, insanını seven, dünyayı seven konuma getirmek yüküm lülü
ğündedir. Bu da, 18 yaşına gelen insanlarımızın, eğitime devam
etme, yaşama geçtikleri takdirde de, onun için, insanca yaşama
olanaklarının verilmesinden geçmektedir. İşte bu nedenle, Türki
ye ’miz, her yıl, 18 yaşına basan çocuklarımıza, bir defa 11 yıllık
zorunlu eğitimi de, tüm eğitimi de verm ek zorundadır. Ancak,
bunların en az yüzde 65'ine de. hayata atıldığı vakit, üretken, üret
tiği boyutu artırarak da devamlı tüketerek Türkiye'nin büyümesine
katkıda bulunan bir konuma taşımak durumundayız.
İşte bu şûra, bir yandan çocuklarımıza bu yaşam ufkunu ve
rirken, diğer yandan da Büyük Atatürk'e, Cumhuriyet kuşakları ola
rak borçlu bulunduğumuz 21. yüzyılda, Türkiye'nin çağdaş uygar
lığını belirleyen ülkelerden biri konumuna gelmesinin alt yapısını
oluşturacak kararları alacak son derece önemli bir şûradır.
Eğitim tarihimize baktığımızda, 1. Şûradan 15. Şûraya ka
dar devamlı çok sağlam temellere oturmuş bir inşaat yapılmıştır.
16. Şûra, 21. yüzyılın eşiğinde, Türk eğitim sistemini taçlandıracak
kararların alındığı bir şûra olacaktır.
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Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana, başta Büyük Atatürk
olmak üzere, Türk gençliğine yatırım yapan tüm eğitimcilerimize,
ulusumuzun bütün değerli insanlarına, hayatta olanlarına saygıla
rımı sunuyorum, aramızdan ayrılmış olanların aziz anıları önünde
saygıyla eğiliyorum.
Bu şûranın, Türkiye'nin ufkunu sonsuza dek, 21. yüzyılda
ve onun ötesinde; dünyanın geleceğini belirleyen, bilimini belirle
yen, şeklini belirleyen, 10 ülkeden birisi olmanın yolunu açacağı
inancıyla emeği geçenlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyo
rum, hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Sağ olun.
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SUNUCU:

A ta tü r k d iy o r ki: “ ...Y e tiş e c e k ç o c u k la rım ıza ve

g e n ç le rim iz e , g ö re c e k le ri ö ğ ren im in s ın ırı ne olursa
olsu n , her şeyden önce, T ü rk iy e 'n in b a ğ ım s ız lığ ın a ,
kendi

b e n liğ in e ,

ulusal

g e le n e k le rin

düşm anı

olan

bütün ö ğ e le rle m ücadele gereği ö ğ r e tilm e lid ir ...11

Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU' nu, ko
nuşmalarını yapm ak üzere kürsüye davet ediyorum.
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Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Sayın Başbakan Yar
dımcım, değerli bakan ve milletvekili arkadaşlarım, 16. Millî
Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilci
leri, değerli konuklar:
Uyguladığı tutarlı politikalarla, ülkemizin coğrafyasında ve
dünya kamuoyunda saygın bir yer almasını sağlayan, bütün Türk
milletine yüksek moral güç ve öz güven kazandıran Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin bir üyesi, Millî Eğitim Bakanı olarak, hepinizi
saygıyla selâmlıyorum.
Bugüne kadar, millî eğitim şûralarında, eğitim sistemimizi,
akla ve bilime dayalı bir yapıya kavuşturacak temel ilke ve yön
temler belirlenmeye çalışılmış, önemii kararlar alınmıştır. Bu ka
rarların büyük bir kısmı uygulamaya konulmuş, bir kısmı da kay
nak yetersizliği veya arkasında güçlü bir siyasî irade veya yasai
düzenleme gerektiğinden hayata geçirilememiştir.
16. Millî Eğitim Şûrası, 15. Millî Eğitim Şûrası kararlarından
biri olan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması, zorunlu ilköğre-

tim programı olarak kabul edilmiş ve bu program, 55. Cumhuriyet
Hükümeti programında da yer alarak, cumhuriyet döneminin en
önemli eğitim yasası olarak hayata geçirilmiştir. Bu yasa uygula
masının, Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Yasası’nın uygula
masının geliştirilerek başarı ile sürdürülmekte olduğunu söyle
mekten kıvanç duyuyorum.
Şimdi sıra, hepimizin özlemi olan orta öğretim reformuna
gelmiştir; çünkü, orta öğretim kademesinde okul ve kurum çeşitlili
ği, dağınık kaynak savurganlığının yanında, çok ciddî niteliksizlik,
çalışma yaşam ında uyumsuzluk ve istihdamla ilgili yetersizlik
gözlenm ektedir. Bu nedenledir ki, uluslar arası katılımla toplanan,
konusu m eslekî ve teknik eğitim olan 16. Millî Eğitim Şûrasına bü
yük önem vermekteyiz. Bu şûradan çıkacak kararları, Türk gençli
ğine meslek edindirme ve iş sahibi yapma yönünde çok
önemli bir başlangıç ve gençlik projesi olarak görmekteyiz.
Sayın üyeler, eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağla
yan, sosyal ve ekonom ik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri
koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan, er
telenem ez, vazgeçilemez, çok önemli bir süreçtir. Sosyal ve eko
nomik kalkınma yarışlarında senaryoları, bilgi ve teknoloji üreten
ülkeler yazmaktadır. Bundan yoksun olan ülkeler ise, beğenseler
de, beğenm eseler de, bu senaryolarda kendilerine verilen rolü oy
namak zorunda kalmaktadırlar.
Ülkemiz, sadece alan veya kendisine verilen rolü oynayan
ülke olma yerine, üreten ve satan, başkalarına rol veren ülke ol
mak zorundadır. Bu nedenle, çağdaşliK ve bilimsellik dem ek olan
Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda, eğitim sistemimizi geliş
tirm ek ve niteliğini çağdaş standartların üzerine çıkarmak zorun
dayız.
Belirttiğim gibi, reform niteliğinde olan sekiz yıllık zorunlu
ilköğretim uygulaması, bu hususta, çok önemli bir adımdır. Bu
eğitim kademesini izleyen orta öğretimin de, meslekî ve teknik
ağırlıklı olarak, çağın gereklerine uygun ve iş yaşamımızın gerek
sinmelerini karşılayabilecek yeni bir yapıya kavuşturulması zorunlu
bir hâle gelmiştir. İnsanın ve kalitenin ön plâna çıktığı günümüzde,
yoğun ve hızlı bilgi üretimi sonucu hizmete sunulacak olan ürünle
rin kaliteli ve düşük maliyetli olması gerekir. Bu da, ancak, insanı28

miza, geleceğe yönelik, ileri ve yüksek düzeyde meslekî ve teknik
eğitim verilmesiyle mümkündür.
Meslek edinmek, mesleğinde gelişmek, meslek değiştirmek
isteyen herkese, meslekî eğitim olanağı ve ortamı sağlamak zo
runluluğu vardır. Bu da, ancak, eğitime, özellikle meslekî ve teknik
eğitime, toplumun her kademesinin ve yetişmiş her insanın katılımı
ve katkısıyla sağlanabilir.
Bakanlığımızın en yüksek danışma kurulu olan Millî Eğitim
Şûrasının amacı da, toplumun her kesiminin temsil edileceği geniş
tabanlı bir katılımla eğitim sistemimizi geliştirmek, niteliğini yük
seltmek, eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve gerekli ka
rarları almaktır.
Sayın üyeler, ilköğretimde başlayan, yoğunlaşarak orta öğ
retimde devam eden etkin bir tanıtma, rehberlik ve mesleğe yö
nelme sisteminin oluşturulması, meslekî ve teknik eğitimde sistem
bütünlüğünün sağlanması, okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği
nin esas alınması, “çok program tek yönetim ” ilkesinin yaşama
geçirilmesi, meslekî ve teknik öğretim bölgelerinin oluşturulması,
m eslekî ve teknik orta öğretim programları ile ön lisans ve lisans
düzeyindeki yüksek öğretim programlarının arasında bütünlüğün
ve devamlılığın sağlanması, böylece meslek lisesi mezunlarının,
istedikleri takdirde, alanlarında meslek yüksek okullarına, oradan
da yine alanlarında olmak kaydıyla üniversitelerin lisans program 
larına sınavsız geçişlerinin sağlanması, kontenjan sorunu oJması
hâlinde ise, kendi aralarında bir sıralamaya tâbi tutulması, meslekî
ve teknik eğitimin niteliğinin çağdaş standartlara ulaştırılması, eği
tim - insan gücü - istihdam dengesinin oluşturularak sürekliliğinin
desteklenm esi, modüler meslekî eğitim programlarının uygulan
ması, meslekî ve teknik eğitimin, genel eğitimin yanında ve içinde
yapılanm asının gerçekleştirilmesi, yüksek performanslı ara kade
me insan gücünün yetiştirilmesi, meslekî ve teknik eğitimin gerek
sinimi olan finansmanın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli
kullanılması, okuldan iş yerine tam istihdamın sağlanması, meslekî
ve teknik eğitimde devlet, işçi, işveren kesimleri arasında daha
etkin, verimli ve sürekli iş birliğinin sağlanması ve kurum sallaştı
rılması, daha çok katlim inı sayıanaunrnesi, okulların değişen tek
nolojiye hızla uyum sağlayabilmelerinin sağlanması ve yerel yöne
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tim lerin ve okulların yetkilerinin artırılması, sistemin gerektirdiği
niteliklere sahip öğretmen ve öğrencilerin, yöneticilerin yetiştirilm e
si, orta öğretim çağ nüfusunun en az yüzde 65'nin m eslekî ve tek
nik öğretim görmesi, ülkemizin 21. yüzyıl uygarlığının önde gelen
ülkesi konumuna taşınması bakımından son derece önem taşı
m aktadır.
Ülkemiz, en büyük zenginliğim iz olan genç bir nüfusa sa
hiptir. Bu nüfusun, çağın gereklerine ve çalışma yaşamımızın ge
reksinm elerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılması ve
istihdam edilmesi gerekmektedir. Ancak, sayısal verilere bakıldı
ğında, sanayi ve hizmet sektörlerinin nitelikli iş gücü gereksinim i
nin, istenilen düzeyde karşılanmadığı görülmektedir. Diğer taraf
tan, işsizlik oranları da çok yüksektir. İş bulmanın yolu yüksek öğ
retimden geçer anlayışı, üniversiteler önünde yığılmalara, giderek
artm alara neden olmaktadır. Üniversiteler, her yıl artan talebi kar
şılam ada güçlük çekerken, bu süreç ki eğitimin niteliğini de dü
şürm ektedir. Yüksek öğrenimini tam am layanlar arasında da işsiz
liğin artm asına neden olmaktadır.
Bu şûradan çıkacak kararlar doğrultusunda, m eslekî eğitim
yoluyla gençlerimizin istihdamını sağlayacak gençlik projeleri ha
zırlanıp uygulamaya konulacaktır.
16. Millî Eğitim Şûrasının hedefine ulaşması için, bugün
başladığım ız genel kurul çalışmalarında alınacak kararlar büyük
önem arz etmektedir. Çalışma gruplarının oluşturulmasında, ça
lışma yaşam ının, eğitim ve bilim çevrelerinin dengeli bir şekilde
temsil edilmesine özen gösterilmiş ve katılımcı sayısının yüksek
tutulm ası sağlanmıştır.
16. Millî Eğitim Şûrasının; çağdaşlık, bilimsellik ve akılcılık
dem ek olan Atatürkçü düşünce sistemi içinde, Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânı ve Hükümet Programında yer alan; ilke, hedef ve
politikalar doğrultusunda, Büyük Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği,
ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma hedefinin gerçekleşti
rilmesine büyük katkılar sağlayacağına içtenlikle inanmaktayım.
Sayın üyeler; halkımız, eğitime büyük önem veriyor; analar,
babalar, çocuklarını okutabilm ek için her özveriye katlanıyorlar;
ama, umduklarını bulamıyorlar. Halkımız, işsizlik sorununun
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çözümünü, öncelikle yüksek öğretimden bekliyor. Üniversite kapı
larındaki yığılma, bunun gözler önündeki bir kanıtıdır. Mevcut eği
tim sistemi, genelde, işsizlik oranını hafifletmediği gibi, yüksek öğ
retim görenler arasında da işsizlik oranı hızla artmaktadır. Bunun
başta gelen nedenlerinden biri, kalkınma hedefleri ile insan gücü
arasında bugüne kadar uyum sağlanmamış olmasıdır; yani, ciddî
bir eğitim plânlaması yapılmamış olmasıdır. O yüzden, üniversite
bitirmiş yüz binlerce genç, ya işsizlik ordusuna katılıyor ya da öğ
renim gördüğü veya ilgilendiği konularla hiç ilgisi olmayan alanlar
da iş aramak zorunda kalıyor. Oysaki, eğitimin asıl gereksinimi,
orta öğrenim düzeyinde iyi yetişmiş ara elemandır.
Bu şûradan çıkacak kararlar hayata geçirildiğinde, hem üni
versite kapılarındaki yığılmanın büyük ölçüde önleneceğine, hem
işsizliğin azalacağına, hem de kalkınmanın hızlanacağına inancım
tamdır.
Şûraya katılan, katkıda bulunan sîzlerin, ülkemizin geleceği
yönünde vereceğiniz kararlarla yeni bir devir açacağınıza inanıyo
rum. Bu inançla, şûra çalışmalarına katılanları ve katkıda bulu
nanları kutluyor, kendilerine teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha
saygı ve sevgiyle selâmlıyorum.
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SUNUCU:
Şimdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Orhan
ÖZALP'İ, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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Orhan ÖZALP
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Sayın Başbakan Yar
dımcım, Sayın Bakanım ve sayın bakanlarım, Türk cumhuri
yetlerinin ve Türk topluluklarının değerli temsilcileri, şûranın
değerli üyeleri ve değerli basın mensupları,
16. Millî Eğitim Şûrasının Genel Kurul çalışmalarına hoş
geldiniz.
21.
yüzyıla, dünyamız, yeni kavramlar ve baş döndürücü gi
rişimlerle girmeye hazırlanm adadır. Yeni yüzyılın habercisi olan
bu dönem, bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir.
Günümüzde; sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda
hızlı değişim ler yaşanm aktadır. Aynı zamanda, küreselleşme sü
reci de başlamış ve artan bir hızla devam etmektedir.
İletişim teknolojilerindeki gelişm eler dünyamızı küçültmüş,
bireyler, toplum lar ve devletler arasındaki ilişkilere yeni boyutlar
kazandırmıştır.
Tüm bu değişim lerin odağında bulunan ve bu değişimleri
yönlendiren insan gücünün yetiştirilmesi, yeni düşünce tarzını,
sistemini ve plânlamasını açıkça gözler önüne sermektedir.
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Nüfusumuzun yüzde 51'inin çocuk, genç oluşu, genç nüfus
potansiyelimizi ortaya koymakla birlikte, bu potansiyelin üretime
dönüştürülm esinde çağdaş eğitim uygulamalarının ihtiyaç ve öne
mini daha da artırmış bulunmaktadır.
Bilgili ve çağın teknolojisini kullanabilen insan gücünün, ev
rensel ve dem okratik değerlere uygun olarak yetiştirilmesi gerek
mektedir. Bunun için de, eğitimsel yapılarda ve uygulamalarda,
gelişmiş ülkelerdekine benzer yöntem ve tekniklerin kullanılması,
gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Değerli üyeler, günümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişm ele
rin çok hızlı olması, eğitim kurumlarımızın yeniden yapılandırılm a
larını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, endüstriyel sektörlerde,
üretimin yanı sıra hizmet ve iletişime etkinlik kazandırılması, küre
sel ekonomi İçinde ve rekabet ortamında geçerli yeterliklerin ko
runması, çalışmaların yeni gelişmelere uyum sağlayacak beceri
lerle donatılması, teknoloji eğitim ve kültürünün toplumun İlerleme
sinde bir güç olduğu bilincinin yerleştirilmesi, günümüzde son de
rece önem arz etmektedir.
Böylece, meslekî ve teknik eğitim sistemim iz içinde yetişti
receğim iz bireylerin, yalnız müiî sınırlar İçinde değil, evrensel dü
zeyde de geçerli olacak nitelik taşıması gerekmektedir. Eğitim
sistem im iz y a p ıla n d ırırk e n , bireysellikten çoğulculuğa doğru yö
netebilen, ekip halinde çalışabilen, nasıl öğreneceğini biten, yaşam
boyu eğitimi sürdürebilecek olan, problem çözebilen, karar vere
bilen, sorumluluk alan, iletişim kuran ve yeni teknolojilerle sağla
yacağı ulusal ve uluslar arası nitelikli bilgileri değerlendirebllen
İnsan gücünü yetiştirecek özellikte olmasına özen gösterilmelidir.
15. Millî Eğitim Şûrasında ete alınmış olan “orta öğretimin
yeniden yapılandırılm ası” konusu, bu şûrada meslekî ve teknik
eğitim açısından, bütün boyutlarıyla derinliğine İncelenecektir. Plân
hedeflerinde belirtildiği gibi, meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı bir
orta öğretim süreci oluşturulursa, İstihdam sorununun çözümü İçin
de önemli bir adım atılmış olur. Böylece, orta öğretimini tam am la
yan bireyler için, yüksek öğretim bir zorunluluk olmaktan çıkacak
tır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de, örgün, yaygın ve meslekî
teknik eğitim uygulamalarının bütünleştirllebilmesi, kurumlar ve
program lar arasında yatay ve dikey geçişlerin sağlanması, genel
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bilgi derslerinin meslekî konularla zenginleştirilerek öğretilmesi,
genel liselerde kısa süreli eğitime gereksinim duyulan meslek
alanlarında istihdam imkânı sağlayacak programların uygulanm a
sı, çıraklık eğitiminde çırakların meslekî eğitimlerinin daha profes
yonel bir meslek eğitimi anlayışıyla ele alınması ve geliştirilmesi,
m eslekî eğitim programlarının geniş tabanlı alan eğitimiyle başla
yarak uzmanlaşmaya götürecek şekilde düzenlenmesi, sınıf, atöl
ye, lâboratuvar, kitaplık, oyun sahası gibi eğitim ortamlarının ge
rektiğinde bir koordinasyon içinde, birlikte ve en verimli şekilde
kullanılm asının sağlanması, meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum larında tam gün, tam yıl eğitim uygulaması yapılması, kapasi
telerinin artırılması, meslekî ve teknik eğitim alanlarında mevcut
eğitim sistematiklerinin yanı sıra, daha kısa vadeli meslekî eğitim
m odellerinin geliştirilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, şûra gündemimizin hazır
lanm asında; üniversiteler, diğer bakanlıklar, sendika, vakıf, der
nek, m eslek oda ve birliklerinin görüş ve önerileri istenmiş ve 103
kurum ve kuruluştan gelen görüşler, doküman haline getirilerek, ön
kom isyon çalışmalarına katılan üyelerin bilgilerine sunulmuştur.
Ön komisyon çalışmalarımız, 31 Ağustos - 11 Eylül 1998 tarihleri
arasında Ankara'da yapılmıştır. Bu çalışmalara; iş hayatından 34,
eğitim le ilgili dernek, vakıf, oda, birlik ve sendikalardan 15, üniver
site araştırm a kurumlarından 52, Başbakanlık ve bağlı birimlerden
15, diğer bakanlıklardan 21, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilâtından 131 yönetici, öğretmen, bilim adamı olmak üzere,
toplam 268 temsilci ve görevli bu çalışmalara sürekli katılmışlardır.
Ön komisyon çalışmalarına katılan üyelerin yüzde 48'i Millî
Eğitim Bakanlığı mensubu, yüzde 52’si ise diğer özel, kamu kurum
ve kuruluş temsilcileridir.
Değerli üyeler, 16. Millî Eğitim Şûrası hazırlık çalışmalarının
ikinci aşaması ise, 80 ilimizde oluşturulan komisyon çalışmalarıdır.
Bu çalışm alarda yararlanılmak üzere, konularla ilgili kamu, özel
kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri, 16. Millî Eğitim Şûrası ön
komisyon raporları, millî eğitim şûralarındaki meslekî ve teknik eğitime ilişkin görüş ve kararlar, hükümet programlarında yer alan
eğitim konuları, kalkınma plânlarındaki meslekî ve teknik eğitime
ait doküm anlar tüm illere gönderilerek çalışmalara yardımcı olun
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muştur. Çalışm alara 9694 üye katılmıştır. Katılan üyelerin yüzde
53'ü Millî Eğitim Bakanlığı mensubu, yüzde 47'si ise diğer özel,
kamu kurum ve kuruluş temsilcileridir. İllerde yapılan çalışmaların
sonuçları, şûra üyelerimize, bir ay önceden, incelemeleri için gö
rüşlerine sunulmuştur.
16. Millî Eğitim Şûrasının gündeminin, meslekî ve teknik
eğitim ağırlıklı olduğu göz önünde bulundurularak, çalışmaların
başladığı tarihten bugüne değin karar aşamasındaki etkinliklerde;
eğitim, iş hayatı ve bilim dünyası temsilcilerinin eşit ağırlıkta temsil
edilm esine özen gösterilmiştir.
Şûra Genel Kuruluna katılan üyelerin yüzde 49'u Millî Eğitim
Bakanlığı m ensubu, yüzde 51 'i ise diğer kamu ve özel kurum, ku
ruluş ile sivil toplum temsilcileridir.
Değerli üyeler, ayrıca, 16. Millî Eğitim Şûrası çalışmalarına
katkıda bulunmak, meslekî ve teknik eğitim sistemlerimizle ilgili
bilgi alış verişlerinde bulunmak üzere, Avrupa ve Asya ülkelerin
den 25 alan uzmanı da davet edilmiştir. Şu anda aramızda bulun
maktadırlar.
Böylece, şûra çalışmaları sürecine, komisyonlarda ve genel
kurulda tartışacağım ız konular ve ileteceğim iz görüş ve önerilerin,
eğitimsel süreçlerim iz içinde, karar ve icra yönünde çok değerli ve
yararlı olacağı inancındayım. Bu inançla, tüm üyelere çalışmalarda
başarılar diler, hepinizi saygıyla selâmlarım.

SUNUCU:

Millî
Eğitim
Bakanım ız
Sayın
BO STANCIOG LU'nu kürsüye davet ediyorum efendim.

Metin

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU) Sayın

Cum hurbaşkanı Vekilim, Sayın Başbakan Yardımcım, kıymetli
üyeler, kıymetli konuklar,
Ülkemizin dört bir yanından gelen meslekî ve teknik eğitim
almış çocuklarım ızın hazırlamış olduğu ürünleri sîzlere tanıtmak
için bir sergi hazırladık. Şimdi, sîzleri bu sergiye davet ediyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ
VE
ŞÛRA GENEL SEKRETERİNİN
KONUŞMASI

BAŞKANLIK DİVANI
DİVAN BAŞKANI

: Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

BAŞKAN VEKİLLERİ

: Bener ÇORDAN
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Prof.Dr.Cevat ALKAN
Emekli Öğretim Üyesi

RAPORTÖRLER

: Hüseyin Edip USTA
MEB. Bakanlık Müşaviri
M.Tevfik İNCE
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz İŞSEVER
Erkek Teknik Öğretim Genel Müd.
Daire Başkanı
Gülgün ERHUN
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
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SUNUCU:
"Ben bir gülüm, sen bahçıvan,
Çok açarsam eser senin,
Mis kokarsam hüner senin;
Ama, bir de soluversem günah senin,
Günah senin öğretmenim.
Ben tohumum, çiftçi sensin.
Çok sularsan ürün senin,
Bol olursam verim senin;
Ama, bir de çürütürsen hata senin,
Hata senin öğretmenim.
Ben boş defter, kalem sensin,
Doğru yazsan yarın senin,
Güzel yazsam ikbal senin;
Ama bir de karalarsan vicdan senin,
Vicdan senin öğretmenim.
Ben öğrenci, sen öğretmen,
Başarırsam hüner senin,
Kazanırsam zafer senin;
Ama, bir de kaybedersem,
Yok diyecek başka sözüm,
Yorum senin, yorum senin öğretmenim."
Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU'nu, Baş
kanlık Divanını oluşturm ak ve Genel Kurula başkanlık etmek üzere
kürsüye davet ediyorum.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
16. Millî Eğitim Şûrasının sayın üyeleri, yurt içi ve yurt dı
şından katılan kıymetli eğitimciler, sivil toplum örgütü üyeleri, kıy
metli yöneticiler; bugün, biraz önceki bölümde yapılan konuşm a
larda da belirtildiği gibi, çok önemli bir görev yapm ak üzere top
lanmış bulunuyoruz. Orta öğretimde m eslekî ve teknik eğitimin
yeniden yapılanm asının temelleri bu şûrada atılacak.
Katılım larınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şûranın
ülkemiz için güzellikler getirmesini diliyorum.
Millî Eğitim Şûrası Yönetm eliğine göre, Başkanlık Divanı,
tabiî başkan olan Millî Eğitim B akanfndan başka, iki başkan vekili
ve dört raportörden oluşuyor. Şu ana kadar, bir önerge geldi. Baş
ka bir önerge yok. İzninizle bu önergeyi okuyorum:
"16. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 15. maddesinin (a) fıkrası
gereğince, başkan vekilliklerine, şûra üyelerinden Sayın Bener
ÇORDAN ile Prof. Dr. Cevat ALKAN'ın; raportörlüklere de, şûra
üyelerinden Sayın M.Tevfik İNCE, Sayın Hüseyin Edip USTA, Sa
yın Cengiz İŞSEVER, Sayın Gülgün ERHUN'u, aşağıda imzası
bulunan bizler, arz ve teklif ediyoruz.

İMZA SAHİPLERİ:
O rh a n
H a ş im

ÖZALP,

AYAOKUR,

S ü h e y lâ
A K P IN A R ,
N a im D U R M A Z ."

M ehm et
Ö m er

T E M E L , S e lâ h a t t in

Ö ZÜ DURU,

M .S ü h e y l

Ç İY A N ,

A li

MEYDAN,

S U N G U R T E K İN ,

N u r e t t in

BAŞER,

Başka öneri var mı efendim? Yok.
O
zaman bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Teşekkür ederim.
Sayın Bener ÇORDAN, Prof. Dr. Sayın Cevat ALKAN baş
kan vekilliklerine; Sayın M.Tevfik İNCE, Sayın Hüseyin Edip US
TA, Sayın Cengiz İŞSEVER ve Sayın Gülgün ERHUN da rapor
törlüklere seçilmişlerdir.
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Seçilen arkadaşları Divana davet ediyorum.
Sayın üyeler, çalışmalarımızın bundan sonraki bölümü,
Başkent Öğretmen Evinde ve Anadolu Otelcilik Turizm Meslek
Lisesinde komisyon çalışmaları şeklinde devam edecektir.
Birinci Komisyon, Meslekî ve Teknik Eğitimin Orta Öğre

tim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapı
landırılması konusunda; İkinci Komisyon, Okul ve İşletmelerde
Meslek Eğitimi ve İstihdam konularında çalışacaktır. Bu iki ko
misyonun çalışma yeri, Başkent Öğretmen Evidir.
Üçüncü Komisyon, Meslekî ve Teknik Eğitim Alanına Öğ
retmen ve Yönetici Yetiştirme konusunda çalışacaktır. Dördüncü
Komisyonun konusu ise; Meslekî ve Teknik Eğitimde Finans
mandır. Bu son iki komisyonun çalışma yeri ise, Anadolu Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesidir.
Komisyon çalışmaları, bugün saat 14.00'te başlayacak, salı
ve çarşamba günleri devam edecek. 25 ve 26 Şubat 1999 Per
şembe ve Cuma günleri Genel Kurul çalışmaları yine bu salonda
devam edecektir. Komisyondaki arkadaşlarıma şimdiden başarılar
diliyor, teşekkür ediyorum.
Biraz sonra size, sûra sekreterimiz, hizm etler hakkında bilgi
verecek. Bu bilgi sunma tamam landıktan sonra da, hepinizi, öğle
yemeği için, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine davet ediyorum.
Orada birlikte olacağız.
Buyurun Haşim Bey.
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Haşim AYAOKUR
Şûra Genel Sekreteri
Sayın Bakanım, değerli eğitimciler ve basınımızın de
ğerli temsilcileri, yurt dışından bu çalışmalarımıza katkı sağ
lamak amacıyla ülkemize teşrif eden değerli uzman ve yöneti
ciler;
M eslekî ve teknik eğitim ağırlıklı 16. Millî Eğitim Şûrasının
Genel Kurul çalışmalarına hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı su
nuyorum.
Millî eğitim şûraları, Türk Millî Eğitim sistemini geliştirm ek ve
niteliğini çağdaş standartlar seviyesine yükseltmek amacıyla eği
timcilerin, bilim adamlarının, alan uzmanlarının, özel, kamu kurum
ve kuruluşların, diğer bakanlık temsilcileri ile yerel yönetim tem sil
cilerinin, iş hayatının, siyasetçilerin katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.
Teknolojideki hızlı gelişmeler, bütün dünyada çeşitli sektör
leri etkilediği gibi, ülkelerin eğitim sistemlerini de etkilemektedir.
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Gelişmiş ülkeler, neden en büyük yatırımı eğitime yapm aktadırlar?
Eğitim, 21. yüzyılın en stratejik silâhıdır. Ekonomik ve toplumsal
gelişmenin iki ana dayanağı vardır; bunlardan birincisi serm aye
birikimi, İkincisi ve daha da önemli olanı ise, bu sermayeyi kullana
cak ve üretime dönüştürecek nitelikli insan gücüdür. Bu nedenle,
gelişmiş ülkeler dahil birçok ülke, eğitim sistemlerini sorgulam akta
ve buna dayalı olarak yönetenler ve yönetilenler, sürekli geleceği
aramakla meşguldürler.
Günümüzde, bilim çevrelerinin bu konuda varmış oldukları
sonuç, tercihlere uygun insanları ya da seçkin yetenekleri bulm a
nın, ancak kaliteli bir eğitim sistemiyle mümkün olduğu yönünde
dir. Katılımcılığı ve paylaşımı benimsemenin, işi sahiplenmenin ve
yetenek geliştirmenin ön plânda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu
süreçte, bireyleri bu özelliklerle donatabilen eğitim sistemi, nitelikli
iş gücünü sağlamış olacaktır. Nitelikli iş gücü de, kaliteli mal ve
hizmeti üretebilecektir. Günümüzde, toplumum uzun, eğitim siste
mimizden beklentisi budur. Bu beklenti, ancak, meslekî ve teknik
eğitime verilecek önem ve önceliklerle gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımız; sanayi ve hizmet sektör temsilcilerinin, bilim
adamlarının, alan uzmanlarının, yerel yönetim temsilcilerinin, siya
setçilerin, yurt dışından gelen üyelerin katkı ve katılımlarının sağ
lanacağı bu şûraya büyük önem vermektedir. Yurt dışından katılan
üyelerin, görev aldıkları komisyonlarda, ülkelerinin eğitim sistem le
rini, özellikle m eslekî ve teknik eğitim sistemi ve uygulamalarıyla
ilgili bir sunuş yapmaları beklenmektedir.
Sayın üyeler, şimdi, şûra çalışmaları süresince sîzlere su
nulacak hizm etler hakkında özet bilgiler arz edeceğim.
Ankara dışından davet edilen üye ve müşahitler, Bakanlı
ğımızın, Teknikokullar semtinde bulunan Başkent Öğretmen Evin
de, Otel Merit Altınel ve Hâkim Evinde m isafir edilecek ve konak
lama giderleri, Şûra Genel Sekreterliğince karşılanacaktır. O rgani
zasyonun Ankara içi ulaşım hizmetleri, özel olarak tahsis edilen
ulaşım araçlarıyla yapılacaktır.
Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında servis yapı
lacaktır. Davetlilerin, öğle ve akşam yemekleri ile Ankara dışından
şûraya katılarak Öğretmen Evinde, Otel Merit Altınel ve Hâkim
Evinde konaklayanların sabah kahvaltıları, Şûra Genel Sekreterli
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ğince karşılanacaktır. Üyelerimiz ve konuklarımıza, öğle yem ekle
rini, bugün, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde, 23 - 24
Şubat 1999 Salı ve Çarşamba günleri komisyon çalışmalarını yap
tıkları tesislerde, 25 - 26 Şubat 1999 Perşembe ve Cuma günleri
ise Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde, bütün akşam
yemekleri ise Başkent Öğretmen Evinde verilecektir.
Üyelerim izden, Başkent Öğretmen Evinde ikâmet edenlerin
öğle ve akşam yemeklerini yukarıda belirtilen tesislerdeki hangi
salonlarda yiyebilecekleri, ikâmet edecekleri oda anahtarlarını re
sepsiyondan alırken kendilerine takdim edilecek olan bilgi notunda
belirlenm iştir.
Ankara'dan katılanların, öğle ve akşam yemeklerini, yukarı
da belirtilen tesislerdeki hangi salonlarda yiyebilecekleri, komisyon
çalışm alarının yapılacağı salonlarda kendilerine sunulacak kartlar
da belirlenm iştir.
Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında, sağlık ekibi
ve am bulans hizmete hazır olarak bulundurulacaktır. Şûra Salonu,
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Başkent Öğretmen
Evinde danışm a ve basın büroları kurulmuştur. Ankara dışından
şûraya katılan davetlilerin yol giderleri ile geliş ve dönüş yevm iye
leri
Şûra
Genel
Sekreterliğince
ödenecektir.
Ödemeler,
25 - 26 Şubat 1999 Perşembe ve Cuma günleri, çalışma saatleri
dışında, m alî koordinatörlükçe yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin, hangi komisyonda olduklarını daha ko
lay bulabilm eleri için, soyada göre hazırlanmış ve kitapçık haline
getirilmiş broşürlerim iz kendilerine dağıtılmıştır.
Şûra sonrasında, millî eğitim sistemi bütünlüğü içinde, yeni
ve m eslekî teknik eğitim uygulamalarında; Bakanlığımız ile iş ha
yatının katılımlarıyla oluşacak yapılanma ile eğitim - istihdam den
gesinin ku ru m s a lla ş tırıla c a k yeni teknolojinin iş hayatıyla iş birliği
yapılarak eğitime yansıtılacağı, çağdaş m eslekî ve teknik eğitimde
test ve sertifikasyon standartlarına ulaşılarak, gelişmiş ülkelerle
rekabet edecek, kendine, ülkesine ve toplum una güvenen dinamik
gençler yetiştirileceğine gönülden inanıyorum.
Sayın Bakanım, değerli üyeler; meslekî ve teknik eğitim
ağırlıklı 16. Millî Eğitim Şûra sonuçlarının öncelikle ülkemize ve
gençlerimize güzellikler getirmesini diler, saygılarımı sunarım.
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ŞÛRAMIZA KATILAMAYAN
DEVLET BÜYÜKLERİNİN MESAJLARI:
S U N U C U : Atatürk diyor ki: “İlk ö ğ r e t im d e h e d e fim iz , b u 
n u n u m u m î o lm a s ın ı b ir a n e v v e i g e r ç e k le ş t ir m e k t ir . B u n e t i
c e y e v a r m a k , a n c a k f a s ıla s ız t e d b ir a lm a k la v e o n u m e t o d ik
u y g u la m a k la m ü m k ü n o la b ilir . M ille t in b a ş lıc a b ir ış ığ ı o la r a k ,
b u k o n u d a ıs r a r e t m e y i lü z u m lu g ö r ü y o r u m .
S a n a t v e t e k n ik o k u lla r a r a ğ b e t a r t m ış t ır . B u n u s e v in ç le
s ö y le r k e n , h e r tü r lü t e ş v ik i a r t ır m a k lâ z ım o ld u ğ u n u d a ilâ v e
e tm e k is te r im ."

“Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Önceden plânlanan
yoğun programım nedeniyle 16. Millî Eğitim Şûrasının açılış tö
renlerine katılamayacağım için üzgünüm. Sekiz yıllık kesintisiz
ilköğretim uygulaması doğrultusunda yapılacak olan meslekî ve
teknik eğitim çalışmalarınızda başarılar diler, şahsınıza ve bütün
davetlilere selâm ve saygılarımı sunarım
Aydın TÜMEN
Devlet Bakanı

Daha önceden plânlanmış yoğun programımdan dolayı
aranızda bulunamıyorum. Nazik davetinize teşekkür eder, katılanlara selâm ve sevgilerimi sunarım.
Haşan GEMİCİ
Devlet Bakanı
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“16. Millî Eğitim Şûrasına nazik davetiniz için teşekkür ede
rim. Önceden belirlenmiş programım nedeniyle katılamıyorum,
şûranın başarılı geçmesi dileklerimle saygılar sunarım."
Mustafa YILMAZ
Devlet Bakanı

“16. Millî Eğitim Şûrasının açılış törenine ait nazik davetini
ze önceden belirlenen programım gereği katılamamanın üzüntüsü
içindeyim. Teşekkür eder, şûranın, ülkemiz için hayırlara vesile
olması dileğiyle saygılar sunarım. ”
Mahmut ERDİR
Tarım ve Köy İşleri Bakanı

“16. Millî Eğitim Şûrasına dair nazik davetinize içtenlikle te
şekkür ederim. Çok arzu etmeme rağmen yurt dışında bulunmam
nedeniyle katılamayacağımı üzüntüyle belirtir, şûranın başarılı ve
yararlı geçmesi dileğiyle tüm konuklara saygılar sunarım. ”
Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK
Millî Savunma Bakanı
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Nazik davetinize teşekkür ederim. Yoğun işlerim nedeniyle
katılamıyorum. 16. Millî Eğitim Şûrasının açılış töreninin başarılı
geçmesini diler, selâm ve saygılar sunarım.
Arif SEZER
Orman Bakanı

16. Millî Eğitim Şûrası açılış törenine katılmam için yapmış
olduğunuz nazik davetinize teşekkür ederim.
Yoğun Bakanlık çalışmalarım nedeniyle açılış törenine ka
tılamadığım için üzgünüm.
16. Millî Eğitim Şûrasının hayırlı olması temennisiyle, size
ve şahsınızda törene katılan tüm davetlilere selâm, sevgi ve say
gılar sunarım.
Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK
Adalet Bakanı

“Sayın Cumhurbaşkanı ile Filipinler’ de görevli olduğumdan
16. Millî Eğitim Şûrasına katılamıyorum.
Millî eğitim şûraları, Türk Millî Eğitiminin başarısı için müs
pet ilmin ışığında, Atatürk ilkelerine bağlı, bilgili, inançlı ve bilinçli
gençleri yetiştirmek ve ülkemiz yönetimine kazandırmak için her
zaman yararlı kararlar almıştır.
16. Millî Eğitim Şûramızın bu sefer de yukarıda ifade ettiğim
amaca uygun, meslekî ve teknik eğitimde yeniliğe ve gelişmeye
açık karar ve programlar geliştireceğine inanıyorum.
Şahsınızda tüm şûra üyelerine, katılımcılara başarılar diler,
saygılar sunarım. ”
Metin ŞAHİN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
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"Sayın Başkan, 16. Millî Eğitim Şûrasının kıymetli üyeleri, de
ğerli misafirler;
Millî eğitim şûraları, eğitimin yapılandırılmasında çok
önemli fonksiyona sahiptirler.
16. Millî Eğitim Şûrasının da, diğer şûralarımız gibi çok
önemli ve değerli kararların alınmasına vesile olacağına inanıyorum.
Bu şûranın konusunun sekiz yıllık zorunlu kesintisiz ilköğretim
uygulaması doğrultusunda. meslekî ve teknik eğitimin, toplumun ve iş
hayatının beklentilerine uygun olarak yeniden yapılandırılması şûra
dan çıkacak kararları daha da önemli ve anlamlı kılmaktadır.
Hepimizin de yakından bildiği gibi, 55. Hükümet tarafından
başlatılmış bulunan sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hamlesi, eğitim
sistemimizin kronikleşmiş sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir.
Uygulamanın başarılı olması ve hedeflerine ulaşabilmesi, atı
lan bu önemli adımın, kararlı bir şekilde sürdürülmesine bağlıdır. Bu
şûradan çıkacak sonuçlar ve bunların uygulanması, eğitim reformu
muzun kalıcılığını sağlayacaktır.
Değerli Üyeler,
Kıymetli Misafirler;
Türkiye, önümüzdeki yüzyılda güçlü ve vizyon sahibi bir ülke
olmak arzu ve hedefine sahiptir. Bu hedefe ulaşabilmemizin yolu,
eğitim sistemimizi 21. yüzyılın gereklerine göre yeniden yapılandır
maktır.
Sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı gelişmenin ana unsuru
olan yetişmiş insan gücünü sağlayan meslekî ve teknik eğitim, yeni
den yapılanmanın en önemli unsurlarındandır.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi, ilköğretimden başlayarak ülke
nin ihtiyaç duyduğu sektörlere göre çeşitli meslekî alanlara yönlen
dirmek ve emin şekilde, formasyon sahibi olarak yetiştirmek, eğitim
sistemimizin öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır.
16. Millî Eğitim Şûrasında ortaya çıkacak kararların, Türk eği
tim sistemine, bu çerçevede yeni açılımlar sağlayacağına inanıyorum.
Değerli katılımcılara çalışmalarında başarılar diliyor, şûranın
ülkemize ve Millî Eğitimimize hayırlı olması temennisiyle sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. ”
M esut Y ILM A Z
Anavatan Partisi G enel Başkanı
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Nazik davetinize teşekkür ederim. 16. Millî Eğitim Şûrasının
başarılı geçmesi dileklerimle şahsınızda tüm katılımcılara ve eme
ği geçenlere saygı ve sevgiler sunarım.
Saffet Arıkan BEDÜK
Ankara Milletvekili

16. Millî Eğitim Şûrasının açılış törenine seçim bölgemdeki
toplantılar nedeniyle katılamıyorum. Toplantının en iyi şekilde
geçmesi dileğiyle şahsınızda tüm ilgili misafirlere sevgi ve saygıla
rımı sunarım.
Dr.Lâle AYTAMAN
Muğla Milletvekili

20001i yıllara girerken çağdaş teknolojinin gerektirdiği bilgi
toplumunu oluşturma yolunda meslekî ve teknik eğitim sistemleri
nin yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 16.
Millî Eğitim Şûrasının yararlı ve başarılı geçmesi temennisiyle
saygılarımı sunarım.
Alâaddin YÜKSEL
Balıkesir Valisi
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Say! : 69

Tarih : 25.05.1998
KONU : 16. Millî Eğitim Şû-

ÖNCEKİ KARARIN
Sayı :

rasının toplanması.

Tarih :

Endüstriyel ve Teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde,
gençliğimize istihdam edilebilir beceriler kazandırmada çok önemli işlevi olan
meslekî ve teknik eğitimin sorunlarına çözüm üretmek ve eğitim sistemimiz için
de yeniden yapılanmasını sağlamak amacıyla “ 16. Millî Eğitim Şûrası” nın 22,
23, 24, 25 ve 26 Şubat 1999 tarihlerinde olağanüstü olarak Ankara’da toplan
ması; gerekli İdarî, malî ve diğer bütün işlemlerin Şûra Genel Sekreterliğince
yürütülmesi kararlaştırıldı.

(İMZA)
Hikmet ULUĞBAY
Millî Eğitim Bakanı

(İMZA)
Orhan ÖZDOĞANLAR
Kurul Başkanı
(İMZA)
Güler ŞENÜNVER
ÜYE

(İMZA)
Dr.Ezdihar KARABULUT
ÜYE

(İMZA)
Nazım İrfan TANRIKULU
ÜYE

(İMZA)
Ömer ÖZÜDURU
ÜYE

(İMZA)
Sürmeli AĞDEMİR
ÜYE

(İMZA)
Mustafa ERTÜRK
ÜYE

(İMZA)
Selâhattin MEYDAN
ÜYE

(İMZA)
Haşim AYAOKUR
ÜYE

(İMZA)
Sevim ÇAMELİ
ÜYE

(İMZA)
Ömer AÇIKEL
ÜYE

(İMZA)
Dr.Veli KILIÇ
ÜYE

(GÖREVLİ)
Füsun KOKSAL
ÜYE
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı : 77

Tarih : 24.06.1998
KONU : 16. Millî Eğitim Şû-

ÖNCEKİ KARARIN
Sayı :

rası’nda Görüşülecek Gündem Konuları.

Tarih :

__________ ___________________

22, 23, 24, 25 ve 26 Şubat 1999 tarihlerinde olağanüstü olarak Anka
ra’da toplanm ası kararlaştırılan 16. Millî Eğitim Şûrasında ekte sunulan gündem
konularının görüşülm esi kararlaştırıldı.
(İMZA)
Hikmet ULUĞBAY
Millî Eğitim Bakanı
(İMZA)
Orhan ÖZDOĞANLAR
Kurul Başkanı
(İMZA)
Güler ŞENÜNVER
ÜYE

(İMZA)
Dr.Ezdihar KARABULUT
ÜYE

(İMZA)
Nazım irfan TANRIKULU
ÜYE

(İMZA)
Ö m erÖ Z Ü D U R U
ÜYE

(İMZA)
Sürmeli AöD E M İR
ÜYE

(İMZA)
Mustafa ERTÜRK
ÜYE

(İMZA)
Selâhattin MEYDAN
ÜYE

(İMZA)
Haşim AYAOKUR
ÜYE

(İMZA)
Sevim ÇAMELİ
ÜYE

(İMZA)
Öm er AÇIKEL
ÜYE

(İMZA)
Dr.Veli KILIÇ
ÜYE

(İMZA)
Füsun KOKSAL
ÜYE

(İMZA)
Orhan ÖZALP
.
ÜYE

(İMZA)
Erhan AVUNDUK
ÜYE
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16. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARI

1. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN, ORTA
ÖĞRETİM SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE
AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
2. OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK
EĞİTİMİ VE İSTİHDAM
3. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
4. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE SINAVSIZ
YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ
5. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE
FİNANSMAN
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AÇIKLAMA:
Talim ve Terbiye Kurulu, 24. 06.1998 tarih ve 77 sayılı kara
rıyla; 16. Millî Eğitim Şûrasının beş ana gündem başlığı altında
toplanm asına karar verdi.
Ön Komisyon Çalışmaları, 31 Ağustos - 09 Eylül 1998 ta
rihleri arasında beş komisyon tarafından tamamlanmıştır.
Ancak, Talim ve Terbiye Kurulunun 30.09.1998 tarih ve 192
sayılı kararı ile 4. Konu “Meslekî ve Teknik Eğitimde Sınavsız
Yüksek Öğretime Geçiş” konusunun “Meslekî ve Teknik Eğiti

min, Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak
Yeniden Yapılandırılması” konusu içinde değerlendirilm esi kabul
edildi.
Bu nedenle, 22 - 26 Şubat 1999 tarihlerinde yapılan Şûra
Genel Kurulu 4 ana konu başlık altında yürüttüğü çalışmalarını
tamam lam ıştır.

Şûra Genel Sekreterliği
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı : 192

Tarih : 30.09.1998
KONU : 16. Millî Eğitim Şû-

ÖNCEKİ KARARIN
Sayı : 77

rası Gündem Konuları.

Tarih : 24.06.1998

16. Millî Eğitim Şûrası Gündem Konulan arasında yer alan; “Meslekî ve
Teknik Eğitimde Sınavsız Yüksek Öğretime Geçiş” konusunun “Meslekî ve Tek
nik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden
Yapılandırılm ası” konusu içinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

(İMZA)
Hikmet ULUĞBAY
Millî Eğitim Bakanı
(İMZA)
Orhan ÖZALP
Ku[ul Başkan V.
(İMZA)
Güler ŞENÜNVER
UYE

(İMZA)
Dr.Ezdihar KARABULUT
UYE

(İMZA)
Nazım İrfan TANRIKULU
UYE

(İMZA)
Ö m erÖ ZÜ D U R U
ÜYE

(İMZA)
Sürmeli AGDEMİR
ÜYE

(İMZA)
Mustafa ERTÜRK
ÜYE

(İMZA)
Selâhattin MEYDAN
ÜYE

(İMZA)
Haşim AYAOKUR
ÜYE

(İMZA)
Sevim ÇAMELİ
ÜYE

(İMZA)
Ömer AÇIKEL
ÜYE

(İMZA)
Dr.Veli KILIÇ
ÜYE

(GÖREVLİ)
Füsun KOKSAL
ÜYE

Orhan ÖZALP
ÜYE

(İMZA)
Erhan AVUNDUK
ÜYE
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16. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARI
1. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN, ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ
İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMASI
> Teknoloji Eğitimi
> İlköğretim Sonrası Genel ve Meslekî Teknik Eğitime Yönelme
> Meslekî ve Teknik Eğitimde Yöneltme ve Meslekî Rehberlik
> Modüler öğretim
> Programlar Arası Yatay ve Dikey Geçişler
> Meslekî ve Teknik Eğitimde Orta ve Yüksek öğretim Kurumlan Ara
sında Program Devamlılığının ve Bütünlüğünün Sağlanması
> Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması
> Meslekî ve Teknik Eğitimde Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
> Meslek Standartları, Belgelendirme ve İstihdam
> Çıraklık ve örgün Meslekî Eğitim Süreçlerinin Bütünleştirilmesi
> Meslekî ve Teknik Eğitimde Okul-İş Hayatı, İş Birliği ve Sektörün
Beklentileri
> özürlülerin Meslek Eğitimi Yoluyla İstihdamı
> Kadın İş Gücünün Meslek Eğitimi Yoluyla Ekonomiye Kazandırılması

2. OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE İSTİHDAM
> 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun Uygulanmasında
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
> 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar
>

Mezunların Alanında İstihdamına Sektörel Destek

3. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ
YETİŞTİRME
>

Meslekî ve Teknik Eğitime öğretm en Olarak Yetiştirileceklerin Yön
lendirilmesi ve Seçilmesi

> Meslekî ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet öncesi Eğitimleri
>

Meslekî ve Teknik Eğitim öğretm enlerinin Özlük Hakları ve İstihdamı

>

Meslekî ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimleri

> Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Yetiştirilmesi

4. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINDA FİNANSMAN
> Genel Bütçe, Fon ve Diğer Kaynaklar
> Döner Sermaye Çalışmaları
iş Hayatının ve Gönüllü Kuruluşların Meslekî ve Teknik Eğitimin Prog
ram, Yönetim ve Finansman Boyutlarına Katılımı
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ÇALIŞMA YERLERİ
A - GENEL KURUL ÇALIŞMALARI:
Genel Kurul Çalışmalarının tamamı, Bakanlığımızın Beşevler’de bulunan ŞÛRA SALONU’nda yapılacaktır.
B - KOMİSYON ÇALIŞMALARI
1. Başkent Öğretmen Evinde Çalışacak Komisyonlar
> Meslekî
ve
Teknik
Eğitimin,
Orta
Öğretim
Sistemi
Bütünlüğü
İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması,
> Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam,
2. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde (AOTML) Çalışacak Komisyonlar
> Meslekî ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme
> Meslekî ve Teknik Eğitimde Finansman

PROGRAM
22 ŞUBAT 1999 PAZARTESİ
1. GÜN
09.00- 09.15 Başöğretmen Atatürk Anıtına Çelenk Konulması ve Saygı Duruşu (M.E.B. Mensupları)
09.30- 10.00 Anıtkabir Ziyareti ve Saygı Duruşu
(Şûra Üyelerinin Tamamı)
10.00- 10.30 Şûra Üyelerinin Millî Eğitim Bakanlığı BeşevlerŞûra Salonunda Yerlerini Alması
10.30- 11.30 AÇILIŞ TÖRENİ
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
> Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Sayın Orhan ÖZALP’ın Konuşmaları
> Millî Eğitim Bakanı
Sayın Metin BOSTANCIOĞLU’nun Konuşmaları
> Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı
Sayın Hikmet ULUĞBAY’ın Konuşmaları
> Cumhurbaşkanı Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Sayın Hikmet ÇETİN’in Konuşmaları
11.30-11.45
ARA
Telgraf ve Mesajların Okunması
11.45-12.00
Kurul Üyesi ve Şûra Genel Sekreteri Haşim AYAOKUR’un Şûra Çalışmaları Hak
kında Bilgi Sunması
12.00-12.30
GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

1. OTURUM
Başkanlık Divanı Seçimi (Biri Bakanlık Mensubu İki Başkan Vekili ile Dört Raportörün Seçi
mi) Komisyonlarda Görev Alacak Üyelerin Genel Kurulun Bilgilerine Sunulması
12.30-14.00

ARA (ÖĞLE YEMEĞİ)
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ'NDE
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14.00-18.0
KOMİSYON ÇALIŞMALAR!
1. BAŞKENT ÖĞRETMEN EVİNDE ÇALIŞACAK KOMİSYONLAR:

2.

19.00

>

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN, ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİ
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN
YAPILANDIRILMASI

>

OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE İSTİHDAM

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİNDE
(AOTML) ÇALIŞCAK KOMİSYONLAR:
>

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME,

>

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN,
AKSAM YEMEĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Orhan ÖZALP’in, Saat 19.00’da Başkent Öğretmen Evinde Ak
şam Yemeği (Bu Program Şûra Üyeleri ve Müşahitler için davetiye yerine geçerlidir.)

23 ŞUBAT 1999 SALI
2. GÜN
09.00-12.30

KOMİSYON ÇALIŞMALARI
DAHA ÖNCE BELİRTİLEN ÇALIŞMA YERLERİNDE

12.30-14.00
14.00-18.00

ÖĞLE YEMEĞİ
(Komisyonların Çalışma Yerlerinde)
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
DAHA ÖNCE BELİRTİLEN ÇALIŞMA YERLERİNDE

19.00

AKSAM YEMEĞİ
Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU’nun, Saat 19.00’da Başkent Öğretmen Evi’nde Ak
şam Yemeği (Bu Program Şûra Üyeleri ve Müşahitler için davetiye yerine geçerlidir.)

24 ŞUBAT 1999- ÇARŞAMBA
3. GÜN
09.00-12.30

KOMİSYON ÇALIŞMALARI
DAHA ÖNCE BELİRTİLEN ÇALIŞMA YERLERİNDE

12.30-14.00
14.00-16.00

ÖĞLE YEMEĞİ (Komisyonların çalışma yerlerinde)
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Komisyon raporlarının redaksiyonu, yazımı, çoğaltılması ve Şûra Genel Sekreterliği’ne teslim
edilmesi
DAHA ÖNCE BELİRTİLEN ÇALIŞMA YERLERİNDE

19.00

______ AKSAM YEMEĞİ
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Bener CORDAN’ın Saat 19.00’da Başkent Öğretmen
Evi’nde Akşam Yemeği (Bu Program Şura Üyeleri ve Müşahitler için davetiye yerine geçerlidir.)

20.30

“ Atatürk’ümüz, Cumhuriyetimiz ve Kadınlarımız” adlı sinevizyon gösterili defile

SUNAN: Ankara Şerife Uludağlı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü
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25 ŞUBAT 1999-PERŞEMBE
4. GÜN
A) GENEL KURUL ÇALIŞMALARI (Şûra Salonunda)

2. OTURUM
10.00-10.45
> MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN, ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİ
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
Konulu komisyon raporunun Şura Genel Kuruluna sunulması
10.45-11.00 ARA

3. OTURUM
11.00-12.30 Rapor üzerinde genel görüşme ve raporun karara bağlanması.
12.30-14.00 (ÖĞLE YEMEĞİ)
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİNDE

4. OTURUM
14.00-14.30
> OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE İSTİHDAM
Konulu komisyon raporunun Şura Genel Kuruluna sunulması.
14.30-15.30
Rapor üzerinde genel görüşme ve raporun karara bağlanması
15.30-15.45
ARA

5. OTURUM
15.45-16.15
> MESLEKÎ VE TEKNİK ALANINA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
Konulu komisyon raporunun Şûra Genel Kuruluna sunulması
16.15-18.00 Rapor üzerinde genel görüşme ve raporun karara bağlanması
19.00
AKŞAM YEMEĞİ
Kurul Üyesi ve Şura Genel Sekreteri Sayın Haşim AYAOKUR'un, Saat 19.00’da Öğretmen Evi’nde Ak
şam Yemeği

20.30

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korusu

26 ŞUBAT 1999-CUMA
5. GÜN
A) GENEL KURUL ÇALIŞMALARI (Şûra Salonu’nda)

6. OTURUM
09.00-

09.30
> MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN
Konulu komisyon raporunun Şura Genel Kuruluna sunulması
09.30- 11.00 Rapor üzerinde genel görüşme ve raporun karara bağlanması
11.00-11.15
ARA

7. OTURUM
11.15
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMlREL’in konuşması
12.30- 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
(Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde)

KAPANIŞ
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.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. KONULARIN BELİRLENMESİ
Şûra konuları; Bakanlığımız birimlerinin, üniversitelerin, sivil
toplum örgütlerinin, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar ile diğer ba
kanlıklardan gelen görüşler doğrultusunda belirlenmiş ve Talim ve
Terbiye Kurulunun 24.06.1998 tarih ve 77 sayılı kararı ile belirlen
miştir.

2. BİLİMSEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
(ÖN KOMİSYON ÇALIŞMALARI)
31 Ağustos - 09 Eylül 1998 tarihleri arasında A nkara’da
yapılmıştır.
Çalışm alara çeşitli üniversitelerden katılan bilim adamları,
Bakanlığım ız ve diğer bakanlıkların temsilcileri, sivil toplum örgüt
leri ile kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 268 kişilik ça
lışma grubu, konulara göre komisyonlara ayrılarak raporlarını ha
zırlam ışlardır.
Hazırlanan raporlar kitap haline dönüştürülerek yöresel de
ğerlendirm e çalışmaları için illere gönderilmiştir. (Ön Komisyon
Raporları)

3. YÖRESEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
(İL ÇALIŞMALARI)
09 - 20 Kasım 1998 tarihleri arasında bütün illerde aynı ta
rihte başlamak üzere il çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara üniver
sitelerden bilim adamları, yerel il yöneticileri, sivil toplum örgütleri
nin temsilcileri, Bakanlığım ız taşra teşkilâtı temsilcileri, diğer ba
kanlıkların il temsilcileri ile konularla ilgili kamu kurum ve kuruluşla
rının tem silcileri başta olmak üzere özel sektör temsilcilerinin de
katılımları sağlanmıştır. Bu çalışmalara toplam 9.694 kişi katılm ış
tır.
Her ilde oluşturulan çalışma grupları öncelikle şûra konula
rına göre illerindeki meslekî ve teknik eğitim alanında mevcut du
rum, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüşm eler yapmışlar,
sonuçları Şûra Genel Sekreterliğine bildirmişlerdir.
Şûra Genel Sekreterliğine ulaşan bu bilgiler, şûra dokümanı
olarak kitap haline getirilmiş, hazırlanan diğer dokümanlarla birlikte
Şûra Genel Kuruluna katılacak üye ve müşahitlere gönderilmiştir.
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ÇALIŞMA ESASLARI
(Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği)

Madde - 15: Şûra çalışmalarında aşağıdaki esas ve
usuller uygulanır.
a. Genel Kurul; İlk oturumunda, biri Bakanlık mensubu
üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör
seçer.

b. Gündemdeki konularla ilgili olarak komisyonlar kurulur.
Üyeleri, Şûra Başkanı tarafından belirlenir ve kendilerine duyuru
lur.
Gerektiğinde üyeler de bilgilendirilerek, komisyonlar arasın
da üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik, Genel Sekreterlikçe
Komisyon çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.
c. Hazırlanan raporlar komisyon başkanlarınca veya seçilen
bir sözcü tarafından Şûra Genel Kuruluna sunulur. Şûra Genel
Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.

ŞÛRA KOMİSYONLARININ ÇALIŞMALARI
*

(Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği)

Madde - 16: Şûra Komisyonları, çalışmalarını aşağıdaki
esaslara göre yapar:
a. Her komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer ve
şûra gündemi doğrultusunda bir çalışma plânı hazırlar,

b. Kom isyonlar çalışmalarını gerekirse alt komisyonlarda
kurarak hazırlanan plân dahilinde yürütür,
c. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tuta
nağa bağlanır,

d. Her komisyon, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve
raporunu hazırlar.
Bu raporlar, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.
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e. Komisyon başkanları, raporlarını zamanında Şûra Genel
Sekreterliğine teslim eder,

f. Genel Kurulda görüşülen raporlar, alınan kararlar doğrul
tusunda varsa ilâve veya çıkarmayı gerekli düzenlemelerin yapıla
bilmesi için komisyon başkanlarına verilir.
Komisyon başkanları ve raportörleri tarafından yeniden dü
zenlenen raporlar, toplantı tutanakları ile birlikte Genel Sekreterli
ğe teslim edilir.

AÇIKLAMALAR :
1. 16. Millî Eğitim Şûrası, konularına göre dört ana konu
başlığı altında çalışm ak üzere komisyonlar kurulmuştur.

2. Ana kom isyonlar ilk toplantılarında kendi aralarında
Açık Oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçimi
yaptıktan sonra çalışmalara başlayacaklardır. Her komisyon bu
toplantıda daha önce belirlenen konu alt başlıklarını da dikkate
alarak hangi alt komisyonlara ayrılacaklarını kendileri kararlaştıra
caklardır. Alt kom isyonlar da aynı şekilde kendi aralarından bir
başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçeceklerdir.

3. Her ana komisyon için başkana yardımcı olmak üzere
Şûra Genel Sekreterliğince birer KOORDİNATÖR ÜYE görevlen
dirilmiştir.

4. Alt komisyonlar, rapor taslaklarını hazırladıktan sonra
aşağıda belirtilen şekilde toplanacaklardır. Alt komisyonların baş
kan ve raportörleri ile ana komisyonun raportörleri, ana komisyon
başkanı başkanlığında toplanacaktır. Bu toplantıda, her kom isyo
nun rapor taslağı gözden geçirilerek ana komisyon raporunda bü
tünlük sağlanacaktır.

5. Ana Komisyon raporları; alt komisyonların başkanları,
yardımcıları ve raportörleri ile ana komisyonun başkanı, başkan
yardımcıları ve raportörlerinin isim ve imzalarının yer aldığı birer
tutanakla Şûra Genel Sekreterliğine teslim edilecektir.
6. Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi ve raporların
zamanında Genel Kurula yetiştirilmesi için, her komisyonunun bu
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maksatla hazırlanan “ÇALIŞMA PROGRAMI” na uyması önem
taşım aktadır. Bu nedenle, komisyon başkanları gereken tedbirleri
alacaklar, raporlarını en geç 24 Şubat 1999 Çarşamba günü saat
16.00’a kadar KOORDİNATÖR ÜYELERE teslim edeceklerdir.
7. Raportörler ve koordinatörler
aşam asında yardımcı olacaklardır.

raporların

yazdırılma

8. RAPORLARIN SİSTEMATİĞİ, ana komisyonlarda belir
lenecektir. Ancak görüş ve teklifler; Genel Kurul Çalışmalarına
kolaylık sağlamak, alınacak kararlara kesinlik kazandırmak
için, her komisyon raporunun sonunda yer alacaktır. RAPORLA

RIN KISA VE ÖZ OLMASINA, ÖNERİLERİN KESİN VE AÇIK
OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.
9. Kimlerin hangi ana komisyonda çalışacağı çoğunlukla
sayın üyelerimizle görüşülerek belirlenmiştir. Temas kurulam a
yanlar ise uygun görülen komisyonlara verilmişlerdir. Sayın Millî
Eğitim eski bakanlarımız, yurt dışından katılan sayın bakanlar ve
üyeler
ile TBMM
Millî
Eğitim
Komisyonu
üyesi
sayın
m illetvekillerim izin komisyon seçimi kendilerine bırakılmıştır.
Çeşitli sebeplerle adları komisyon listelerinde bulunm ayan
lar, arzu ettikleri komisyonlarda koordinatörlere ve komisyon baş
k a la rın a bilgi verm ek suretiyle çalışabileceklerdir.
1ü. Sayın üyelerimizin Şûra Yönetm eliğine göre üyelik du
rumları ile hangi komisyonlarda olduklarını daha kolay bulabilm e
leri için SOYADINA göre alfabetik komisyon listeleri hazırlanm ış
tır.
11. Komisyon kararları oy birliği ile alınacaktır. Oyların eşitliği
. hâlinde komisyon başkanının oyu iki oy sayılacaktır.
12. Raporların yazımında ve sayfa düzenlenm esinde yanlış
lığa meydan verilmemesi için raporların her sayfası num aralandı
rılacak, şekil ve şema bulunan sayfalar, aynı bütünlük içerisinde
yer alacaktır.
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KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA PROGRAMI
Sıra
No

ÇALIŞMA KONUSU
1. GÜN

SÜRE

22.02.1999 PAZARTESİ

1.

Komisyon üyelerinin çalışma yerlerine ulaşması

13.45-14.00

2.

Başkan, başkan yardımcısı ve raportörlerin seçimi

14.00-14.15

3.

“ Komisyonların Oluşturulması ve Çalışma
hakkında hazırlanan açıklamaların okunması

Esasları”

14.15-14.30

4.

Alt komisyonların belirlenmesi ve çalışma yerlerinde
toplanmaları

14.30-15.00

5.

Alt komisyonlarda başkan, başkan yardımcısı ve ra
portörlerin seçimi

15.00-15.15

6.

Alt komisyonların konuları ile ilgili çalışmaları

15.15-18.00

i_____

2. GÜN

23.02.1999 SALI

1.

Alt komisyon çalışmalarına devam edilmesi

09.00-12.30

2.

ÖĞLE YEMEĞİ (Komisyonların çalışma yerlerinde)

12.30-14.00

Alt komisyon rapor taslaklarının, diğer alt komisyon
başkan ve raportörleri ile birlikte ana komisyonunun
başkanı başkanlığında toplanarak rapor bütünlüğü üze
rinde görüşülmesi

14.00-18.00

3'

3. GÜN

23.02.1999 ÇARŞAMBA

1.

Komisyon genel raporuna son şeklin verilmesi ve ya 09.00-12.00
zılmaya hazır duruma getirilmesi

2-

ÖĞLE YEMEĞİ (Komisyonların çalışma yerlerinde)

3.

Raporların yazılması, komisyon başkanlıklarınca ince
lenmesi ve çoğaltılmak üzere Şûra Genel Sekreterliğine
teslim edilmesi
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12.30-14.00

14.00-16.00

ŞÛRA DOKÜMANLARI
1.

16. Millî Eğitim Şûrası Ön Komisyon Hazırlık Dokümanı
M eslekî ve Teknik Eğitim,

2.

Konularla İlgili Kamu-Özel Kurum ve Kuruluşların Görüşleri,

3.

Millî Eğitim Şûralarında Meslekî ve Teknik Eğitim,

4.

Kalkınma Plânlarında Meslekî ve Teknik Eğitim,

5.

Hüküm et Programlarında Eğitim,

6.

16. Millî Eğitim Şûrası Ön Komisyon Raporları,

7.

16. Millî Eğitim Şûrası İl Raporları,

8.

1 - 1 5 Millî Eğitim Şûraları, (1939-1996)

9.

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği,

10.

Millî Eğitim Temel Kanunu,

11.

16.Millî Eğitim Şûrası Programı,

12.

The Sixteenth National Education Council Programme,

13.

16.Millî Eğitim Şûramı Rehberi,

14.

The Sixteenth National Education Counc'l Guide,

15.

Education in Turkey

16.

Milli Eğitim Şûrası Üye ve Komisyon Listeleri,
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ŞÛRA GENEL SEKRETERLİĞİ
GENEL SEKRETER

: Haşim AYAOKUR
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

GENEL SEKRETER
YARDIMCILARI

: Sevim ÇAMELİ
Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Mehmet S. ÇİYAN
Genel Müdür Yardımcısı
Nurten DEMİR
Genel Müdür Yardımcısı

ŞÛRA GENEL
KOORDİNATÖRÜ
ŞÛRA MALÎ
KOORDİNATÖRÜ

: Mahmut ÖZBUĞA
Şube Müdürü
: Salim DARICILI
Şube Müdürü

ŞÛRA ŞUBESİ MÜDÜRÜ : Necmettin ERTÜRK
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Şûra Genel Sekreteri ve Yardımcıları Genel Kurul Çalışmalarında

Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu’nun Şûra Şenel Sekreterliğini Ziyareti
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı : 70

Tarih : 25.05.1998
KONU : “16. Millî Eğitim Şûrası”
Genel Sekreteri ve Yardımcılarının Görevlendirilmesi.

ÖNCEKİ KARARIN
Sayı :

Tarih :

“16. Millî Eğitim Şûrası” nın sekretarya işlerini yürütmek üzere : Kurul
Üyesi Haşim AYAOKUR’un Genel Sekreter; Kurul Üyesi Sevim ÇAMELİ, Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Süheyl ÇİYAN ve Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nurten DEMİR’in Genel Sek
reter Yardımcısı olarak ilgili yönetmelik hükümlerine göre görevlendirilmeleri hususunun
Bakan’a arzı kararlaştırıldı.
(İMZA)
Orhan ÖZDOĞANLAR
Kurul Başkanı
(İMZA)
Güler ŞENÜNVER
ÜYE

(İMZA)
Dr.Ezdihar KARABULUT
ÜYE

(İMZA)
Nazım İrfan TANRIKULU
ÜYE

(İMZA)
ÖmerÖZÜDURU
ÜYE

(İMZA)
Sürmeli AĞDEMİR
ÜYE

(İMZA)
Mustafa ERTÜRK
ÜYE

(İMZA)
Selâhattin MEYDAN
ÜYE

(İMZA)
Haşim AYAOKUR
ÜYE

(İMZA)
Sevim ÇAMELİ
ÜYE

(İMZA)
Ömer AÇIKEL
ÜYE

(İMZA)
Dr.Veli KILIÇ
ÜYE

(GÖREVLİ)
Füsun KOKSAL
ÜYE

(İMZA)
Orhan ÖZALP
ÜYE

(İMZA)
Erhan AVUNDUK
ÜYE

UYGUNDUR
25.05.1998
(İMZA)
Hikmet ULUĞBAY
Millî Eğitim Bakanı

85

K Ü LTÜ R EL
ETK İN LİK LER

Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU'nun Anıtkabir Özel Defterini imzalarken

Y ü c e A ta tü rk ,

Türk Millî Eğitimi, manevî mirasınız oian bilim ve aklın ay
dınlattığı çağdaş yolda çalışmalarına devam etmektedir.
Bugün toplanan 16. Millî Eğitim Şûrası, “Orta Öğretimin
Meslekî ve Teknik Eğitim Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılma
sı” konusunda çalışmalarını bu anlayışla yürütecek ve gerekli ka
rarları alacaktır.
16. Millî Eğitim Şûrası üyeleri olarak huzurunuzda saygıyla
eğiliyoruz.1]
İMZA

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı
n Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU'nun, 22.02.1999 tarihinde Anıtkabir Özel
Defterine yazmış olduğu metin.
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Ulu Ö nderin İzinde

TÖRENLER,
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
TÖRENLER
16. Millî Eğitim Şûrası, 22 Şubat 1999 günü üç ayrı yerde
düzenlenen törenlerle birlikte başlatılmıştır.
İlk tören, saat 09.00Jda Millî Eğitim Bakanlığının merkez bi
nası bahçesindeki BAŞÖĞRETMEN ATA TÜ R K AN ITI’na çelenk
koyma ve saygı duruşu ile başlamış, törene Millî Eğitim Bakanı
Sayın Metin BOSTANCIOĞLU ve Bakanlık mensupları katılmıştır.
İkinci tören, saat 09.30’da A N IT K A B İR ’de yapılmıştır. Bu
törene Şûra üyeleri ile Bakanlık üst düzey yöneticileri Millî Eğitim
Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU başkanlığında ANITKABİR
ziyaret edilmiş, çelenk koyma ve saygı duruşundan sonra AN IT
KABİR özel defteri imzalanmıştır.
Üçüncü tören, saat 10.30’da Bakanlığımızın Beşevler sem
tinde bulunan Şûra Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal M arşı’nın
koroyla birlikte söylenmesiyle başlamıştır.
Salonunda Bakanlığımızca hazırlanan, “Cumhuri
yetle Yaşıt Bir Düş” adlı sinevizyon gösterisinde bulunulmuş ve
daha sonra açılış konuşmalarıyla devam edilmiştir.
Şûra

Cum hurbaşkanım ız Sayın Süleyman DEMİREL, yurt dışı zi
yaretlerinde oldukları için açılışta Cumhurbaşkanı Vekili ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hikmet ÇETİN, Başbakan Sa
yın Bülent ECEVİT’in işlerinin yoğunluğu nedeniyle yerine Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet ULUĞBAY, Millî
Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı Sayın Orhan ÖZALP ve Şûra Genel Sekreteri
Haşim AYAOKUR birer konuşma yapmışlardır.
Yapılan konuşmaların metinleri bu kitapta yer almıştır.
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16.Millî Eğitim Şûrası’nın açılışından görünüm.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
22 Şubat 1999 günü açılış törenini takiben, Şûra Salonu
bahçesinde, Meslekî ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüklerine
bağlı okullar ile yaygın eğitim veren kurumlarımızın düzenlediği
“Orta Öğretimde Meslekî ve Teknik Eğitim” konulu bir sergi
açılmıştır.
Şûra süresince açık bulundurulan sergi, şûra üyeleri ve va
tandaşlarım ız tarafından gezilmiştir.
Şûraya davet edilen konuklarımızın iyi vakit geçirmeleri için;
24 Şubat 1999 günü akşamı saat 20.30’da Şûra Salonunda, Anka
ra Şerife Uludağlı Kız Teknik Eğitim Olgunlaşma Enstitüsü tarafın
dan “Atatürk’ümüz, Cumhuriyetimiz ve Kadınlarımız” adlı
sinevizyon gösterili defile düzenlenmiştir.
Ayrıca, şûra üyelerine, 25 Şubat 1999 günü akşamı saat
20.30’da Şûra Salonunda, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi korosu
müzik ziyafeti vermiştir.

16.Millî Eğitim Şûrası’nın açılışından görünüm.
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16.Millî Eğitim Şûrası’nın açılışından görünüm.

16.Millî Eğitim Şûrası’nın açılışından görünüm.
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“Atatürk’ümüz, Cumhuriyetimiz ve Kadınlarımız”
Konulu Defileden görüntüler.

“Atatürk’ümüz, Cumhuriyetimiz ve Kadınlarımız”
Konulu Defileden görüntüler.
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“Atatürk’ümüz, Cumhuriyetiniz ve Kadınlarımız”
Konulu Defileden görüntüler.

“Atatürk’ümüz, Cumhuriyetimiz ve Kadınlarımız”
Konulu Defileden görüntüler.
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4* .

Meslekî ve Teknik Eğitim Konulu Sergiden görünüm.

Meslekî ve Teknik Eğitim Konulu Sergiden görünüm.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, sîzlere dağıtılmış olan şûra programında ça
lışma saatleri de belirlenmiştir. Ancak, bugünkü bölümünü, 15 da
kika gecikerek bitirmiş bulunuyoruz.
Şûranın, komisyon toplantıları saat 14.00'te başlayacaktır.
Şimdi, hepinizi öğle yemeğine davet ediyorum.
Öğleden sonraki komisyonlarda iş bölümü yapılacağını du
yurur, çalışmalarda da başarılar dilerim.
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MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİMİN, ORTAÖĞRETİM
SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE
AĞIRLIKLI OLARAK
YENİDEN YAPILANDIRILMASI

mm
Komisyon çalışmalarından bir görünüm.

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.
10ü

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN,
ORTAÖĞRETİM SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE
AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMASI
BAŞKAN

: Prof.Dr.Kemal GÜÇLÜOL
Çankaya Üniversitesi Rektörü

BAŞKAN YARDIMCISI

: Prof.Dr.Nuray SENEMOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim FaKültesi Dekanı

RAPORTÖRLER

: Ayten ARTIRMA
Bakanlık Başmüfettişi

Mustafa TOKER
Mamsa Millî Eğitim Müdürü

Tuncay DÖNERKAYA
Aydın Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
SIRA
NO

İ

ADI SOYADI

UNVANI

| Bşk.Yard

1 ABAY Filiz
2 ABDULLAYEV Şuhrat
Sagaullayeviç

Başuzman

______
ABDULLAYEV Z.

Şube Müdürü

3
4 ACUN Utku
5 AÇIKGÖZ Saım
S ADANALI Dr.Sürevya
AFŞAROĞULLARI
Mehmet
8 AöDEMIR Sürmeli

9 AĞIN A.Cengiz

Vali
Başmüfettiş
Müsteşar
Dai. Bşk.
Kurul Üyesi

..
Em.Krl.Üyesi

AKAN Ali
AKGÜL Abdulkadir
AKGÜL Ferda
AKOVA Osman
AKPINAR Aışe
AKPINAR Sühevla
AKŞIT Tansın
AKTAŞ
Şükrü
17

Vaii
Gn.Md.V.
Gör.Öğrt.
M.E.Md.
Arş.Uzmanı

18
19
20
21

Öğrt. Üyesi
M E.Md.
Şube Müdürü
Öğretmen

10
11
12
13
14
15
16

AKHUN Prof.Dr.İlhan
AKYÜZ M.Süleyman
ALBAYRAK M.Ali
ALICI Selâmı

Gn.Md.
Okul Md.
Bel.Mec.Üye.
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ADRESİ
Gençlik Birliği Demeği Genel.Başkanlığı
A.Vevsel Mah.104.Sk.33/15 A.Paşa / ANK. j
Âli ve Orta Mahsus Talim Vezirliği Orta Mah
sus Meslekî Taiim Merkezî
Taşkent/ÖZBEKİSTAN :
Tahsil Nazırlığı Meslekî ve Teknik Eğitim
AZARBAYCAN
Kütahva Valisi
KÜTAHYA
MEB. Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA j
Sağlık Bakanlığı
ANKARA
ME3.Tic.Tunz.Öğretim Genei Müdürlüğü
A N K AR A :
MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ANKARA i
Türkiş Blokları No:160
Aydınlıkevler / ANKARA
Muş Valisi
MUŞ 1
Öz.Eğt.Rehber.ve Dan.Hiz.Gen.Md. / ANK.
MEB.Kız Tek.Oğrt.Gen.Md.
ANKARA §
Millî Eğitim Müdürlüğü
SIRNAK j
Bülten Sk.N0:14/25-28
K.Dere / ANKARA
ME3.Kız Tek.Öğrt.Gn.Müdürlüğü /ANKARA
IHL.ve Anadolu İHL.
Karşıyaka / İZMİR
Yakakent Beiediyesi Meclis Üyesi
Yakakent/ SAMSUN
Hacettepe Ü Eğitim Fakültesi
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
ANTALYA
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
ANKARA
Atakent Anadoiu Lisesi
Karşıyaka / İZMİR

ı

li
1
j
j

S IR A
NO

ADI SOYADI

UNVANI

ADRESİ

22 ALPSAN Semra
23 ALTINDAL Prof.Dr.Adil

Başmüfettiş
Öğrt. Üyesi

MEB.Teftiş Kurul Başkanlığı
ANKARA
Sakarya Ü. Teknik Eğitim Fakültesi

24 ALTINKAYA Mazlum
25 ALTINOK Doç.Dr.Mustafa

M. E.Md.
Öğrt.Üyesi

Millî Eğitim Müdürlüğü
KARAMAN
Gazi Ü.Teknik Eğitim Fakültesi

26 ANGIN Yücel

Dai.Md.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi Kurul Üyesi

27 ARIKAN İbrahim
28 ARIKAN Prof.Dr.Rauf

Genel Müdür
Dekan

Özel MEF Lisesi
Ü s k ü d a r / İS T A N B U L
Tic. ve Tur.Eğt.Fak. Dekanı

29 ARSEVEN Prof.Dr.
A.Doğan
30 ARSLANTOSUN Füsun
31 ARTIRMA Ayten
32 ASLAN Ahmet Emin
33 ATABAŞ Haşan
34 ATLAS Ali
35 AVCI Aladdin
36 AVUNDUK Erhan

Öğrt.Üyesi

Çankaya Üniversitesi

Müşavir
Başmüfettiş
Da. Bşk.
Gn.Md.Yard.
Okul Md.
BelediyeBşk.
Kurul Üyesi

MGK Genel Sekreterliği
ANKARA
MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı
İS T A N B U L
Hazine Müs.Eko.Arş.Gn.Md.
ANKARA
Tic. ve Turz.Öğrt.Gn.Md.
ANKARA
Atakum End.Mes.Lis.Md.
SAM SUN
Belediye Başkanlığı
A rp a ç a y /K A R S
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

37 AYDIN Prof.Dr. Semiha

Öğrt. Üyesi

Gazi Ü.Meslekî Eğitim Fakültesi

38 AYDINER Gökhan

Vali

Hatay Valisi

39 AYHAN Bekir
40 AYTAÇ Aysal

Okul Md.
Genel Müdür

İmam Hatip Lisesi Md.
Ş A N L IU R F A
MEB Yurt Dışı Eğitim Öğretim Gn.Md.

41 AZİZOĞLU Halit
42 BAGBAŞI Sezai
43 BAGBAŞI Sezai
44 BALKIZ Abbas

M.E.Md.
Gn. Md.V.
Genel Müdür
Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü
Ş A N L IU R F A
Gençlik ve Spor Gn.Md.i
ANKARA
Gençlik ve Spor Gn.Md.i
ANKARA
Tic. ve Turz.Öğret.Genel Müdürlüğü

45

T.T.Krl.Eski
Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Kurul Üyesi
Dershane
Kurucusu

YÖK Genel Kurulu
İlkumut Dershaneleri Kurucusu
Necuıibey Cad. No:36/2

SAKARYA

B e ş e v le r /A N K A R A

K u zey K ıb rıs T ü rk C u m h u riy e ti

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
ANKARA

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
ANKARA
H ATAY

ANKARA

B ak an l ık la r/A N K A R A

BALOĞLU Zekai

46 BASA Prof.Dr. Necdet
47 BASKI Murat

İS T A N B U L
ANKARA

Y e n iş e h ir/A N K A R A

48

BAŞARICI Osman

Ziraat Banka.Bitişiği Çiçek İşhanı Kat2. No:1
KAHRAMANMARAŞ

49

BATIREL Prof.Dr.
Ö.Faruk
50 BAUER Otto

Rektör

Marmara Üniversitesi

51

BAYRAKLI A.Fikret

Dai. Bşk.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:281 Özçelik
İşhanı Sahrayı Cedit
K a d ık ö y /İS T A N B U L
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğt.Gn. Md.

52

BEKİROV Rasim

Okutman

53

BEKİŞOGLU Sevtap

Okul Müdürü

S u lta n a h m e t/İS T A N B U L

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

102

Teknik İlimler Doçenti Kırım Devlet Sanayi
Pedagoji Ünv.Okutmanı K IR IM /U K R A Y N A
Kavaklıdere İlköğretim Okulu Md. A N K A R A

I S IR A
NO

ADI SOYADI

54
55

BERKİ Ömer
BİLGEN Ülkü

56
57

BİLGİN Nazmi
BOZDAĞ Dr.İbrahim
BÖRTÜCENE Demet
BÜĞET Prof.Dr. Uğur

UNVANI

Genel Müdür
T.T.Krl.Eski
Bşk.

ADRESİ

Dış Tic.Müs.İhracat Gn.Md.
ANKARA
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ANKARA

Başkan
Müşavir
Eğitim Md.
Bşk.Vekili

Gazeteciler Cemiyeti
ANKARA
MGK Genel Sekreterliği
ANKARA
T.Eğt.Gönüllüleri Vakfı
İS T A N B U L
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

60 BÜLBÜL Prof.Dr. A. Sudi

Bölüm Bşk.

Hacettepe Ünv. Eğitim Bilimleri Fakültesi

61

BÜLBÜL Prof.Dr. A.Sudi

Bölüm Bşk.

H.Ü. Eğt.Bil.Fak.Bölüm Başkanı

62

BÜYÜKYILMAZ Mehmet
CANDAN Necmettin
CENGİZ Cevdet
CENGİZ Haşan Şahin
CİTRİN Dr.Yitzhak
COŞKUN Bekir
COZA Metin
CÜNEDİOĞLU Ahmet
ÇAKIR Hüseyin
ÇAKIR İlyas
ÇAKIREL Mehmet

T.B.M.M.Üyesi

Dai. Bşk.
Oda Başkanı
Uzman
Gn.Md.Yard.

Milletvekili
ADANA
İnkılâp Sok. No:31/3
K ızıla y /A N K A R A
Millî Eğitim Bakan. B a k a n lık la r/A N K A R A
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
ANKARA
Öğretim Üyesi
İS R A İL
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
VAN
Hastane Cad. 501 .Sok. 4 /2
D E N İZ L İ
Türkiye Gübre Sanayi B e ş e v le r/A N K A R A
Farabi Sok. No:13/B
Ç a n k a y a /A N K A R A
DPT İk.Sek. ve Koord.Gn.Md.
ANKARA
MEB Erkek Tek.Öğr.Gn.Md.Yard.

73 ÇALIK Hüseyin

Dai. Bşk.

MEB. Ort.Öğrt.Burs, ve Yrt.Dai.Bşk.

ÇALLI Prof.Dr. İsmail
ÇANCI Hayati
ÇEKİL Haşan
77 ÇELEBİ Dilşad
78 ÇELEBİ H.Fatih
79 ÇELEBİOGLU Zübeyde

Öğrt.Üyesi
Şube Müdürü
İlçe M.E.Md.
Öğrenci
Şube Müdürü
Arş.Uzmanı

Sakarya Üniversitesi
ADAPAZARI
MEB.Öğret.Yet.ve Eğt.Gn.Md.
ANKARA
Ovacık Millî Eğitim Müdürlüğü
TUNCELİ
Yasemin Karakaya İlköğrt Okulu A N K A R A
Millî Eğitim Müdürlüğü
ANKARA
TİSK Meşrutiyet Cad. 1/4

Okul Müdürü
Dai. Bşk.

A.Kız Mes.Lisesi

81

ÇELİKKAN Nesrin
ÇETİN Kadir

82

ÇOKGÜLER Serap

Okul Müdürü

Mithatpaşa Kız.Meslek Lisesi Müdürlüğü

83 ÇUKO Rexhep
84 DAĞLI Ramazan Çetin

Director
Emekli Kurul
Başkanı
Muhabir

Ministry of Education
A L B A N IA
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

58
59

ANKARA

j

B e y te p e /A N K A R A

63
64
65

66
67

68
69

70
71
72

Müdür
Müs.Yard.
Müs.Vekili
Öğrt. Üyesi
M.E.Md.

ANKARA

B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA
74
75
76

K ız ıla y /A N K A R A
80

Ş A N L IU R F A

MEB Yönetimi Değer, ve Geliş.Dairesi Başkanlığı
ANKARA
Ü s k ü d a r/İS T A N B U L

85

DALFİDAN Emine

ANKARA

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
T a n d o ğ a n /A N K A R A

H.E.Bşk.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve
Yay.Gn.Md.
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü

88

DEMİRDÖĞEN İsmet

Demek Bşk.

Çağdaş Gazeteciler Demeği Başkanlığı

89
90

DEMİRTAŞ Zeki
DERİCİOĞLU Müjgan

Okul Müdürü
Eski Gn.Md.

Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü D E N İZ L İ
Turan Emeksiz Sok. Kent Sitesi D.Blok 7/1

86 DEGİRMENCİOĞLU
Atilla
87 DEMİR Ceyhan

Genel Müdür

S İN O P
ANKARA

G a z io s m a n p a ş a /A N K A R A

103

S IR A
NO

ADI SO YADI

ADRESİ

Uzman

DPT İlk.Sek. ve Koord.Gn.Md.

Öğrt Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İdareci
M.E.Md.
Müfettiş
Okul Müdürü
H.E.M. Md.
Öğrt. Üyesi
Gn. Sek.
Belediye Bşk.
Genel Müdür
Uzman

Özel Fatih Lisesi Müdürlüğü
İZ M İR
Millî Eğitim Müdürlüğü
E L A Z IĞ
Millî Eğitim Müdürlüğü
VAN
Çıraklık Eğitim Merkezî Müdürü
A Y D IN
Halk Eğitim Merkezî Müdürlüğü
M E R S İN
Ankara Ü.Eğitim Bil.Fak.
C e b e c i/A N K A R A
Sanayi Odası
KAYSERİ
Belediye Başkanı
H a rm a n c ık / B U R S A
MEB Erkek Tek. Öğret. Gn. Md.
ANKARA
T.S.E. Necatibey Cad. 112
Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme

104 EKŞİ Oktay
105 ELİTOK Ayhan
106 ER Doç.Dr. Tülay

Gn. Md.
Yard.
Başkan
Öğrenci
Öğrt. Üyesi

Basın Konseyi Başkanı
İS T A N B U L
Yenidoğan H.Akmanlar Mah.60
ANKARA
Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sk. 11/5

107

Başkan

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

M.E.Md.
lef.Kur.Bşk.

Millî Eğitim Müdürlüğü
MEB. Teftiş Kurulu Başkanlığı

91
92

DİNÇ Meryem
DOĞAN Prof.Dr. Hıfzı

UNVANI

ANKARA
ANKARA

93 DOĞANATA Necdet
94 DOĞUÇ Hamza
95 DOST Nizamettin
96 DÖNERKAYA Tuncay
97 DULKADİROĞLU Hilmi
98 DUMAN Doç.Dr. Ahmet
99 DURAK H. Mehmet
100 DURAK Ömer
101 DURMAZ Naim
102 EFENDİOĞLU K. Yaşar

B a k a n lık la r /A N K A R A

103

EİZENBERG Dr. Eli

İS R A İL

B a h ç e lie v le r/A N K A R A

ERCİLASUN Prof. Dr.
A.Bican
108 ERDEM Diler
109 ERDEM Saim

ANKARA
KARABÜK

B a k a n lık la r/A N K A R A

110

ERKAN Ali

111

ERKUŞ Erdoğan

Emekli Eği
timci
Okul Müdürü

Kazım Karabekir Paşa Sk.No:117/30
E re n k ö y /İS T A N B U L

Meteoroloji Meslek Lisesi Müdürlüğü
K a la b a /A N K A R A

112

ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr.İbrahim
113 EŞREF İsmail

Öğrt. Üyesi

Gazi Ü. End.San.Eğitim Fakültesi

Belediye Bşk.

Belediye Başkanlığı

114

Rektör

Muğla Üniversitesi

Bakan Yard.
M.E.Md.
Öğrt.Üyesi

Eğitim Bakanlığı
T A T A R İS T A N
Millî Eğitim Müdürlüğü
B İN G Ö L
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

FIĞLALI Prof.Dr.Ethem
Ruhi
115 GAFUROV G.
116 GAMSIZ Sabahattin
117 GÖK Doç.Dr.Fatma

B e ş e v le r/A N K A R A
ZONG ULDAK
M UĞ LA

B e b e k /İS T A N B U L

118 GÖKÇE Fikret

Teş.Sek.

T.Sakatlar Konfederasyonu Başkanlığı

119 GÖKTEKİN Doç.Dr.Gönül
120 GÖKYOKUŞ M.Metin

Öğrt.Üyesi
Okul Müdürü

121

Uzman

Cinnah Cad.38/2
Ç a n k a y a /A N K A R A
Czel Marmara Radyo TV. Gazetecilik Ana
dolu Teknik Lisesi Md.
İS T A N B U L
Zorunlu Eğit. Alanı Uzm./NEWI Plas Coch
Campüs Mold Road Wrexham Menchester

ANKARA

GÖRNVVELL Andy

İN G İL T E R E

122 GÜÇLÜOL Prof.Dr.Kemal

Rektör

Çankaya Üniversitesi

104

ANKARA

S IR A
NO

ADİ SOYADI

UNVANI

ADRESİ

123 GÜLEÇ Salih

Demek Başk.

Meslek Lisesi ve Lise Mezunları Derneği

124 GÜLTEKİN Eşref

Okul Müdürü

Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğü

125 GÜLTEKİN
Prof.Dr.Nurullah
126 GÜMÜŞ Mehmet
127 GÜN Fahrettin
128 GÜNEŞ Gülseren
129 GÜNEY Prof.Dr. İrfan
130 GÜRCAN Erdoğan

Dekan

Yıldız.Tek.Ü.Mak. Fak. Dekanlığı

İl M.E.Md.
İl M.E.Md.
Okul Müdürü
Öğrt. Üyesi
İl Belediye
Meclis Üyesi
M.E.Md.
Okul Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Teknik Lisesi ve KML. Md.
Marmara Ü.Teknik Eğitim Fak.
İnönü Cd.36700

Miiıi Eğitim Müdürlüğü
KÜTAHYA
Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

ANKARA
K e ç iö re n /A N K A R A

131 GÜRSEL Hayati
132 GÜRSES Mehmet

Y ıld ız / İS T A N B U L
B A R TIN
SİV A S
S İİR T
İS T A N B U L

K a ğ ız m a n /K A R S

E S K İŞ E H İR
ANKARA

133 GÜRÜZ Prof.Dr. Kemal
134 HALLAÇOĞLU Prof.Dr.
Yusuf
135 HATIRLI Ayla
136 HATIRNAZ Nusret

Başkan
Başkan

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Öğret.Binbaşı

Anaçev Tunus Cd. No:80/1
ANKARA
Çok.Prog.Ast.Hz.Ok.PIn.Prog. Şb.Md.V.

137

Dernek Bşk.

Tüm Öğretim Üyeleri Demeği

ANKARA

B A L IK E S İR

Öğrt. Üyesi

Yeşiltepe Blok 3. Blok No:4 8.Cad.

139

HATİPOĞLU Prof.Dr.
M.Tahir
İÇBİLEN Yard.Doç.Dr.
F.Gönül
İNAN M.Akif

Sendika Bşk.

Eğ.Bir.Sen.Atatürk Bul.10/28

140

İNCE M.Tevfik

Gn.Md.Yard.

MEB Kız Teknik Öğretim Gn.Müdürlüğü

141

İNCECİK Kemal

Dai. Bşk.

MEB Öz.Eğt.Reh.Dan.Hiz.Gn.Müdürlüğü

142
143
144

İNCİ Prof.Dr. Osman
İPEK Hayati
İSKENDEROĞLU Aziz

Rektör
Müdür
Fizik Öğretmeni

Trakya Üniversitesi
Atatürk End.Mes.Lis.Md.
19 Mayıs Lisesi Müdürlüğü

145

İVVAMOTO Muneharu

Müfettiş

Meslekî ve Teknik Eğitim

146 İYİGÜN Mehmet

Öğretmen

MEB. Yaygın Eğitim Enstitüsü

147
148
149
150

KALE Tevfik
KAMEROĞLU Rafet
KAR Bekir
KARABAYIR Ali Osman

M.E.Md.
İl M.E.Md.
M.E.Md.
Ç.E.M.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü
BATM AN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İS P A R T A
Millî Eğitim Müdürlüğü
D E N İZ L İ
Çıraklık Eğitim Merkezî Müdürlüğü

151

KARACAN Ali

Öğrenci

152

KARASAR Prof.Dr. Niyazi

Dernek Bşk.

Gazi Üniversitesi Turizm İşletmesi Eğitim
Bölümü Adnan Menderes Mah.23 Sok.
No:8/7
A k te p e /A N K A R A
3/A Eğitim Araştırmaları Demeği Başkanlığı

Dai. Bşk.

MEB Sağlık İşleri Dai.Başkanlığı

138

ANKARA
E m e k /A N K A R A
S ıh h ıy e /A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A
B e ş e v le r/A N K A R A
E D İR N E
ANKARA
SAMSUN
JAPO N YA
ANKARA

KOCAELİ

ANKARA

153 KARATAŞ İsmail

B e ş e v le r/A N K A R A

105

S IR A
NO

155

ADI SOYADI

KASAPOĞLU Erçin

UNVANI

ADRESİ

Dekan

Hacettepe Ü. Mühendislik Fakültesi

Yön.Krl.Üyesi
İl Gn.Mec.Üy.

TİSK Meşrutiyet Cad. %
K ız ıla y /A N K A R A
Fevzi Paşa Mah.Kerim Güven P.Üstü No: 1

ANKARA

156 KAVUKÇU Cansın
157 KAYA Ali İhsan

F o ç a /İZ M İR

158

KAYADİBİ Doç.Dr. Fahri

Öğrt. Üyesi

Acıbadem Gayretli Sk.No:1/2

159

KAYALAR Erol

Emekli S.Evleri C. Blok No:30/2

160
161

KAZDAL Mustafa
KILIÇ Dr.Veli

Emekli Eği
timci
İlköğrt. Müf.
Kurul Üyesi

Millî Eğitim Müdürlüğü
İS T A N B U L
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

162

KILINÇ Güngör

Genel Müdür

MEB Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

163
164

KIRAÇ Emine
KIVANÇ Prof.Dr.Cemil

Atatürk And.Mes.Lis.Md.
Marmara Üniversitesi

165

KİDRASOV Doç.
Dr.Faukat Hamidulloviç
KİRAZ Ahmet

Okul Müdürü
Emekli Müs
teşar
Enstitü Bşk.
Psikolog

Altı Nokta Körler Derneği

İlköğrt.Müf.
Öğrt. Üyesi

Millî Eğitim Müdürlüğü
ANTALYA
Gazi Ü. End.Sanat.Eğt.Fakültesi
Ministry of Education

170 KORCUM Ayhan

Head of
Departmen
Okul Müdürü

Nevzat Ayaz And.Kız. Mes.Lis.Müdürlüğü

171
172

KÖKEN Mediha
KOKSAL Füsun

Okul Müdürü
Kurul Üyesi

Melikgazi Anaokulu Müdürlüğü
KAYSERİ
MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

173 KÖYLÜOĞLU M.Saim
174 KULAK Mehmet

Okul Müdürü
Okul Müdürü

Çukurova End.Mes.Lis.Md.
Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

Sendika
Başkanı
Öğrt. Üyesi

Teknik Eğitim Kovan Sok. No:7/7

Öğrt.Üyesi
Dernek Bşk.

Ankara Ü.Eğitim Bil.Fakültesi
Uygulayıcı Multi Medya Demeği

Genel Müdür
M.E.Md.
M.E.Md.
Dekan

Yük.Öğrt.Kredi ve Yurt.Gn.Md
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
BAYBURT
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
E D İR N E
Abant İzzet Baysal Ü. Teknik Eğitim Fak.

Öğretim
Üyesi.
M.E.Md.
Bankacı

Abant İzzet Baysal Ü. Teknik Eğitim Fak.

K a d ık ö y /İS T A N B U L
Y ü c e te p e /A N K A R A

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
B e ş e v le r/ A N K A R A

166

ANKARA
İS T A N B U L

MEB. Millî Eğitimi Geliştirme Enstitüsü
BAŞKORTOSTAN
K u rtu lu ş /A N K A R A

167 KİRİŞÇİ Nihat
168 KOÇ Yard.Doç.Dr. Hakan

B e ş e v le r/A N K A R A

169

KONİNİ Maksim

A L B A N IA
D ik m e n /A N K A R A

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
ADANA

B a k ırk ö y /İS T A N B U L

175

KURDOĞLU Gültekin

176

KUT..USOY Yard.Doç.Dr.
Zekiye
177 KUZGUN Prof.Dr.Yıldız
178 KUZUOöLU M.Asuman

A y d ın lık e v le r/A N K A R A

82. Sok. 13/2 06510
E m e k /A N K A R A
ANKARA

Ş iş li/İS T A N B U L

179 KÜÇÜK Halim
180 KÜÇÜK Yusuf
181 KÜÇÜKDEMİR Reşat
182 KÜLAHÇI
Prof.Dr. Mehmet
183 KÜLAHÇI Prof.Dr. Şadiye
184 MEMİŞ Metin
185 MERCANLI İsmail Hakkı

1 4 5 0 0 -D Ü Z C E

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İktisat Bankası

106

1 4 5 0 0 -D Ü Z C E
İÇ E L
ANTALYA

S IR A
NO

ADI SOYADI

UNVANI

ad r es

!

186

MEYDAN Selâhattin

Kurul Üyesi

MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

187

NİŞANCI Abdullah

Emekli
Müsteşar
Öğrt. Üyesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Dekan
MESS
E.Vakfı
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Öğrenci
Gn.Sek.

Gazi Ü.Müh.Mim.Fakültesi
TİSK Meşrutiyet Cad. 1/4

195 ÖZCAN Ömer

Kurul Üyesi

MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

196 ÖZÇUKURLU İhsan

M.E.B.Bak.
Müşaviri
M.E.Md.
Şirket Tem
silcisi
M.E.Md.
M.E.Md.
Em.Krl.Bşk.

Mebus Ev.Mah.Anıt.Cd.4/9

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

188 OKÇABOL Prof.Dr.Rıfat
189 ONAT Prof.Dr. Esen
190 ONUR Turan
191
192
193
194

ÖNER Mehmet
ÖNER Sakin
ÖZCAN Fatih
ÖZCAN Haşan

ANKARA

Boğaziçi Ü. Eğt.Fakültesi
B e b e k /İS T A N B U L
ANKARA
K ız ıla y /A N K A R A

Seyranbağları İlköğrt.Ok.Md.
ANKARA
Anadolu Lisesi Md.
V e fa /İS T A N B U L
Başkent Ü.Müh.Fakültesi
ANKARA
TESK Tunus Cd. No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

197 ÖZDAMARLAR Niyazi
198 ÖZDEMİR
Doç.Dr. Şemsettin
199 ÖZDEMİR Özden
200 ÖZDEMİR Yılmaz
201 ÖZDOĞANLAR Orhan

Millî Eğitim Müdürlüğü
Alfa Döküm Ltd.Şti.

T a n d o ğ a n /A N K A R A
M UĞ LA

Millî Eğitim Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü
Çobanyıldızı Sk. No:22/A

O s tim /A N K A R A
AMASYA
ZONGULDAK
E re n k ö y /İS T A N B U L

202

ÖZDURAN Süleyman

Okul Müdürü

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü

203

ÖZEN Erdoğan

Vakıf Başkanı

Tek.Eğt.Vak.I.Menekşe Sk.Ümit Apt.

Rektör
Teknik Öğrt.
TBAG.Yür.
Kom. Üyesi
Yür.Kri.Üyesi

Z.Karaelmas Üniversitesi
ZO NG ULDAK
MEKSAVAKF
ANKARA
T.Bil.ve Tek.Arş.Krl. (TÜBİTAK) A N K A R A

Danışman
M.E.Md.
M.E.Md.
Okul Müdürü

Türkiye Bilimler Akademisi
ANKARA
Seyhan Millî Eğt.Md.
S e y h a n /A D A N A
Millî Eğitim Müdürlüğü
O S M A N İY E
And.Tek. Lis.End.Mes.Lis. Müdürlüğü

K a rş ıy a k a /İZ M İR
K ız ıla y /A N K A R A

204 ÖZEN Prof.Dr.Ramazan
205 ÖZKAN Zeki
206 ÖZKAR Prof.Dr. Saim
207 ÖZNAL
Em. Hav. Korg. Erdoğan
208 ÖZOĞLU Prof.Dr.S.Çetin
209 ÖZONUR M.Kazım
210 ÖZTÜRK Cemil
211 ÖZTÜRK Haşan

YÖK Yürütme Kurulu
ANKARA

A la n y a /A N T A L Y A

212 ÖZTÜRK Mehmet

Şube Müdürü

MEB Çır.ve Yay.Eğt.Genel Müdürlüğü

TBMM Üyesi
Öğretmen

TBBM. Millî Eğitim Komisyonu
Dr.Zeki Akpınar Lisesi Müdürlüğü

Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Politikası
Daire Başkanlığı
S eu l /G Ü N E Y K O R E
il Millî Eğitim Müdürlüğü
YALOVA
Eğitim Bak.Mes.Eğt.

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

213 ÖZYILMAZ Dr.Ömer
214 PAMUK Bahri

ANKARA

Ş A N L IU R F A

215

PARK Jo-hoo

Dai.Bşk.Yard.

216
217

PEHLİVAN Ruhi
PEHRSON Jens

M.E.Md.
Gn.Müfettiş

D A N İM A R K A
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ADI SOYADI

UNVANI

ADRESİ

SAFAROV Amirhan S.

İl Genel
Mec.Üyesi
Bakan Yard.

Çalışma Bakanlığı

220

SAKA Gülgün

Mes.Lis.Md.

İHKİB Haz.Giy.Kon.Mes.Lis.Müdürlüğü

221
222
223

SALDUZ İbrahim
SARI Ali
SARI Mevlüt

Millî Eğitim Müdürlüğü
Atatürk Lisesi Müdürlüğü
TİSK Meşrutiyet Cad. 1/4

224
225
226

SAYINER Lütfi
SAYLAN Prof.Dr.Türkan
SENAR Nuran

227
228

SENEMOĞLU Prof.Dr.
Nuray
SERVİ Muharrem

M.E.Md.
Okul Müdürü
KAMU-İŞ
Uzmanı
Branş Öğrt.
Başkan
Eğitim Planlâma Müdürü
Dekan
Başmüfettiş

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı

229

SEVGİ Ahmet

1. Cad. 93/3

230
231
232
233
234

SEVÜK Semra
SEZER Bayram
SOYER Şinasi
SOYLU Hayati
SÜSLÜ Prof.Dr.Azmi

MEB.TTK.
Eski Üyesi.
Eğitim Md.
M.E.Md.
M.E.Md.
Kaymakam
Başkan

TOBB Atatürk Bulvarı 149
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
K IR K L A R E L İ
Millî Eğitim Müdürlüğü
HATAY
Bafra Kaymakamı
SAM SUN
Atatürk Araştırma Merkezî Başkanlığı

235

ŞAKAR Necmettin

Gn.Md.Yard.

MEB Çır.Yay.Eğt.Gn.Müdürlüğü

236 ŞAN Necip
237 ŞENÜNVER Güler

İlçe M.E.Md.
Kurul Üyesi

Seydişehir İlçe.M.E.Md.
KONYA
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

M.E.Md.
Öğrt.Üyesi

218

POSOS Recep

219

Parkaltı No:57
M a lk a ra /T E K İR D A Ğ
D u ş a n b e /T A C İK İS T A N
A vcı la r/İS T A N B U L
AFYON
ORDU
K ız ıla y /A N K A R A

M.Akif Ersoy İlköğrt.Ok.Md.
A D IY A M A N
Çağdaş Yaşamı Destek.Vakfı İS T A N B U L
TESK Eğit.ve Pin.Md.Tunus Cad.No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A

S.Demirel Ü.Burdur Eğitim Fakültesi
BURDUR
B a k a n lık la r/A N K A R A
B a h ç e lie v le r/A N K A R A

ANKARA
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

240 ŞİMŞEK Neslihan
241 TABAKU Burhan

Director

Millî Eğitim Müdürlüğü
K IR Ş E H İR
Anadolu Ü. İletişim Fak. /İstanbul Sanayi
Odası
İS T A N B U L
Naci Çakır Mh.7 Sok.41/3
ANKARA
High Technological School
A L B A N IA

242 TAN Prof.Dr.Mustafa
243 TANRIKULU Nazım İrfan

Dekan
Kurul Üyesi

Gazi Ü.Eğt.Fak.Dekanlığı
ANKARA
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

244 TANSAL Prof.Dr. Sabih
245 TARAKÇI Nihat

Öğrt.Üyesi
M.E.Md.

Boğaziçi Ü.Müh.Fak.Dekanlığı İS T A N B U L
Millî Eğitim Müdürlüğü
ÇANAKKALE

246 TATİSHEVİLE Tomas
247 TAZEBAY Dr.Atilla

Bakan Yard.
Öğrt. Üyesi

Millî Eğitim Bakanlığı
Gazi Ü.Eğitim Fakültesi

248 TEMEL Mehmet

Müs. Yard.

Milli Eğitim Bakanlığı

249 TETUEV Doç.Alim

Bakan Yard.

Eğitim ve Bilim Bakanı I. Yard. Tarih Doktoru

238
239

ŞEYHOĞLU Timur
ŞİMŞEK Doç.Dr. Ali

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

G Ü R C İS T A N
B e ş e v le r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A

K a b a rta y /B A L K U R C U M H .
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ADI SOYADI

250 TEZBAŞARAN
Doç. Dr. Ata
251 TİMUR Betül
252 TOKER Dr.Fethi
253 TOKER Mustafa
254 TOPKAYA Osman
255 TOR Yard.Doç.Dr. Hacer
256 TOSUN Prof.Dr. İsmail
257 TUNCEL Hüseyin Uğur
258 TUNÇ Yard.Doç.Dr.
Muzaffer
259 TURAL Prof.Dr.Sadık
Kemal
260 TURGUT Erdoğan

UNVANI

ADRESİ

Genel Müdür

MEB.İlköğretim Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü
Başkan
M.E.Md.
Md.Yard.
Öğrt. Üyesi
Başkan Vekili
E.Koordinatör
M.E.Md.

İş ve İşçi Bulma Kurm.Gn.Md.
Öğrenci Seç. ve Yer.Mrk.Bşk.
Millî Eğitim Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Gazi Üniversitesi
Yüksek Öğrt.Krl.Başkanlığı
ROKETSAN
Millî Eğitim Müdürlüğü

Başkan

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

261 TÜDEŞ Prof.Dr. Türkay
262 TÜRE Davut
263 TÜRKAY Nadire

Rektör
Okul Müdürü
Eğt. Uzmanı

Karadeniz Teknik Ü.Rektörlüğü T R A B Z O N
Merk.Gazi İlköğ.Ok. Müdürlüğü
M A N İS A
MEB.Kız Tek.Öğrt.Genel Müdürlüğü

264 TÜRKMEN Fevzi

Ç.E.M.Md.

Çıraklık Eğt.Merk.Müdürlüğü

265

UÇAK Nurettin

İlköğrt.Müf.

Millî Eğitim Müdürlüğü

266
267
268

UÇAR Dündar
UÇAR İlhan
ULUĞ Doç.Dr.Feyzi

Bşk.Yard.
Md.Yard.
Öğrt. Üyesi

İstanbul Ticaret Odası
İS T A N B U L
Halk Eğt.Merk.Müdürlüğü
ORDU
Gazi Ü.End.San.Eğitim Fakültesi

269

ULUTEKİN Güven

Okul Müdürü

Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

270
271

URGANİOĞLU Osman
URHAN Zeki

İlköğr.Müf.
Okul Müdürü

Millî Eğitim Müdürlüğü
İZ M İR
MEB.Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü

272

USTA Hüseyin Edip

Milli Eğitim Bakanlığı

273

UZUN Satılmış

Bakanlık
Müşaviri
Md.Yard.

274

ÜLGER Ali Haydar

Sınıf Öğrt.

275

ÜLKÜ Dr.Nilay

Başhekim

Türüdü 100. Yıl İlköğrt.Ok.Md.
MEB Sağlık Eğitim Merkezi

276 ÜNLÜ Cemal
277 VAROL Ahmet

Teknik.Öğrt.
Öğretmen

EĞİTİM-SEN
ANKARA
Anafartalar And.Tic.Mes.Lisesi Müdürlüğü.

278 VELİOĞLU Olcay

1420 Sk. No:28

279 VOYKOVA Antoaneta

İI.Gn.Mec.
Üyesi
Dai.Bşk.

280 YALÇIN Prof.Dr.Cengiz
281 YAVAŞ Aziz
282 YAVAŞ Mehmet

Prof.Dr.
M.E.Md.
Dai. Bşk.

B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA
ANKARA
M A N İS A
ORDU
ANKARA
ANKARA
ANKARA
TRABZON
ANKARA
KAHRAMANMARAŞ

B a k a n lık la r/A N K A R A
P e n d ik /İS T A N B U L
D E N İZ L İ

B e ş e v le r/A N K A R A
K a ra c a b e y /B U R S A

İÇ E L /M E R S İN
B a k a n lık la r/A N K A R A

Kanuni Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü
K IR IK K A L E
M UĞ LA

B e ş e v le r/A N K A R A

A ltın d a ğ /A N K A R A
K a h ra m a n la r/İZ M İR

Eğitim ve Bilim Bak.Mes.Eğt. Politikası Daire
.Başkanlığı
B U L G A R İS T A N

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
ANKARA
MEB. Millî Eğitim Müdürlüğü
İĞ D IR
Kütüphane ve Dok.Dai.Başkanlığı
ANKARA
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•A• D I S O .Y. A D I

UNVAN!

ADRESİ

Dr.
M.E.Md.
Dai. Bşk.

Tunus Cad. No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
Millî Eğitim Müdürlüğü
B İT L İS
MEB METARGEM

2 87

YAZMAN Dr.irfan
YENER Fesih
YEŞİLMEN
Dr.M.Necmettin
YILDIRIM Mustafa
YILDIZ Sibel

Vali
Öğretmen

Kayseri Valisi
KAYSERİ
Akpınar And.Öğrt.Lis.Müdürlüğü

288

YILMAZ Ali

Belediye Bşk.

Belediye Başkanlığı

289

Kurul Üyesi

294

YÖNEL Ali
YURT İbrahim
YÜCEDAĞ Arif
YÜCEL Sabahattin
YÜCEL Seyfi
YÜKLER Prof.Dr. İrfan

M.E.Md.
Kaymakam
Okul Müdürü
öğrt.Üyesi

Millî Eğit, ve Kültür Bakanlığı
K K TC
8 1 . Sk. 4 /2 2 (6. Blok.)
E m e k /A N K A R A
Millî Eğitim Müdürlüğü
BURDUR
Kaymakamlık
Ç o rlu /T E K İR D A G
Çıraklık Eğt.Mer.Müdürü
ADAPAZARI
Marmara Ü.Tek.Eğitim Fakültesi

295

ZEYREK Zarif

Okul Müdürü

İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

2 96

ZÜMBÜL Cevat

Okul Aile
Birliği Bşk.

Şükrüpaşa Mh.Utku Yapı Koop.
A Blok No:9

283
2 84
285
286

M a lte p e /A N K A R A

L a d ik /S A M S U N
Ş e h itk a m il/G A Z İA N T E P
290
291
292
293

G ö z te p e /İS T A N B U L
G .O s m a n p a ş a /İS T A N B U L
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

16. Millî Eğitim Şûrasının bugünkü birinci oturumunu açıyo
rum.
Yeterli çoğunluğum uz vardır.
Gündeme göre; bugün, 1 ve 2 numaralı komisyonların ra
porları okunup, müzakere edilecek ve karara bağlanacaktır.
Kıymetli üyeler, bildiğiniz gibi, çalışmalarım ız sırasında mü
şahitler görüş bildirmekle birlikte oy kullanma hakkına sahip değil
dirler. O nedenle, oy kullanırken, sadece üyelerin el kaldırmalarını
diliyorum.
Çalışm alarımızın düzenle başlayıp, ahenkle yürüyebilmesi
için söz almak isteyen arkadaşların isimlerini yazdırmalarını, isim 
lerini yazdıran üyelerin sayısına göre zamanı bölerek konuşma
süresini tespit edeceğim. O nedenle, şimdi, 1 Numaralı Kom isyo
nun raporunu okuttuktan sonra, söz almak isteyen arkadaşların,
isimlerini yazdırmalarını rica ediyorum.

"Meslekî ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim, Sistemi Bü
tünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması" ko
nulu komisyon raporunu Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL arz edecekler.
Buyurun efendim.

Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL (Çankaya Üniversitesi Rektö
rü 1 Nolu Komisyon Başkanı) Sayın Başkan, 16. Millî Eğitim Şû
rasının çok değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selâmlıyorum.

"Meslekî ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bü
tünlüğü İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması" ko
nulu 16. Millî Eğitim Şûrasının 1. Komisyonunun raporunu sunuyo
rum.
Komisyonumuz, önce, Genel Kurul niteliğinde yaptığı ça
lışmalardan, genel görüşmelerden sonra üç alt komisyona ayrılmış
ve üç alt komisyonun aralarında yaptığı iş bölümüne göre daha
sonra geliştirdikleri raporlar, tek rapor olarak komisyon raporu ha
line getirilmiştir. Gerek 1. Komisyonun değerli üyelerinin sabır, iyi
niyet ve liyâkatla sürekli olarak toplantılara katılarak yaptıkları kat
kılar için, gerekse Başkanlık Divanı ve alt komisyon görevlisi arka
113

daşlarım ın yaptıkları çalışm alar ve bulundukları özveri için huzurla
rınızda kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

16 . MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. KOMİSYON RAPORU
I. ÖNERİLEN SİSTEM MODELİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI:
Kom isyonum uz şûra gündemine uygun olarak Türk Millî
Eğitim sisteminin 21. yüzyılda m eslekî ve teknik eğitimin orta öğ
retim bütünlüğü içinde yeniden yapılandırılmasına dönük olarak
aşağıdaki ilke kararlarını almıştır:
Karşılaşılan sorunlar, şûra hazırlık dokümanlarında ayrıntılı
olarak verildiğinden, burada, tümünün tekrarına gidilmemiştir.

1.
Orta öğretim bugünkü parçalı yapıdan kurtarılarak bir
içinde çeşitliliği yansıtan, kaynak kullanımında verimliliği getiren,
yeterliliğe dayalı çok amaçlı bir yapılanm aya dönüştürülmeli, böylece genel ve m eslekî liseler ve değişik sektörler için var olan okul
türleri ve yaygın eğitim kurumlan yerine, farklı amaçlara göre dü
zenlenm iş program çeşitliliğine yer veren kurumlaşmaya geçilm e
lidir.
2. Orta öğretim; bu yaş grubunda bulunan gençlerin düşü
nen, a ra şt ıra b iIe n , b ilim c i tutum vo davranışlar ile problem çözme
ve iletişim becerilerine sahip, sanat ve estetik duyarlılığı olan; ken
disi, ülkesi, milleti ve dünya ile barışık, öz güveni olan, girişimci
bireyler olarak yetişm elerini hedefleyen; geniş tabanlı programlarla
herkese gerekli olan bir teknoloji kültürüyle birlikte, bir alana m es
leğe ve yüksek öğretime hazırlayacak biçimde yapılanmalıdır.
3. Sistem de programlar, diploma ve çeşitli sertifikalara götü
recek şekilde geniş tabanlı ve m odüler esasa göre düzenlenmeli,
bu düzenlem elerde gerekli koşulları karşılamak kaydıyla yatay ve
dikey geçişler, program bütünlüğü içinde lisansüstü eğitimi de
kapsayacak bir perspektifle ele alınmalıdır.
4. Sistemin, yönetim ve finansman dahil, plânlamadan prog
ram geliştirme, uygulama ve değerlendirmeye kadar her
aşam asında işveren ve işçi kuruluşları, akademik ve araştırma
kurum lan, meslek kuruluşları, öğrenci, öğretmen ve veli tem silcile
ri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri tüm ilgili kurum ve kuruluşların
aktif şekilde karar sürecine katılmaları sağlanmalı, bu bağlamda
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m eslekî ve teknik eğitim programıyla İlgili yerel yapılanma güçlendirilm elidir.
5. Avrupa ile bütünleşme sürecini de kolaylaştırıcı nitelikte
olm ak üzere, özellikle istihdamı hazırlayıcı meslekî ve teknik eği
tim programları, mutlaka, uluslar arası standartlara ulaşmayı ko
laylaştıracak bir yapılaşma içinde yürütülmelidir.
6. Mevcut kapasitenin tam gün - tam yıl kullanılması sağ
lanmalıdır.
7. Orta öğretim den yüksek öğretime geçişle ilgili olarak, Millî
Eğitim Bakanlığı ile YÖK'ün ortaklaşa yürüttükleri proje, yeni ilkele
ri de yansıtacak şekilde düzenlenmeli, meslekî ve teknik eğitim
programlarından mezun olanlardan, isteyenlere kendi alanları doğ
rultusunda meslek yüksek okullarının diploma veya sertifika amaçlı
programlarına sınavsız giriş İmkânı verilmeli; bu okullardan diplo
mayla mezun olanlardan isteyenlere, alanlarında lisans program la
rına dikey geçiş yapmaları sağlanmalı; ayrıca, yeni model bütünlü
ğünde, gerek meslek yüksek okulu mezunu ve gerekse m eslekî ve
teknik orta öğretim programlarından mezun olan, fakat kendi
alanlarında doğrudan lisans öğretimine başlamak İsteyenlerin yük
sek öğretim e geçişlerinde başarı kriteri esas alınmalıdır.
8. Sistemin başarıyla uygulanabilm esi için gerekli araştırma
- geliştirm e ve benzeri destek hizmetlerine ilişkin birimler, ulusal ve
yerel düzeyde yeniden yapılandırılıp güçlendirilmelldir. Bu
amaçla m evcut METARGEM ve benzeri araştırma birimleri katı
lımcı bir modelle, kadro, finansm an ve işleyiş boyutlarını İçerecek
şekilde, yeniden yapılandırılmalı ve bu konuda gerekli yasal dü
zenlem eler yapılmalıdır.
9. Öngörülen sistem kavramsal düzeyde, yakın bir gele
cekte gerçekleştirilm esi düşünülen 11-12 yıllık zorunlu eğitim uy
gulaması dikkate alınarak plânlanmalıdır.
10. Mevcut merkez ve taşra teşkilâtı, eğitimde bu yeni felse
feyi yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
11. Tüm bu düzenlem eler için, mevcut yasa ve yönetm elikler
yeniden gözden geçirilerek gerekli uyarlam alar sağlanmalıdır.
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12.
Orta öğretimin bütünleştirilmesiyle ilgili olarak önerilen
yeni düzenlemeler, bir program bütünlüğü içinde, karar, icra, de
netim ve destek hizmetlerini de içerecek şekilde ele alınmalı ve bu
bağlamda, uluslar arası destekli projelerle bütünleştirilmeli; mevcut
durumdan yeni sisteme geçiş için, yine ilgili tarafların katılımıyla bir
uygulama plânı hazırlanmalı, ayrıca, sistemin başarıya ulaşm asın
da en önemli faktör olan aydınlanmış bir kamuoyu yaratm ak am a
cıyla gerekli tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

II. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ:
Eğitimin temel amaçlarından biri de, genç kuşaklara kültürel
değerleri aktarmaktır. Teknoloji yoğunluklu bir toplumda, kültürel
değerler, ister istemez teknoloji ağırlıklı bir boyut kazanmaktadır.
Günümüzde; bilim, teknoloji, endüstri ve insan kaynakları arasında
çok sıkı ilişkiler söz konusudur. Bilimsel çalışmalar teknolojiyi
yönlendirm ekte, teknoloji de toplumsal çevrenin, endüstrinin ve iş
gücünün yapısını değiştirm ektedir. Teknolojinin hızla değişerek
karm aşık bir nitelik kazanması, bireyin içinde yaşadığı toplumda
yurttaşlık görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini güçleştir
mekte, onun sahip olduğu değerleri ve yaşama bakış açısını köklü
biçimde etkilem ektedir. Sonuçta, 21. yüzyıla girerken, bireyin tek
nolojiye yönelik donanım gereksiniminin her zamankinden daha
çok önem kazanmış olduğunu söylem ek gerekmektedir. Teknoloji
nin gücünü görmezlikten gelmek veya onun tutsağı olm am ak için;
teknolojiyi tanıyan, geliştirip yönlendiren ve yaratan insanlar yetiş
tirmek, çağdaş eğitimin birincil görevleri arasında yer almak duru
mundadır.
Eğitim, bireyi çevresiyle uyumlu kılarak verimli ve üretken
kılmanın bir aracıdır. Özellikle, Türk insanının hızla değişen tek
nolojik çevreyle bütünleşmesi, kalkınma amaçları açısından ya
şamsal önemdedir. Ne var ki, iş yaşamı ve toplum üzerinde köklü
değişiklikler yaratan teknolojinin ilkeleri ve süreçlerinin eğitim ka
nalıyla genç kuşaklara gereği gibi kazandırılabildiğini, ülkemizdeki
eğitim sürecinin, bireyleri teknoloji okur yazarı yaptığını söylemek,
olanaklı görünm em ektedir. Eğitim sistemimiz, öğrencinin, ilgi, yeti
ve yeteneklerini tanımasına olanak sağlayacak, çevresindeki iş
yaşamını yordayacak ve mesleğe hazırlık eğitimine temel oluştu
racak teknoloji temelli programlardan hemen tümüyle yoksun
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bulunmaktadır. Teknoloji eğitimi, teknolojik bir ortam içinde yer
alan bireye gerekli bilgi, beceri ve tutumsal yeterliklerin kazandı
rılmasını öngörm ektedir. İlköğretim sürecinden başlayarak gerekli
teknoloji eğitimi altyapısının geliştirilip, yaygınlaştırılamaması, ge
linen noktadaki sorunların başlıca nedenleri arasında görülm ekte
dir.
Küreselleşm enin ortaya çıkardığı rekabet ortamında, mes
leklerin yapısı değişirken, iş gücünde aranan nitelikler de farklı
laşmıştır. Buna göre; sorumluluk alma, yaratıcı düşünme, değişi
me uyum sağlama, problem çözme, kolay iletişim kurma, grupla
çalışma, iş birliğine yatkınlık, karmaşık teknolojik sistemleri anlama
gibi özellikler ayrım sız olarak bütün mesleklerin ortak tabanı du
rumuna gelmiştir. Türk eğitim sisteminde bu ortak tabanın sistem
bütünlüğü içinde ve teknoloji eğitimi temelinde kurulup, harekete
geçirilmesi sağlanamamıştır.

a. Öneriler:
1. Genel eğitimi, teknolojik çevreden soyutlayan program
anlayışı terk edilmelidir. Bunun yerine, bireyin içinde yaşadığı tek
nolojik ortamı, teknolojinin boyut ve olanaklarını tanıyıp, anlam ası
nı sağlama yoluyla, bunlardan yararlanma güç ve yeterliğinin yük
seltilmesi temel alınmalı; ilköğretimden yüksek öğretime kadar
eğitim sürecinin bütününde teknoloji eğitimine yer verilmelidir. Bi
reyin kendisini ve yeterliklerini tanıma ve meslekî yöneliminde de
bu eğitimin olanakları işe koşulmalıdır. Bu amaçla, gerekli insan
gücü, (nitelikli teknoloji eğitimi öğretmeni) ve donanım alt yapısı
geliştirilmelidir.
2. İlköğretimin amaçlarına ulaşabilmesi ve orta öğretim sis
temiyle gerekli bütünlüğün sağlanabilmesi için, teknoloji eğitimi
programlarının yaşama aktarılarak bunların etkin biçimde uygu
lanması büyük önem taşımaktadır. Bu programlar, ilköğretim süre
cinde olabildiğince ağırlığı artırılarak sürdürülmeli ve alt sınıflardan
başlamalıdır. Son yıllarda ise, öğrencilerin gerek toplum yaşamına
ve gerekse daha ileri eğitim aşamalarına bilinçli yönelimlerini sağ
lamaya ilişkin olmalıdır. Bu bağlamda, yürütülecek programlarda
ortak amaç, bir alanın gerektirdiği meslekî eğitimi vermek değil;
aksine, tüm meslek alanlarında geçerli olan teknoloji ve genel
117

kültür öğelerini bir bütünlük içinde tanıtarak, bireyleri; teknolojiyi
bilen,
tanıyan,
uygulayan
ve
geliştiren
insanlar
olarak
uyumlu ve etkin durum a getirmek olmalıdır.
3. Orta öğretim programları bilgi ve teknoloji çağının gerek
lerine uygun olarak tümüyle gözden geçirilmeli, bu konudaki çağ
daş yönelim ler dikkate alınmalıdır. Buna göre, m eslekî orta öğre
timde yalnızca bir meslekte derinliğine beceri öğretimini temel alan
geleneksel yaklaşım terk edilmelidir. Bunun yerine konuya; bilgi,
teknoloji ve uygulam a olmak üzere üç ana boyut açısından bakıla
rak, meslekî eğitim in başlangıç modülleri, teknoloji eğitimi bağla
mında ortak tabanlı yeterliliklerin geliştirilm esini temel almalıdır.
4. Teknoloji eğitimi programlarının kapsamı; endüstri, tarım,
işletme, inşaat gibi insanlığın kullandığı tüm alanlardaki teknolojiler
dikkate alınarak belirlenmeli, içeriğin seçim inde birden çok
alanda uygulanan teknolojilerin ortak öğeleri dikkate alınmalıdır.
Bu noktada, iletişim yeterliği kazanma, yaratıcı ve yenilikçi düşün
me, bilgiye ulaşmayı bilme, problem çözme, girişimcilik, insan iliş
kileri gibi teknolojinin ortak bileşenleri olarak ortaya çıkan konular
üzerinde de önem le durulmalıdır. Aynı bağlamda, yaşamın çeşitli
alanları için gerekli olan etkili zaman kullanımı, finansm an yöneti
mi, araç-gereç ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi gibi ko
nular da teknoloji eğitimi kapsamı içinde düşünülmelidir.

III. MESLEK STANDARTLARINI BELGELENDİRME VE
İSTİHDAM:
Bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişm eler sonucu toplum 
sal çevre farklılaşırken meslekî yeterlilikler de hızla değişmekte;
bilgi toplumu her geçen gün yeni meslek alanları ortaya çıkar
maktadır. Böylece, mesleklerin yapısında kendini gösteren deği
şim, bunların; çalışma, mekân, donanım, anlayış, iletişim ve ula
şım olanaklarını köklü biçimde etkilemekte, meslek standartlarında
güncellik gereksinim ini ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizde meslek standartlarının belirlenm esi ve buna da
yalı belgelendirm e işlemlerinin yapılmasını sağlayan kurumsal bir
sistem bulunm am aktadır. Meslek standartlarının belirlenmesi ko
nusunda farklı kurumlarca yürütülen kimi çalışm alar da proje nite
liğini korumakta ve yeterli bulunmamaktadır. Bunlara henüz
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kurumsal kimlik ve yaygınlık kazandırılamadığı görülmektedir. Öte
yandan kurumlar ve uygulayıcılar arasında meslek standartlarının
niteliğine ilişkin anlayış birliğinin de sağlanamadığı gözlenm ekte
dir. Bu durum, eğitim sistemiyle iş yaşam ının bütünleştirilmesi yö
nündeki girişimleri etkisiz kılmakta, istihdamda sorunlara yol aç
maktadır.
iş yaşamı ve eğitim sektörünün denetim inde ulusal düzeyde
meslek alanları, ana meslek grupları ve mesleklerin gereğince be
lirlenm ediği görülmektedir. Meslek tanımlarının yapılamamış ol
ması, meslek düzeylerinin belirlenm esini ve eğitim programlarının
buna göre düzenlenmesini olanaksız kılmaktadır.
Standardın amacı, çıktının niteliğinin belirlenmesidir. Eğitim
ile m eslek standartları arasında gerekli ilişkinin kurulmasında,
standardın eğitim içeriği açısından da yol gösterici olması beklenir.
Uygulamada meslek standartlarıyla eğitim alanı arasında gerekli
etkileşim in sağlanamam ış olması, meslek eğitiminde ciddi biçimde
kalite sorunlarına yol açarken; eğitim sistemi niteliksiz meslek
adamı üretme sorunuyla yüz yüze gelm ektedir.

A. Öneriler:
1. Meslek standartlarının hazırlanıp geliştirilmesi kurumsal
bir tem ele oturtulmalıdır. Bu çerçevede, m eslekî eğitimde niteliği
geliştirici ve yönlendirici olmak üzere ulusal meslek standartlarını
geliştirm e, uluslar arası gelişmeleri gözleme, standart denetimlerini
belgelendirm e görevini yapm ak üzere, Avrupa Topluluğu ve
OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
Türk Meslek Standartlan Kurumu adıyla özerk yapılı bir kuruluş
oluşturulm alı, eğitim kurumlarının görevi, yetiştirme ile sınırlandı
rılmalıdır. Bu kurum, doğrudan veya yetkili kılacağı, (akredite ede
ceği) kurum lar kanalıyla meslek standartlarını geliştirme, sınav ve
belgelendirm e işlemlerini yürütmede, yönlendirm e görevlerini de
üstlenmelidir.
2. Meslek standartları, eğitim programlarının çerçevesini
belirlemedeki zincirin en önemli halkasını oluşturm aktadır. Bu ba
kımdan, meslekî eğitim programlarının; amaç, kapsam, süre ve
diğer nitelikleri meslek standartlarına dayalı biçimde belirlenmeli,
bu amaçla işe koşulacak insan gücü nitelikleriyle ortamsal özellik
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lerin anılan standartlarla örtüşebilir olması temel ilke olmalıdır. Bu
düzlemde; öngörülen standartlara erişme gücü güvence altına
alınmadığı sürece yeni eğitim programları oluşturulmaktan kaçı
nılması ana ilke olmalıdır.

3.
Eğitim ile meslek standartları arasındaki bütünleyici il
kiler kurulurken, meslek düzeyleri dikkate alınmalıdır. Buna göre
belirlenecek meslek düzeyleri bağlamında; ülkemizdeki m eslekle
rin dağılımları, özellikleri ve teknolojik gereksinim ler düşünülerek
m eslekî eğitim programlarında, işletmelerde ve yüksek okullarda
eğitimi yapılacak olan meslekler; ana gruplar, meslek alanları ve
uzmanlık alanları olarak belirlenmelidir. Bu sıralanışta, geniş ta
banlı bilgi, beceri ve tutumların oluşturduğu ortak tabandan m esle
kî beceri ve uygulamaya, (özellikle, branşlara) doğru bir gidiş söz
konusu olmalıdır.

IV. EĞİTİM ORTAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE
OKUL, İŞ YAŞAMI İLİŞKİLERİ:
Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişimin ön
gördüğü m eslekî yeterliliklere ilişkin birikim, meslek eğitimi süreci
ne aynı hızla yansıtılam am akta. iş alanlarının gereksinimi olan
yüksek nitelikli ara insan gücü gereksiniminin karşılanmasında
önemli sorunlar yaşanmaktadır.
Pahalı bir yatırım olan meslekî eğitimin yapılacağı yer ve
bölgeler seçilirken, gerekli çevre etütleri genel olarak gerçekçi bi
çimde yapılam am aktadır. Öte yandan, eğitimi yapılacak olan
meslek alanları saptanırken de, bölgenin kalkınmasını destekleye
cek, mezunların o bölgede istihdam edileceği ve yöredeki halkın
gereksinim lerinin karşılanacağı alanların seçimine gerekli özen
gösterilem em ekte, merkezî yönlendirm e güç ve etkisini sürdür
mektedir.
Meslek eğitimi, genel eğitime göre yüksek maliyet gerekti
ren bir eğitim türüdür. Özellikle teknolojik gelişmelerin meslek eği
timine kısa sürede yansıtılabilmesi, donanım açısından büyük yatı
rımlar gerektirm ekte, bu noktada, yalnızca kamusal kaynaklarla
meslek eğitimi alt yapısının istenen niteliklerle karşılanması ola
naklı görülm em ektedir.
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Öneriler
1. Meslek eğitiminde yaklaşım, sadece istihdam beklenti
sinde değil, istihdam talebine ve beklentisine yanıt verecek iş gü
cünü yetiştirme anlayışı üzerine oturtulmalıdır. Bunun başlıca yolu
ise, iş piyasasının insan gücü gereksinimlerini yerel düzeyde de
ğerlendirerek, istihdama yönelik eğitim uygulamalarına yönelm ek
ten geçmektedir. Buna göre, m eslekî eğitim açısından bölgesel
gereksinim ler ve geleceğe dönük gelişme eğilimleri incelenmeli,
yeni programların oluşturulmasında yerel ve bölgesel gereksinim
ve düzenlem eler öne çıkarılmalıdır.
2. M eslekî eğitimin karar, uygulama ve denetleme aşam ala
rında; öğrenci, veli, iş yaşamı, meslek kuruluşları ve sivil örgütle
riyle, gönüllü kuruluşların etkinliği artırılmalıdır. Meslek eğitiminde
beceri eğitimi ve iş deneyimlerinin standartlara uygun işletmelerde
kazandırılması esas alınmalıdır.
3. Ülke kaynaklarının amaca uygun biçimde kullanılabilmesi
bakımından her düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının kurul
masına büyük önem verilmelidir. Bu çerçevede ülkenin sektörel
dağılım haritası hazırlanmalı, yöresel ve bölgesel eğitim, endüstri
nin gereksinimleri ve nüfus hareketleriyle birlikte saptanarak, be
lirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara göre öğrenci büyük
lükleri ortaya konulmalıdır.
4. Meslek eğitiminde, işbaşında eğitim gibi uygulam alar ya
nında, uzaktan eğitimin güç ve olanakları da işe koşularak, eğitim
ortam larına ilişkin zenginlik ve bütünleşme sağlanmalıdır. Bu
amaçla, bilgi ve iletişim teknolojilerine ağırlık verilmeli, özellikle
yüksek maliyet gerektiren eğitim programlarında similasyon uygu
lamalarına yaygınlık kazandırılmalıdır.
5. Meslek eğitimin«^ işbaşında eğitim gibi okul dışına taşan
eğitim süreçlerinde, sürecin her aşamasında yakın bir değerlen
dirme sistemi oluşturularak eğitimin niteliğini yükseltici önlemler
alınmalıdır.
6. İş çevrelerinin eğitim sisteminin çıktısını kullanan kesim
olarak maliyetlerin paylaşılmasına katkılarının çok yönlü olarak
artırılması yolları düşünülmelidir. Bu konuda katılımcı yaklaşım lar
geliştirilmelidir.
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V. İLKÖĞRETİM SONRASI GENEL VE MESLEKÎ TEKNİK
EĞİTİME YÖNELME:
Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer almış olmakla birlikte
eğitim kurumlarımızda yönelme ve danışm anlık hizmetlerinin ye
tersizliği, eğitim deki en önemli sorunlardan biridir. Öğrencilerin
kendilerini yeterince tanıyıp ifade edebilmelerine, kendileriyle ilgili
kararlar verm elerine olanak verecek gerekli rehberliğin yapılam a
dığı gözlenm ektedir.
Bu temel sorun çerçevesinde aşağıdaki öneriler geliştiril
miştir:
1. Var olan öğrenci gelişim dosyaları daha bilimsel stan
dartlarda geliştirilmeli, her kademede kullanılması sağlanmalıdır.
2. İlköğretimin bütün sınıflarında meslek alanlarını tanıtıcı
etkinliklere yer verilmelidir.
3. Rehberlik hizmetlerinden sorumlu olanların; okul, aile,
kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği için meslek alanlarını tanıtıcı
etkinlikleri düzenlem eleri sağlanmalıdır.
4. Her öğretmen sürekli rehberlik eğitimi almalı ve uygula
malıdır.
5. Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gelişti
rici, ana meslek alanlarını ve eğitim olanaklarını, m eslekî ve teknik
öğretim programlarını tanıtıcı ve özendirici bir biçimde düzenlen
mesi sağlanmalıdır.
6. ilköğretim in bütün sınıflarında yaz dönem lerinde kültür,
beceri ve yönlendirm eye yönelik kurslar açılması uygun olur.
7. Eğitici kol etkinlikleri, eğitim programlarıyla bir bütünlük
içerisinde, okul içinde ve dışında bireyin gelişimini esas alan dü
zenlem eleri kapsamalıdır.
8. a) Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, ancak
uygun ortam larda mümkündür.

b)
Bunun için, eğitim ortamlarının bina, alan ve kull
yönünden zenginleştirilm esi sağlanmalıdır.
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9.
Sekizinci sınıflarda meslekleri tanıma ve yönelmeye
ağırlık verilmeli, öğrenciye en uygun olduğu düşünülen alan konu
sunda öğrencinin kişisel dosyasındaki bilgiler, öğretmen değerlen
dirmesi, başarı notları dikkate alınarak oluşturulacak tavsiye kara
rı, ilköğretim dönemi sonunda öğrenci ve velisine bildirilmelidir.
10. Orta öğretimin ilk yılında öğrencilerin meslekî yönelm ele
rine yardım edecek biçimde kendi ilgi ve eğilimlerini ve gerekse
temel meslek alanlarını tanımalarını sağlayacak geniş tabanlı eği
tim programları uygulanmalı ve meslekî danışm anlık hizmeti veril
melidir.
11. Eğitici kol etkinliklerinin karşılığı olarak ödenmesi gere
ken ücret yönünden var olan sınırlam alar kaldırılmalı, eğitsel kol
etkinliklerini yürüten öğretmenlerin ücret yönünden desteklenm esi
sağlanm alıdır.

VI. KADIN İŞ GÜCÜNÜN MESLEK EĞİTİMİ YOLUYLA
EKONOMİYE KAZANDIRILMASI:
Kadın iş gücünün tarım dışında, çeşitli sektörlerde çok dü
şük oranlarda temsil edildiği gözlenmektedir. Oysa, bir ülkenin kal
kınm asında kadınların eğitimi ve istihdamı can alıcı bir öneme sa
hiptir.

Öneriler:
1. M eslekî eğitim programlarında ve buna dayalı iş alanla
rında mevcut iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında eğitim bir
bütün olarak algılanmalı, üretim içinde kadınların istihdamına ağır
lık verilmelidir.
2. Özellikle kız öğrencilerin meslekî ve teknik eğitim prog
ramlarına katılmalarını sağlam ak amacıyla özendirici önlem ler
alınmalıdır. Ders kitapları ve diğer ders araç-gereçlerinde cinsiyete
dayalı ayrım cılık yapılm am alıdır.
3. Değişik sektörlerde, özellikle, üstün nitelikli insan gücü
ihtiyaçlarının karşılanm asında kadın iş gücünün eğitiminin gelişti
rilmesi ve kadın iş gücünün istihdamının artırılması yönünde ge
rekli özendirici önlem ler alınmalıdır.

123

4. Ders kitabı ve öğretim materyallerinde çağdaş, sorum lu
lukları paylaşan aile kavramı ön plâna çıkarılmalıdır.
5. Yöresel ihtiyaçlara göre kadınlara yönelik hizmet ve üre
tim alanları belirlenmeli, bu konuda eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
6. İlköğretim sonrası eğitimde okullaşmayı artırmak am a
cıyla kız öğrencilere burs ve iş vererek, meslekî eğitim program la
rına yönlendirm e sağlanmalıdır. Öğrenci velilerine bazı özel teş
vikler getirilmelidir.
7. Yöresel ürünlerin yöre pazarlarında satışı konusunda ye
rel yönetim lerce mekân ayrılarak, kadınların m eslekî ve teknik
üretime özendirilm esi sağlanmalıdır.
8. Tüm bakanlıklarda verilen yaygın eğitimle kadınlarımızın
mesleğe yönlendirilm esinde koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yapılmalıdır.

VII. ÖZÜRLÜLERİN MESLEKÎ EĞİTİM YOLUYLA İSTİHDAMI:
Orta öğretim sistemimizde, özürlülerin eğitiminde fırsat ve
olanak eşitliğinin yetersizliği, bu durumdaki gençleri sistem dışına
kolayca itmekte ve toplumdan soyutlamaktadır. Bu nedenle, özür
lülere ilişkin orta öğretim ve meslekî eğitim programları yönünden
köklü çözüm lere götürücü bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.
1. Meslekî eğitim programlarına girişte uygulanan mevzuat
gözden geçirilmeli, öğrenci seçimi, mesleğin gerektirdiği özelliklere
göre yapılmalıdır.
2. Özürlülerin m eslekî ve teknik eğitiminde, özür grupları ve
özür dereceleri göz önüne alınarak yönlendirm e yapılmalıdır.
3. M eslekî ve teknik eğitimde var olan eğitim olanaklarından
özürlü gençlerin de yararlanabilm esi için fizikî engellerin ortadan
kaldırılması, özürlülere gerekli eğitim araç-gerecin sağlanması,
özürlünün eğitime göre değil, eğitimin özürlüye göre yapılandırıl
ması sağlanmalıdır.
4. 3308 sayılı Kanun gereğince, işverenlerin çıraklarının
yüzde 3'ü oranında özürlü çırak almaları konusunda özel bir çaba
gösterilmelidir.
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5. Bazı özür gruplarının özel yetenekleri göz önünde bulun
durularak, m eslekî eğitim programları geliştirilmelidir. Örneğin,
görme özürlüleri için masörlük ve müzik öğretmenliği, ortopedik
özürlüler için bakıcı anne, işitme özürlüleri için gürültülü ortamlarda
gerçekleştirilen meslekler gibi...
6. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerini daha kısa sü
rede tamam lam aları için gerekli programlar oluşturulmalı ve ileri
eğitimlerinin sağlanması için özendirici yönde gerekli önlemler
alınmalıdır.
Sabrınız için çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Kıymetli arkadaşlarım, programa göre 10.45-11.00 saatleri
arasında ara düşünülmüş; ancak, çalışmaya başlayalı çok kısa bir
zaman olduğundan, İzin verirseniz ve kabul ederseniz, çalışmalara
devam edelim ve ara vermeyelim diyorum.
Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Çalışmaya devam etmeyi
arzu edenler... Etmeyenler... Çalışmaya devam edilmesi kabul
edilmiştir. Teşekkür ederim.
Şimdi rapor üzerinde konuşmak isteyenlerin adlarının ya
zılması için 5 dakika süre veriyorum.
Sayın üyeler, şu ana kadar isim yazdıran, söz İsteyen arka
daşlarım ızın sayısı 28'e ulaştı.
Çalışma süremiz 12.30'da tamamlanacak. Kullanacağımız
süre 105 dakika, 28'e böldüğünüz zaman, 3,5 ilâ 4 dakika arasın
da süre kalıyor. O nedenle, ben, konuşma sürelerini 3 dakika ola
rak belirliyorum. Ben sınırlamıyorum, konuşmacı sayısının çokluğu
nedeniyle kendiliğinden 3 dakika olarak eşit dağıtılmış oluyor.
0 nedenle, sırayla söz vereceğim; söz alan sayın arkadaşlarımın
3 dakikaya sadık kalmalarını rica ediyorum. Kendilerine de son
1 dakikada hatırlatma yapacağım.
Sayın İhsan ÖZÇUKURLU, buyurun.

İhsan ÖZÇUKURLU (MEB Bakanlık Müşaviri) Sayın Ba
kanım, 16. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; hepinizi en iyi di
leklerimle, saygılarımla selâmlıyorum.
16. Millî Eğitim Şûrasının konusunun "Türkiye'de Meslekî
Eğitim" olması için özverili çalışmalar yapan Bakanlığımıza ve
emeği geçen Bakanlık mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
16. Millî Eğitim Şûrasında gerek komisyonlar hâlinde gerek
se Genel Kurul hâlinde yurt içinden ve yurt dışından, yurdun dört
bir köşesinden gelip, özverili çalışmalarda bulunan çok değerli eği
tim cilerim ize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Başkan, 16. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; bi
lindiği gibi, günüm üzde, bilim, teknoloji ve sosyal alanlarda büyük
değişm eler ve gelişm eler gerçekleşiyor. Bunların, insanın iç dün129

yasında, yaşayışında, çevresinde, değer yargılarında ve kültürel
kimliğinde önemli etkileri oluyor, insan, kendi kendisi olabilme,
kalabilme, kendi kendisini savunabilmeyle bu değişmelerin yarattı
ğı ortam da, kendine ve kültürüne yabancılaşm am a fakat, aynı za
manda, çağın gerekleri doğrultusunda yaşama ve mutlu olma ça
baları içinde ve arasında kendisiyle ve kendi dışındaki her şeyi ile
yaşıyor. Çağımızın en önemli özelliği, insanın sahip olduğu büyük
zihinsel potansiyelin ve yeteneklerin sınırsız kullanılarak teknoloji
de sağlanan olağanüstü gelişmelerdir. Enformasyon teknolojisin
den biyoteknolojiye kadar uzanan bu gelişmeler, insanlığı, yüksek
teknoloji ve bilgi toplumu seviyesine ulaştırmıştır. Bugün, artık,
kucağa alınabilecek büyüklükteki bilgisayarlarla dünyanın her ta
rafındaki bilgi bankalarına ulaşm ak ve akıl almaz sayıdaki işlemleri
bundan daha 20 yıl önce tahayyül dahi edilem eyecek bir süratle
yapm ak, kendi gübresini kendi üreten bitki türlerini ve hastalıklı
hücreleri arayıp yok eden ilâçları üretmek mümkün hâle gelmiştir.
Bütün bu gelişmeler, artık, işe girişte dahi, üniversite seviyesinde
bir öğrenim görmeyi zorunlu kılmaktadır. Başka bir deyişle, insan
lık, artık, bilgi toplumu denilen gelişme safhasına ulaşmış bulun
maktadır.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Son 1 dakika.

İhsan ÖZÇUKURLU (MEB Bakanlık Müşaviri) Bu aşam a
nın en önemli özelliği, iyi yetişmiş, ilgili, araştırıcı, üretici, yaratıcı
insan gücünden oluşan entellektüel sermayenin fizikî sermayeye
oranına kıyasla daha önemli ve daha değerli oluşudur, işte, bu
sebeple, Milî Eğitim hizmetleri, günümüzde, apayrı, dünkünden
çok önemli ve farklı bir önem, öncelik, değer ve ağırlık kazanm ış
tır. Dünyamızdaki ileri ülkeler arası yarışta yerimizi almak istiyor
sak -ki, istiyoruz- zaman kaybetmeden, meslekî ve teknik eğitime
ağırlık ve öncelik vermek, çağın hususlarını, okullaşma oranlarını
ve eğitim standartlarını gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmak
m ecburiyetindeyiz. Ancak bu suretle kalkınmış ülkeler arasında
yer almış olacağız.
Bir kısım vatandaşlar okumuş, diploma verdiklerinin önemli
bir kısmı fonksiyonel olarak adlandırılan ve kendilerini yenileyememiş veya bildiklerini de unutmuş, bir kısmı hiç okum am ış va130

tandaşlara sahip hiçbir ülke çağı yakalayamaz ve çağdaşlarıyla
yanşam az.
Konumuz, tabiî, ben de meslekî ve teknik eğitimci olduğum
için oldukça çok konulara değinm ek istiyordum. Zamanın kıtlığı ve
diğer arkadaşların zamanını alm amak konusunda hassasiyet
gösterm ek istiyorum. Tabiî, konu çok uzun bir konudur, çok tartı
şılması gerekir; komisyonlarım ızda tartışılmıştır, komisyonlar çok
güzel çalışm alar yapmıştır. Yalnız, bir hususa bir cümleyle değine
rek bitirm ek istiyorum. İnsan sevgisini geliştirerek vatan, millet,
bağım sızlık, hürriyet, bayrak, demokrasi bilincini ve sevgisini geliş
tiren çocuk, genç ve yetişkinlere iyilik, güzellik, doğruluk, sorumlu
luk, duygu ve düşüncelerini pekiştiren, ilk değer yargılarını kazan
dırarak insanların mutlu ve gururlu olmalarını sağlayan ve toplu
ma; düzeni, disiplini ve güveni veren eğitimdir, eğitimcidir, öğret
mendir. M eslekî ve Teknik Eğitim Şûrasında alınan kararların bü
tün ülkem ize, millî eğitim sistemimize, gençlerimize, gelecek ne
sillerim ize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 1. Komisyonun ra
poruna tam am en katıldığımı ifade ediyorum. Yüce heyetinizi en iyi
dileklerim le saygıyla selâmlıyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ÖZÇUKURLU'ya teşekkür ediyorum. Daha ilk ko
nuşm ada süreyi iki misli aştık.
Sayın Mustafa GAZALCI, buyurun.

Mustafa GAZALCI (Eğitimciler Derneği Başkanı) Sayın
Bakan, değerli şûra üyeleri, ben, selâm bölümünü kısa tutacağım;
hepinizi saygıyla selâmlıyorum ve 1. Komisyon üyelerini de kutlu
yorum.
Efendim, 15. Millî Eğitim Şûrasının başarısı tarihe, Millî Eği
tim Tarihine ve ülkemiz tarihine geçişindeki başarı kesintisiz sekiz
yıldadır. Dilerim, 16. Millî Eğitim Şûrası da bir bütünlük içinde orta
öğretim için bir karar üretir. Ancak, biz, sekiz yıllık kesintisiz eğitim
için tam 25 yıl bekledik ve bugün bile, bütünlüğünü, onun kesinti
sizliğini korum ak için Danıştay’larda uğraşıyoruz.
Şimdi, bu şûrada 11 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim kararı
alınmalı; çünkü, ilköğretim bir boşluk üzerine oturmaktadır. 15.
Şûrada bir tavsiye kararı alınmıştı, bu karar, kesin karar biçimine
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dönüşmeli; iki yıl okul öncesinden, sekiz yıl kesintisiz, bir yıl da
hazırlık olm ak üzere hemen önümüzdeki öğretim yılında pilot uy
gulaması, iki yıl sonra da bütün yurtta uygulanacak bir biçimde
orta öğretim oturm alıdır o temele.
Komisyon raporunda da çok güzel söylenmiş, lise çeşitliliği
ne (70 çeşit) son verilerek m eslekî ve teknik ağırlıklı bir orta öğre
tim gözetilmelidir. Ülkenin geleceği 21. yüzyılın insan tipi böyle
yetişir. Ancak, onun için çok amaçlı, çok programlı, komisyon ra
porunda çok güzel bir biçimde belirtilmiş. Gerçekten kutlamak ge
rekir. Biz, bırakın iki tip genel ve meslekî ve teknik ağırlıklı orta
öğretimi, yalnız bir orta öğretim kurumunda bir bütünlük içinde bu
şûradan çıkarm alıyız diye düşünüyorum; çünkü, meslek eğitimi adı
altında Türkiye'de meslek eğitimiyle ilgili olmayan bir orta öğretim
vardı. Sıkıştıkça çocuklarımıza çeşitli adlar altında açtığımız orta
öğretim kurumlan vardı. Yani, imam-hatip liseleri, oralardaki ço
cuklar bizim çocuklarımız, yoksul halk çocukları; ama, hiçbiri imam
olm ak için okum uyorlardı, kaymakam olmak için, yönetici olmak
için, doktor olmak için, mühendis olmak için okuyorlardı. Devlet
hem öğretim birliğini kemiriyordu, hem de geleceğin üretici insanı
yerine âdeta imam-hatip liseleri bir temel eğitim olmuştu, bir başka
mesleğe dağıtım yeri olmuştu. Bu şûra buna son vermelidir, de
ğerli arkadaşlar, tamamen bilimsel kaygılarla. Ve bu çocuklarımızı
düşünm ek olur, hiçbir kesimi karşımıza almak değil. Nasıl kesinti
siz sekiz yıllık eğitimin meyvelerini, verimini gelecekte alacaksak,
eğer, orta öğretim de de kopmadan, bu birlik anlayışını, bütünlük
anlayışını getirebilirsek, kesinlikle, Türkiye'nin eğitimcileri, Türkiye
halkına büyük bir hizmet ulaştırmış olurlar. Tabiî, siyasiler de bu
radan çıkacak kararları rafa kaldırmadan. 1996 Eğitim Şûrasında
alınan karar m aalesef geciktirildi, sonra, 1997'de toplumsal koşul
ların desteğiyle bir yasa hâline gelebildi. Burada alınan kararlar
uygulamaya geçmeli, yasal düzenleme hemen yapılmalı diye dü
şünüyorum.
Değerli arkadaşlar, bir de, terörün geriletilmesi sonucunda
temel eğitim bile alamayan, doğuda, güneydoğudaki çocuklarımıza
hızlı bir meslek ve teknik eğitimi verilmeli, onlar yaşama üretici
olarak katılmalıdır. Tabiî, şûranın doğrudan gündemi değil; ama,
eğer, Türkiye'de yıllardır temelli insan hakkı olan eğitimi alam ıyor
sa, onların da bir an önce bu eğitimden yararlanması gerekir
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diyorum. Tabiî, bu raporda da batıda yerel yönetim ler eğitimin bir
ucunda var. Yerel yönetimlerle ilgili en küçük bir şey yok, tabiî, her
şey olacak değil. Yurt dışı çocuklarla ilgili pek bir şey yok; ama, bu
kötü gidişi, boşa dönen çarkı, kayışı yerine oturtmak zorundayız.
Çocuklarım ıza gerçekten eğitim vermek istiyorsak, üretici olm ala
rını istiyorsak, bütünlük içinde bir orta öğretim, teknolojik eğitim
alan, teknik eğitim alan, meslek eğitimi alan bir eğitim vermeliyiz
diye düşünüyorum.
Tümünüzü saygıyla selâmlıyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın GAZALCI'ya teşekkür ediyorum.
Bu konuşm alar sonunda, komisyon başkanı eğer isterse
kendisine söz vermem doğaldır. O nedenle, fikirleri ifade edilen
arkadaşlar, konuşma taleplerinden vazgeçebilirler, onları da ister
lerse kayıttan düşebilirim.
Sayın Prof.Dr.Feyzi ÖZ, buyurun.

Prof. Dr. Feyzi ÖZ (Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi)
Sayın Bakan, sayın şûra üyeleri; Bakanlığımızın çok güzel bir ha
zırlığıyla, Talim ve Terbiye Kurulumuzun ve Şûra Sekreterliğimizin
çok güzel hazırlıklarıyla ve de güzel bir işleyişle, 16. Millî Eğitim
Şûrasını yapmış bulunuyoruz. Talim ve Terbiye Kurulumuzu, Ba
kanlığımızın bütün birimlerini, Şûra Genel Sekreterliğini ve bu gü
zel raporu hazırlayan komisyonumuzu içtenlikle kutluyorum.
Ben, raporun maddeleri üzerinde görüşlerimizi arz edece
ğim. Birinci sayfa 6. madde. Birinci sayfa 6. Madde de bildiğiniz
gibi mevcut kapsamların tam gün ve tam yıl kullanılması sağlan
malıdır deniliyor. Bu madde, ileri ülkelerde gördük, başarıyla uy
gulanıyor, son ziyaretimizde Venedik'te, aramızda bulunan Prof.
Hıfzı Doğan Bey’le gördük, orada, bizde eskiden olduğu gibi cu
martesi günleri de öğretim yapılıyor. Bu itibarla, tabiî, bazı güçlük
leri, alışkanlıkları kaldırmak zor; ama, ileri ülkelerde bile cumartesi
günü değerlendirildiğine göre, bizim ülkemizde de bu maddenin
sonuna ve cumartesi günü öğlene kadar ibaresinin konulmasını
arz ediyorum, (sayfa 1, madde 6.)

133

Başka bir husus, yine, aynı bölümde 9. Maddeyle ilgili. 9.
madde de, 11-12 yıllık eğitim konusu var, orada, o maddeye de,
11 ve 12 yıllık eğitim plânlam asına bir an evvel başlanılması iba
resinin konulmasını, Sayın Divan Başkanlığımıza da kolaylık olsun
diye, komisyona da kolaylık olsun diye somut olarak maddelere
eklenecek cümlecikleri arz ediyorum. Demek ki, 6. maddeye cu
martesi öğlene kadar ibaresini, 9. maddeye de 11-12 yıllık eğitim
plânlam asına bir an evvel başlanması ibaresinin eklenmesini arz
ediyorum . Sayın Cum hurbaşkanı Vekilimizin bu konudaki konuş
masının nasıl coşkuyla alkışlandığını hatırlıyorum. Bu çalışmalara
bir an evvel başlamalıyız, plânlamaya bir an evvel başlamalıyız.
Sayın üyeler, Beşinci Bölümde, (sayfa 6'daki) bir önerimi
daha arz etm ek istiyorum. Burada deniliyor ki, beceri kursları ya
pılmalıdır. Sayın Bakan, sayın üyeler; ülkemizde, eğitimde fevka
lâde güzel atılım lar olmuş, fakat, zamanla bunlar kesintiye uğra
mıştır. Bunlardan birisi, işte, bu kursların köylerde, kırsal bölgeler
de açılm asıydı. Bir taraftan gezici köy kadınları kurslar açar, diğer
taraftan erkek kursları açılır ve böylece ülkenin kültür ve sanat alanında gelişmesi sağlanırdı. Bu gezici köy kurslarına kırsal böl
gelerde, köylerde de devam edilmelidir.
Son olarak arz etm ek istediğim husus, meslekî ve teknik
orta öğretim lerin programları içerisine Avrupa ülkelerinde ve yine
Venedik'te, İtalya'da gördüğüm üz gibi tarım teknolojisi, tarım
derslerinin de konulması çok yararlı olacaktır. Biz, bir tarım ülkesi
yiz, Avrupa ülkelerinin programında dahi tarım teknolojisi varken,
bizde de olması yerinde olacaktır.
Son olarak arz ettiğim husus şudur: Teknik eğitim fakültele
riyle m eslekî okullar arasında bir iletişim ağının kurulması gerekli
dir.
Saygılar sunuyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkür ediyo
rum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Feyzi ÖZ'e teşekkür ediyorum.
Sayın Fevzi ULUĞ, buyurun.
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Doç.Dr.Fevzi ULUĞ (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sa
natlar Eğitimi Fakültesi Öğretim Üyesi) Sayın Başkan, değerli
üyeler; efendim, ben, raporun tümünü inceledim, aynı zamanda
üyesiydim bu grubun, iyi bir rapor bu; ancak, eksik olduğunu dü
şündüğüm bir şey var, üyesi olarak katkıda belki bulunamadık, onu
vurgulam ak istiyorum. Okul kültürü ve aynı zamanda demokrasi
kültürü, bu kısmın eksik olduğunu düşünüyorum raporda.
Çok güzel şeyler var, sistemi kurduk; fakat, okul nerede,
okul nasıl bir şey? Okul kültürü, kültürün içinde demokrasi, bunlara
çok fazla değinilmedi. O bakımdan, dem okrasinin öngördüğü, so
ran, sorgulayan insan tipini yetiştiren bir yer olması bakımından,
okulun işlevleriyle, süreçleriyle öne çıkarılması gerektiğinin altını
çizmek istiyorum. Okul, bugünkü durum uyla baktığımızda, tepeden
baktığımızda çok küçük, çok aşağılarda kalıyor. Okul, kendi başı
na karar alabilecek, merkezin yönlendirilm esi içerisinde kendi ba
şına karar alabilecek bir düzeye getirilm elidir; yani, okul kişilikli
kılınmalıdır, okulu kişilikli kılmazsak, bu aldığım ız kararları uygula
yandayız. Peki, okulu nasıl kişilikli kılacağız? Okul, nasıl kişilikli
kılınabilir? Okulun kişilikli kanabilm esinin gerisinde katılımcılık
yatar. Okul katılımcı olmalıdır, nasıl katılımcı olacak, öğretm enle
riyle, öğrencileriyle, velileriyle, okulun üzerinde etkili olan diğer sivil
toplum örgütleriyle katılımcı olacak. O bakım dan, velilerin okul sü
reçlerindeki etkinliğinin bir biçimde artırılması gerekmektedir. Okullar velilere, veli örgütlerine kucak açmalıdırlar. Bırakın bunu,
veli örgütlerinin ülke düzeyinde örgütlenm esi teşvik edilmelidir.
Ülke düzeyinde, velilerin, bugün, okul-aile birliği diyoruz, okul ko
ruma derneği diyoruz, bunların, makro ölçekte politikalar oluştura
bilm eleri, güçlerini gösterebilm eleri için eğitim sisteminde payla
şımcı bir demokrasi kültürü y a ra ta b ilm e le ri için örgütlenmelerine
önem verilmesi gerekm ektedir, önemle altını çiziyorum bunun.
İkinci nokta, bununla ilgili olarak dem okrasi kültürü derslerle
kazandırılamaz, o sadece bir boyutudur. Okul sadece ders değil
dir, bugünkü anladığım ız biçimiyle öyle görülm ektedir. Ne vardır
gerisinde, eğitsel kollar vardır, eğitici çalışm alar vardır. Eğitici ça
lışm alar demokrasi kültürünün okulda kazandırılacağı en önemli
alanlardır, en önemli etkinliklerdir. Paylaşmayı, arkadaşlarına karşı
saygı göstermeyi, karşı düşünceye saygıyı, hoşgörüyü o eğitsel
kollar içerisinde öğrenir öğrenci. Eğitsel kollar, başkanıyla, üye135

siyle, bir arada olmasıyla, her şeyiyle bir bütündür, orada konuşa
cak, orada tartışacak ki gelecekte demokrasiyi anlayabilsin, sindirebilsin, dolayısıyla, dem okratik bir toplum olmanın gerisinde, ön
ce, dem okrasiyi okul süreçlerine sokmamız gerekmektedir. Okul
süreçlerine demokrasiyi sokabilmenin yolu da, sanıyorum ki, eğit
sel kollara canlılık kazandırmak, eğitsel kolları bugünkü ölmüş iş
levinden kurtarmaktan geçmektedir.
Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ULUĞ'a teşekkür ediyorum.
Sayın Ali ERKAN, buyurun.

Ali ERKAN (MEB Emekli Bakanlık Başmüfettişi) Sayın
Başkan, sayın dinleyenler, saygılar sunuyorum.
7.
Millî Eğitim Şûrasından bu yana, şûralara bir bildiriyle k
tılıyorum. Meslekte 52 yıl kıdemim var. Bu sefer bildirişiz gelm iş
tim, komisyonlardaki çalışm alar nedeniyle bir daha ya gelirim ya
gelemem diye...
Meslek eğitimi, insanları istihdama hazırlam aktır şeklinde
kısaca tanımlanır. Meslek, işin anahtarı, ekmeğin kapısıdır. Am eri
ka'da 37 bin meslek vardır, 37 bin okul yoktur, 37 bin program
vardır. Alm anya'da 6 bin meslek vardır. Meslekler bir ulusun kal
kınmışlık seviyesinin göstergesidir. Yazar Çetin ALTAN, m eslek
sizliğin yarattığı perişanlığı iki güne bir dikkat çekecek şekilde haklı
olarak sergiler. Bu bakımdan, 2000 yılının eşiğinde toplanan bu
şûra hayatî önem taşıyor, hayırlı olsun. Endüstri meslek liselerini
saymıyorum , teknik ve Anadolu teknik liselerinin öğretmen, öğren
ci ve velileri, yüksek öğretim kapısının daraltılm asından dolayı cid
den endişeli ve üzgündür. Bu şûranın ümit kapısı olmasını dilerim.
Şûra kararlarına, komisyon çalışmaları sırasında sıkça de
ğinildi. Daha önceki şûralarda alınan kararlar gereği gibi uygulansa
idi, hatta, geriye gidilmeseydi, bugün, önemli bir eğitim sorunu
kalmazdı, alınacak kararların uygulanmasına özen gösterilmesi
bakımından arz ederim.
Bakanlık teşkilâtı; Millî Eğitim Bakanlığı hacim ve teşkilât
bakımından hantal bir yapıya sahiptir. Herhangi bir genel müdürlük
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her yönüyle teşkilâtına sahip değildir. Aşırı dublikasyon vardır.
Genel m üdürlükler ve okul müdürlüklerine hızlı karar verip, uygu
lamaya geçebilecek şekilde yetki ve sorumlulukla donatılması ça
ğın yönetim anlayışının gereğidir. Taşradaki uygulamalardan endi
şe edildiği takdirde merkezden etkili bir denetim şekli düşünülebilir.
Son yıllarda m üdür atamalarının genel bir imtihanla yapılmasının
ne derece isabetli olup olmadığı üzerinde durulması gerekir kana
atindeyim.
Okulların işleyişinde doğrudan etkili olan okul müdürlerinin
daha yukarı bir öğretim de yetiştirilmesi ve imtihanın bu öğretim
sırasında yapılması faydalı olur düşüncesindeyim. Okul müdür
lüklerinin uzun süre vekâletle yönetilmesinin sakıncalarını dikkatle
rinize arz ederim.
Eğitimde istikrar; eğitim sistemleri farklı bir gerekçeye da
yanm adan, değişen bakanlarla birlikte sık sık değiştiğinden sis
tem ler yazboz tahtası haline gelmektedir. Bu tabir bana ait değil,
geneldir. Bu bakım dan, Millî Eğitim Bakanlığının ve onun teşkilâtı
nın istikrarlı bir çalışma yapabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı
gibi bağım sız bir hâle getirilmesi ve olumsuz politik baskılardan
kurtarılması öteden beri dile getirilen genel bir arzudur.
Öğretmen; cumhuriyetin ilk yıllarında yurdumuza davet
edilen ...."öğretmen neyse okul odur, okul neyse toplum odur" şek
linde bir tanım yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük
Atatürk'ün daimi irşadları ile mesleğine aşık Cumhuriyet öğret
menleri yetiştirilm iştir ve Cumhuriyet bunların omuzunda yüksel
miştir.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ERKAN, sürenizi 2 dakika geçtiniz; toparlayabilir mi
siniz lütfen!..

Ali ERKAN - Toparlayım efendim. Şimdi, hayatî konu üzerindeyim, öğretmen... Bir örnek vereceğim; Van ve Hakkâri’de im
tihan denetimi nedeniyle 1 ay bulundum. Hakkâri ilinde öğretmen
kıdem ortalaması 2 yıldı. Öğretmenlerin tümü yeni mezun, stajyer
ve hiçbir hayatî tecrübeye sahip değildi.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ERKAN, affedersiniz, bu konu, 3 Numaralı Kom isyo
nun konusudur, dilerseniz, orada arz edelim.

Ali ERKAN - Efendim, arzu ettim, tümüne bir değinme fır
satı bulur muyum, bir daha ya gelirim ya gelemem diye.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Orada söz istemeyeceksiniz herhalde.
Rapor üzerinde, rica ediyorum...
Buyurun.

Ali ERKAN - Şûranın memleketimize ve yurdumuza hayırlı
olmasını diler, saygılar sunarım.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ERKAN'a bu güzel görüşlerinden dolayı teşekkür edi
yoruz.
Sayın Şuayip ÖZCAN, buyurun.

Şuayip ÖZCAN (Türk Eğitim-Sen Başkanı) Sayın Baka
nım, değerli şûra üyeleri; Türk Eğitim-Sen adına hepinizi saygı ve
muhabbetle selâmlıyorum. 16. Millî Eğitim Şûrasının Türk milletine
hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkesi kutluyorum.
M eslekî ve teknik eğitimde yapılanma konusunda; meslekî
ve teknik eğitim, orta öğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı ola
rak yeniden yapılanması konusuyla ilgili raporun öneriler kısmının
1. m addesinde "orta öğruLim bugünkü parçalı yapıdan kurtarılarak,
birlik içinde, çeşitliliği yansıtan, kaynak kullanımında verimliliği ge
tiren, yeterliliğe dayalı çok amaçlı bir yapılanmaya dönüştürülm eli
dir" deniliyor ve burada diğer meslekî okullarla birlikte yaygın eği
tim kurumlan da sayılmaktadır. Hepinizin malûmu olduğu üzere,
yaygın eğitim kurumlarının hitap ettiği çağ nüfusun farklı olması,
programlarının farklı olması münasebetiyle, biz, bu yaygın eğitim
ibaresinin buradan çıkarılarak, bu yaygın eğitimin özerk bir yapıya
kavuşturularak devam etmesinde fayda olduğunu mütalâa ediyo
ruz.
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Ayrıca, yine, aynı önerilerin 4. maddesinde "sistemin, yöne
tim ve finansm an dahil, plânlamadan, program geliştirme, uygula
ma ve değerlendirmeye kadar her aşamasında işveren ve işçi ku
ruluşları, akadem ik ve araştırma kurumlan, meslek kuruluşları,
öğrenci, öğretmen, veli temsiicileri, gönüllü kuruluşlar ve benzeri
tüm ilgili kurum ve kuruluşların aktif şekilde karar sürecine katıl
maları sağlanmalı. Bu bağlamda, m eslekî ve teknik eğitim progra
mı ile ilgili yerel plânlama güçlendirilmelidir" deniliyor.
Yine, 4. bölümde eğitim ortamlarına ilişkin düzenlemeler ve
okul, iş, yaşam ilişkileriyle ilgili önerilerin 2. maddesinde "meslekî
eğitimin karar, uygulama ve denetleme aşamalarında öğrenci, veli,
iş yaşamı, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile gönüllü
kuruluşların etkinliğe katılmaları" tavsiye edilmektedir. Hepinizin
malûmu olduğu üzere, dünyamızın, artık, temsilî demokrasiden
katılımcı dem okrasiye hızla ilerlediği günümüzde, ülkemizin ILO
sözleşm elerine imza attığı, UNESCO'nun kabul ettiği, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirildiği, Anayasanın 1995 yı
lında 53. m addesinde yer alan kamu çalışanlarının sendika kur
masıyla ilgili konular gündeme gelip, Türkiye Büyük Millet Meciisi’nde 24. m addesine kadar görüşülmesine rağmen, buralarda,
açıkça, Eğitim Çalışanları Sendikacılarının ifade edilmemesi, biz
Eğitim Sendikalarını üzmüştür. Eğer, komisyonlar kabul buyurur
sa, buralara "eğitim çalışanlarının sendika" ifadesinin de konulma
sını ve yer almasını Genel Kuruldan arz ve talep ediyoruz.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Şuayip ÖZCAN'a teşekkür ederim.
Sayın Gültekin KURTOĞLU.

Gültekin KURTOĞLU (Teknik Öğretmenler Sendikası
Başkanı) Teknik Öğretmenler Sendikası adına saygılar sunuyo
rum tüm şûra üyelerine.
1. Komisyon raporunun 10. maddesinde meslekî ve teknik
öğretim hakkında şöyle bir ibare var: "Mevcut merkez ve taşra teş
kilâtı eğitim de bu yeni felsefeyi yansıtacak şekilde yeniden yapı
landırılm alıdır. " Ben şöyle bir şey ilâve yapmak istiyorum: Mevcut
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı, eğitimde bu yeni felsefeyi yan139

sıtacak m eslekî ve teknik eğitim kesiminde ağırlıklı şekilde yeniden
yapılandırılm alıdır şeklinde bir önerim var.
Bu öneriyi belirttikten sonra, Sayın Bakanın, şûrayı açış ko
nuşmasında, “Ekonominin asıl gereksinmesi orta öğretim düzeyin
de iyi yetişmiş ara elemanıdır, bu şûradan çıkacak kararlar hayata
geçirildiğinde hem üniversite kapılarındaki yığılmaların büyük öl
çüde önleneceğine, hem işsizliğin azalacağına hem de kalkınm a
nın hızlanacağına inancım tam dır.” Sözüne değinm ek istiyorum.
Tabiî, bu görüşe katılmam ak mümkün değildir. Sayın şûra üyeleri,
şûranın en önemli, etkili gündem maddesi olan orta öğretimi yeni
den yapılandırm a konusunda en büyük yük, en büyük etkinlik, bu
okullarda atölye, lâboratuvar ve diğer meslek derslerini teknik öğ
retmenin üzerinde olacaktır. Onun için, Sayın Başkan, diğer m ad
deler, daha çok öğretmen yetiştirmeyle ilgili m addeler konusunda
söz alm ayacağımı yineleyerek şu konuda biraz açıklama yapm ak
istiyorum.
Şimdi, şûradan çıkacak kararların hayata geçirilm esinde
büyük oranda katkı sağlayacak olan şûra gündeminin omurgasını
oluşturan m eslekî ve teknik eğitimin, orta öğretim sistemi bütünlü
ğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılanmasının tartışıldığı bu kurumlarda, atölye, lâboratuvar, meslek derslerini yükümlenen teknik
öğretmenlerin, Aralık 1998 ayından bugüne kadar aylık 30 m ilyon
dan az olm am ak üzere toplam 100 milyon civarında kayıpları var
dır. Biz bir sendikayız, elbette, her şeyden evvel, üyelerimizin in
sanca bir yaşam düzeyine kavuşturulma mücadelesini verm ekte
yiz. Enflâsyonun üçlü rakamları gösterdiği ülkemizde bu kadar
önemli bir yapılanm anın temel taşı konumunda olan teknik öğret
menlerin bu kayıpları ne zaman giderilecektir?
Sayın Başkanım ve Sayın Bakanım, siz bir hukukçusunuz,
politikaya atılmadan serbest avukat olarak birçok davalara katıldı
nız, hukuk kurallarında mevcut hakların korunması gerekirken, geri
alınması olası mıdır? On binlerce teknik öğretmen bu konuyla ilgili
en son çıkan 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde
gerekli bir değişikliği beklemektedir. Sayın Bakanımız bu konuda,
on binlerce teknik öğretmenimize sevindirici bir çalışma olup olm a
yacağını söylerlerse memnun olurum.
Tüm Şûraya saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın üyeler, bütün bu söylenenlere elbette vereceğimiz
cevaplar var. Önce, ek ders ücretleri yönetmeliği değişikliği hazır
lığımızın tam am lanm ış olduğunu herkesin bilmesini isterim.
Maliye Bakanlığından da geçti, Sayıştay işlemleri tam am la
nacak; en kısa zamanda bunlar düzenlenm iş olacak; ancak, süreyi
daha ekonom ik kullanabilm em iz için rapor üzerinde konuşulmasını
rica ederim.
Sayın Zeki ÖZKAN, buyurun.

Zeki ÖZKAN (Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayi Destek
leme Vakfı Başkan Yardımcısı) Sayın Başkan, sayın üyeler; he
pinizi saygıyla selâmlarım.
Önce şunu belirtmek istiyorum; bu şûradan iyi sonuçlar alı
nacağına, bu şûra kararlarından sağlıklı sonuçlar alınacağına olan
inancımı belirttikten sonra bir iki noktaya değinmek istiyorum.
Gelecekte iş çevrelerinde de bir yanlış anlamaya meydan
verilm em esi açısından ayrıca, yazılı olarak bir önerge vermek isti
yorum. Sanki çıraklık eğitimi farklı bir şekil alıyor. Bununla ilgili
3308 sayılı Kanun var, 3791 sayılı Kanun var ve bu kanun, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde 1986 yılında çıktığında bütün partiler tara
fından, Mecliste grubu olan bütün partilerce uygun bulunmuş ve
reform hüküm ler taşıyan bir yasadır. Bunu Meclis tutanaklarında
bulmak mümkündür. Ayrıca, dünyadaki sistemi incelediğimiz za
man, elimize bu şûra vesilesiyle de dağıtılan kitaplarda, araştır
malarda bütün ülkelerde sanayiyle ilişkili olarak çıraklık eğitiminin
var olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde, eğer, bunu ihmal edersek,
sanayide çalışan binlerce gencimizi ihmal etme durumuyla karşı
karşıya kalırız, buna dikkat etmek gerekir.
Yine, bu çalışma raporlarında şunu da görüyoruz: Çalışan
ların yüzde 65'i sadece ilköğretim okulu mezunlarıdır. Yani, büyük
bir kesim m eslekî eğitimden yoksun olan insanlardır, bu kesime de
hizmeti götürm ek durumundayız.
Bu bakımdan, raporun ön kısımlarına şöyle bir önerinin ilâ
ve edilmesini arzu ediyorum. Orta öğretim sistemi bütünlüğünde
m eslekî eğitim yeniden ya p ıla n d ırırke n , çıraklık eğitiminin 3308
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ve 3791 sayılı kanunlarla getirilen genel esasların korunarak geliş
tirilmesi ve güçlendirilm esine özen gösterilm elidir şeklinde bir önerge veriyorum.
Hepinizi saygıyla selâmlarım.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Teşekkür ederim.
Sayın Cemal ÜNLÜ, buyurun.

Cemal ÜNLÜ (Eğitim-Sen Temsilcisi) Sayın Divan, değerli
üyeler; hepinizi, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Eği
tim-Sen adına saygıyla selâmlıyorum.
Değerli üyeler, 1. Komisyonun raporu, özünde çok büyük
yenilikler getiriyor ve orta öğretim kademesinde reform diyebilece
ğimiz öneriler var. Bunun özü de şu: Mevcut okul türleri tek bir çatı
altında toplanıyor, biz, buna çok amaçlı liseler diyoruz ve bu da
çok farklı programları uygulamaya dayanan bir esasa oturuyor.
Ancak, bizim raporda gördüğüm üz iki eksiklik var. Raporun birinci
sayfasının 3. maddesinde modüler sistem diye geçiyor. Halbuki,
sistemin başarısı, bence... Bu maddeye şöyle bir ekleme yapılm a
sı gerekiyor: M odüler kredili sistem diye geçmesi gerekiyor; çünkü,
öğrenci akışlarını nasıl düzenleyeceğiniz konusu burada muğlak.
Yine, madde 4'te, katılımla ilgili, aslında, raporun özünde
var, bütününde var bu, katılımla ilgili çok güzel öneriler var; ancak,
burada sayılmış, işte, işçi kuruluşları, öğretmen temsilcileri, veli
temsilcileri, meslek kuruluşları, vesaire diye. Dikkat ederseniz,
hepsinin kurumsal düzeyde katılımı hedefleniyor; ancak, öğret
menlerin nasıl katılacağı konusunda bir açıklık yok. O bakımdan,
Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok, bütün gelişmiş ülkeler
de bunun örnekleri vardır. Katılım konusunda bu maddeye eğitim
işkolunda kurulan sendikalar ibaresinin getirilmesinin doğru olaca
ğını düşünüyoruz.
Yine, madde 9'da zorunlu eğitimle ilgili bir ibare var, burada
da, dünyadaki gelişm eler goz onunae bulundurularak, bizim sendi
ka olarak önerim iz bu, orta öğretim kademesinin de zorunlu eğitim
kapsamına alınarak 13 yıla çıkarılmasını savunuyoruz.
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Yine, madde 12'de, bu getirilen önerilerle ilgili eğitimden
bahsediliyor. Bu gerçekten de çok önemli; çünkü, her reformun
başarısı, reformu tanıtmaktan geçiyor. Bu açıdan, bu maddeye
reform eğitimi diye özel bir önem verilmesini savunuyoruz. Yani,
bu madde sadece eğitim yapılm alıdır değil, bir reform maddesinin
yapılm asının doğru olacağını düşünüyoruz; çünkü, bu konuda ya
şanmış deneyler var, pek çok eğitimle ilgili uygulam alar hayata
geçirilmeye çalışıldı. Ne yazık ki, eğitim çalışanları bu konuda ye
teri kadar bilgilendirilm ediğinden, eğitim yöneticileri bu konuda
yeteri kadar aydınlatılam adığından başarıya ulaşılmadı. İşte, bu
nun en son örneği kredili sistem. Ben kredili sistem deyince, az
önce, birçok katılımcının yüzleri değişti, haklısınız; çünkü, geçmiş
dönem de başarısızlığa uğrayan kredili sistemin özünün alt yapısı
yoktu, kamuoyu hazırlanmamıştı, biz, tekrar bu sisteme dönüyo
ruz, m odüler kredili sisteme dönüyoruz, o bakımdan, reform eğiti
minin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Yine, bu raporda eksik gördüğüm üz bir başka konu da şu;
Eğitim yöneticileri. Bu konuda raporda bir ibare yok; çünkü, yine
bu reformda kendisine en önemli iş düşen kesim eğitim yöneticile
ri, bununla ilgili olarak da rapora bir madde eklenmesinin iyi olaca
ğını düşünüyoruz.
Bir cümle daha, meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş
öngörülüyor; ancak, meslek yüksek okullarının yapısının konuşul
ması gereği var. Bizim önerimiz, meslek yüksek okullarının, Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmasıdır.
Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın ÜNLÜ'ye teşekkür ederim.
Sayın Ahm et DUMAN, buyurun.

Doç.Dr. Ahmet DUMAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bi
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi) Sayın Divan, değerli katılım cı
lar; öncelikle, hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Bu komisyonun amacı, adından da anlaşılacağı üzere,
m eslekî ve teknik eğitim sorunlarının, orta öğretim sistemi içerisin
de ele alınarak, özellikle, meslekî ve teknik orta öğretimin yeniden
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yapılandırılm ası çerçevesinde tartışm alar yapılmasıdır. Oysa, ya
pılması gereken bence bunun tam tersi olmalıydı; yani, meslekî ve
teknik eğitim sorunları, orta öğretim sistemi dışında ele alınm alıy
dı. Gelişmiş Batı ülkelerine bakıldığı zaman meslekî ve teknik eği
timin orta öğretim sisteminin dışında ele alındığı kolayca görülebi
lir.
Benim esas üzerinde durmak istediğim nokta şudur: M esle
kî ve teknik eğitim sorunlarının niçin orta öğretim sisteminin dışın
da ele alınmasının gerektiğidir. Her şeyden önce, sekiz yıllık zo
runlu eğitimle orta öğretim sorunlarının çözümünün çok güç oldu
ğu açıktır. Bunun için de, Türkiye'de 11 yıllık zorunlu eğitime ge
çilmesinin gerekil olduğu konusunda genel bir görüş vardır; ancak,
sekiz yıllık İlköğretimin sorunları bile henüz çözülememişken, 11
yıllık zorunlu eğitime geçilmesini acilen İstemek Türkiye koşulla
rında çok rasyonel ve kısa sürede ulaşılabilir bir istem değildir.
Peki, ne yapılm alıdır? Sekiz yıllık zorunlu eğitimle m eslekî ve tek
nik eğitim sorunu nasıl çözülebilir sorusu üzerinde durulmalıdır.
Basit bir istatistik vererek devam etmek İstiyorum: Lise çağ nüfusu
1990 nüfus sayımına göre 5.711.376'dır. Bunu, 5 milyon 700 bin
olarak kabul edebiliriz. Burada, 5 milyon 700 binden, 2 milyon 270
bini çıkardığınız zaman 3 milyon 430 bin rakamıyla karşılaşm akta
yız. Sayın katılımcılar, 3 milyon 430 bin gencimiz, İlse çağındaki 3
milyon 430 bin gencimiz ukui dışındadır; bu gerçekle yüz yüzeyiz.
Peki, ne yapıyoruz bu 3 milyon 430 bin gencimiz için? Bu gençle
rimizi bir mesleğe yöneltebiliyor muyuz? Okul dışındaki 3 milyon
430 bin gencimiz için sunulan meslek eğitim: olanakları yeterli mi?
Bu fırsat ve olanakların artırılması için ne yapılm aktadır? Burada
önerilen sistem, okul dışındaki 3 milyon 430 bin gencimiz için yeni
bir şey getirm ekte midir? Bu soruları uzatmak olanaklıdır. Öyleyse,
meslekî ve teknik eğitim sorunlarını orta öğretim İçerisinde çözmek
için, şu anda var olan orta öğretim sistemi, okul sayısı ve öğret
men sayısı olarak İkiye katlansa bile, yine de, nicelik olarak yetiş
memektedir. Peki, ne yapılm alıdır? Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim 
den sonra okul dışında kalan böyleslne büyük bir kitle için yeni bir
eğitim ve öğretim kademesi yaratılmak zorundadır. Buna, okul
sonrası meslek eğitimi sistemi ya da modern çıraklık sistemi deni
lebilir. Bu sistem, hâlen var olan geleneksel çıraklık eğitimi anlayı
şının ortadan kaldırılarak, sekiz yıllık zorunlu eğitim sonrasında
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okul dışında kalmış büyük kitlenin, meslek eğitimi sorununu çöze
cek yeni bir meslek eğitimi anlayışının doğmasına ve gelişmesine
olanak tanıyacaktır. Aksi takdirde, Türkiye'nin sekiz yıllık zorunlu
eğitim ve bunu izleyen 74 çeşit liseden oluşan orta öğretim siste
miyle dünyadaki gelişmeleri yakalaması ve bunlara ayak uydur
ması olanaksızdır. Okul sonrası meslek eğitimi olarak adlandırıla
bilecek bu sistem, birçok gelişmiş ülkede oluşturulmuş ve toplam
eğitim bütçelerinin önemli bir kısmı bu sektöre akıtılmaktadır. Oy
sa...
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın DUMAN, 5 dakika kullandınız.

Doç.Dr. Ahmet DUMAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bi
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi) Son cümlem, toparlıyorum.
Oysa, 2000 yılına bir kala, Türkiye'de yapılmak istenen, bir
yandan dünyadaki gelişmelerle zıtlık içerisinde, diğer yandan ül
kemizin koşullarına uygun düşmemektedir.
Sonuç olarak sistem demeye bile dilimizin varmadığı çırak
lık eğitimi ve halk eğitimi merkezleri uygulamalarının bu haliyle
korunması ya da uygulamaların ortadan kaldırılarak orta öğretime
verilmeye çalışılması bir yarar sağlamayacaktır. Çıraklık eğitimi ve
halk eğitimi merkezlerinin başka bir genel müdürlüğe devredilmesi
de çözüm değildir. Çözüm, hâlen var olan çıraklık eğitimi ve halk
eğitimi uygulamalarının yapı ve işleyişinin hızlı bir şekilde okul
sonrası meslek eğitimi sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu yapılmadığı takdirde, m eslekî ve teknik eğitim sorunları, Türk
eğitim sisteminin en çok kan kaybettiği en ağır sorun olmaya de
vam edecektir. Bu soruna yönelik olarak da yazılı bir önergeyi size
sunm ak istiyorum. Aşağıdaki imzaları bulunan bizler, Yapılanma
Komisyonu raporunun ilk sayfasındaki 1 numaralı maddesinden...
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın DUMAN, o önergeyi okutacağım efendim, bize verir
seniz.

Doç.Dr. Ahmet DUMAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bi
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi) Teşekkür eder, saygılar suna
rım.
145

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın DUMAN'a teşekkür ediyorum.
Yalnız, bir başka arkadaşımızın süresini de kullandığınızı
bilmenizi isterim.
Sayın Yaşar EFENDİOĞLU, buyurun.

K.Yaşar EFENDİOĞLU (Türk Standartları Enstitüsü APK
Uzmanı) Sayın Bakanım, 16. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri;
Türk Standartları Enstitüsü adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Efendim, benim buradaki şahsım olarak görüşlerim, sayfa 4,
üçüncü paragrafta... Standardın amacı çıktının niteliğinin belirlen
mesidir, standardın özüne aykırı bir cümle, bu cümlenin buradan
çıkarılmasını arzu ediyorum. Neymiş standart? Çünkü, hiçbir stan
dardın girdisi, mamulün, ürünün, hizmetin girdisi standart olmadığı
müddetçe, çıktısı da standart olmaz. Bu bakımdan bu cümleyi bu
radan çıkarırsak, standardın amacı, çıktının niteliğinin belirlenm e
si...
Bir İkincisi, öneriler bölümünde olan, Türk Meslek Standart
ları Kurumu adıyla yeni bir kurumun kurulması teklifi. Efendim, 20
senedir Türk Standartları Enstitüsü’nde çalışıyorum, şu anda bir
uzman olarak görev yapıyorum, ayrıca, kalite sistem teknikçisi un
vanım var. Bu konuda Sayın Bakanıma şükranla şunu belirtmek
istiyorum: Bu raporda kalite sistemiyle ilgili hiçbir ibare yok. Artık,
dünyada sistem ler belgelendiriliyor. İSO 9000 diye bir konu var,
sistemin belgelendirilmesi. Bilmiyorum Gazi Üniversitesinin Tıp
Fakültesi H astanesi’ni sen zamanlarda gezdiniz mi? Bir kalite sis
tem belgelendirm esi yapması, o hastaneye neler kazandırmıştır.
Bakanım ız ne demiş açılış konuşmasında, insanın ve kalitenin ön
plâna çıktığı günümüzde, yoğun ve hızlı bilgi üretimi sonucu hiz
mete sunulacak olan ürünlerin kaliteli ve düşük maliyetli olması
gerekir. İşte, bizlere kalite sistem belgelendirmesi. Yani, Millî Eği
tim Sistemi, ilk önce kendi sistemini kuracak, belgelendirecek, on
dan sonra bu sistemden çıkacak kişilere meslek standardına göre
belgelendirm e yapacak.
Benim kurumum 45 senedir bu ülkede standart hazırla
makta. Bugüne kadar 15 bine yakın standart hazırladık ve meslek
standartları hazırlık grubum uz var ve biz bu işi devletin bütçesine;
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çünkü, bizim kurumun yapısı çok özerk bir yapı, devletin bütçesin
den para almıyoruz, yapmış olduğumuz hizmetlerle bu işi ifa edi
yoruz; ama, burada, ben o kadar anlatamadım galiba, ben Türkçe
konuşuyorum , komisyonlarda tartıştık, ettik, ben bu işi bedava ya
pacağım, talibim, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitü
süne desin ki, şu konuda ben meslek standardı istiyorum; zaten,
biz, Millî Eğitimle ortak çalışıyoruz, bizim hazırlık grubunda Millî
Eğitimden yetkililer var. Niye biz Dünya Bankası’ndan krediyle alı
yoruz, yeni bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz? Ben, Türk Stan
dartları Enstitüsü olarak, bu işi, ücretsiz olarak Millî Eğitimin ve
Türk sanayiinin hizmetine sunmaya âmâdeyim, bir kurum karm a
şası yaratm aya çalışıyoruz.
İkincisi, bu ülkenin kaynakları kıt, biz bu paraları alalım, Millî
Eğitimde daha başka şeylerde, bilgisayar sisteminde, kalite siste
minin iyileştirilm esinde kullanalım. Bu sebeple, meslek standartla
rının optimum şekilde üretilmesi ve müessir biçimde uygulamaya
konulması açısından TSE en uygun millî bir kurumdur.
Bir de şu var, standartlara uymazsak ne olur? Evet, Bursa'da gördük, Bursa'da bir çatı uçtu. Şimdi standart diyoruz. TSE
10492 "orta dereceli okulların fizikî yerleşim yapıları..." gelin bunu
m ecburî standart yapalım, teklif ediyorum, yapılan bütün okullar
böyle olsun; ama, orada okuyacak öğrencinin bu standartta, belirli
bir m etrekarede hareket imkânını sağlamamız lâzım, işte, sistem
belgelendirm esi buradan başlıyor. Kaliteli ortam, kaliteli öğrenci,
kaliteli girdi, kaliteli çıktı. Meslek standartlarını yapm ak için ayrı bir
kurum oluşturulm asına hiç gerek yok, biz, TSE olarak bu işe âmâdeyiz ve ücretsiz olarak yapm ak istiyoruz. Niye Dünya Bankasına,
hâzinemizden para çıkıyor...
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Süreniz doldu, toparlar mısınız lütfen.

K.Yaşar EFENDİOĞLU (Türk Standartları Enstitüsü APK
Uzmanı) Sayın Bakanım, değerli şûra üyeleri; hepinize, Türk
Standartları Enstitüsü adına ve şahsım adına en derin saygılarımı
sunuyorum; teşekkürler.
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BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOGLU)

Kıymetli arkadaşlarım, biraz önce konuşan Sayın Yaşar
EFENDİOĞLU'nun sözünü ettiği Dünya Bankası Kredisi ve çalış
maları Bakanlığım ız tarafından ele alınmamış ve yapılmamıştır.
Dünya Bankası, Çalışma Bakanlığı'yla birlikte bu hizmetleri yürüt
mektedir. Meslek standartları ve belgelendirme, Türk Standartları
Enstitüsü tarafından yapılm aktadır ve bu kurum 1960'lı yıllarda
kurulm uştur yanılm ıyorsam, ihtilâl kanunlarındandır. Kuruluş Ka
nunu; ama, bugüne kadar böyle bir standart ve belgelendirme ça
lışmasını m aalesef yapmamıştır, bir ihtiyaçtan doğmuştur; ancak,
bu söylenenlerin hepsini biz not aldık. Çalışma Bakanlığı’yla ilgili
görüşm elerim izde kendilerine ileteceğiz. Sayın EFENDİOĞLU'na
teşekkür ederiz.
Sayın Hıfzı DOĞAN, buyurun.

Prof.Dr.Hıfzı DOĞAN ^Ankara üniversitesi Eğitim Bi
limleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkam) Sayın Baş
kan, önerilen sistemle ilgili bazı kritik noktalara değinm ek istiyo
rum.
Önerilen sistemin özünde şu noktalar var: Bu ülkede, daha
iyi yaşam ak istiyorsak uluslar arası pazarlarda mal ve hizmet sa
tabilm em iz gerekir. Mal ve hizmet satabilmek için de, bugün, kali
teli iş gücünün yetiştirilmesi gerekir. Bir diğer nokta, 21. yüzyıl için
gerekli kaliteli iş gücü, bugüne kadar yetiştirmeye gayret ettiğimiz
iş gücünden farklı nitelikler beklemektedir. Bu konu, diğer konuş
m acılar tarafından belirtildi. Bunun için de, kaliteli, 21. yüzyıl için
gerekli kaliteli iş gücünü yetiştirebilm ek için izleyeceğimiz yöntem 
lerde farklılık var. Bizler, bugüne kadar, bir kısım eğitimi sanayide
yaptık, bir kısım eğitimi meslek liselerinde, bir kısım eğitimi genel
liselerde... Yalnız, yeni iş gücünü yetiştirebilm ek için bu kurumların
hiçbiri yeterli değil. Yeni is gücünü yetiştirebilmek için hem genel
liselerin hem meslek liselerinin hem iş hayatının bir bütünlük içinde
ele alınması mecburiyeti var; çünkü, bazı beceriler iş hayatında
daha iyi, bazıları okul sisteminde daha iyi geliştirilebilmektedir.
Yine, bu sistemde kritik gördüğüm bir iki nokta var, hep,
yıllarca şöyle baktık olaylara, burada konuşalım: Bakanlık, bize ne
yapacağım ızı söylesin, biz de onu yapalım. Bu sistemin özünde
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çok kritik bir nokta var, o da şu: İş hayatı hızla değişiyor, okul, bu
lunduğu yerde, iş hayatının taleplerine en kısa zamanda cevap
verebilmelidir. Yani, öngörülen okul tipi şöyle tanımlanabilir: Bu
lunduğu çevrede eğitim ihtiyacını belirleyebilen, bu ihtiyacı karşıla
yabilmesi için Bakanlığın verdiği çerçeve programları uyarlayabilen, bunun için yeni programa göre öğretmenlerini eğitebilen, ha
zırlık yapabilen, öğretimi yürütebilen ve mezunlarını izleyip, aldığı
sonuca göre kendini yenileyebilen bir okul türü öngörülüyor. Bugü
ne kadar yaptıklarımızdan çok farklı bir okul tipi öngörülüyor. Bu
nun yapılabilm esi için, bu Şûra çalışmalarından sonra üzerinde
önemle durulması gereken bazı noktalar var. Birincisi şu: Özellikle
meslekî ağırlıklı programlarda taraf olan gruplar ki, bunlar eğitim
sektörü, iş hayatı ve diğer sosyal gruplar, karar organına katılabil
melidir, bazı yetki ve sorum luluklar yerel düzeye devredilmeli ki,
okul, değişiklikleri orada cevaplayabilsin.
Diğer bir nokta, çoğu zaman şöyle konuşuyoruz yıllardan
beri: İşte, şu kadar öğrenci meslekî eğitime gidiyor, şu kadar genel
eğitime. Aslında şöyle bakılıyor: Yeni sistemde her kurum, genel
lise, meslek lisesi, çıraklık, hem yaşama hazırlamalı, hem üst öğ
renime hazırlamalı. Onun için, bir genel lise müdürünün bu siste
me göre mezun ettiği çocuklardan yüzde 20'si yüksek öğretime
gidiyorsa, yüzde 80'i ne yapıyor, benim sorumluluğum nedir? diye
sorması lâzım ve her kurumun bu soruyu sorması lâzım.
Biraz önce değindiğim bir nokta şuydu: Demek ki, kazan
dırm ak istediğimiz becerilerin bir kısmı, meselâ, mesleğe giriş te
mel becerileri, akademik beceriler okul hayatında daha iyi gelişti
rilebiliyor, buna mukabil bir mesleğe özgü beceriler iş hayatında
daha iyi geliştirilebilir. Bunun için, bizler şimdi, belki, 100 yahut 150
çeşit meslekte eğitim yapıyoruz; yani, orta öğretimi bitiren çocuklar
doğrudan doğruya bu dar alanlara dağılıyorlar. Yapılması gerekli
önemli işlerden bir tanesi, belki, sayısı 10-15 civarında olacak şe
kilde meslekleri gruplandırm ak ve öğrencilerin geniş bir tabanla işe
başlamalarını sağlamak.
Bir diğer nokta bilgi çağında, bilginin mal ve hizmet üreti
minde kullanılması çok önemli. Onun için, bizim bugüne kadar uy
guladığım ız bilgi aktarma yöntemleri ve programlarının yeniden
gözden geçirilmesi gerekecek, bunun üzerinde önemle durulması
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gerekecek. Sistemin işleyebilmesi için modüler bir yapıdan bahse
dildi, m odüler yapının işleyebilmesi için de iş hayatına geçişlerin,
beceri düzeylerinin ve diğer bir ifadeyle meslek standartlarının
üzerinde önemle durulması gerekecek.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın DOĞAN'a teşekkür ediyorum.
Sayın Prof.Dr.Mustafa ALTINTAŞ, buyurun.

Prof.Dr.Mustafa ALTINTAŞ (Cumhuriyet Üniversitesi
Öğretim Üyesi) Sayın Başkanım, değerli delegeler, değerli üyeler;
önce, 16. Millî Eğitim Şûrasının toplandığı günlere rastgelen ve
Bursa'da 6 küçük öğrencimizin yaşamlarını yitirmesine neden olan
olay nedeniyle, burada, Kurultayımızın, şûramızın öğrenci velileri
ne bir başsağlığı dileklerini iletmelerini öneriyorum. Yine, böyle bir
felâketin esasında özellikle de Millî Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı tarafından, bundan sonraki yapı konusunda
bize öğretici dersler vermesi gerektiğinin de altını çizmek istiyo
rum.
Sayın Başkan, özellikle Türk eğitim sisteminde siyasal ira
denin meslekî ve teknik öğretim konusunda ağırlığını koymasını
kutlamak isterim; ancak, bu noktada bu m eslekî ve teknik öğretim
kurumlan arasında sayılan, bazen çıkarılan, bazen içine alınan bir
deve mi ya da kuş mu olduğu belirsiz olan, zamana göre değişen
okul türünün bu şûrada yerinin ve tanımının yapılması gerektiği
inancını belirtmek istiyorum. Yani, sözüm, esasında, rejimin son
radan, devletin sonradan arkasına düştüğü, arkasına düşmek zo
runda kaldığı şeriatçı valilerin, şeriatçı öğretmenlerin, şeriatçı
kaymakamların, şeriatçı polislerin üretim merkezi olan kuruluşların
bu şûrada ne anlama geldiği konusunda bir açıklığa kavuşturm a
mız gerekm ektedir.
Yine, bu raporla ilgili olmak üzere izin verirseniz, birinci
sayfada bir tartışma açmak istiyorum, yedi numaralı paragraf
noktasında. Özellikle, bugünkü meslekî yüksek öğretim bildiğiniz
gibi üniversiteler, kuruluşlar eliyle yürütülmektedir. Bunun kadrosu
ve donanımı, hâlihazırda Millî Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde
çalışma gösteren meslekî ve teknik liselerden daha geridir ve
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bunlar, zaten, kadrolarının büyük bölümünü meslek ve teknik lise
lerden aktarm aktadırlar. O bakımdan, eğer, Türkiye'de gerçekten
bir reform yapılm ak isteniyorsa, bir devrim yapılmak isteniyorsa, iki
yıllık ön lisans programının var olan meslekî ve teknik liselerde
yürütülm esi konusunun tartışılması ve bu olanakların üzerinde dü
şünülmesi gerektiği inancını dile getirmek istiyorum.
Yine, Sayın Başkan, altıncı sayfada, özellikle 3 numaralı
öneri paketi içerisinde sunulan bu 5 romen rakamıyla, ilköğretim
sonrası genel ve meslekî teknik eğitime yönelme ara başlığı altın
da yer alan bu 3 numaralı öneriye bir düzeltme yapılmasını öneri
yorum. Rehberlik hizmetlerinden sorumlu olanların; okul, aile, ka
mu ve özel eklentisinin yapılmasının yararlı olduğu kanısını taşı
maktayım. Kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği için değil, iş birliği için
de m eslek alanlarını tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi sağlanma
lıdır biçim inde düzeltilmesini öneriyorum.
Bir başka şey, yine, katkı amacına dönük olarak, bu yedinci
sayfada 6 numaralı paragrafta, özellikle, öğrenci velilerine bazı
özel teşvikler getirilm elidir diye bir hüküm var, bir öneri var, bunun
açılması gerektiğini özellikle Komisyon Başkanlığından rica ediyo
rum; çünkü, bizim, Millî Eğitim Bakanlığına daha somut, net öneri
ler verm em iz gerekmektedir. Özellikle de, m eslekî eğitim prog
ramlarına yönlendirm e sağlanması konusunda öğrenci velilerine
bazı özel teşvikler getirilm elidir derken ne kastediliyor, bunu bil
mekte yarar var.
7 numaralı paragrafta ise, yerel yönetim ler ve mahâlli ida
relerce mekân ayrılarak deniliyor, burada bir yineleme var, yerel
yönetim aynı zamanda mahâlli idareler biçiminde tanıma girmek
tedir.
Asıl önemli olan Sayın Başkan, bu kadın iş gücünün meslek
eğitimi yoluyla ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir iki tümceyle
sözlerimi tam am lam ak istiyorum. Siyasî irade, eğer, Türkiye'de
kadının özgürleştirilm esinin önünde en büyük engel olan feodal
sistemi çökertm e konusunda kararlı olmazsa, bu türden dilek ve
istemlerin gerçekleşm esi mümkün değildir. Eğer, yine Bakanlığım ızın-M illî Eğitim-sayısal verilerle ilgili dokümanına bakarsanız,
gerek genel liseler konusunda olsun gerek meslek liseleri konu
sunda olsun bilgilerine sunmak istediğim üç il var. Bunlardan bir
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tanesi İstanbul, bir tanesi Diyarbakır, bir tanesi Hakkâri. Eğer, ora
daki genç kız nüfusun, kadın nüfusun eğitim kurumlarına katılım
oranlarına bakarsanız, örneğin, toplam öğrenci sayısı içerisinde
kadınların, Diyarbakır'da yüzde 30, Hakkâri'de yüzde 20; ama,
İstanbul'da ise eşite yakın olduğunu görürsünüz. Yani, bu feodal
sistemi çökertm ek konusunda, eğer, siyasî irade, hükümet kararlı
olur ise, sanırım ki, bu kadının ekonomiye kazandırılması değil,
kadının özgürleştirilm esi konusunda da önemli mesafe alırız diyor,
saygılar sunuyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın ALTINTAŞ'a teşekkür ediyorum.
Sayın Aişe AKPINAR, buyurun.
Sayın AKPINAR, bize, meslek standartlarıyla ilgili çalışm a
larınız hakkında da bilgi verirseniz memnun olurum.

Aişe AKPINAR Sayın Başkan, kıymetli üyeler; ben, önce
likle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum; çünkü, kimliğimde biraz
da söyleyeceklerim gizli.
Adım Aişe AKPINAR, Dünya Bankasının finanse ettiği, İş ve
İşçi Bulma Kurumu ve Hâzinenin koordine ettiği istihdam ve eğitim
projesinin yedinci bölümü olan meslek standartları sınav ve bel
gelendirm e sisteminin kurulması teknik çalışmaları yürüten birimin
başkanıyım.
Efendim, Sayın TSE temsilcisi 45 yıldır faaliyet gösterdikle
rini söylediler, izninizle, ben de aynı 45 yıldan bahsetmek istiyo
rum. Türkiye, 45 yıldır, bunu, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’ndan geriye götürerek, bütün kalkınma plânlarını esas alarak,
yıllık programları esas alarak bu şûra dahil, bütün Millî Eğitim Şû
ralarını esas alarak 45 yıl lütfen geriye götürün ve bütün dokü
manlara baktığınızda şunu göreceksiniz; Türkiye, eğitimde, etkinlik
ve kaliteyi tartışıyor ve buna bağlı olarak altı çizilen en önemli so
run şudur: İş yaşamıyla eğitim yaşamı arasında köprüler sağlam
değil. İş yaşamıyla eğitim yaşamı birbirini anlamıyor, birbirine du
yarlı değil, bu da, sorun olarak tespit edilmiş, bütün dokümanlarda
yer alır.
Yine aynı dokümanlara bakarsanız, aynı faaliyetlere bakar
sanız, bir şeyi daha görürsünüz; hepsinde çözüm olarak birçok şey
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önerilmiştir. Bu aradaki uçurumun kapatılması, iş yaşamının eğiti
me, eğitimin iş yaşamına daha duyarlı hâle getirilmesiyle ilgili ola
rak önerilen tedbirlerin içerisinde bir şeyin hep tekrar ettiğini görür
sünüz, o da şudur: Türkiye'de meslek standartları sınav ve belge
lendirme sistemi kurulmalıdır denilir. Bu, 45 yıl içerisinde, hatta,
daha gerilere gidebilirsiniz, tekrar eden bir tedbirdir, bir öneridir, bir
çözümdür. İşte, 1990 yılı geldiğinde DPT'nin hazırladığı BEKA ra
poru esas alınarak İş ve İşçi Bulma Kurumu bu konudan kendini
sorumlu tutm uş ve bir proje hazırlamış. İstihdam ve eğitim projesi.
Bu projenin, aslında, amacı, adında gizli, eğitim yaşamıyla istih
dam yaşamını yaklaştırmak, barıştırmak, konuşturmak, aynı dilden
anlamalarını sağlamak. Bunun bir bölümü de, meslek standartları
sınav ve belgelendirm e sisteminin kurulması. Bunun için çalışm a
lar yapıyoruz. Eğitimde etkinliği ve kaliteyi konuşuyorsak, iş yaşa
mıyla eğitim yaşamını birbirine yaklaştırm ak durumundayız. Tabiî,
biz çalışmalara başladığım ız zaman TSE bu itirazla bize geldi,
hatta, üyemiz oldular, bir yıl sürekli içimizde çalıştılar, onları da
alarak, birlikte, OECD ülkelerine, Avrupa Topluluğu ülkelerine git
tik, dedik ki, acaba biz yanılıyor muyuz? Bu ülkeler, gerçekten,
nasıl yapıyorlar? Acaba bizde bir tekrar mı var? Kaynakların kötü
ye kullanımı mı var? Yanlış kullanımı mı var? Bunun üzerine bu
ülkeleri inceledik. İngiltere, Amerika ve Almanya'ya yaptığımız ge
zide TSE'den de arkadaşlar vardı içimizde ve bu arkadaşların gö
revi şuydu; gittiğim iz her kurumda, meslek standartları geliştiren
her kurumda lütfen bu soruyu sorun, siz, ürün standardı da gelişti
riyor musunuz? Ya da, ürün standardı geliştiren kurumlara gittiği
nizde deyin ki, meslek standartları da geliştiriyor musunuz? Bütün
bu çalışmalarda, bu gezi sırasında hiçbir kurum bu soruyu doğru
anlamadı, neden bahsediyorsunuz dediler, meslek standardıyla,
musluk standardı birbirinden çok farklı şeyler. Bunun üzerine dön
dük, bütün OECD ülkelerini içeren, Avrupa Topluluğu ülkelerini
içeren bir araştırma yaptırdık ve hiçbirinde arkadaşımızın söylediği
bu tespiti görmedik; yani, meslek standardıyla, ürün standardını ya
da sanayi normlarının aynı kurumlar tarafından yapıldığını görm e
dik. Bunun üzerine bir çalışma başiattık ve çalışmamız devam
ediyor, kanun taslağım ız şu anda Başbakanlıkta. Bu çalışmaların
içerisinde bütün kurumlar var; yani, meslek eğitimi ve istihdamla
ilgili bütün kurumlar var, Millî Eğitim Bakanlığı var, Çalışma Ba
kanlığı var, Devlet Plânlama Teşkilâtı var, TOBB var, TESK var,
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Türk-İş var, TİSK var, İş ve İşçi Bulma Kurumu var, bunlar, yanıl
mış olamazlar. Bu kadar kurum, bu kuruluşun kurulmasını istiyor,
bu kadar kurum, bu kuruma ihtiyaç olduğunu söylüyor ve bu kadar
kurum imzaladıkları, başkan ve bakan düzeyinde imzaladıkları
ulusal protokolle, 1993 yılında, Türkiye'nin bu kuruma ihtiyacı ol
duğunu, OECD ülkelerinde olduğu gibi, Avrupa Topluluğu ülkele
rinde olduğu gibi, meslek eğitimimizle ilgili sorunların temelinde
meslek standartlarının hazırlanm ıyor olması, hazırlanamıyor olm a
sının yattığını söylüyorlar. Artı, 1993 yılında, yine, Meclisin
onayladığı ve Resmî Gazetede yayımlanan ikraz anlaşması var.
Bu anlaşma da aynı kurumun kurulmasını öngörüyor. Şimdi, ben
sorm ak istiyorum sayın üyeler, bu kadar doküman, bu kadar ça
lışma, 45 yıllık emek, bu ihmalin altını çiziyorsa ve bu kurumun
kurulması gerektiğini söylüyorsa, hâlen kurum taassubu içinde
olmanın ne anlamı var. Tabiî ki, kaynaklar dublikasyonla kullanıl
mamalı, tabiî ki, biz fakir bir ülkeyiz, kaynaklarımız etkin kullanıl
malı, ama, bir kurumun da kurulması gerekiyorsa ve bunun 45 yıl
dır da eksiklik olarak altı çiziliyorsa ve hâlâ benim sanayicim gön
derdiğim öğrenciden memnun değilse, hâlâ eğitim sisteminde ka
lite ve etkinlik sorunu varsa ve bunun temelinde yatan sorunun da
işverenin neyi istediğini anlatamaması ise, iş yerinin isteklerini or
taya koyamaması ise, o zaman buna itiraz etmenin çok da milli
yetçi bir düşünce, çok da doğru bir düşünce olduğunu sanm ıyo
rum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın AKPINAR, sürenizi iki dakika geçtiniz.

Aişe AKPINAR Bitiriyorum efendim, son cümlem.
Arkadaşım Türkçe kunuşiuyunu söyledi, tabiî ki, iki gündür
komisyonlarda bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz, hepimiz konuş
tuk: Ama, söyledikleri Türkçe, fakat dünyayla çelişen şeyler,
o sebeple, komisyon raporumuz bu şekilde çıktı. Benim, sayın
üyelerden istirhamım, ricam, komisyon raporunun Yedinci Beş Yıl
lık, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânının, ikraz anlaşmasının, ulusal
protokolün ve 15. Millî Eğitim Şûra Kararlarının arkasına düşm e
mesi ve komisyon raporunun aynen kabul edilmesidir.
Saygılarımla.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Aişe AKPINAR'a teşekkür ediyorum.
Kıymetli üyeler, meslek standartları kurumunun oluşturul
masına dair kanun teklifinin altında benim de imzam var. Bu kanun
teklifi verildi, buna ülkemizin ihtiyacı vardır. Ancak, 20. Dönem ça
lışmaları sona erdiği için kadük oldu. Umarım, ülkemiz için çok
faydalar ve güzellikler getirecek olan bu kurum, 21. Dönemde ku
rulur.

16 . Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Komisyon raporları üç gün süren toplantılar sonunda gerekli
görüşm eler ve toplantılar yapıldıktan sonra oluşturulmuştur. Şûra
çalışmalarının daha seri ve sağlıklı yürütülmesi için bundan böyle,
komisyon başkanları dışında, raporu görüşülen komisyon üyeleri
nin değil, diğer komisyon üyelerinin söz almasının uygun olacağı
önerimi takdirlerinize saygıyla arz ederim.

Bir üye
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Benim toplantı yönetim tarzında; söz kısma, söz tahdit etme
yoktur. İş ki, sizler, daha çok çalışalım deyin ya da saat 12.30'da
bu iş bitsin deyin, ikisinden birine karar vereceksiniz, ya sınırsız
çalışacağız ya da 12.30'da bitirin diyeceksiniz, o konuda bir yeter
lilik önergesi de olmadığından, söz kısma anlamına gelecek bu
önergeyi işleme koymuyorum.
Sayın İrfan YAZMAN, buyurun.

Dr. İrfan YAZMAN (TESK Temsilcisi) Sayın Bakan, Divan
ve şûranın çok sayın üyeleri;
Meslek eğitimi modelleri ki, şûranın gündeminin can alıcı
noktası, bu konuda yapılacak olan tercih. Türkiye'de siyasal irade
tarafından ve yasama organı tarafından 1960 yılından itibaren ele
alınmış tasarılarla, ilk ürünü olarak 1977 yılında çıkarılan ve m es
lek eğitimini, tercih ettiği model üzerine kuran ve düzenleyen
Meslek Eğitimi Yasasıyla ilk aşamasına ulaşmıştır. Bunu, hepim i
zin bildiği gibi, 1986 yılında ve bugün çıkarılan ve yürürlükte olan
son yasam ız izlemiştir.
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Nedir bunlarla yapılan? İşin özü şudur: Bir tercihtir. Siyasî
irade ve idare şu tercihle karşı karşıya kalmıştır. Tercihten söz ediyorum, tercih, en az iki seçeneği gerektirir; yani, birden fazla şey
arasında bir seçimde bulunmak. Nedir bu tercih? Eğitim ortamı,
meslek eğitimi söz konusu olunca, okul olabilir, iş yeri olabilir,
münhasıran bunlardan biri olabildiği gibi, bunlar arasında kurulan
çeşitli bağlarla ve çeşitli dengeli kombinazasyonlarla oluşturulan
üçüncü bir model de olabilir. Dünyaya çaktığınızda uygulamaların
da, zaten, bu üç nokta üzerinde yoğunlaştığını; ama, daha da çok
karma sistemlerin önde geldiğini görürsünüz. Bugünün sanayi
toplumları da, bilgi toplumu aşamasına ulaşmış olanları dahil, T ür
kiye ne yapm ıştır? Türkiye, Cum huriyet dönemini alırsak, bu m o
deller arasında gidip gelmiş, denem iştir ve ilk başta, tabiî ki, eko
nomik yapıya ve güce paralel olarak devlet öncülüğünde ve okul
ortamı ağırlığında ve önceliğinde çok haklı olarak, meşru olarak bu
konuyu ele almış ve çözümlere doğru yol almıştır. Başarılı da ol
muştur. Ama, yıllar ilerledikçe, işte, 1960'lı yıllarda Çalışma Ba
kanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıları in
celerseniz veya hatırlarsanız şunu görürsünüz; artık, devlet çok
pahalıya mal olan, okula dayalı ki, bugünkü uygulamasında üstelik
program sayısı kadar okul çeşitliliği var, yani, Türkiye için büyük bir
lüks ve israf söz konusu. Meslekî eğitim alanında, bu modelin, ar
tık, devlet olarak altından kalkamayacağı bilincine varm ıştır kim
tercihini bu yönde yapmıştır. Yani, iş yerine dayalı meslek eğitimi
modeli, devletimizin, siyasal iradesinin, yasama organının tercihi
hâline gelmiş, yasalaşmıştır. Tabiî, bu tercih neyi gerektirir; geniş
bir katılımı. Eğer, biz, idarenin, yani, bürokratlarımızın, teknokratla
rımızın da katılımı olmaksızın bu modeli uygulamaya kalkarsak
başarılı olamayız; ama, ondan da önce, ben beklerdim ki bu şûra
da şu sorgulansın: Ey işverenler, ey çalışma dünyası, işçisiyle,
işvereniyle, siz bu modellere ne kadar ayak uydurabildiniz, bunun
için ne kadar angajman sahibisiniz, iş yerlerinizi birer eğitime uy
gun ortam olarak donattınız mı, eğitici personelle donattınız mı, bu
konu nedir? Bu sorgulansın isterdim bu şûrada. Değil sorgulamak,
bunun dile getirilm esine bile maalesef çok fazla fırsat tanınmak
istenmedi burada, bunu da üzüntümle birlikte belirteyim.
Oysa, Türkiye'de iş dünyasına baktığımız zaman, bunlar,
yazılı önergeler hâlinde de sunuldu alt komisyonlarda; ama, kaale

156

alınmadı maalesef. Sözlü olarak da dile getirildi, yine denildi ki
"efendim, bütün bunları biz benimsiyoruz, raporlarda zaten dile
getireceğiz" ama, görüyorum ki, son yine nihaî raporda bu şekilde
yer almış, maalesef, değil.
Burada işverenlere düşen neydi? İş yerlerini sağlıklı eğitim
verilebilecek ortamlara dönüştürmek, ne ucuz iş gücü olarak ço
cuklarımızı orada sömürmek, ne de eğitimi gelip geçici bir heves
olarak algılamak. Tam tersine, çok temelli, esaslı ve pek tabiî ki,
idareyle iş birliği içerisinde, yani, okulla mutlaka ve mutlaka bağ
lantı içerisinde müşterek hazırlanmış eğitim programlarına uygun
olarak orada; ciddî, kaliteli bir eğitim verilsin. Dönüp baktığımızda
iş dünyamıza, bu konuda en çok mesafeyi kimin aldığını görüyo
ruz. İşte, ahilik, çıraklık, ve sair geleneği olduğu için esnaf sanat
kâr kesimler. Diğer kesimlerdeki faaliyet biraz fazla mevzii kalıyor;
ama, bu kesimi bile nazara alırsak, esnaf ve sanatkâr kesimi sayın
üyeler, son bir yıl içerisinde bu konuda yayımlanmış üç kitabı ya
nımda getirdim, bunların bir tanesi Türkiye'de Uygulanan Meslek
Eğitimi Modellerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, adını
taşıyor. M ETAR G EM ’in de araştırma sonuçlarına dayanan bilimsel
bir kitap, yayınlayan TESAR, Türkiye Esnaf Sanatkâr ve Küçük
Sanayi Araştırma Enstitüsü. İkinci kitap 21. Yüzyıl Türkiye'sinde
Çıraklık Eğitimi. 1998 baskılı bunlar, TESK'in yayını. Üçüncü ki
tap beraber getirdiğim, daha fazlası da var, benim kendi telif etti
ğim bir kitap, bir el kitabı, 75 Soruda İDDG El Kitabı. Nedir bu
şifre gibi İDDG kısaltması diyeceksiniz, haklı olarak. İş yeri denet
leme ve danışm anlık gruplarını eğitim için yazılmış bir kitap ve bu
uygulandı. Biz bununla ne istiyoruz? İş yerleri eğitime uygun hâle
getirilsin, o standartlara uygun hâle getirilsin. Bakınız, bunlar çok
temelli işler, Türkiye için yapılan ve işverenlerin gerçekten büyük
bir angajmanıyla, özverisiyle yapılan işler, sessiz sedasız yürütü
len işler. Bunlar propagandası da yapılmamış malzemeler ve prog
ramlar. Sadece bununla kalmadı esnaf sanatkâr kesimi 1991 yılın
da hepinizin bildiği gibi 507 sayılı Kanun’un değişikliğinde kendisi
bizzat ön ayak oldu ve eğitim finansmanının yükünün altına girdi;
bütün bütçelerinin yüzde 20'sini bu işe ayırıyorlar, düşünün, takdir
buyurun. Bunu örgütledi ve denetlemesiyle birlikte uygulamaya
aktarıyor. Ben arzu ederdim ki, bu şûradan açık bir tercih çıksın,
biz, yine kendimizi bütün bu yasalara ve siyasi tercihlere karşın,
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geriye dönüş yaparak, sadece ve sadece okul, örgün eğitime mi
hapsetmek istiyoruz? M eslekî eğitimde, yoksa, gerçekten iş yerle
rine elimizi uzatıp, hatta onları sorgulayıp, görevlerini yapm ayanla
rı sorumluluğa davet edip, onlara, katıl eğitime diyebiliyor muyuz?
Bu konuda aradığım net cevabı bulamadım.
Son olarak, bir cümlelik bir önergeyi bu rapora girmek üzere
arz etm ek isterim, o da şu: Orta öğretim düzeyindeki meslek eğiti
minde, öncelik, iş yerine dayalı ikili meslek eğitimi modeline ta 
nınmalıdır. Bu bir cümle, son telâffuz ettiğim cümle, eğer, bu şûra
raporlarına girerse çok mutlu olurum ve işverenlerin de bu konuda
şimdiye kadar yapmış oldukları tescil edilmiş olur.
Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın İrfan YAZMAN'a teşekkür ediyorum.
Sayın YAZMAN, bu son bölümü bir öneri olarak yazılı verir
seniz memmun olurum. Zaten, şûrada m eslekî ve teknik eğitimin iş
yerlerinde işverenlerle birlikte yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ama,
eksik kalmışsa, onu da tam am lam ak şûramızın görevleri içinde
olacaktır.
Sayın üyeler, şu anda, 14 üye arkadaşım ız daha söz istedi,
geride 14 kişi daha var, 20 dakika süre var, ayrıca, 7 önerge var.
Son gelen önergeyi okuyorum.

16. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Devam etmekte olan oturum görüşmelerinin saat 12.30'da
tam am lanm asını, bu sürenin aşılmamasını, diğer çalışmaların ak
samaması bakımından saygılarımla arz ederim .”

Rauf ARIKAN

Bu önergeyi, son bir kişiye daha söz verdikten sonra, oyla
rınıza sunacağım.
Önce oylarınıza sunacağım; ama, burada kesmeyip bir kişi
ye daha söz vereceğim, ondan sonra geçerli olmak üzere.

158

Şimdi, saat 12.30'da çalışmaların bitirilebilmesi için bu ye
terlilik önergesini kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul
edilmiştir.
Son bir kişiye daha söz veriyorum, sayın Vefik EVİN buyu
run.

Dr. Vefik EVİN (MESS Eğitim Vakfı Genel Sekreteri) Sa
yın Bakan, değerli üyeler; raporun 4. bölümünde eğitim ortam ları
na ilişkin düzenlem eler ve okul iş yaşamları ilişkilerinin önerilerini
incelediğim iz zaman, iş yaşamıyla ilgili sadece bir madde görüyo
rum ben, o da, parasal katkıda bulunması. Para tabiî her şey değil.
Burada tam am lam ak istediğim bir konu var, raporun girişinde ikinci
maddede nasıl bir eğitim ve talebe yetiştireceğiz, kaleme almışız.
Aynı görüşler, iş yerlerinde çalışanlar için de geçerli. İş yerlerimiz
bu amaca yönelm ek için yabancı ve yerli bir sürü kuruluştan top
lam kalite, İSO 9000 çalışmaları çerçevesinde çok önemli eğitimler
aldılar, uzm anlar yetiştirdiler, çok paralar sarf ettiler. Bu yetişmiş
uzmanlardan acaba okullarım ız niçin yararlanmasın. Onun için,
benim, bu maddenin son fıkrasına bir madde olarak veya altıncı
fıkraya eklem ek istediğim şöyle bir önerim var: Okullardaki çağdaş
eğitim programlarının uygulanmasında iş yaşamının yetişmiş alan
uzmanlarından yararlanma imkânları; okul, iş yaşamı, iş birliği çer
çevesinde araştırılmalı ve iş yaşamının bu konuda katkıda bulun
ması mutlaka sağlanmalıdır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın EVİN'e teşekkür ediyorum.
Önce bütün önergeleri okuyacağım, daha sonra r.e yapa
cağımıza karar vereceğiz.

Divan Başkanlığına,
M eslekî ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü
İçinde Yapılandırılm asına ilişkin 1. Komisyon raporunun; “Öneriler
Sistem Modeli ve Eğitim Program ları” başlığı altındaki 4. maddeyle
“Eğitim Ortamlarına İlişkin Düzenlem eler ve Okul-İş Yaşamı İlişki
leri” başlığı altındaki önerilerin 2. maddesine “eğitim çalışanları
sendikaları” ibaresinin de eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Şuayip ÖZCAN, Hayati ÇANCI
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Divan Başkanlığına,
1. Komisyon raporunun Yedinci Bölüm başlığında "Ö zürlü
lerin" ifadesinin "Engellilerin" şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif
ederiz.

Ahmet AKYÜZ, Ahmet AYDIN,
Murat TANER, Müslüm ÇAĞLAR,
Ahmet KURT

Divan Başkanlığına,
Aşağıdaki önerinin rapora ilâve edilmesini arz ederim.

Zeki ÖZKAN

Orta öğretim sistemi bütünlüğünde meslekî eğitim yeniden
yapılandırıl irken, çıraklık eğitiminin 3308 ve 3791 sayılı kanunlarla
gösterilen genel esasları korunarak, geliştirilmesi ve güçlendiril
mesine özen gösterilecektir.

Divan Başkanlığına,
7. sayfanın 7. maddesinde belirtilmek üzere eğitsel kollara
ilişkin yaklaşım; demokrasi kültürünü yerleştirici bir anlayış tem e
linde yeniden ele alınmalıdır.
Okul sistemi karar ve işleyiş süreçlerinde dem okratik kılın
malı, bu amaçla, başta öğrenci ve veliler olmak üzere okul üzerin
de etkili olan güçlerin katılım düzeyleri artırılmalıdır. Bu çerçevede,
velilerin okul, ilçe, il, ülke düzeyinde sivil toplum örgütleri olarak
bütünleşm eleri teşvik edilmelidir.

Doç. Dr. Fevzi ULUĞ
Divan Başkanlığına,
Yapılanm a
Komisyonu
raporunun
1.
sayfasındaki
1 numaralı maddesinden ve yaygın eğitim kurumlan sözcüklerinin
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çıkarılmasını, son cümle olarak da "yaygın eğitim kurumlan da, bu
gelişmelere göre yeniden yapılandırılmalıdır" ifadesinin eklenm e
sini arz ederiz.

Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL, Doç. Dr. Fatma GÖK,
Doç. Dr. Ali ŞİMŞEK, Doç. Dr. Ahmet DUMAN,
Süleyman CAN, Cemal ÜNLÜ, Orhan GÖNEN
Mehmet ÖZTÜRK, Ali Osman KARABAYIR,
Recep Peker ÇULCU, Mahmut Emin SEÇKİN,
SEYFİ YÜCEL, Şuayip ÖZCAN
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Burada Sayın Prof. Dr. Feyzi ÖZ imzasını geri alıyor, onu
okumadım.
7 numaralı önerge:

Divan Başkanlığına,
"Ülkemizde fazlasıyla var olan üstün zekâlı çocuklar için
orta öğretimin bütünlüğü içinde onlara özel bir yer verilmelidir.
1. Komisyon raporu sayfa 8'e bu konuda bir madde eklenmesini
veya bu sayfadaki Öneriler bölümünün altıncı maddeyle birleştiril
mesini istiyoruz.

Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN, İsmail MERCANLI
8 numaralı önerge:

Divan Başkanlığına,
Yeniden yapılandırma raporunda aşağıdaki değişikliklerin
yapılmasını öneriyoruz:
* 1. maddede okul türleri ve yaygın eğitim kurumlarının bü
tünlük içinde yeniden düzenlenmesi belirtiliyor; ancak, örgün eği
tim için çok amaçlı okul önerilirken, yaygın eğitimde hiçbir yapı
lanma belirtilmemiştir. Yaygın meslekî ve genel kültür eğitiminin
sürekli eğitim merkezlerinde yapılabilmesi için bu tür merkezlerin
oluşturulması.
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* 3. m addede m odüler esastan söz ediliyor, bunun, m odüler
kredili sistem olarak düzeltilmesi esasını getirmeden, yatay, dikey
geçişleri düzenlemek, yetkileri değerlendirmek, belgeleme işlem le
rini nesnel temele dayandırm ak ve mezuniyet koşullarını sağlamak
olanaksız olacaktır.
* 7. maddede meslek yüksek okullarından söz ediliyor, oy
sa, bu, yalnızca bir kurumun adıdır, ifadenin, öteki yüksek okulları
ve açık öğretimi de kapsayacak biçimde ön lisans eğitimi veren
kurum lar olarak değiştirilmesi.

Doç. Dr. Ali ŞİMŞEK, Cemal ÜNLÜ,
Doç. Dr. Ahmet DUMAN, Seyfi YÜCEL,
Zehra GÜNER

BİR ÜYE - Sayın başkan, usul bakımından bir İki şey söy
leyebilir miyim?
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Buyurun.

BİR ÜYE - Önerge sayısı daha da artabilir, zamanımızın da
darlığı ve sınırlı olması bakımından, Başkanlığınız uygun görürse,
önergeleri komisyon başkanına verelim, koordine edelim, uygun
gördükleri değişiklikleri yapsınlar.

BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Muhterem efendim, sayın üyeler; tamamını okuduktan son
ra bir yöntem önereceğim ben de.

Divan Başkanlığına,
"1. Komisyon raporuna ve şûra kararları arasına, aşağıda
yazılı ilkenin eklenmesini şûranın onayına saygıyla sunarım.

Dr. İrfan YAZMAN
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Orta öğretim düzeyindeki meslekî eğitiminin yeniden yapı
landırılm asında öncelik, iş yerine dayalı ikili meslek eğitimi modeli
ne verilmelidir.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ni
hat KARAKARTAL'ın önergesi daha önceden yazılı bir teksir, onu
okutuyorum:

Divan Başkanlığına.
* Çıraklık eğitimi, örgün eğitim dışında kalan tüm gençleri ve
çocukları m eslek sahibi yapacak bir yapılanmaya gitmelidir.
* Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Ege Bölgesi Sanayi
Odası, 3308 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikte çırak sözcüğü
nün, Kanun isminden çıkarılmasını yanlış ve sakıncalı görm ekte
dir.
* Kalfaların usta oluncaya kadar Sosyal Sigorta Kurumu
primlerinin eğitime katılmaları koşuluyla devlet bütçesinden karşı
lanması, bu konuda ihtiyaç duyulan kaynağın, işletmelerin fona
ödedikleri miktarın yü zd e l'd e n yüzde 2'ye çıkarılarak sağlanabile
ceği düşünülm ektedir.
* İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, yaşanan sorun
lar nedeniyle çıraklık eğitim merkezlerinin meslek liseleri bünye
sinden mutlaka ayrılması gerektiği görüşündedir.
* Çıraklık eğitim merkezleri, işletmeler üstü eğitim görevini
yapabilecek şekilde teşkilatlandırılmalıdır. Meslek liselerinden m e
zun öğrencilerin yüzde 8'inin kendi mesleğinde, yüzde 20'sinin
yakın ve benzer meslekte çalışması, yüzde 71'nin meslek dışında
çalıştığı anlamına geldiğinden; bu konudaki verimsizlik ciddî bir
şekilde ele alınmalı, kaynak israfı durdurulmalıdır.
* Temel eğitimde mesleğe yönlendirme sorununu çözmeye
yönelik yeni bir yapılanmaya gidilmelidir.
* İşletmelerde beceri eğitimi yapan meslek lisesi öğrencileri
ve çırakların ucuz işçi gibi görüldüğü, çalışma saatleri, ücret, yaptı
rılan işlerin niteliği açısından istismar edildiği kanaati yaygındır.
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* Çırak ve öğrencilere meslek öğretebilecek nitelikte olan
İşletmeler teşvik edilirken, diğerlerine çırak çalıştırma İzni verilm e
meli. Meslek lisesi öğrencilerinin bu tür İşletmelere gönderilmesini
önleyecek m evzuat değişikliği yapılmalıdır.
* İzmir, İstanbul, Ankara gibi göç alan büyük şehirlerin çı
raklık eğitim merkezlerinin işlevi fevkalâde önemlidir. Bu yüzden,
çıraklık eğitim merkezlerine, Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim G e
liştirme ve Yaygınlaştırm a Fonu’ndan etkin destek sağlanmalıdır.
Genel bütçeye dahil edilen Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Ge
liştirme ve Yaygınlaştırm a Fonu eski şekliyle uygulanmalıdır.
16 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe sokulan ücretler karar
namesi ciddi sorunlara neden olmuştur; kararname yeniden göz
den geçirilmelidir. Çıraklık eğitim merkezlerinde okulun işlevi,
amacı, hedef kitlesi göz önüne alınmadan uygulamaya sokulan
standart kadro yönetmeliği, yeniden gözden geçirilmelidir.

Nihat KARAKARTAL
Makine Mühendisi
Ege Bölgesi
Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Divan Başkanlığına,
Meslek standartları kurumlarından yaygın öğretim kurumlarında öğretim görenlerin aldığı sertifikalar orta öğretim sisteminde
değerlendirilecektir.

Dündar UÇAR
Divan Başkanlığına,
Raporun 1. sayfasının 2. maddesinde yer alan eğitilmiş in
san tanımlarının arasına sağlık bilincine sahip, ruh ve beden sağ
lığı yerinde vasfının da eklenmesini arz ederim; çünkü, sağlıklı
eğitim, sağlık eğitimiyle m üm kündür ve ülkelerin kalkınmalarında
sağlık en başta gelen bir kriterdir.

Dr. Nilay ÜLKÜ
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Son önergeyi okuyorum:
4. madde, önerilere ilâve:
D ivan B a ş k a n lığ ın a ,

Okullardaki çağdaş eğitim programlarının uygulanmasında
iş yaşamının yetişmiş olan uzmanlarından yararlanma imkânları,
okul, iş yaşamı ve iş birliği çerçevesinde araştırılmalı ve iş yaşa
mının bu konuda katkıda bulunması mutlaka sağlanmalıdır.
Dr. V e fik EVİN
M E S S E ğitim V akfı Üyesi

Şimdi, sayın üyeler, bu önergeleri tek tek okudum ve başa
döneceğim, bu önergeler hakkında biraz önce sözlü olarak sunu
lan öneriyi de göz önüne alıp, birlikte işlem yapacağız.
Sayın Prof.Dr.Niyazi KARASAR'ın önerisi raporun özünde
var; ancak, bunu, Komisyon Başkanlığına verip, redaksiyon sıra
sında dikkate alınması işlemine tabiî tutmak istiyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Eğitim Çalışanları Sendikalarının da çalışmalara katılması
yönünde bir önerge vardı; bunu, ben de istiyorum. Bunun redaksi
yonda dikkate alınmasını; ancak, sendikaların çokluğu durumunda
nasıl yapacağım ız konusunda şüphelerim var. Zaten, biliyorsunuz,
biz, Kamu Çalışanları Sendikalarının yasasını çıkarmak için bütün
gücümüzle gayret gösterdik; ama, başarılı olamadık; onun, bun
dan sonraki dönemde hayata geçmesini diliyorum. Burada da. re
daksiyonda. biraz önce oradan sözlü olarak bir öneri geldi, en çok
üyesi olan diye de olabilir, bir düzenlemeye tâbi tutalım diyorum.
Bu şekilde işleme tâbi tutulmasını kabul edenler... Kabul
etm eyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, özürlülerin ifadesinin "engelliler" şeklinde değişti
rilmesi için bir önerge var; ancak, Türkiye'de bir de Özürlüler İda
resi var. Onu da redaksiyonda dikkate alsınlar diyorum.
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Değerli üyeler, bu arada, Tekirdağ milletvekili Prof. Dr. Nec
det TEKİN ile Kocaeli milletvekili öğretmen Halil ÇALIK çalışm ala
rımıza katılmışlardır, kendilerine hoş geldiniz diyorum.
3308 ve 3791 sayılı Kanunlarla getirilen genel esasların ko
runarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi... Bu da dikkate alınması
gereken bir öneridir. Zaten, danışma kurulu olan şûramız, bu ya
salara aykırı bir öneri de getiremez; onun da redaksiyonda kabu
lünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Ben Bakanlık görevine geldiğim andan itibaren, Sayın Fevzi
ULU Ğ ’un kol çalışmalarına, eğitsel kol çalışmalarına mutlaka
önem verilmesi gerektiği görüşünü ısrarla söylüyorum. Geçen gün
de, ek ders ücretleriyle ilgili çalışm alar önüme geldiğinde, hemen,
eğitsel kol çalışmalarına ne kadar saat ücretini, nasıl vereceğiz
diye, titizlikle baktım. Çok önemli buluyorum, bu önerinin de, yine,
komisyonda, redaksiyon çalışmalarında dikkate alınması gereki
yor. Ayrıca, okul kültürü için de çalışmalarım ız var, iki önerinin de
önemle dikkate alınması önerisiyle komisyonda değerlendirilm esini
diliyorum.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etm eyenler...
Kabul edilmiştir.
Yaygın ve yaygın eğitim kurumlan sözcüklerinin çıkarılarak,
yaygın eğitim kurumlar da bu geiişmeiere göre yeniden değe.lendirilmelidir, yapılandırm a teklifi var. Bunu da izninizle komisyona
gönderm ek istiyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi, önemli bir eksikliği Sayın Prof.Dr.Hıfzı DOĞAN ve
Sayın İsmail MERCANLI dikkate sundular, o da şu: Ülkemizde
fazlasıyla var olan üstün zekâlı çocuklar için orta öğretimin bütün
lüğü içerisinde onlara özel bir yer verilmelidir. 1. Komisyon raporu,
sayfa 8'e bu konuda bir madde eklenmesini veya bu sayfadaki
Öneriler bölümünün altıncı maddesiyle birleştirilmesini talep edi
yor. Bu eksikliğin giderilmesinin, şûramızca kabulünü ve kom is
yonda redaksiyonda dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın Ali ŞİMŞEK, Cemal ÜNLÜ, Ahm et DUMAN, Seyfi
YÜCEL ve Zehra GÜNER'in önerilerinin de bir kısmı raporda var,
bir kısmının da dikkate alınması dileğiyle... Bir şeyi düzelteyim,
Komisyonu tekrar toplam am ız mümkün olmadığından, bu redaksi
yon konusunu Divanın yapması gerekiyor; bunu düzelterek tekrar
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sayın İrfan YAZMAN'ın orta öğretim düzeyindeki m eslekî
eğitimin yeniden yapılandırılm asında öncelik, iş yerine dayalı ikili
meslek eğitimi modeline verilmelidir.
Efendim, bu raporun özünde var, biraz önce de belirttiğimiz
gibi ama, bunu da dikkate alacağız, uygun bir yere yerleştirmeye
çalışacağız.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Dr. Nilay ÜLKÜ'nün teklifi; sağlık bilincine sahip, ruh ve be
den sağlığı yerinde vasıiiannm da eklenmesini... Bunun da dikkate
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Sayın Dündar UÇAR'ın İstanbul Ticaret Odasını temsilen,
arkadaşım ızın vermiş olduğu meslek standartları kurumundan
yaygın öğretim kurumlarında öğretim görenlerin aldığı sertifikalar
orta öğretim sisteminde değerlendirilecektir.
Daha bu kurum kurulmadı, meslek standartları kurumu ku
rulmadı, ne olacağını da bilmiyoruz. Dilerseniz, daha kurulmayan
bir kurumun çalışmaları ve vereceği sertifikalarla ilgili bir karara
yönelik görüşünü gündeme almayalım; bu nedenle işleme koymu
yorum.
MESS Eğitim Vakfı, Vefik EVİN'in, okullardaki çağdaş eği
tim programlarının uygulanmasında iş yaşamının yetişmiş alan
uzmanlarından yararlanma imkânları, okul, iş adamı, iş birliği çer
çevesinde araştırılmalı ve iş yaşamının bu konuda katkıda bulun
ması mutlaka sağlanmalıdır.
Bu şûranın en önemli kararlarından biri, meslekî ve teknik
eğitimin Millî Eğitimle iş yerleri arasında birlikte yürütülmesiyle ilgi167

lidir, iç içe. O nedenle, mutlaka, iş yerlerinde yetişkin kişilerden de
yararlanılması gerekir. Onun da dikkate alınması dileğiyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, Sayın TİSK temsilcisi söz istiyor; ancak, bu Genel
Kurulumuzun kararına aykırı.
"Konuşm alar arasında iş âleminden konuşan bir kişi oldu,
ben de, TİSK temsilcileri olarak söz istiyorum" diyor, yeniden ko
nuyu görüşm eye açmam imkân dahilinde değil.
Şimdi, Nihat KARAKARTAL'ın önergesine gelelim. Ege
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesinin. Önerilerinin bir
kısmı, çoğunluğu diğer komisyonlarla ilgili; ancak, bu komisyonla
ilgili bölümünün de dikkate alınması ve redaksiyonda göz önünde
bulundurularak işlem yapılması için oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın komisyon başkanı, söz istiyor musunuz?

Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL (Çankaya Üniversitesi Rektö
rü 1 No’lu Komisyon Başkanı) Efendim, uygun görürseniz bazı
açıklam alarım olacak.
Sayın Başkan, değerli üyeler; tekrar, huzurunuzda söz aldı
ğım ve beni tekrar görmek ve dinlemek zorunda kaldığınız için
özür dilerim; ancak, bizim komisyonumuz çok geniş bir kom isyon
du, her ne kadar bazı yönlerinde antidem okratik saplantılar görül
müş, denilmiş olsa bile, arkadaşlarım çok dem okratik hareket etti
ler. Öyle sanıyorum ki, bana, neden bazı şeyleri açıklam adınız
diye soracaklardır; onun için, konuşmalarla ilgili, sorularla ilgili bir
kaç noktaya değinm ek istiyorum.
Birincisi, biz şu görüşteyiz: Türk Millî Eğitiminde, meslekî ve
teknik eğitimde, genel liselerde, yaygın eğitimde, çıraklık eğitim in
de, belki, aleni gözükmese bile bir yangın vardır. Bu yangın insan
tabiatına uygundur, başka ülkelerde de vardır, insan dinamik bir
varlıktır. O halde, biz, bu yangını, daha doğrusu, eğitime ilişkin ve
burada da orta öğretimdeki m eslekî ve yaygın eğitimi de kapsayan
duruma ilişkin şu görüşteyiz: Çözüm ler gereklidir, acelemiz vardır,
fakat, bu çözümlerin ve önerilerin kavgasız, böyle, bir fırtına, bir
tayfun gibi değil de bir meltem rüzgârı gibi çözümü, herkesin
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eteklerindeki taşları atması, kafasının içindeki saplantıları bir tarafa
bırakması gerekir. Onun için, komisyonumuz, uzun çalışmalar,
tartışmalar, hatta, kavgalar sonucunda öneriler getirmiştir.
Özür dileriz, penisilin tedavisi yapmadık diye bir söz var,
kimler söyler bilemiyorum, buna muktedir olmadığımız ve İnanma
dığımız için, aslında, penisiline alerjisi olan bir yapıya sahip olan
ortamda, komprime çözümleri önermemeye çalıştık.
Şimdi, sırasıyla, mevcut kapasitenin kullanımı, kaynak ye
tersizliği konusunda arkadaşımızın, zannediyorum Fevzi Beydi,
cum artesiden söz ediyordu, biz, cumartesinin dışında, eğer, gü
cüm üz yetiyorsa pazar gecesini de kullanın diyoruz, orada başka
bir öneri gözükmüyor.
Efendim, 11-12 yıl hemen başlasın... Bu bizim gücümüzde
değil, bir öneri olarak, yalnız, eğilimlere dönük olarak bir öneri geti
rilmiştir.
Beceri kursları konusunda da durum aynıdır.
Tarım derslerinin konulmasına engel yoktur, belki de, tarım
derslerinin yerine 20 tane başka ders söz konusudur. Bunlar, ay
rıntılarla ilgili olduğu için, bu belirttiğim eklentilerin yapılması bize
göre uygun değildir.
Okul kültürü, demokrasi ve benzeri eklemeler, burada, Türk
Millî Eğitiminin amaçları herhalde göz ardı ediliyor. Dikkat edilirse,
Türk Millî Eğitiminin amaçlarında bu belirtilenlerden daha çoğu
vardır, buraya tekrar konulmamıştır; ama, mutlaka, Yüce Kurulu
nuz bunları da koyun veya bunlardan bir kısmını ekleyin diyorsa,
onu eklemeye tabiî ki hazırız, boynumuz kıldan incedir.
2.
maddede okul ve diğer eğitim programlarıyla ilgili genel
ilke belirtilmiştir. Bunun ötesi, düzenleyicilere ve uygulayıcılara
bağlıdır. Alt komisyon başkanı olarak Sayın Fevzi ULUĞ’un bir iki
ortak toplantıya katılmadığı burada meydana çıktı, açık verdi, ya
kalandı sizin huzurunuzda, keşke katılsaydı; ancak, bu kurulda da
bazı görüşlerini belirtmesine memnun olduk, teşekkür ederim.
Kol çalışmalarıyla ilgili; eğitsel kol çalışmalarının eğitimde
belli amaçları vardır, bunun ayrıntıları böylesine sınırlı raporda ar
tık tartışılmaz. Formal ders çalışmaları içinde yapamadığınız pek
169

çok şey vardır, bunların arasında kişilik kazandırma, demokratik
bir ülkede de demokratik yaşama alışma, demokrasiyi bir yaşam
tarzı olarak kabul etme yönündeki alışkanlıklar bu tür faaliyetlerde
kazanılır. Bize göre, eğitsel kol faaliyetleri denildiği zaman, bunlar,
zaten, içeriğinde vardır.
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtının geliştiril
mesine ilişkin ilke kararımız vardır, umarız işler. Bu eski bir hasta
lıktır. İngiliz Prof. Morris POGUER’in 1971 yılında yaptığı bir ben
zetme vardır, bizim gücümüze gitmekle beraber... Der ki, o, “Millî
Eğitim Bakanlığınız sizin fil hastalığına tutulmuştur, bunu düzenle
yin.” Biz öyle demiyoruz, diyoruz ki, Millî Eğitim Bakanlığımızın
merkez ve taşra teşkilâtı bu yeni düşünülen; ama, düşünülürken
bir aydınlık lâmba gürmüşçesine aldanırsınız, her noktası aynı oranda aydınlık vermez, bu küçük bir rapordur, süratle hazırlanm ış
tır, çok noksanı da vardır. Fakat, getirdiği ilkelerin bir kısmı tam
aydınlık, b ir kısmı yarı aydınlık, bir kısmı da biraz daha karanlıktır.
Bunu tam am lam ak gerekir.
Biz diyoruz ki, burada, bu şûrada bizim komisyonumuza dü
şen görev her şeyin sonuçlandırılması, bize verilen bu konunun
aydınlığa tümüyle kavuşturulması, artık, problemlerin bitirilmesi
demek değildir. Şûrada bitmediğini, bu işin kararlara, buradaki ka
rarlara sığınıp, her sorunun çözümlendiğini kabul etmenin m üm 
kün olmadığını, asıl çabanın bu noktadan itibaren başlayacağını
söylüyoruz. Biz diyoruz ki, iki ışık kümesi sunmaya çalışıyoruz. 3ir
ışık kümesi bile her noktasında aynı parlaklıkta olmuyorsa, bura
dakilerin tam am lanm ası; ama, süreklilik gösteren bir çalışma gös
terilmesi gerekir. Bunun için de, ikinci sayfadaki 12. öneriyi getiri
yoruz, belki, çok daha iyi belirtilebilir; ancak, asıl görüşümüz
o noktada toplanm aktadır.
Eğitim sendikalarının yer almasına komisyonda hiç kimse
karşı çıkmadı; az önce Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, orada,
nasıl yer alacağı konusunda bir tedirginlik ortaya çıktı. İşte, bu ku
ruluşu, yahut bu tür çalışmaları sınırlamamak, herhangi bir grubu
dışlamamak, kimin uygun olacağı nokta söz konusuysa onu dahil
etmek ilke olarak kabul edildi. Bizce, hiçbir sakıncası yoktur; ancak,
onun form üle edilmesi gerekir diye düşünüyoruz.

170

M eslekî ve teknik eğitim kesiminde ağırlıklı olmak diye bu
rada, komisyonumuzda çok tartışılan yapılandırm anın, burada ya
pılan çalışm alara aykırı bir yön alabileceği endişesi olduğundan,
10. m addedeki bu değişikliğin uygun olmayacağı görüşündeyiz.
Çıraklık eğitimine gelince, çıraklık eğitimi farklı bir şekil alı
yor diye bir şey yok. Komisyonumuzun ilgili kanunu ne değiştirm e
ye niyeti vardır, ne gücü vardır, ne de böyle bir beklentisi vardır.
Biz diyoruz ki, çıraklık eğitimi şûrası değildir bu. Şûranın teması
bellidir; ancak, çıraklık eğitiminde de bir m evcut uygulamaya dö
nük, İkincisi ileriye dönük düzenlemelerle ilgili yapılması gerekli
değişiklikler, çalışmalar vardır. Bunlar yapılm alıdır eliyoruz. Bunun
ötesinde her koyacağımız ayrıntı, başka ayrıntıların dışarıda kal
masını doğuracağı için; ancak, yaygın eğitim kurumlarının veya
başka ibareyle belirtilirse, onların da bu anlayışa göre gözden ge
çirilmesi gerekir diyoruz. Bundan ötesini, şöyle olm alıdır noktasın
da hiçbir dayanağımız şu noktada bulunmadığı için önermiyoruz,
önerm eye gücümüz yetmiyor; konu bu kadar basit.
O
görünm üyor.

halde, buradaki bilgilendirmeye uym am ız pek mümkün

Aynı konu, ilgili arkadaşımızın üyesi bulunduğu komisyo
numuzun çalışmalarında da görüşlerini belirtmiştir. Tabiî, takdir,
Yüce Kurulunuzundur.
3.
maddedeki modüler konusu da, uzun uzun ilgili arkada
şımızın, Cemal Beyin bulunduğu komisyonumuzda tartışılmış ve
sonunda, modüler kavramının çok daha kapsamlı şekilde, fakat,
doğal olarak kredili sistemi kapsadığı, onun için bu şekliyle kalm a
sı uygun olur görüşü benimsenmiştir.
13 yıla çıkarılsın diyor arkadaşımız, benim niyetim keşke
15 yıla çıkarılsa kesintisiz, zorunlu, bunun, tabii ki, bir dilek olarak
çok alkışlanacak bir yönü olduğunu kabul ediyorum.
Bir iki noktam daha var. Kusura bakmayın, mikrofonu ele
geçirmiş durumdayım, başka çareniz ve kurtuluşunuz yok gibi gö
züküyor.
Sayın Ahm et Duman, meslekî ve teknik eğitim sorunları orta
öğretim sistemi dışında tartışılabilir diyor; buna katılıyoruz, tartışı171

lir; ancak, bu şûranın teması olmadığı için biz bunu tartışmadık,
özür dileriz.
Ayrıca komisyonumuzun bir görevsizlik sorunu var bu nok
tada tabiî ki, görev dışı savıvoruz. Meslekî eğitimin yeni ve yapay
bir kutuda hapsedilmesine biz razı değiliz. Biz değil de bilimsel ve
teknolojik gelişm eler bizi, arkadaşlarımızın defalarca başka ör
neklerle belirttikleri gibi, aynı görüşteyiz; meslekî ve teknik eğitim,
teknoloji eğitimi artık hayatın bütününe girmiştir ve okul sıralarında
isteseniz de hapsedemezsiniz, hapsetmeye çalışsanız o bir ışın
dır; fakat, sizi yakabilir.
Yaşar Beyin, Türk Standartlar Enstitüsü dostumuzun tartış
malarını burada dinledik. Bu, ayrı bir konu olduğu ve ihtisas istedi
ği için, ben, bunu, komisyonumuzda bir bilene soralım dedim, fa 
kat, baktık ki birden fazla bir bilenimiz varmış, orada tartışmalarını
yaptırdık ve az önce yapılan tartışmaların benzeri tartışm alar ya
pılarak, burada, daha sonra konuşan arkadaşımızın belirttiği doğ
rultuda komisyonumuzdaki madde uygun görüldü.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Başkan, süre isteyecek misiniz?

Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL (Çankaya Üniversitesi Rektö
rü 1 No’lu Komisyon Başkanı) Efendim, süre istemem doğru
değil; çünkü, ben süreye çok uyarım, iki maddem kaldı; burada
belirtildiği için cevap veriyorum. Cevap vermeye ne hevesliyim ne
de konuşma merakım vardır; teşekkür ederim.
Mustafa ALTINTAŞ dostumuzun sayfa 1, numara 7'deki iki
yıllık meslek yüksek okullarıyla ilgili tartışmalarına katılıyoruz. A n
cak, bu tartışmalar, hâlen, yüksek öğretim bünyesinde olan iki yıl
lık kurumlan ilgilendirdiği ve bize bu görev verilmediği için tartış
mamış bulunuyoruz; ama öneriler getirilebilir. Sayfa 6 ve numara 3
olarak belirtilen özel eklemesi için teşekkür ederiz, uygundur diye
düşünüyoruz.
Ayrıca, sayfa 7'deki 6 numarayla ilgili açıklama istediler,
ben, bunun için de teşekkür ediyorum, çünkü, burada görülmeyen
bir şey vardır, eğitim araştırmalarında, özellikle çocukların, değişik
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sosyo - ekonom ik gruplardan gelen çocukların başarı düzeyleriyle
ilgili yapılan eğitim sosyolojisindeki araştırmalarda sadece sonuç
olarak dikkatimizi çeken bir şey vardır. Öğrencilere, okula her ne
kadar siz katkı yapsanız da, bu araştırmaların çeşitli bulgularına
göre şu sonuç ortaya çıkıyor: Aileye yaptığınız katkı, onun, eko
nomik ve sosyal düzeyini artırıcı nitelikte olduğu için, basitleştire
rek anlatıyorum, daha üst düzeyde katkı sağlıyor. O nedenle, biz,
eğer mümkün olursa, hangi yöntemle, nasıl, nerede, fakat, özel
likle de kadınlara dönük olarak ailelere yapılacak bazı teşvik uy
gulamalarının bu tip araştırmalar doğrultusunda ve daha çok, daha
fazla yapılacak araştırmaların da ışığında yararlı olur görüşünü
buraya belirtmek için koyduk, amacımız, sadece buydu.
Sayın İrfan YAZMAN arkadaşımızın, kendileri yine bizim
komisyonumuzun üyelerindendir. Gördüğünüz gibi bizim komisyo
numuz çok fikir üreten, Komisyon dışına kolay taşabilen bir uinamiğe sahiptir. Arkadaşımızın belirttiği hususlar, 6. sayfa 6. madde,
6. sayfa 3. madde, 5. sayfa 1 madde, 7. sayfa 8. maddelerde yer
almaya ve arkadaşlarımızın uygun gördüğü biçimde belirtilmeye
çalışılmıştır. Yabancı uzmanlardan yararlanma konusunda da iste
yenler için, gönüllüler için buna engel olmadığını düşünüyoruz.
Özürlülerle ilgili terminoloji konusunu bizim grubumuzda
bulunan çok değerli arkadaşlarımız, işte, Görmezler Federasyonu
ve benzeri kuruluşların da temsilcileri olan arkadaşlarımız böyle
önerdikleri için bu terimleri onların uygun gördüğü doğrultuda koy
duk.
Hepinizi saygıyla selâmlar, tekrar özür dilerim.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Başkana

ç o k

teşekkuı ediyorum.

Sayın üyeler, 1 Numaralı Komisyonun konusunu teşkil eden
"M eslekî ve Teknik Eğitimin Orta öğretimin Bütünlüğü İçinde Ağır
lıklı Olarak Yeniden Yapılandırılm ası" ile ilgili çalışmalarımız ta
mamlanmıştır.
Şimdi, biraz önce okunan ve oylanan önergeler de dikkate
alınmak suretiyle komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Bir oya karşılık, Türk Standartları
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Enstitüsü, eğitimin dışında görüyorum onu, 1 oya karşılık oy çok
luğuyla kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, bu şûranın en önemli görevlerinden birini ye
rine getirmiş bulunuyoruz. En önemli kararını verdik.
1
Numaralı Komisyonda çalışan bütün arkadaşlarımı
yor ve teşekkür ediyorum.
Saat 14.00'te ikinci oturumda buluşmak üzere toplantıyı ka
patıyorum.

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.

ÎİŞ

M ESLEKİ V E TE K N İK
EĞİTİNİN O R T A Ö Ğ R E T İN
S İS T E N ! B Ü T Ü N LÜ Ğ Ü
İÇİNDE A Ğ IR L IK L I
•

•

w-

Y A P ILA N D IR ILM A S I
.

■

İLE İLG İLİ K A R A R L A R
... -

175

. i, . • .-V'-V

- V-

•

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN ORTA ÖĞRETİM
SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE AĞIRLIKLI
OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1- Orta öğretim, bugünkü parçalı yapıdan kurtarılarak birlik
içinde çeşitliliği yansıtan, kaynak kullanımında verimliliği getiren;
yeterliğe dayalı, çok amaçlı ve demokratik bir yapılanmaya dö
nüştürülmeli; böylece genel ve meslekî liseler ve değişik sektörler
için var olan okul türleri ve yaygın eğitim kurumlan yerine, farklı
amaçlara göre düzenlenmiş program çeşitliliğine yer veren kurum 
sallaşmaya geçilmelidir.
2. Orta öğretim; bu yaş grubunda bulunan gençlerin düşü
nen, araştırabilen, bilimsel tutum ve davranışlar ile problem çözme
ve iletişim becerilerine sahip, sanat ve estetik duyarlığı olan; ken
disi, ülkesi, milleti ve dünya ile barışık, öz güvenli, girişimci bireyler
olarak yetişmelerini hedefleyen; geniş tabanlı programlarla, herke
se gerekli olan bir teknoloji kültürü ile birlikte, bir alana/mesleğe ve
yüksek öğretime hazırlayacak biçimde yapılanmalıdır.
3. Sistemde programlar, diploma ve çeşitli sertifikalara götü
rülecek şekilde, geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenm e
li; bu düzenlemelerde, gerekli koşulları karşılamak kaydı ile, yatay
ve dikey geçişler, program bütünlüğü içinde, lisans üstü eğitimi de
kapsayacak bir perspektifle ele alınmasıdır.
4. Sistemin, yönetim ve finansman dahil, plânlamadan,
program geliştirme, uygulama ve değerlendirmeye kadar, her aşamasında, işveren ve işçi kuruluşları, akademik ve araştırma ku
rumlan, meslek kuruluşları, öğrenci-öğretmen-veli temsilcileri, sivil
toplum örgütleri vb. tüm ilgili kurum ve kuruluşların aktif şekilde
karar sürecine katılmaları sağlanmalı; bu bağlamda, m eslekî ve
teknik eğitim programı ile ilgili yerel yapılanma güçlendirilmelidir.
5. Avrupa ile bütünleşme sürecini de kolaylaştırıcı nitelikte
olmak üzere özellikle istihdama hazırlayıcı meslekî ve teknik eği
tim programları, mutlaka,uluslar arası standartlara ulaşmayı ko
laylaştıracak bir yapılaşma içinde yürütülmelidir.

6. Mevcut kapasitenin tam gün- tam yıl kullanılması sağ
lanmalıdır.
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7. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişle ilgili olarak, Millî
Eğitim Bakanlığı ile YÖ K’ün ortaklaşa yürüttükleri proje, yeni ilkele
ri de yansıtacak şekilde düzenlenmeli; meslekî teknik eğitim prog
ramlarından mezun olanlardan, isteyenlere kendi alanları doğrul
tusunda, meslek yüksek okullarının diploma veya sertifika
amaçlı program larına sınavsız giriş imkânı verilmeli; bu okullardan
diploma ile mezun olanlardan isteyenlere, alanlarında lisans prog
ramlarına dikey geçiş yapmaları sağlanmalı; ayrıca, yeni model
bütünlüğünde, gerek MYO mezunu ve gerekse m eslekî ve teknik
orta öğretim programlarından mezun olan, fakat kendi alanlarında
doğrudan lisans öğrenimine başlamak isteyenlerin yüksek öğreti
me geçişlerinde başarı kriteri esas alınmalıdır.
8. Sistemin başarı ile uygulanabilmesi için gerekli araştırmageliştirme vb. destek hizmetlerine ilişkin birimler, ulusal ve yerel
düzeyde yeniden yapılandırılıp güçlendirilmelidir. Bu amaçla mev
cut M ETARGEM vb. araştırma birimleri katılımcı bir modele kadro,
finansman ve işleyiş boyutlarını içerecek şekilde, yeniden yapılan
dırılmalı ve bu konuda gerekli yasal düzenlem eler yapılmalıdır.
9. Önerilen sistem, kavramsal düzeyde, yakın bir gelecekte
gerçekleştirilm esi düşünülen 11-12 yıllık zorunlu eğitim uygulam a
sı dikkate alınarak plânlanmalıdır.
10. M evcut merkez ve taşra teşkilatı eğitimde bu yeni felse
feyi yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
11. Tüm bu düzenlem eler için, mevcut yasa ve yönetm elikler
(3308 Sayılı Yasa ve bu konu ile ilgili yasal düzenlem eler dahil)
yeniden gözden geçirilerek gerekli uyarlam alar sağlanmalıdır.
12. Ortaöğretim in bütünleştirilmesi ile ilgili olarak önerilen ye
ni düzenlemeler, bir program bütünlüğü içinde, karar, icra, denetim
ve destek hizmetlerini de içerecek şekilde ele alınmalı ve bu bağ
lamda, uluslar arası destekli projelerle bütünleştirilmeli; mevcut
durumdan yeni sisteme geçiş için, yine ilgili tarafların katılımı ile bir
uygulama plânı hazırlanmalı, ayrıca, sistemin başarıya ulaşm asın
da en önemli faktör olan aydınlanmış bir kamuoyu yaratmak amacı
ile gerekli tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
13. Genel eğitimi, teknolojik çevreden soyutlayan program
anlayışı terk edilmelidir. Bunun yerine, bireyin içinde yaşadığı tek
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nolojik ortam ı,teknolojinin boyut ve olanaklarını tanıyıp anlamasını
sağlama yoluyla, bunlardan yararlanma güç ve yeterliğinin yüksel
tilmesi temel alınmalı; ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitim
sürecinin bütününde teknoloji eğitimine yer verilmelidir. Bireyin
kendisini ve yeterliklerini tanıma ve meslekî yöneliminde de bu
eğitimin olanakları işe koşulmalıdır. Bu amaçla, gerekli insan gücü
ve donanım alt yapısı geliştirilmelidir.

14. İlköğretimin amaçlarına ulaşabilmesi ve orta öğretim sis
temiyle gerekli bütünlüğün sağlanabilmesi için, teknoloji eğitimi
programlarının yaşama aktarılarak bunların etkin biçimde uygu
lanması büyük önem taşımaktadır. Bu program lar ilköğretim süre
cinde olabildiğince ağırlığı artırılarak sürdürülmeli ve alt sınıflardan
başlamalıdır. Son yıllarda ise, öğrencilerin gerek toplum yaşamına
gerekse daha ileri eğitim aşamalarına bilinçli yönelimlerini sağla
maya ilişkin olmalıdır. Bu bağlamda, yürütülecek programlarda
ortak amaç, bir alanın gerektirdiği meslekî eğitimi vermek değil;
aksine tüm meslek alanlarında geçerli olan teknoloji ve genel kül
tür öğelerini bir bütünlük içinde tanıtarak, bireyleri teknolojiyi bilen,
tanıyan, uygulayan ve geliştiren insanlar olarak uyumlu ve tekin
duruma getirmek olmalıdır.

15. Orta öğretim programları bilgi ve teknoloji çağının gerek
lerine uygun olarak tümüyle gözden geçirilmeli, bu konudaki çağ
daş yönelim ler dikkate alınmalıdır. Buna göre, meslekî orta öğre
timde yalnızca bir meslekte derinliğine beceri öğretimini temel alan
geleneksel yaklaşım terk edilmelidir. Bunun yerine konuya; bilgi,
teknoloji ve uygulama olmak üzere üç ana boyut açısından bakıla
rak, meslekî eğitimin başlangıç modülleri, teknoloji eğitimi bağla
mında ortak tabanlı yeterliklerin geliştirilmesini temel almalıdır.

16. Teknoloji eğitimi programlarının kapsamı; endüstri, tarım,
işletme, inşaat gibi insanlığın kullandığı tüm alanlardaki teknolojiler
dikkate alınarak belirlenmeli; içeriğin seçiminde birden çok alanda
uygulanan teknolojilerin ortak öğeleri dikkate alınmalıdır. Bu nok
tada, iletişim yeterliği kazanma, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, bil
giye ulaşmayı bilme, problem çözme, girişimcilik, insan ilişkileri
gibi teknolojinin ortak bileşenleri olarak ortaya çıkan konular üze
rinde de önemle durulmalıdır. Aynı bağlamda, yaşamın çeşitli alanları için gerekli olan etkili zaman kullanımı, finansman yönetimi,
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araç-gereç ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi gibi konular
da teknoloji eğitimi kapsamı içinde düşünülmelidir.

17. Meslek standartlarının hazırlanıp geliştirilmesi kurumsal
bir temele oturtulmalıdır. Bu çerçevede, meslekî eğitimde niteliği
geliştirici ve yönlendirici olmak üzere, ulusal meslek standartlarını
geliştirme, uluslararası gelişmeleri gözleme, standart denetimlerini
ve belgelendirm e görevlerini yapmak üzere, Avrupa Topluluğu ve
OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde de olduğu
gibi, "Türk Meslek Standartları Kurumu" adıyla özerk yapılı bir ku
ruluş oluşturulmalı, eğitim kurumlarının görevi yetiştirme ile sınır
landırılmalıdır. Bu kurum doğrudan veya yetkili kılacağı (akredite
edeceği) kurum lar kanalıyla meslek standartları geliştirme, sınav
ve belgelendirm e işlemlerini yürütmede yönlendirme görevlerini de
üstlenmelidir.

18. Meslek standartları, eğitim programlarının çerçevesini
belirlemedeki zincirin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu ba
kımdan, meslekî eğitim programlarının amaç, kapsam, süre ve
diğer nitelikleri, meslek standartlarına dayalı biçimde belirlenmeli;
bu amaçla işe koşulacak insan gücü nitelikleri ile ortamsal özellik
lerin anılan standartlarla örtüse bilir olması temel ilke olmalıdır.
Ayrıca, öngörülen standartlara erişme gücü güvence altına alın
madığı sürece, yeni eğitim programları oluşturmaktan kaçınılması
ana ilke olmalıdır.

19. Eğitim ile meslek standartları arasındaki bütünleşik ilişki
ler kurulurken, meslek düzeyleri dikkate alınmalıdır. Buna göre
belirlenecek olan meslek düzeyleri bağlamında; ülkemizdeki m es
leklerin dağılımları, özellikleri ve teknolojik gereksinim ler düşünüle
rek meslekî eğitim programlarında, işletmelerde ve yüksek okul
larda eğitimi yapılacak olan meslekler: (1)Ana gruplar, (2) Meslek
alanları, (3) Uzmanlık alanları olarak belirlenmelidir. Bu sıralanışta,
geniş tabanlı bilgi, beceri ve tutumların oluşturduğu ortak tabandan
meslekî beceri ve uygulamaya doğru bir gidiş söz konusu olm alı
dır.

20.

Meslek eğitiminde yaklaşım, sadece istihdam beklentisi
ne değil, istihdam talebine ve beklentisine yanıt verecek iş gücünü
yetiştirme anlayışı üzerine oturtulmalıdır. Bunun başlıca yolu ise, iş
piyasasının insan gücü gereksinimlerini yerel düzeyde değerlendi
180

rilerek istihdama yönelik eğitim uygulamalarına yönelmekten geç
mektedir. Buna göre, meslekî eğitim açısından bölgesel gereksi
nim ler ve geleceğe dönük gelişme eğilimleri incelenmeli, yeni
programların oluşturulmasında yerel ve bölgesel gereksinim ve
düzenlem eler öne çıkarılmalıdır.

21. M eslekî eğitimin karar, uygulama ve denetleme aşam ala
rında, öğrenci, veli iş yaşamı, eğitim çalışanlarının yer aldığı yasal
sendika, oda, dernek vb. meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütle
rinin katılımı sağlanmalıdır. Meslek eğitiminde beceri eğitim ve iş
deneyim lerinin standartlara uygun işletmelerde kazandırılması esas alınmalıdır. Ayrıca, iş yaşamının yetişmiş uzmanlarının da eği
tim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alm ala
rı sağlanm alıdır.

22 . Ülke kaynaklarının amaca uygun biçimde kullanılabilmesi
bakımından, her düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının ku
rulmasına büyük önem verilmelidir. Bu çerçevede, ülkenin sektörel
dağılım haritası hazırlanmalı; yöresel ve bölgesel eğitim endüstri
nin gereksinim leri ve nüfus hareketleri birlikte saptanarak, belirle
nen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara göre öğrenci büyüklükle
ri ortaya konulmalıdır.

23. Meslek eğitiminde, iş başında eğitim gibi uygulam alar
yanında, uzaktan eğitimin güç ve olanakları da işe koşularak, eği
tim ortam larına ilişkin zenginlik ve bütünleşme sağlanmalıdır. Bu
amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerine ağırlık verilmeli; özellikle
yüksek mâliyen gerektiren eğitim programlarında simülasyon uy
gulamalarına yaygınlık kazandırılmalıdır.

24. Meslek eğitiminin iş başında eğitim gibi okul dışına taşan
eğitim süreçlerinde, sürecin her aşamasında yakın bir değerlen
dirme sistemi oluşturarak eğitim niteliğini yükseltici önlem ler alın
malıdır.

25. İş çevrelerinin eğitim sisteminin çıktısını kullanan kesim
olarak maliyetlerin paylaşılmasına katkılarının çok yönlü olarak
arttırılması yolları düşünülmeli; bu konuda katılımcı yaklaşım lar
geliştirilmelidir.

26. Var olan öğrenci gelişim dosyaları daha bilimsel stan
dartlarda geliştirilmeli, her kademede kullanılması sağlanmalıdır.
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27. İlköğretimin bütün sınıflarında meslek alanlarını tanıtıcı
etkinliklere yer verilmelidir.

28. Rehberlik hizmetlerinden sorumlu olanların okul, aile,
kamu, özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde meslek alanları
nı tanıtıcı etkinlikleri düzenlemesi sağlanmalıdır.

29. Her öğretmen sürekli rehberlik eğitimi almalı ve uygula
malıdır.

30. Seçmeli derslerin, öğrencileri ilgi ve yeteneklerini geliştiri
ci, ana meslek alanlarını ve eğitim olanaklarını, m eslekî teknik öğ
retim programlarını tanıtıcı, özendirici bir biçimde düzenlenm esi
sağlanm alıdır.

31. İlköğretimin bütün sınıflarında yaz dönem lerinde öğren
cilerin kültür, beceri kazanmalarına ve yönelm elerine dönük kurs
lar açılmalıdır.

32. Eğitici kol etkinlikleri, eğitim programlarıyla bir bütünlük içerisinde okul içinde ve dışında bireyin gelişimini demokrasi kültü
rünü de geliştirici bir yaklaşımı esas alan düzenlemeleri kapsa
maktadır.
33. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, ancak uy
gun ortam larda mümkündür. Bunun için eğitim ortamlarının bina,
alan ve kullanım yönünden zenginleştirilmesi sağlanmalıdır.

34. Sekizinci sınıflarda meslekleri tanıma ve yöneltm eye
ağırlık verilmeli, öğrenciye en uygun olduğu düşünülen alan konu
sunda; öğrencinin kişisel dosyasındaki bilgiler, öğretmen değer
lendirmesi, başarı notlan dikkate alınarak, oluşturulacak tavsiye
kararı ilköğretim dönemi sosunda öğrenci ve velisine bildirilmelidir.

35. Orta öğretimin ilk yılında öğrencilerin meslekî yönelm ele
rine yardım edecek biçimde kendi ilgi ve eğilimlerini ve temel
meslek alanlarını tanımalarını sağlayacak geniş tabanlı eğitim
programları uygulanmalı ve meslekî danışm anlık hizmeti verilm eli
dir.

36. Eğitici kol etkinliklerinin karşılığı olarak ödenmesi gere
ken ücret yönünden var olan sınırlandırm alar kaldırılmalı, eğitsel
kol etkinliklerini yürüten öğretmenlerin ücret yönünden desteklen
mesi sağlanmalıdır.
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37. Meslekî eğitim programlarında ve buna dayalı iş alanla
rında, mevcut iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında eğitim bir
bütün olarak algılanmalı, üretim içinde kadınların istihdamına ağır
lık verilmelidir.

38. Özellikle kız örencilerin meslekî teknik eğitim program la
rına katılmalarını sağlamak amacıyla özendirici tedbirler alınm alı
dır. Ders Kitapları ve diğer ders araç-gereçlerinde cinsiyete dayalı
ayırım cılık yapılmamalıdır.

39. Değişik sektörlerde özellikle üstün nitelikli insan gücü ih
tiyaçlarının karşılanmasında kadın iş gücünün eğitiminin geliştiril
mesi ve kadın iş gücünün istihdamının arttırılması yönünde gerekli
özendirici önlem ler alınmalıdır.

40. ders kitabı ve öğretim metaryallerinde çağdaş, sorum lu
lukları paylaşan aile kavramı ön plâna çıkarılmalıdır.

41. Yöresel ihtiyaçlara göre kadınlara yönelik hizmet ve üre
tim alanları belirlenmeli, bu konuda eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

42. İlköğretim sonrası eğitimde okullaşmayı arttırmak am a
cıyla kız öğrencilere burs ve iş vererek, m eslekî eğitim program la
rına yönlendirm e sağlanmalıdır. Öğrenci velilerine bazı özel teş
vikler getirilmelidir.

43. Yöresel ürünlerin pazarlamasında yerel yönetimlerce
mekân ayrılarak, kadınların meslekî ve teknik eğitme ve üretime
özendirilm esi sağlanmalıdır.

44 . Tüm bakanlıklarda verilen yaygın eğitimle kadınlarımızın
mesleğe yönlendirilmesinde, koordinasyon MEB tarafından yapıl
malıdır.

45. M eslekî eğitim programlarına girişte uygulanan mevzuat
gözden geçirilmeli, öğrenci seçimi, mesleğin gerektirdiği özelliklere
göre yapılmalıdır.

46. Engellilerin meslekî teknik eğitiminde engel grupları ve
engel dereceleri göz önüne alınarak yönelm elerine rehberlik ya
pılmalıdır.

47. Meslekî teknik eğitimde var olan eğitim eğitim olanakla
rından engelli gençlerin de yararlanabilmesi için fizikî engeller or
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tadan kaldırılmalı, engellilere gerekli eğitim araç-gereçleri sağlan
malı; eğitim engelliye göre yapılandırılmalıdır.

48. 3308 Sayılı Kanun gereğince; işverenlerin, çırakların
%3'ü oranında engelli çırak almaları konusunda özel bir çaba
gösterilm elidir.

49. Bazı engelli grupların özel yetenekleri göz önünde bulun
durularak meslekî eğitim programları geliştirilmelidir. Örneğin,
görme engelliler için masörlük v müzik öğreticiliği, ortopedik engel
liler için bakıcı anne, işitme engelliler için gürültülü ortam larda ger
çekleştirilen m eslekler gibi.

50. Ayrıca özel eğitime muhtaç çocukların eğitim lerini daha
kısa sürede tamamlamaları için gerekli program lar oluşturulmalı ve
ileri eğitim lerinin sağlanması için özendirici önlem ler alınmalıdır.

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.
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50 ÇULCU Recep Peker

Okul Müdürü

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Okul Müdürü
M.E.Md.

İHL. Ve And.İHI. Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

Okul Müdürü
Öğretmen

And. Tic.Meslek Lisesi Müdürlüğü A N K A R A
Başkent Meslek Okulu Müdürlüğü

ADANA

DEDE Mehmet
DEDEBEYOĞLU
Cemaiettin
53 DEMİRALP Mehmet
54 DİNÇ Ayşen
51
52

SAMSUN
BOLl

K e ç iö r e n /A N K A R A
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NO

ADI SOYADI

UNVANI

ADRESİ

55
56
57

DOĞAN Fethi Murat
DURULAN Gönül
EKER Ali

Eğitimci
Okul Müdürü.
Dai. Bşk.

ı ürkıye Eğt.Gön.Vakfı
İS T A N B U L
And. Mes. ve Kız Mes. Lis. Md.
A Y D IN
MEB. Ok.İçi.Bed.Eğ.Spor İz. Dai.Bşk.

58

EKİNCİ Orhan

Gn.Md.Yard.

MEB. Eğt.Teknolojileri Gn.Md.

59

EKŞİ Suna

Sağlık Mes.Lis.Md.

60

ELER Yesar

Mes.Ders.
Öğrt.
Öğretmen

Turgut Özal Lisesi Müdürlüğü

61
62

Meclis Üyesi
Dekan

İl Belediye Meclis Üyesi
P o la tlı/A N K A R A
Kocatepe Ü.Teknik Eğitim Fakültesi

63

EMLİ Niyazi
EMRULLAHOĞLU
Prof.Dr. Ömer Faruk
ERDOĞAN Ahmet

Müs.Yard.

Millî Eğitim Bakanlığı

64

ERG ÜN Latife

Okul Müdürü

And. Mes. ve Kız Mes.Lis.Md.

65

ERHUN Gülgün

Dai. Bşk.

MEB. Kız Tek.Öğrt.Genel Müdürlüğü

66 ERKAYMAZ Erdoğan
67 ERKMEN Kasım
68 ERTEKİN Canan
69 ERYILMAZ Celal
70 ESİN Prof.Dr.Alp
71 EVİN Dr. Vefik
72 FİDAN Sinan

İlçe M.E.Md.
Öğrenci
Okul Müdürü
M.E. Md.
Okul Müdürü
Gn. Sek.
Uzman

Millî Eğt.Md.
A y a n c ık /S İN O P
Gazi Ü.End.San.Eğt.Fakültesi
ANKARA
Kız Tek. ve Kız Mes.Lis.Md.
S İİR T
Millî Eğitim Müdürlüğü
D İY A R B A K IR
ODTÜ Mes.Yük.Okulu Md.
ANKARA
MESS Eğitim Vakfı
ANKARA
ASELSAN A.Ş.P.K.101

73 GÖKÇE Orhan

Gn. Sek.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

74 GÖKTAŞ Hüseyin

Bakanlık
Müşaviri
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Vali

Millî Eğitim Bakanlığı

ANKARA
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
Ü s k ü d a r/İS T A N B U L
S e y h a n /A D A N A

AFYON
B a k a n lık la r/A N K A R A
KASTAMONU
B a k a n lık la r/A N K A R A

Y e n im a h a lle /A N K A R A
ANKARA

75 GÖLGE İsmail
76 GÖZÜBATIK Enis
77 GÜLER Muammer
78 GÜNER Zehra
79 GÜVENİR Nihat
80 HATİPOĞLU Doğan

Sendika
Temsilcisi
M.E.Md.
Eğ.Servis ve
Koor.Md

B a k a n lık la r/A N K A R A

Ticaret Meslek Lisesi Md. H a ta y /A N T A K Y A
Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi
ADANA
Gaziantep Valisi
G A Z İA N T E P
DİSK Birleşik Metal İş Sendikası
B o s ta n c ı/İS T A N B U L

Millî Eğitim Müdürlüğü
BORUSAN

- GİRESUN
ANKARA

81

IŞIK Halil

Dai. Bşk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Eğt.Daire Başkanlığı

82

IŞIK Prof.Dr. Alim

Dekan

Dumlupınar Ü. Simav Tek.Eğt. Fakültesi

83
84
85
86
87
88
89

İLHAN Ahmet Sezai
İNANLI Zeki Bilgin
İSPİR Prof.Dr.E. Günay
KABADAYI S.Sırrı
KAHAN Ragıp
KAHRAMAN Nezir
KALKAN Orhan

Eğitim Uzm.
M.E.Md.

MESS Eğitim Vakfı
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
İZ M İR
c
Üniversitesi
E L A Z IĞ
Millî Eğitim Müdürlüğü
E S K İŞ E H İR
Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
KARS
Millî Eğitim Müdürlüğü
Ç A N K IR I
Turizm Bak.Turizm Eğt.Gn.Md.
ANKARA

ANKARA
S im a v /K Ü T A H Y A

H. E.Bşk.
Okul Müdürü
M.E.Md.
Gn.Md.Yard.
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ADİ SOYADI

UNVANI

ADRESİ

Okul Müdürü

Erzincan Meslek Yüksekokulu

91 KANYILMAZ Zafer
92 KARAAĞAÇLI
Yard. Doç. Dr. Mustafa
93 KARABULUT Ezdihar

Yön.Krl.Üyesi
Öğrt. Üyesi

Ticaret Odası Başkanlığı
Gazi Ü.End.San.Eğitim Fakültesi

Kurul Üyesi

MEB.Talim ve Ter.Kurulu Başkanlığı

94 KARAKARTAL Nihat

Yön.Krl.Üyesi

EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı

95 KAVALALI Ali Tamer
96 KAYA Erdem
97 KAYA Zehra

Genei Müdür
Okul Müdürü
Eğitim Plân.
Md.Yard.
Federasyon
Başkanı
Okul Müdürü
Okul Müdürü.

TEZSAN
G e b z e /K O C A E L İ
Dicle Ü.Meslek Yük.Ok.Md.
BATMAN
TESK Tunus Caddesi No: 4

90 KANDAL Yaşar

E R Z İN C A N
İZ M İR

0 6 5 0 0 B e ş e v le r /A N K A R A
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
İZ M İR

98

KAYIRAN Özcan

99
100

KAYNAŞ Kamil
KAZANCI Prof.Dr.Osman

101

KAZU Yard.Doç.Dr.
¡.Yaşar
KESKİN Hikmet

B a k a n lık la r/A N K A R A

TESK-Necatibey Cd. 86/3
ANKARA

Çıraklık Eğt.Merk.Müdürlüğü
Çankaya Ü.Mes.Yük.Ok.Md

B A L IK E S İR
B a lg a t /A N K A R A

Öğrt. Üyesi

F.Ü. Teknik Eğt.Fak.Eğt.Bil.Bölümü

103 KOÇ Mehmet

TESK
Yön.Krl.Üyesi
Md.Baş.Yard.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi Karamanlı Mah.
Mutlu Sk.2
BOLU
Bakırköy Y.Kemal Beyatlı Lis.Müdürlüğü

104

KOMAÇ Erkan

Eğitim Uzm.

Kaynak Tek.San.Tic.A.Ş.

105

KORKMAZ Cemalettin

Müfettiş

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı

102

E L A Z IĞ

İS T A N B U L
K a rta l/İS T A N B U L
B a k a n lık la r/A N K A R A

106 KORKMAZ Veli
107 KORKUT Prof.Dr.
Hüseyin
108 KOZLUCA Metin
109 KOKSAL Mustafa

M.E.Md.
Dekan

Millî Eğitim Müdürlüğü
Akdeniz Ü.Eğitim Fakültesi

Okul Müdürü
Dernek Bşk.

Merkez Endüstri Mes.Lis.Md.
Mucitler Demeği Başkanlığı

Meclis Üyesi
Okul Müdürü

İl Belediye Meclisi
T E K İR D A Ğ
And.Otel, ve Turizm Mesl. Lis.Müdürlüğü

K IR IK K A L E
ANTALYA
KOCAELİ
ANKARA

110
111

KÖŞKDERE Hüseyin
KURT İbrahim

N E V Ş E H İR

KURTOĞLU Prof.Dr.
Ahmet
113 KÜLAH Asım
112

114 MECNUN Cumali

Bölüm Bşk.

İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı

Şirket
Temsilcisi
Okul Müdürü

MAİS Motorlu Araç.İmal ve Sat.A.Ş.
Turgut Özal Lisesi Müdürlüğü

Okul Müdürü

Mustafa Kemal Ü.Mes.Yük.Ok. Müdürlüğü

Güzellik
Uzmanı
Öğretmen
Öğrenci
Öğrt. Üyesi

Kent Güzellik.Salonu Necatibey Cad.
No:4/100 Kat:2
S ıh h iy e /A N K A R A
Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü
YALOVA
Yüzüncü Yıl KML Müdürlüğü
ANKARA
Gazi Ü. Mes.Eğt.Fakültesi
ANKARA

İS T A N B U L
İS T A N B U L
S e y h a n /A D A N A

115

MISTIKOĞLU Dr.Selçuk

İs k e n d e r u n /H A T A Y

116 MİSTILIOĞLU Kıymet
117 MUSLU Necla
118 NURLU Figen
119 ONUK Prof.Dr. Taciser
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120 ÖNEN Yavuz

Yön.Krl.Bşk.

Türk Müh.ve Mim.Oda.Birliği

121

Okul Müdürü

Karabük Tic.Mes.Lis.Müdürlüğü

122 ÖZDEMİR Osman

Okul Müdürü

Kanuni Sağlık Mes.Lis.Md.

123 ÖZER Ahmet Hamdi

M.E.B.T.T.Krl
.Eski Üyesi
Bakanlık
Müşaviri
Müs.Yard.
M.E.Md.V.
Okul Müdürü

Ataköy 9.Kısım D-3 Blok No:17

128 ÖZTÜRK Merdiye
129 PEKER Alpaslan
130 PETKOVSKİ
Dr.Konstantin
131 RIDVANOĞLU Süleyman

Muhtar
M.E.Md.
Merkez Md.

Başaran Mahallesi
O s m a n g a z i/B U R S A
Millî Eğitim Müdürlüğü
B A L IK E S İR
Manastır Eğitimi Geliştirme Merkezi

Dai. Bşk.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

132 SAKAR Alper Selçuk

Öğrenci

Bilkent Ü.Doğu Kam.91/Yurt A/308

133 SANIR Haşan Murat
134 SARAÇOĞLU Özcan
135 SARICA Enver
136 SEÇKİN M.Emin
137 SEÇKİN Prof.Dr. Nezahat

Öğrenci
Federasyon
Başkanı
Okul Müdürü
ÇEM. Md.
Öğrt. Üyesi

Gazi Çiftlik Lisesi Müdürlüğü
/A N K A R A
Türkiye Madeni Eşya San.Fed.G.M.K. Bulvarı
No:114/2
M a lte p e /A N K A R A
İHL. Ve And.İ.H.L. Müdürlüğü / A N T A L Y A
Çıraklık Eğitim Merkezî Md.
AFYON
Süleyman Demirel Ü.Tek.Eğ.Fakültesi

138 SEZGİN Prof.Dr.S.İlhan
139 SUCU Kemal
140 SUNGURTEKİN Ali

Öğrt.Üyesi
M.E.Md.
Genel Müdür

G.Ü. Eğt.Bil.Enstitüsü.
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
ARDAHAN
MEB. Ticaret ve Turizm Öğrt.Gn.Md.

141

Okul Müdürü

Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü

Öğretmen
Başmüfettiş

And.Öğretmen Lisesi Md.
MEB.Teftiş Kurulu Başkanı

Okul Müdürü
Arş. Md.

And.Sekreterlik Mes.Lis.Md.
M A N İS A
TRT Yay. Pln.Koord. ve Değ.Dai.Başkanlığı

İlköğ.Müfettişi
Oda Başkanı
M.E.Md.
Öğrenci
M F.Md
Şube Müdürü

Eğitim ve Bilim Bakanlığı
ARNAVUTLUK
Millî Eğitim Müdürlüğü
Ş A N L IU R F A
TESK Tanık Matbaacılık
K o n a k /İZ M İR
Millî Eğitim Müdürlüğü
HAKKARİ
Gazi Ü . Tek.Eğt.Fakültesi
ANKARA
Millî Fğitim Müdürlüğü
KAYSERİ
MEB. Kız Teknik Öğretim Gn.Md.

Dai. Bşk.

MEB. Yayımlar Dairesi Başkanlığı

J

K ız ıla y /A N K A R A

ÖZDEM Yakup

KARABÜK
K IR IK K A L E

124 ÖZGİRAY Cahit
125 ÖZKAYA Necdet
126 ÖZLÜK Hüseyin
127 ÖZTÜRK Hürriyet

Bakı rk ö y/İS T A N BUL

Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Eğti.Md.
KML. Müdürlüğü

B a k a n lık la r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A
KONYA
B a b a e s k i/K IR K L A R E L İ

MAKEDONYA
B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA

j

İS P A R T A

B a k a n lık la r/A N K A R A

SÜRÜCÜ Güler

Ü s k ü d a r /İS T A N B U L

142 ŞAHİN Aytekin
143 ŞAHİNGÖZ Fevzi

K IR IK K A L E

B a k a n lık la r/A N K A R A

144 ŞAŞMAZ Muzaffer
145 ŞİMŞEK Necdet

O r a n /A N K A R A

146
147
148
149
150
151
152

TABAKU Burhan
TAHMAZ Necmettin
TANIK Ahmet
TANYÜREK Kemal
TEKİZ Süleyman Hilmi
TOKBAY Hayrettin
TUNCA Işık

B a k a n lık la r/A N K A R A

153 TURGUT Bekir

T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
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154 TURHAN Sinan

UNVANI

j

ADRESİ

TESK Terziler Konf.Giy.San.Federasyonu

155 TÜLÜCÜ Prof.Dr.Kazım

Federasyon
Başkanı
Okul Müdürü

156 TÜRKARSLAN Nesrin
157 TÜRKKAN Ömer Faruk

Şube Müdürü
İlçe M.E.Md.

Aile Araştırma Kurumu
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Kaymakam
Yön.Krl.Üyesi
Uzman

Çıldır Kaymakamı
ARDAHAN
TÜROB Koşuyolu Emlak Bankası Konutları
A Blok Dai:15
K a d ık ö y /İS T A N B U L
DPT İktisadî Sek.ve Kord. Gn.Md.

ANKARA

Çukurova Ü. Meslek Yüksek Ok. Müdürlüğü.
O S M A N İY E
ANKARA
K u ş a d a s ı/A Y D IN

158
159

UBALI Hakan
UÇAR Ali İmdat

160 UĞUR Talat

ANKARA

161

USUBALİEV Cenişbek

Bakan Yard.

Çal.ve Sos.Güv.Bakanlığı

162
163
164
165

UZELGÜN Atıl
ÜĞTUĞ Prof.Dr. Yıldırım
ÜLGER Ali
ÜNAL Rıfat

Vali
Dekan
Kaymakam
H.E.M.Md.

Çorum Valisi
ODx U Müh.Fakültesi
Tarsus Kaymakamı
Halk Eğt.Merk.ve A .S.Ok.Md.

166 YAĞCI İsmail

Okul Müdürü

Meram Endüstri Mes.Lisesi Müdürlüğü

167 YALKIN Suat

Gn. Bşk.V.

TESK Tunus Cad. 4

168 YALVAÇ Harun

Eğt. Sorumlusu

169 YEŞİL Hüseyin
170 YEŞİL Müh.Alb.Zeki
171 YILDIR Nilüfer

Okul Müdürü
Müh. Albay
Şube Müdürü

172 YILDIRIM İrfan

Eğitim Uzm.

ALTAŞ İstanbul-Ank. Yolu 35 km.

173 YILDIRIM Sezai

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

174 YILMAZ İbrahim
175 YILMAZ İsmet
176 YILMAZ M.Vahit

M.E.Md.
M.E.Md.
M.E.B.T.T.Krl
Emekli Üyesi

Millî Eğitim Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü
Atatürkçü Düşünce Derneği

177 YILMAZ Salim
178 YILMAZ Şahap

Kuyumcu
Şube Müdürü

İçel Kuyumculuk Uray Cd. No:1
M E R S İN
Ticaret ve Turizm Öğrt.Genel Müdürlüğü

B iş k e k /K IR G IZ İS T A N
ÇORUM
ANKARA
İÇ E L
S İN O P
KONYA
B a k a n lı klar/AN K A R A

MOPAK Kağıt Karton San.Tic.A.Ş. Kırovası
Mevkii 3 5 1 7 0
K e m a lp a ş a /İZ İM İR
And.Tic.ve Tic.Mes.Lis. Md.
YOZGAT
M.S.B. Harita Gn.K.lığı
ANKARA
Kız Tek.Öğrt.Gn. Müdürlüğü
B a k a n lık la r/A N K A R A
T u z la /İS T A N B U L
YOZGAT
AKSARAY
KASTAMONU

ANKARA

B a k a n lık la r/A N K A R A

179 YÜCEL Faruk

Birlik Başkanı

Türkiye Ziraat Oda.Birliği Başkanlığı

180 ZENGİNGÖNÜL Dr.Oğul

Öğrt Görevlisi

9 Eylül Ü.İk.ve İdarî Bilimler Fakültesi

181

M.E.B.T.T.Krl
Emekli Üyesi

86.Sokak No: 1/4

K ız ıla y /A N K A R A
İZ M İR

ZORLU Fahri

E m e k /A N K A R A

192

O K U L V E İŞLETM ELER D E
M E S L E K EĞİTİMİ V E İSTİH D A M

K O M İSYO N U R A P O R U
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OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK
EĞİTİMİ VE İSTİHDAM
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, ikinci birleşimin ikinci oturumunu açıyorum.
Ç oğunluğum uz vardır.
Şimdi, “Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstih
dam” konulu komisyon raporunu okumak üzere, Komisyon Baş
kanı Prof.Dr. Sayın İlhan SEZG İN İ kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. İlhan SEZGİN îGazi Üniversitesi Eğitim Bilimle
ri Fakültesi Öğretim Üyesi 2 No’lu Komisyon Başkanı) - Sayın
Bakanım, değerli şûra üyeleri, Okul ve işletmelerde Meslek Eğitimi
ve istihdam Komisyonu adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Teknolojik gelişmelerin toplumların; ekonomik, politik ve
kültürel yapılarında açtığı hızlı, sürekli ve çok yönlü değişme süre
ci, gelişm işlik düzeyleri ne olursa olsun hemen her ülkede toplum
yaşamını derinden etkilemektedir.
Günüm üzdeki hızlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, belirli
nitelikli İnsan gücüne olan gereksinimi de artıran oranda berabe
rinde getirmektedir. Ekonomik ve teknolojik gelişmenin temel
araçlarından biri olan becerili insan gücünün yetiştirilmesi, m eslekî
ve teknik eğitim sistemine büyük görevler ve sorum luluklar yükle
mektedir.
Sanayileşm e, ülkenin kalkınmışlık yönünden en önemli un
surudur. Bu sebeple, ü'kemizde hizmet ve üretim alanlarında tek
nolojik gelişm elere uyumlu, meslekî ve teknik bilgi ve becerilerle
donatılmış İnsan gücüne olan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı kar
şılamak için, çağdaş teknoloji metotlarını bilen; yorumlayan, kulla
nan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan vasıflı İnsan gücünün
yetiştirilmesi amacıyla meslekî ve teknik eğitim okullarına ihtiyaç
vardır. İnsan gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü
nün işletmelerle iş birliği yapılarak yetiştirilmesi, meslekî ve teknik
eğitim sistemi bütünlüğü İçerisinde desteklenerek geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılm ası gerekmektedir.
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M eslekî ve teknik öğretim; kalkınmanın hızlandırılması, is
tihdamın artırılması ve ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesi
yönünden kritik öneme sahiptir. Bu önemin, toplumum uzun her
kesimine kavratılması gerekm ektedir. Bu amaçla, teknolojik çağa
uyum sağlayabilm ek için, ülkem izde de m eslekî ve teknik eğitime
gereken özenin gösterilm esine ihtiyaç vardır.
İşletm elerde “Meslek Eğitimi ve İstihdam ” Komisyonu, Millî
Eğitim Bakanlığımca hazırlanan ön komisyon raporlarını, il kom is
yon raporlarını ilgili kamu-özel kurum ve kuruluşların görüşlerini
kapsayan dokümanı ve komisyonda yapılan genel görüşmelerde
ifade edilen; görüş, sorun ve öneriler ile Komisyon Başkanlığına
sunulan; raporlar ve yazılı teklifleri de inceleyerek bu raporu ha
zırlamıştır.
SO R U N LAR :
1. Öğrenciler, izleyecekleri m eslekî eğitim programlarını ve
iş alanlarını yeterince tanımadan m eslek seçimi yapmaktadır.
2. Çıraklık ve m eslekî eğitim dönemini geçirmiş; ancak, işe
giriş için gerekli m eslekî yeterlilikleri kazanam am ış büyük bir insan
gücünün varlığı gözlenm ektedir.
3. M eslekî ve teknik öğretim kurumlarında görev yapan öğ
retmen ve usta öğreticilerin m eslekî yeterlilikleri, engellilerin m es
lekî eğitimi yönünden uyumlu değildir.
4. M eslekî ve teknik öğretim kurumlarıyla işletmelerin fizikî
yapıları, donanımları ve eğitim programları, engellilerin ihtiyaçla
rıyla uyumlu değildir.
5. M eslekî eğitim görecek olan öğrencilerin; ilgi, istidat ve
kabiliyetleriyle iş hayatının ihtiyaçlarına uygun programlara yön
lendirilmesi yeterince yapılamam aktadır.
6. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi için, görevlendirilen
koordinatör öğretmenlere ödenen ücretler, günüm üz koşullarına
uygun değildir.
7. İşletmelerde beceri eğitimi yaptıran eğitim personeli ye
terli sayı ve nitelikte değildir.
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8.
İşletmelerde meslek eğitiminde görevli koordinatör öğ
retmenlerin nitelikleri, ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilem emektedir.
9.
Uygun özellikleri taşımayan iş yerlerinde, meslekî eğitim
yapılması nitelik sorunları yaratmaktadır.
10. Döner sermaye işletmeleri, öğrencilere gerçek iş tecrü
besi kazandırm ada etkin bir şekilde işletilememektedir.
11. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğinin yükseltilmesine
dönük yeni eğitim teknolojilerinden ve sistemlerinden yeterince
yararlan ılmamaktadır.
12. İşletmelerde meslek eğitimi için hazırlanmış yeterli sayı
ve nitelikte öğretim materyali yoktur.
13. Meslekî eğitim programları, değişen ve gelişen ihtiyaçları
karşılayacak esneklikte değildir.
14. Örgün m eslekî ve teknik eğitimde iş hayatının taleplerine
uygun olmayan aşırı bir branşlaşma vardır.
15. M eslekî eğitim programları geliştirilirken, yerel özellikler
yeterince dikkate alınmamakta, yerel yönetimlere inisiyatif verile
memektedir.
16. Eğitim programlarının açılıp kapatılması, günümüz iş ha
yatının ihtiyaçlarına cevap verecek hızda olamamaktadır.
17. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ve
rilen fen, matematik, sosyal bilgiler ve iletişimle ilgili eğitim, iş ha
yatı ve çevreye uyumları için yeterli olamamaktadır.
18. İş hayatının iş gücü talebi, nitelik ve nicelik yönünden pe
riyodik olarak analiz edilerek eğitim programlarına yansıtılamamaktadır.
19. İşletmelerde meslek eğitimi yoluyla bireylere kazandırılan
m eslekî davranışların niteliği, iş hayatınca yeterli bulunm am akta
dır.
20.
Organize sanayi bölgeleri, çalışanların meslekî eğitim ih
tiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmemektedir.
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21. İşletmelerin bir kısmında kayıt dışı çırak çalıştırıldığı
gözlenm ektedir.
22. İnşaat ve kara taşımacılığı sektörlerinde çalışan insan
gücünün meslekî davranışları, görevin gereğiyle yeterince uyumlu
değildir.
23. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin bir kısm ı
na asgari ücretin en az yüzde 30’unun ödenmediği gözlenm ekte
dir.
24. Toplu iş sözleşm elerinde m eslekî ve teknik eğitime ile
mezunlarının istihdamına yeterince özen gösterilm em ektedir.
25. Öğrencilerin meslekî yeterlilikleri etkin bir şekilde ölçülememektedir.
26. İş hayatında geçerli mesleklerin güncel tanımları, sınıf
landırılmaları ve standartları yapılmamış, hangi eğitim kurumlarının hangi düzeyde m eslekî eğitim yapacağı belirlenmemiştir.
27. İşletmelerde meslek eğitiminin etkinliği sürekli ölçülüp
sonuçlarına göre düzenleme yapılamamaktadır.
28. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi konusunda; yönetici,
koordinatör öğretmen, öğrenci ve işletme sorumluları yeteri kadar
aydınlatılm am aktadır.
29. Çıraklık eğitiminin meslek standartlarına uygun olarak
yapılm asını sağlam ak için açılan işletmeler üstü eğitim merkezleri
yeterince geliştirilem emiştir.
30. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarına öğretmen yetiştiren
fakülteler ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin, işletmelerde
meslek eğitimi görmeleri kurumsallaşmamıştır.
31. M eslekî eğitim yapacak işletmelerin seçim kriterleri etkin
şekilde uygulanam amaktadır.
32. Millî Eğitim Bakanlığının işletmelerde meslek eğitimi ko
nusundaki politikalarının ilgililer tarafından yeterince anlaşılm asın
da sorunlar vardır.
33. İl Millî Eğitim müdürlüklerinde meslekî ve teknik eğitim 
den sorumlu birimlerin yeterince geliştirilmediği gözlenmektedir.
198

34. Öze! öğretim kurumlarının meslekî ve teknik eğitim alanı
na yeterince yönelmediği gözlenmektedir.
35. İşletmelerde meslek eğitiminde tarımsal işletmeler, kap
sam dışı bırakılmıştır. Bu durum tarım meslek eğitimini olumsuz
yönde etkilemektedir.
36. Meslekî ve teknik eğitimin ülke genelinde yeterince tanıtılmadığı ve toplum tarafından tatm inkâr bir şekilde benimsenmediği gözlenm ektedir.
37. Meslekî ve teknik eğitimde aşırı kurum çeşitliliği, işleyişi
olumsuz yönde etkilemektedir.
38. İşletmelerde meslek eğitiminin değişen koşullara hızlı
uyumunun sağlanması yönünde okul yönetimleri yeterli inisiyatif
kullanam am aktadır.
39. M eslekî eğitim yapan kurum ve kuruluşlar arasında koor
dinasyon yeterince sağlanamam aktadır.
40. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların
işe yerleştirilm esinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar arasında yeterli
eşgüdüm kurulam am ıştır.

ÖNERİLER:
1. Engelliler, engelli gençler işletmelerde eğitimleri süresin
ce özel olarak izlenmeli ve denetimleri yapılmalı ve bu süreçte iş
letmeler, engelliler konusunda aydınlatılmalı; engellilere yönelik
yanlış tutumların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.
2. Öğrencilere ilgi, istidat ve kabiliyetleriyle iş hayatının ihti
yaçları doğrultusunda çeşitli programlara yönlendirecek rehberlik
hizmetleri sunulmalıdır.
3. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarıyla işletmelerde görev
yapan öğretmen ve usta öğreticilerin m esiekî yeterlilikleri, engelli
ler de dikkate alınarak, meslekî eğitim verecek şekilde geliştirilm e
lidir.
4. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin
beceri sınavlarında görev alan sektör temsilcilerine yaptıkları gö
revle uyumlu ücret ödenmelidir.
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5. Koordinatör öğretmenlerin etkinliklerinin artırılması için
kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı geliştirilmeli ve uygulanm a
lıdır.
6. İşletmelerde meslek eğitimiyle görevli koordinatör öğret
menlerin görev motivasyonlarını yükseltecek teşvik tedbirleri alın
malıdır.
7. İşletmelerde meslekî ve teknik eğitim yaptıracak yeterli
sayı ve nitelikte personel görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
8. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi
için, uzaktan öğretim yöntemleri de dahil, yeni öğretim teknolojile
rinden yararlanılm alıdır.
9. İşletmelerde meslek eğitiminin daha etkili olabilmesi için
yeterli sayı ve nitelikte öğretim matervali geliştirilmelidir.
10. M eslekî eğitim kurumlarının donanımları, donatım stan
dartları, özellikle bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak, günü
müzün değişen koşullarına göre tespit edilmelidir.
11. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların,
yetiştirildikleri alanlarda işe yerleştirm ek ve işteki performanslarını
değerlendirm ek için m eslekî ve teknik eğitim kurumlarında işe
yerleştirm e ve izleme birimi oluşturulmalıdır.
12. M eslekî eğitim programları, iş analizlerine dayalı m odüler
yaklaşım la geliştirilmelidir.
13. M eslekî eğitim programları, engellilerin de yararlanacağı
şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
14. M eslekî ve teknik eğitimde verimliliğin, etkinliğin yüksel
tilmesi için kapsamlı bir şekilde ölçme ve değerlendirme sistemi
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
15. Örgün m eslekî ve teknik eğitimde, öğrencilerin meslek
alanında işe girebilmeleri için gerekli temel meslekî yeterlilikler
kazandırılm alıdır. Eğitim programları bu doğrultuda geliştirilmelidir.
16. İşletmelerde meslek eğitiminde meslekî bilgi ve beceri
kazandırm ayla birlikte, takım halinde çalışma, kendini işe alıştır
ma, insan ilişkileri, sosyal, ekonom ik haklar ve ödevler ile kendini
tanıtma becerisi kazandırılmalıdır.
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17. iş hayatındaki gelişmeler, yararlı ve gerekli görüldüğü öl
çüde eğitim programlarına yansıtılmalıdır.
18. iş hayatının insan gücü talebi nitelik ve nicelik yönünden
analiz edilirken, bilgi çağının gerekleri de göz önünde bulundurul
malıdır.
19. M eslekî eğitim programları tasarlanırken, yerel özellikler
dikkate alınmalı ve yerel birimlere inisiyatif verilmelidir.
20. Çıraklık ve m eslekî eğitim dönemini geçirmiş insan gücü
ne, işe giriş için gerekli m eslekî yaygın eğitim hizmetleri sunulm a
lıdır. Ayrıca, çalışan iş gücünün işteki değişikliklere uyumunu ve
verimini artırıcı m eslekî eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
21. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin eğitim ek
siklikleri belirlenerek, telâfi edici eğitim programları özenle uygu
lanmalıdır.
22. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarıyla işletmelerin fizikî
yapıları, donanım ları ve eğitim program ları, engellilerin ihtiyaçla
rıyla uyumlu hâle getirilm elidir.
23. Örgün ve yaygın m eslekî ve teknik eğitimin her düzeyin
de verim lilik öğretim ine özen gösterilm elidir.
24. M eslekî eğitime, sivil toplum örgütleri ile sendikaların ka
tılımını sağlayacak özendirici tedbirler alınmalıdır.
25. İşletmeler, engellilere m eslekî eğitim yaptırma yönünde
teşvik edilmelidir.
26. Türk M eslekler Sözlüğü, günüm üz emek piyasasına göre
yeniden düzenlenm elidir.
27. Millî Eğitim Bakanlığının, işletm elerde meslek eğitimi ve
istihdama ilişkin teşvik politikaları, ilgili taraflarca açık bir şekilde
tespit edilmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Meslekî ve tek
nik eğitim görmüş öğrencilerin istihdamına yönelik olarök özel is
tihdam bürolarının açılması teşvik edilmelidir.
28. Kayıt dışı çırak çalıştıran işletm elerin kayıt altına alınm a
sını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
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29. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere 3308 sayılı
Kanunun öngördüğü ücret mutlaka ödenmelidir.
30. İnşaat ve kara taşımacılığı sektörlerinde çalışan insan
gücünün m eslekî nitelikleri, görevin gereklerine göre geliştirilm eli
dir. Bu sektörlerde uluslar arası standartlar da dikkate alınarak
m eslek standartları belirlenmeli, meslek eğitimleri bu standartlara
uygun olarak yapılmalı, ölçülmeli ve belgelendirilmelidir.
31. Öğrencilerin meslekî yeterliliklerini ölçecek ve bunu bel
gelendirecek bir ulusal sistem geliştirilmelidir.
32. Meslek tanımları ve standartları geliştirilirken, uluslar ara
sı standartlara uyuma özen gösterilmelidir.
33. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğini yükseltici tedbir
ler, okul-sanayi iş birliğiyle belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
34. İşletmelerdeki meslek eğitiminin etkinliği sürekli ölçülüp
değerlendirilm eli ve ulaşılan sonuçlara göre gerekli tedbirler alın
malıdır.
35. İş hayatındaki geçerli mesleklerin güncel tanımları ve sı
nıflandırılması yapılarak standartlar belirlenmeli, hangi eğitim kurumlarının hangi düzeyde m eslekî eğitim programlarını uygulaya
cağı tespit edilmelidir.
36. Bağımsız iş yeri açmada ustalık sertifikasına sahip olu
nup olunmadığı takip edilmelidir. İş yeri açma belgeleri tek m er
kezden verilmelidir.
37. Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Fonunun amacına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir.
38. Çıraklık ve m eslekî eğitim kurullarının etkin bir şekilde
çalıştırılması sağlanmalıdır.
39. İşletmelerin kendi çıraklık eğitim merkezlerini ve eğitim
birimlerini kurmaları teşvik edilmelidir.
40. İş hayatının ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesinde,
okulda yapılan meslekî eğitim, işletmelerde yapılan beceri eğitimi
ve çıraklık eğitimi geliştirilerek korunmalıdır.
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41. Çıraklık eğitiminin meslek standartlarına uygun bir şekil
de yapılm asını sağlamak için, kurum ve kuruluşlarca açılacak olan
İşletm eler Üstü Eğitim Merkezlerine devlet desteği sürdürülmelidir.
Meslek kuruluşlarının ve 625 sayılı Kanun kapsamındaki özel öğ
retim kurum larının da işletmeler üstü eğitim merkezleri açmalarına
imkân sağlanmalıdır.
42. Organize sanayi bölgeleri projelendirilirken, çalışanların
m eslekî eğitim ihtiyacı da projeye dahil edilmeli ve uygulama bu
projeye göre yapılmalıdır.
43. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanacak
acil kalkınma projelerinde meslekî ve teknik eğitime özel bir önem
verilmelidir.
44. M eslekî ve teknik eğitim okullarındaki döner sermaye iş
letmeleri, öğrencilere üretim içerisinde gerçek iş tecrübesi kazan
dıracak şekilde geliştirilmelidir.
45. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarına öğretmen yetiştiren
fakülteler ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin işletmelerde
meslek eğitimi görmeleri kurumsallaştırılmalı ve bu kurumlar 3308
sayılı Kanun kapsamına alınmalıdır.
46. il Millî Eğitim müdürlüklerinde, m eslekî ve teknik eğitim 
den sorumlu, münhasıran bir m üdür yardımcısı bulundurulmalı ve
bu doğrultudaki faaliyetlerin yürütülmesi için birimler oluşturulm alı
dır.
47. Özel sektörün m eslekî ve teknik eğitim okulları açması
özendirilm elidir.
48. Toplu iş sözleşm elerinde işletmelerin meslek eğitimi
yapm alarına ve meslekî eğitim kurumlan mezunlarının istihdamına
ilişkin özel hüküm ler konulmasına özen gösterilmelidir. KOBİ’ler de
bu doğrultuda teşvik edilmelidir.
49. İşletmelerde meslek eğitimi kapsamına tarım meslek li
seleri de alınmalıdır.
50. Meslekî ve teknik eğitimde aşırı kurum çeşitliliğinden ka
çınılmalıdır. Bu çeşitlilikler, eğitim programlarıyla karşılanmalıdır.
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51. Okul yönetimleri, işletmelerde meslek eğitiminin gelişen
koşullara uyumunu sağlayabilm ek için yerel katkılarla güçlendirilmelidir.
52. İllerde m eslekî ve teknik eğitim kurumlan arasında iş bir
liğini ve uyumu sağlamak amacıyla il M eslekî Eğitim Koordinasyon
Kurulu kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
53. M eslekî ve teknik eğitim kurumlan ile meslek yüksek
okulları ve m eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görev yapan
atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrenciler iş kazalarına
karşı sigorta ettirilmeli ve sigorta primleri devletçe karşılanmalıdır.
54. 3308 sayılı Çıraklık ve M eslekî Eğitim Kanunu ve diğer
m evzuatta, işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam konuları, deği
şen ve gelişen şartlara göre yeniden düzenlenmelidir.

SONUÇLAR:
1. M eslekî ve teknik eğitim sistemi, iş hayatının ihtiyacı olan
becerili ve teknik insan gücünü nitelik ve nicelik yönünden karşıla
yacak şekilde düzenlenm elidir, iş hayatındaki meslekler, uluslar
arası standartlar da dikkate alınarak tanımlanmalı, analiz edilmeli
ve m eslek standartları geliştirilmelidir. Meslekî ve teknik eğitim
programları, bu standartlar doğrultusunda geliştirilmelidir.
2. Yapılan meslekî ve teknik eğitimin, meslek standartlarına
uygunluğu ölçülmeli ve belgelendirilmelidir. Bu amaca yönelik bir
kurum oluşturulmalıdır.
3. M eslekî ve teknik eğitimin yapıldığı eğitim ortamı, iş or
tam ına uygun olmalıdır. Bu amaçla, meslekî ve teknik eğitim kurum larındaki döner sermaye işletmeleri, öğrencilere gerçek iş tec
rübesi kazandıracak doğrultuda geliştirilmelidir.
4. Ö ğrencilere iş tecrübesi kazandırm ak ve iş hayatını ta 
nıtmak İçin, işletm elerde meslek eğitimi uygulaması geliştirilerek
sürdürülm elidir, işletm elerde meslek eğitiminin niteliğini yükselt
meye yönelik olarak, bu raporda belirtilen tedbirler özenle uygu
lanmalıdır.
5. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarında teorik ve uygula
malı dersleri okutacak öğretm enler ile koordinatör öğretmenlerin
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niteliklerini yükseltici kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı ha
zırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin m eclekî
m otivasyonlarını artırıcı teşvik tedbirleri alınmalıdır.
6. İş hayatının ihtiyacı olan becerili ve teknik insan gücünün
yetiştirilm esinde orta öğretim seviyesindeki meslekî ve teknik
okullar, çıraklık eğitim merkezleri ve meslekî yaygın eğitim ku
rum lan ve programları, değişen ve gelişen şartlara uygun olarak
geliştirilerek sürdürülm elidir.
7. Örgün ve yaygın m eslekî ve teknik eğitim kurumlan ara
sında koordinasyon, ulusal ve yerel düzeyde sağlanmalıdır.
8. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların
yetiştirildikleri mesleklerde işe yerleştirilmeleri ve işteki başarılarını
izleyecek bir yerleştirm e ve izleme birimi kurulmalıdır.
9. İş hayatının ihtiyacı olan becerili ve teknik insan gücünü,
her düzeyde yetiştirm ede okul ve sanayi iş birliği sağlanmalıdır. Bu
amaçla, som ut iş birliği yö nte m le " geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
10.
Engellilerin özelliklerine uygun m eslekî ve teknik eğitim
görebilm eleri için; okullarda, eğitim programlarında, öğretim ma
teryallerinde, öğretm en davranışlarında bu amaca aykırı düşen her
türlü güçlüğü giderici tedbirler alınmalıdır.
Sayın Bakanım, sayın şûra üyeleri; saygıyla arz ederim.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
“Okul ve işletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam ” konulu
raporu hazırlayan komisyon üyelerine ve başta Başkan Prof.Dr.
Sayın ilhan SEZGİN’e çok teşekkür ediyoruz.
Burada da 15 dakikalık bir ara verm em iz söz konusu; an
cak, sabah ki uygulamalarımızda olduğu gibi, ara verm eyip çalış
malara devam etmeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, rapor üzerinde söz almak isteyen arkadaşların isim
lerini alıyoruz.
Sayın üyeler, 12 arkadaşımız söz istedi.
Bir kısım arkadaşımız, Cuma günü öğleden sonra bölgeleri
ne, illerine dönm ek arzusunda olduklarını, bu nedenle 3 Numaralı
Kom isyonum uzun çalışmalarını bugüne alabilm em izin mümkün
olup olmadığını sordular.
Şimdi söz isteyen arkadaşlarımızın azlığını göz önüne ala
rak bu konuyu oylarınıza sunacağım. O nedenle çalışmalarımız
süresi içinde 3. mümkünse 4. raporu da görüşm eyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Ali UÇAR, buyurun efendim.

Ali imdat UÇAR (Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Ku
rulu Üyesi) Efendim, konuşmama saygılar sunarak başlıyorum ve
iki somut öneri sunm ak istiyorum.
Ben, Türkiye Otelciler Birliği adına komisyon çalışmalarına
katıldım. Bunlardan birincisi, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında söm estr ve yaz tatili bitiş ve başlangıç tarihlerinin bölgelere
göre; iklim, insan kaynakları ve turizm hareketleri dikkate alınarak
farklı zam anlara yayılmasıdır ki, bu Avrupa ülkelerinin çoğunda
uygulanan bir sistemdir. Bu şekilde m eslekî ve teknik eğitim açı
sından baktığımızda hem stajlara kolaylık getirecektir, hem de bi
zim 10 m ilyar dolar gibi bir turizm gelirimiz söz konusu; ama, ül
kemizden çok sayıda da yurt dışına giden kendi potansiyelimiz
var. En azından 5 milyar dolar gibi bir çıktı söz konusu. Örneğin,
söm estr tatillerinde Uludağ’da normalde yer bulunamıyor, trafik
çok sıkışık oluyor. Gene, Güneyde, Ege’de, tatil yörelerinde Türk
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halkının da bu olanaktan yararlanmasını sağlayabiliriz diye düşü
nüyorum.
İkincisi, turizm, artık dünyada konaklama sektörü olarak al
gılanıyor, söyleniyor. O nedenle turizm işletmelerinin de KOBİ
kapsamına alınması şeklinde bir teklifim iz var ki bu, bundan önceki
hükümetin programında da vardı.
Ayrıca, bu 3308 sayılı Yasanın eksiklerini de tam am lam ış
olacak, bu sıkıntıları da giderm iş olacak diye düşünüyorum.
Bu iki önerimin yanında, belirtmek istediğim birkaç nokta
daha var. Bunlardan birisi, sektörün yeterince kendisini anlatam a
dığı veya katılmadığı şeklinde söyleyebilirim. Daha çok eğitim ciler
konuştular, onlar çözüm ler bulmaya çalıştılar. Oysa, m eslekî ve
teknik eğitimin sorunları, sektörden kaynaklanan sorunları daha
geniş boyutta, daha farklı bir şekilde dile getirilebilirdi.
Bundan başka, m eslekî ve teknik eğitimin, hatta genel eği
timin sorununun çözülebilmesi, alınacak kararlardan öte, uygula
malara bağlı olarak belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü,
biz ulus olarak mevzuata bağlı kalıyoruz ve o kısır döngüyü kıra
m ıyoruz sanki. Geçenlerde bir hocamız şöyle bir fıkra anlattı: Bir
Alman, bir İngiliz, bir Fransız bir de Türk ölm üşler ve onlara daha
önceden bildirilmiş “yanınıza önemli bir şeyler alın" diye. Alman
bira almış, İngiliz viski almış, Fransız şarap almış, Türk ise bir nü
fus cüzdanı sureti, bir ikametgâh, 6 tane de resim almış. Şimdi,
eğitim deki zihniyeti, eğitimdeki anlayışı bu anlayıştan, bu konum 
dan kurtarm ak belki de çok şeyi halletmek anlamına gelebilir diye
düşünüyorum . Mevzuata bağlı kalarak, kurallara takılı kalarak, ne
yaparsak yapalım işin üstesinden gelm em iz çok zor diye düşünü
yorum. Dün 2 Numaralı Komisyonda İstanbul Millî Eğitim M üdürü
nün anlattıklarını dinledik. Mevzuata rağmen yapmış olduğu,
m eslekî ve teknik eğitimle ilgili açmış olduğu okulları saydı, söyle
di.
Bu arada hemen şunu da belirtmekte yarar var: Millî Eğitim
Bakanlığının anlayışını taşra teşkilâtının önünde görmekten de
kıvanç duyuyorum. Bu, aslında ters olurdu, genelde öyle bir kanı
mız vardı. Bu da çok sevindirici bir tespit diye düşünüyorum.
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Bizim eğitim sistem im iz balığı pişirmeyi öğreten bir sistem
yerine, balığı tutmayı öğreten bir sistemin gelmesi şeklinde özetle
nebilir belki. Aslında hocalarımızın işi de çok zordur. Şeker yem e
yen birine şekerin tadını anlatma uğraşısını sürdürüyorlar. Bu an
layış, bu bağlam içerisinde, önce gençlerimizde, öğrencilerim izde
çabuk karar verebilme, çabuk hareket edebilme, inisiyatif kullana
bilme yetilerini geliştirm ek tek koşuldur belki diye düşünüyoruz.
Çünkü, kararları, yasaları çıkardığınız anda bile, o kural eskimiş
oluyor. Kuralları, yasaları, mevzuatı kendimiz düzeltmek, kendimiz
uygulamak, kendimiz bilmek durumunda olmamız, sanırım eğitim
sorunlarımızı çözmemizde en önemli etken olacaktır diye düşünü
yorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakam Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Ali İmdat UÇAR’a teşekkür ediyorum.
Sayın Ali YILMAZ, buyurun.

Ali YILMAZ (Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başka
nı) Sayın Divan, sayın üyeler, 16. Millî Eğitim Şûrası’nın m em leke
tim ize hayırlı olmasını dilerken hepinize saygılarımı sunuyorum.
Benim söyleyeceklerim iki kelimeden ibarettir. İki yıllık çı
raklık eğitimi gören öğrencilerim izin sigortaları söz konusudur. Bu
sigorta olayının sadece sağlık sigortası şeklinde değil, emekliliğe
de esas alınması konusunu teklif ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakam Metin BOSTANCIOĞLU)

Teşekkür ederim Sayın YILMAZ.
Sayın ONUR, buyuıun ötendim.

Turhan ONUR (Türkiye işveren Sendikaları Konfederas
yonu Temsilcisi - MESS Eğitim Vakfı) Sayın Divan ve sayın ka
tılım cılar; birkaç önemli noktaya dokunacağım.
48 yıllık iş hayatımın 21 yılı kamu İktisadî teşekküllerinde
geçti. Diğer kısmı özel sektörde geçti ve özel sektörün de bugün
için pek tasvip etmeyeceği görüşler serdedeceğim. Biz özel sek
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törde tesisimizi büyütm ek için çalışırız. Bundan on sene evveline
kadar bir ürünü yapm ak için gayret gösterirdik, şimdi ürünü satmak
için gayret gösteriyoruz. Türkiye'de hele liberal ekonomiye geçiş
ten sonra en önemli m eşgalemiz müşteri istekleri, pazardan daha
geniş bir pay kapm ak ve büyümektir. Yani, ilk hedefimiz müşterimizdir.
İkincisi, kalite ve maliyettir. Kalitede insan gücü çok önem li
dir; ama, maliyette girdiler de önemlidir. Girdilerden bir tanesi ve
en önemlisi de insan gücüdür. Çalışan arkadaşlarımızdır. Bunların
en iyi şekilde hizmet vermeleri için, bu yalnız mal üretmek değil,
uyum içerisinde çalışıp katkıda bulunmaktır. Bu ortamdan Millî
Eğitim Bakanlığım ızın alışılagelm iş ... farklı olarak, onun da bir
özel sektör gibi, onun da ürününün müşterisiyle çok sıkı tem as
halinde olması ve müşterisini zamanında zorlaması, ama öncelikle
onunla iş birliğinde bulunması gereklidir inancındayım.
Bu konuda gerekirse, hukukî zorunluluk olan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Kanununda, “Odaların Gelirleri” kısmında bazı
değişiklikler yaparak, onların gelirlerini artırarak bunun eğitime
yönlendirilm esini sağlamak gerekir.
ikinci bir konu, odaların, Türkiye Esnaf Konfederasyonunun,
işçi ve işveren sendikalarının maddî katkılarının yanında, onların
hizm et katkılarının temin edilmesi ve onlara söz hakkı, görev ve
yetki verilmesi. Yani, bu kuruluşlardan meydana gelen bir konseyin
bu konuda her türlü aklıvıtede bulunması gereklidir; ama, bu gibi
konseylere
herkes
alınırsa,
dem okratik görüş
açısından,
o zaman sonuca varamayız. Bu konseylerin çok geniş tutulm adan,
çalışmaların daha yararlı olacağı inancındayım. Nasıl ki, bugün
burada 600’e yakın delegenin belki 500’ü, belki 550’si Millî Eğitim
Bakanlığı ve üniversite mensuplarıdır. M üşterilerden burada bulu
nanlar azdır; burada kabahat müşterilerde de vardır. Ben, kendi
mizi kritik ediyorum, Odalar Birliğinden, TİS K ’ten, sorumlu kişilerin
ve diğer kuruluşlardan yeteri kadar burada bulunmadığından şikâ
yetçiyim.
Bir başka konum, ikili eğitime başladık; bunun bir parmağı,
bir bölümü, işletmelerdeki eğitimdir. Bu eğitimi yapacak olan kişiler
de işletm elerdeki öğretici ustalardır. M aalesef bu konuda gerekli
çalışma her iki tarafça da yapılmadığı için bugün iş yerlerinde staj
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yapan gençlerimiz istenilen verim lilikte olamıyorlar, istenilen şeyi
öğrenemiyorlar. Bu konuda da yine üretici olan Millî Eğitim Bakan
lığının işletmede baskı kurarak, onları ikna ederek, onlarla uğraşa
rak bu eğitici ustaların hem eğitilmesi hem de çoğaltılması zorun
ludur. Biraz evvel bir arkadaşım ız koordinatör olarak da bundan
bahsetti, onlar da buna dahildir, koordinatör öğretmenler.
Ben bir konu üzerinde daha duracağım. 1946 yılında İstan
bul Teknik Üniversitesinde imtihana girmek için hazırlandım ve
baktık ki son günlerde kazanmışım. Nasıl oldu? İkinci sene bütün
liselerde 6 alan öğrenci 9 aldı ve Teknik Üniversite kimi alacağını
şaşırdı, üçüncü sene kaldırdılar. Demek ki, imtihan bir arz-talep,
bir imkân meselesidir. Benim inancıma göre, genç nüfusun çok
fazla olduğu Türkiye’mizde daha 10 yıl üniversite ve yüksek okulla
ra girişte imtihan bir zorunluluktur. Bu hususta alınan karar da her
halde ileride veya kısa bir süre sonra uygulanam ayacak bir karar
dır. Ama, bu bazı makamları zor duruma sokacaktır. Buna da işa
ret edip geçiyorum. Ve işaret etmiş olduğum bu eğitici öğretmenler
üzerinde tekrar duruyorum ve de iş âlemi ile okulların çok sıkı bir
tem asta olmaları gerekir diyorum. Millî Eğitim Bakanlığının onlar
üzerinde baskı kurarak bu iş birliğinin sağlanmasını teklif ediyo
rum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Teşekkür ediyorum efendim.
Buyurun Sayın YAZMAN.

Dr.irfan YAZMAN (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe
derasyonu Başdanışmanı) Sayın Bakan, sayın üyeler; efendim,
2 Numaralı Komisyonun raporunda eğitim programına ve onunla
bağlantılı olarak meslek standartlarına önemli ölçüde yer verilmiş,
kendilerine teşekkür ederim. Ben bunun için söz almış bulunuyo
rum ve çok somut bir konu üzerinde, acil bir ihtiyacı ifade ettiği için
durm ak zorundayım. O da şu: Biliyorsunuz, 3308 sayılı Çıraklık ve
Meslek Eğitimi Kanunu çıktıktan 5 yıl sonra, 1991 yılında 507 sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununda önemli bir değişiklik yapıldı.
3308 sayılı Yasa’nın hükümlerini tamam layıcı nitelikte bazı hü
kümler eklendi bu yasaya; meslek eğitimiyle ilgili hükümler. Bun
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lardan bir tanesi, iş yerlerinin, denetlenmesiyle ilgilidir. Ne bakım 
dan? Meslek eğitiminin yapılabilirliği açısından denetlenmesine
ilişkin. Bu konuda 4 tane yönetm elik çıktı. Bir tanesi, iş yerlerinin
m eslekî eğitime elverişliliğinin denetlenmesi idi ve bu teşkilâtlandı
rıldı. İş yeri denetlem e ve danışm anlık grupları ihdas edildi 1992
yılında.
Sabahki konuşmam da ben size bir kitaptan söz etmiştim.
Bu, kısa adı İDDG olan grupların önce kendilerinin eğitilmesiyle
ilgili olarak. Biz bu eğitime de geçen yıl başladık. Şimdi, ben bir
tanıtım da bulunm ak istemiyorum; başında da belirttim, bir ihtiyaç
tan söz etm ek için söz almış bulunuyorum, o da şu: İş yeri denet
leme danışm anlık grupları, esnaf-sanatkâr örgütünden oluşan,
m eslekî ehliyet sahibi üyelerden ve çıraklık eğitim merkezlerinin
alan uzmanı öğretm enlerden oluşan karma heyetler. Bunlar, ka
nun ve yönetm eliğe dayanarak iş yerlerinin denetlenmesiyle yü
kümlüler. Bu bakım dan iş yerleri üç sınıfa ayrılır. Çıraklık eğitim ine
elverişli olanlar, olmayanlar, şartlı elverişli olanlar. Nedir bu? De
mek ki bundan sonra bazı iş yerleri çırak istihdam edem eyecek ve
eğitem eyecek. Eğer bu denetlem e grupları gidip de onların altyapı
imkânlarını, donanımını ve eğitici personelini yetersiz bulurlar ise.
Bu yasal bir durum ve uygulanıyor.
Bazı iş yerleri bu işe, yani meslek eğitimine elverişli buluna
cak, bunlar belgelendirilecek. Daha bazıları da şartlı elverişli bulu
nacak. Yani, telâfi edilebilir türden eksiklikleri olanlar. Bunlara da
danışm anlık hizmeti verilecek, bu eksikliklerin; nerede, nasıl, ne
zaman giderileceği belirtilecek ve bu iş yerleri de sonunda tam ehil
hâle gelecekler. Yani; çırak, kalfa, usta eğitme ve istihdamına el
verişli iş yerleri. Burada takdir buyurursunuz, Türkiye genelinde ve
bütün mesleklerde uygulanabilir objektif kriterlere ihtiyacımız var.
Nedir bunlar? İş yerine gidildi, bu iş yerinde şunun olması, bunun
olmaması gerekiyor. Eğitici personelde meslekî bakımdan, kişisel
bakım dan şu nitelikler olmalı, bunlar olmamalı. Bunlar hepsi yö
netm elik ve yönergelerde tek tek belirtilmiş. Bizim ihtiyacımız ne;
şimdi sorunu tekrar önünüze koyayım. Kriterlerde bize yardımcı
olacak şey, önce iş yerinin kendi donanımı. Peki, belli bir mesleğin
icrası ve eğitilmesi için, acaba o iş yerinde hangi donanımın bu
lunması lâzım. Bunu nereye bakıp anlayacağız?.. Her giden dene
tim üyesi kendi kafasından mı müdahâle edecek? Hayır. Bunlar
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için elimizde objektif veriler olarak eğitim programları var veya ol
malı. Veya ikinci kaynak meslek standartları, ondan da ilk sayfa
sında -bilenleriniz bilir- donanım listeleri yer almıştır. Biz şimdi dö
nüp bakıyoruz; Türkiye'nin bugün 80 ilinde 89 meslek çıraklık eği
timi kapsamına alınmış. Ama, 89 tane programa bakarsanız iç ka
rartıcı bir manzara. Niye? Bunlar 1977’den sonra çok daha kap
samlı ve kaliteli üretilirken, giderek bir içerik ve kalite düşüşüne
tanık oluyoruz. O hâlde biz, düşünün bir meslek kuruluşu olarak,
koca bir teşkilât olarak-esnaf-sanatkâr teşkilâtı- kendi göbeğimizi
kesmişiz, kanunlar değişikliğe uğramış, yönetm elikler çıkmış, fi
nansmanını sağlamış, denetlem eye gidiyoruz. Millî Eğitim bize
“Buyurun program lar” diyemiyor.
Ben sözlerimi şununla bitirmek istiyorum: Bugün nasıl
meslek standartları üçlü bir yapı içerisinde; yani, devlet-işverenişçi kuruluşlarının katılımıyla yapılıyorsa, gerçek ihtiyaçlar esas
alınarak, eğitim programlarıyla mutlaka bir köprü ve bağlantı ku
rulmalı. Çünkü, bu işin başı bir eğitim, öbürü istihdam ayağı ve
acilen çıraklık eğitimi programları. Öncelikle, 89 tanesi, gene lütfen
bu üçlü yapı içerisinde Millî Eğitimin tekelinde değil, üretilmeli ve
acilen üretilmeli ki bu denetim işi işleyebilsin. Ondan sonra alnımızın akıyla diyebilelim ki, “Bakın, küçük işletmelerde çocuk çırak
sömürüsü yapılmıyor, bunlar ciddî bir meslek eğitimi alıyor” Çünkü,
bu işin bir boyutuyla istihdam boyutu, bahsettiğim denetim sadece
eğitim açısından yapılmıyor, aynı zamanda iş hukuku açısından da
getiriliyor; çocuk istismarını önlem ek için.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın YA ZM AN ’a teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın TARCAN.

Nurseli TARCAN (Türkiye İşveren Sendikaları Konfede
rasyonu Hukuk Müşaviri) - Sayın Başkan, sayın üyeler; biraz
evvelki bir ufak yanlışlığı da düzeltmek istiyorum. Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu, burada Yönetim Kurulundan aldığı
yetkiye dayanarak çeşitli üyelerle temsil edilmektedir.
Sayın üyeler, uzun yıllardır rekabet ettiğimiz gelişmiş ülkele
rin, daha 1950’li yıllardan bu yana yapmaya başladığı 21. yüzyılın
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aradığı niteliklere sahip insan gücünü oluşturma çalışmalarını biz
m aalesef 1999 yılında araştırmaya başladık. Ama, ben yine de bu
şûrada alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilerek, bu eği
tim deki gecikm em izi kapatacağım ıza inanıyorum. Şûra kararlarının
kitaplar arasında kalmamasını, bir an önce hayata geçirilmesini
diliyorum.

2
Numaralı Komisyon raporunda yer alan önerilere, konfe
derasyonum uzun bazı ilâve görüşleri var. izninizle bunları burada
dile getirm ek istiyorum.
Her şeyden önce sistemin adı “Okul ve işletm elerde Meslek
Eğitimi." Dolayısıyla, işletmeleri sistemin dışında tutmamız, onları
arka plâna itmemiz mümkün değil. Ağırlığı işletm elere vermek,
onların bu sistem içinde katkısını, desteğini ve gücünü alm ak zo
rundayız. Bunu yaparken, özellikle iş yerlerinin, özel sektör iş yer
lerinin üretim e dayalı yerler olduklarını lütfen göz ardı etmeyelim,
iş yerlerinin asıl amacı üretim yapmak. Üretim yaparken, ileride bu
üretim lere katkıda bulunacak olan kişileri de eğitmek, onlara iste
dikleri niteliklere sahip kişiler olabilm elerini sağlamak.
Bu çalışmaları yürütürken, öncelikle yapılması gereken, ül
kemizde bir iş gücü plânlam asının çıkarılması. Ülkemizde 70 küsur
dalda m eslek lisesi mevcut; ama, acaba sanayinin ihtiyacı hangi
nitelikte insana yönelik. Önce bunun tespitini yapalım ve lütfen
eğitim lerim izi, kurumlarımızı, eğitim programlarım ızı ve hazırlam a
ya başladığım ız meslek standartlarındaki önceliği de talep edilen
iş gücüne verelim . Eğitilen kişilerin eğer istihdamını istiyorsak, ne
nitelikte elem ana ihtiyaç var? Bu sorunun cevabını iyi bilmek zo
rundayız. Aksi takdirde, gerekli eğitimi almış; ama, istihdam olana
ğı bulam am ış yeni işsizler ordusu yaratm aktan öteye geçem ezsi
niz.
İş gücü piyasası araştırmalarını takiben, özel sektörün bir
işe koşullandırılabilm esi, sahiplendirilebilm esi için, her şeyden ön
ce onu teşvik etm em iz gerektiğini de lütfen göz ardı etmeyelim. Bu
teşvikte parasal teşvikten bahsetmiyorum, istihdam program larıy
la, teşebbüsü desteklem e programlarıyla, dezavantajlarının istih
damını desteklem e programlarıyla ve istihdamın önünde engel
teşkil eden bazı yasal yüküm lülükleri ortadan kaldırmakla da özel
sektör iş yerlerinin m eslekî eğitim ve istihdam konusunda teşvik
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edileceğine inanıyorum. Bu teşvikler sırasında, maalesef ülkem iz
deki en büyük eksiklik olan çalışma mevzuatının katılığını da lütfen
göz ardı etmeyelim. Artık gelişmiş Batı ülkelerinde istihdamı ko
laylaştırmanın, istihdamın önündeki engelleri kaldırmanın yegâne
yolu, çalışma mevzuatının esnekleştirilm esi. Esnek hükümler, da
ha fazla kişinin istihdamına yol açacaktır.
Bunun ötesinde, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik
olarak, ülkemizde, ne yazık ki araştırma geliştirme faaliyetlerine
gayri sâfi millî hâsıladan ayrılan oran çok düşüktür. Bunun artırıl
masında büyük fayda görüyorum.
Yine, istihdama yönelik olarak, bugüne kadar Millî Eğitim
Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasındaki kopukluğun giderilm e
sine; bu arada Çalışma Bakanlığının, Batı örneklerinde olduğu
üzere, bir istihdam Bakanlığına dönüştürülm esini teklif ediyorum.
Yine, bir diğer öneri olarak; çıraklık eğitimi yoluyla iş gücü
piyasasına kalifiye eleman yetiştiren işverenlere, biraz evvel de
bahsettiğim, gerekli desteklerin sağlanm asını öneriyorum.
Bunun yanı sıra, meslek eğitiminin uygulanmasında, karar
larda, değerlenm ede iş hayatı ve m eslek kuruluşlarının sistemli ve
etkin bir şekilde yer alm asının gerekliliğinin de altını çizmek istiyo
rum. Çünkü, bu eğitim ikili, sadece okullarda değil, ağırlıklı olarak
iş yerlerinde yapılan bir eğitim.
İşletmeler Üstü Eğitim Merkezlerini, meslek kuruluşlarını,
gönüllü kuruluşlar ve 625 sayılı Yasaya göre kurulan özel eğitim
kurumlarının da açılmasına imkân tanınm asını talep ediyorum.
Yine, işletm eler Üstü Eğitim Merkezlerinde, iş hayatının
noksanlarını giderm ek amacıyla yapılan pratik eğitim programları,
Bakanlığın hazırladığı çerçeve eğitim programları da dikkate alına
rak, özel meslekî eğitim kurumlarınca da hayata geçirilebilmesini
öneriyoruz.
Yine, işletmelerde ve işletm eler üstü eğitim
usta ve usta öğreticilerin niteliklerinin yükseltilm esi
Eğitim Bakanlığının, meslek kuruluşları, gönüllü
m eslekî eğitim veren özel öğretim kurumlan ile iş
eğitim programlarını hazırlamalarını öneriyoruz.
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merkezlerinde
amacıyla Millî
kuruluşlar ve
birliği yaparak

Bu önerilerimizi lütfen göz ardı etmeyin ve komisyon rapo
runda olduğu şekilde değerlendirileceğine inanıyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın T A R C A N ’a teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın KOKSAL.

Mustafa KOKSAL (Mucitler Derneği Başkanı) Sayın Ba
kanımız, Sayın Divan, değerli üyeler; raporu okudum geldim ve
dikkatlice izledim. Bir hayli hedefler belirlenm iş; ama, netice itiba
riyle şunu yapalım, bunu yapalım, okul açalım ve buna benzer he
defler. Önemli olan bu hedeflerin belirlenm esi değil, bu hedeflere
hangi m etot ve tekniklerle ulaşılması ve kim ler tarafından icra edilm esidir. Devletim iz bugüne kadar, sadece Millî Eğitim değil, bir
çok birim lerinde iyi niyetle yola çıktı. Ancak, her nedense ortaya bir
yabancı şirket çıkıyor ki biz bunları araştırdığım ız zaman görüyo
ruz, gelişm em iş ülkelerdeki ilgisizlik zaafını istismar ederek, belli
projeleri, Dünya Bankasından gelen paraları kendi ülkelerine çeşitli
şekillerde döndürm eye yönelik kurulmuş şirketler ve kendi ülkeleri
politikası doğrultusunda hareketleriyle sonuçta bir bakıyoruz ki,
karşım ıza yeni bir KİT çıkmış ve bu KİT’e yeni kadrolar ihdas edil
miş. Tabiî, siyasilerim iz de -bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkededoğal olarak bu kadrolara kendi yakınlarını doldurarak işe yaramaz
yeni K İT ’lerle, yeni çiftliklerle bu devlet çoğu zaman karşılaşmıştır.
Benim temennim şudur: Bu çok önem li bir şûra; çünkü, Tür
kiye dış pazarlarda tıkandı. Yani, artık okum ası, yazması olmayan
insanların üretimiyle dış pazarlarda rekabet etme şansımız yok,
eğitilm iş insana ihtiyacım ız var. Ancak, bu hedefe ulaşabilmek için,
bu işe gönül vermiş, sektörün içinde pişmiş insanlarla devletimizin
değerli bürokratları elele, yabancıların oyununa gelmeden, onların
lokom otifine bir vagon olmadan hedefine ulaşmasıdır.
Diğer önemli bir sorun da; devlet, teknik liseleri, meslek li
selerini açm ak için trilyonluk yatırım lar yapıyor doğal olarak. Fakat,
bu yatırımın karşılığında bu okullar her yıl devletten yeni yeni para
istiyor. Yani, bunun tersi olması gerekm ez mi? Bu yatırımın karşı
lığında, bu okulların devlete, her yıl bütçesine bir katkıda bulun
218

/

ması gerekm ez mi? Siz yöneticilerin elini kolunu mevzuat hazretle
riyle bağlarsanız sonuç böyle olur.
Üçüncü bir husus, devlette muazzam bir atıl makine, teçhi
zat kapasitesi var. Örneğin, TAKSAN; 20 yıl önce alınmış, ama
daha jelâtini çıkarılm amış torna-tesviye makineleri var. Yüzde 10
kapasiteyle çalışıyor. Buraları yeni eğitim kurumlan hâline getire
rek hem sanayinin hem de eğitimin hizmetine sunmak m üm kün
dür.
Saygılarımla.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Teşekkür ediyoruz.
Buyurun Sayın ANGIN.

Refet ANGIN (MEB Danışmanı) Sayın Bakanım, Sayın Di
van üyeleri, çok değerli şûra üyeleri; 16. Şûranın gerçekten ne ka
dar faydalı olduğunu, bundan sonra da olacağını gören, idrak eden
bir büyüğünüz olarak, mutluluğumu ve duygularımı ifade etmek
istiyorum.
Efendim, evvela şunu söyleyeyim: 16. Şûra; fakat, ben bir
şûradan daha bahsetmek istiyorum. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksı
nız, şûranın açılış gününde Büyük Millet Meclisi Başkanımızın bir
hatırlatması oldu. İlk şûra diyeceğimiz, İlk Muallimler Birliği. 23
Ağustos -13 Eylül arasında devam eden tarihin en kanlı savaşı
Sakarya Savaşının zannediyorum dördüncü, beşinci gününde A n
kara’da bir M uallim ler Birliği toplandı. Tabiî, teşkilât, imkânlar çok
az; ama, buna rağmen o Muallim ler Birliğinin özelliği çok önemli.
Onun için diyorum ki, o, 1. Şûra’dır.
Bugün, Cumhuriyetin ilânından itibaren 16. Şûra’nın güzel
günlerini, anlamlı çalışmalarını yaşıyoruz. Ben, özellikle 1981’den
sonraki şûraların hemen hepsine, daha evvelkilerin de bir kısmına
katılan bir büyüğünüz olarak, bugünkü 16. Şûra’nın daha değişik
bir kapsamda, daha değişik bir anlamda olduğunu yine gördüm.
Benden evvel konuşan bir arkadaşımız dedi ki; hep eğitimciler;
dışarıdan, ticaret ve sanayi kuruluşlarından az kişi var. Ben buna
“hayır” diyorum; çünkü, birçok şûraya katıldım, evet orada da eği
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tim cilerin dışında kişiler vardı, kurumlar vardı; ama, 16. Şûra’da,
bugün eski şûralara göre çok daha geniş kapsamlı bir şûranın ol
duğunu gördüm ve bundan da mutluyum. İnşallah, bundan sonraki
şûralarda çok daha güzel, daha anlamlı imkânlar sağlanabilir. Bu
şûranın bu kadar güzel olması, bu kadar anlamlı şekilde toplan
masının, her şeyden önce Millî Eğitim Bakanlığının teşkilâtına ve
özellikle Talim Terbiye Kuruluna teşekkür ediyorum.
Şimdi, salona girdiğimizden beri, karşı duvarda bir yazı gö
rüyorum. Tahmin ediyorum ki 1923’lü yıllarda Büyük A tatürk’ün
ifadeleri, diyorlar ki: “Türklerin bugünkü sanayi kuruluşlarında de
ğil, gelecek sanayi kuruluşlarında çalışacak adama ihtiyacı var” .
Bu ne dem ektir? Sanayi kuruluşlarında çalışmak için teknik yön
den, bilimsel yönden, insanlık yönünden çok daha mükemmel in
sanlara ihtiyacı var.
Gene A tatürk’ün 1930-1931 yıllarında bir ifadeleri var, derler
ki: “Türk eğitim camiasında, Türk eğitim teşkilâtının içinde, en az
teknik eğitimi, teknik öğretimi yüzde 60’lara 65'lere çıkarmak gere
kir. Ancak bunu yapabildiğim iz takdirde, günün icaplarına uyan,
teknolojik gelişm elere uyan insanları yetiştirm ek...” Evet, acaba
o zam andan itibaren başlanabilseydi, bugün meslekî ve teknik
eğitim şûrasının amacının yüzde 60-65’e çıkarmak olduğu yerine,
daha ileri gitme imkânı olabilir miydi? Demek ki, zaman zaman
yanlışlarım ız olmuş, zaman zaman eksiklerim iz olmuş.
Her birimiz Türkiye'nin 80 iline dağılacağız. Gittiğimiz yer
lerde öğretim üyelerimiz, öğretmenlerim iz, yöneticilerimiz, elimizde
broşürlerim iz var, buradan birçok doküman aldık, bunlarla biz gitti
ğim iz her kurumda, her yerde, her toplantıda şûrada yapılan ça
lışmaları, şûrada alınan kararları yayacağız. Burası devam etsin,
Millî Eğitim Bakanlığı bunu icraata sokmaya çalışsın, ama biz, ki
şiler olarak, eğitim ciler olarak ve şu şûrada bulunan kişiler olarak
lütfen, her birimiz ayrı ayrı bunun çalışmasına geçelim. İş yerleriyle
ve çeşitli kurumlarla tem aslarım ız olsun. Bulunduğum uz yerlerdeki
idarecilerim izle tem aslarım ız olsun. Çocuklarımıza, arkadaşlarım ı
za, hangi kurumda çalışıyorsak oraya mutlaka bunları empoze
etmeye çalışalım ve işleyelim.
Hatırlarsanız, Sayın Başbakanımızın çok kısa zaman önce
bir emirleri oldu, bir kampanyadan bahsettiler, dediler ki: Güney
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doğu’ya biraz daha dikkat edelim, oraya biraz daha imkân sağla
yalım. Sayın Başbakanımızın bu ifadesini, yalnız Güneydoğu de
ğil, bütün Türkiye'de biraz daha çaba gösterelim, biraz daha gayret
edelim şeklinde genişletelim. Ve hemen diyorum ki: Büyük A ta
türk’ün 1 Eylül 1922’de söylediği bir sözü var: “Ordular, ilk hedefi
niz A kdeniz’dir, ileri!” Ben de bütün meslektaşlarıma, bütün genç
lere Sayın Bakanım dahil olmak üzere, diyorum ki:” Hedefiniz ileri,”
100. yıla ve biz 100. yıla geldiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün teşkilâtlarında daha ileri gidebilmek ve 100. yılı birçok
imkânlarla teçhiz edilmiş şekilde kutlayabilmek için gayret sarf edelim. Elbirliğiyle, gönül birliğiyle!
Son olarak diyorum ki, bizim hedefimiz 100. yıl, marş marş
ileri! Hep beraber oraya gidelim ve orada Türkiye Cumhuriyetinin
dünyaya neler yaptığını, neler yapabileceğini ve Türkiye Cum huri
yetinin ilelebet devam edeceğini ispat etmeye çalışalım.
Teşekkür ediyorum; saygılarım ve sevgilerimle.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sevgili öğretm enim iz Refet AN G IN ’a teşekkür ediyoruz.
Buyurun Sayın RIDVANOĞLU.

Süleyman RIDVANOĞLU (Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı Meslekî Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başka
nı) Sayın Bakanım, değerli üyeler; aslında konu mayacaktım. Ger
çekten de bu şûra, Millî Eğitimin, özellikle de teknik eğitimin yeni
yüzyıla çağdaş anlamda hazırlanan raporlar mükemmeldir. Hatala
rı olacaktır ama, mükemmel olduğunu da söylem ek istiyorum. A n 
cak, daha sonra arz edeceğim bir bilgiyi bugün öğle yemeğinde
elde ettiğim için, konuşma ve söz alma gereğini hissettim. Şûrada
“Özürlülerin M eslekî Eğitimi ve İstihdam ı” konusundaki görüşleri
mizi arz etm ek üzere bulunuyorum. Komisyonlarda görüşlerimizi
ilettik, hiçbir sorunum uz olmadı. Değerli hocalarımızla, değerli ça
lışma arkadaşlarım ızla birlikte çok güzel ürünler çıkardığımıza ina
nıyorum.
Çağdaş eğitim beyinleri; düşünen, üreten ve sorgulayan in
san olduğu idrakini sabahtan beri tüm üyeler burada konuşm ala
rında söylediler. Türkiye'de, kesin olmamakla birlikte, Dünya Sağ
lık Örgütünün verilerine göre 7-7,5 milyon özürlü olduğu varsayılı
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yor ve bugün resm î olarak tüm konuşmalarda bu rakamlar söyleni
yor. Ancak, bunun yanında, ben dahil burada olan herkes potansi
yel özürlüdür. Çünkü, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra ne olaca
ğımızı hiç kimse bilemez ve özürlü sorunu, diğer sorunlar gibi bire
yin kendisinin sorunu değil, toplumsal bir sorun olduğunu vurgula
mak istiyorum. Toplum sal bir sorun olan özürlülerin sorunlarını da
hepimiz birlikte aşm ak zorundayız.
Bu küçük açıklamadan sonra, bir daha söz alm amak için
1 ,2 ve 3 no’lu komisyon raporlarına değinm ek istiyorum.
Birinci raporda deniliyor ki; “3308 sayılı Yasa gereğince iş
verenler yüzde 3 oranında özürlü çırak bulundurm ak zorundadır”
Çok güzel. Bunu nereden esinlendiler; 1475 sayılı Yasanın, 25.
m addesine dayandılar, mükemmel.
Yine şu anda görüşülen ikinci raporda “Sorunlar” başlığı al
tında “M eslekî ve teknik eğitim kurumlan ile işletmelerin fizikî ya
pıları, donanım ları ve eğitim programları, engellilerin ihtiyaçlarıyla
uyumlu değildir” Bunun için çözüm istiyor komisyon; bu da güzel.
Üçüncü raporda, “Öğretm enlik mesleğini seçeceklerin,
mesleğin gereklerini yerine getirmelerine engel bir özürleri bulun
m am alıdır” deniliyor.
Şimdi, izin verirseniz, ben bunun ne demek olduğunu anla
makta zorlandım , kusura bakmayın.

BİR ÜYE - Rapor henüz çıkmadı ki.
Süleyman RIDVANOĞLU (Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Dairesi Başkanı) Tamam rapor çıkmadı da bir bütünlük açısın
dan, bir daha söz hakkı alm am ak için arz ediyorum. Sadece bu
madde için söz almak istemediğim için bunu da diğerleriyle birleş
tirdim.
Örneğin, ben sağlam olduğumu sanıyorum ama ben doktor
olamam; çünkü, kanı gördüğüm anda bayılırım, Aramızda benim
gibi başka bayılanlar da olabilir. Burada, soyut şeylerden kaçınıl
masının gerektiğini düşünüyorum.
Bir de yıllardır uygulanan bir şey var, bireyin öğretmen olup
olmayacağı doktor raporuyla kanıtlanıyor. “Git hastaneden öğret
men olur raporunu al” diyorlar. Şimdi, o nedir, o da biraz zor bir
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konu gibi geliyor bana. Çünkü, fiziksel görünüş değil, beyinleri ça
lışan nesillere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Öğlen elde ettiğim bilgiye “İtirazınız neye?” diye bir soru
geldi değerli bir üyeden. Şimdi, benim komisyonlarda sık sık dile
getirdiğim bir konu da, 1998 yılının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınav Kılavuzunu bu 1999’un öğle yemeğinde elime geçirdim.
Tem ennilerim , konuşmalarım, 1999 yılı içindeki bu kılavuzdaki
özürlülerin aleyhinde, özürlülerin m eslekî eğitimini engelleyecek
olan maddelerin kaldırılmasına yöneliktir. Bu görüşüme tüm üyeler
de katıldılar.
Şimdi, bir yandan “İşverenler yüzde 3 oranında çıraklık eği
tim inde özürlü bulundursun” diyeceksiniz, bir yandan siz eğitim
kurum larındaki haklarını ellerinden alacaksınız. Birileri “Hayır
efendim, alm ıyoruz” diyecektir ama, alıyorsunuz veya alıyorlar,
alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İzin verirseniz ben bir iki noktaya değine
ceğim. Meselâ deniliyor ki: “Öğretm en olacakların fizikî görünüşü
iyi olacak” Neden? Bir diğer okula girişte: “Kekeme, şaşılık, körlük,
topallık, kamburluk, cücelik, bulaşıcı hastalıklar, ruhsal bozukluk
lar, düz tabanlık, ağız kokusu...” diye sıralanıyor. Kim bunlar? Bizleriz, hepimizde var bunlardan.
Buna benzer daha bir sürü örnek var, bu kılavuzu inceledi
ğinizde bu örnekleri göreceksiniz. Dileğim, 1998 ve 1999 yılları
kılavuzlarında mevcut olan bu m addelerin 2000 yılı sınav kılavu
zunda yer almamasıdır.
Sorun, Millî Eğitim Şûrasında almış olduğumuz kararlarda
değil, sorun yasalarda değil, sorun anayasalarda değil, sorun bazı
insanların kafasındadır. Kafalardaki mantığın, bakış açısının de
ğiştirilm esi gerektiğini düşünüyorum . İnanınız ki onlara fırsat verir
sek, çok yetenekli olduklarını göreceğiz. Onları üretime katalım,
onlara acımayalım. Sadece fırsat eşitliği sağlayalım.
Bir söz vardır: Ateş düştüğü yeri yakar. Eğer biz kendimizi
aydın, kendimizi ülkenin geleceğini tayin etmeye kalkışan insanlar
olarak görüyorsak, o düşen ateşi söndüremezsek, bir gün o ateş
hepimizi, tüm toplumu yakacaktır.
Saygılar sunarım.
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BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Süleym an RIDVANO ĞLU’na teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, Sayın Süleyman RIDVANOĞLU, Özürlüler
idaresini temsilen aramızda. Özürlüler İdaresini kuran, hayata ge
çiren Süleyman YAN Ç AO Ğ LU ’nu rahmetle anıyorum ve diyorum
ki, Süleym an Bey sağ olsaydı, özürlülerle ilgili olarak yemek ara
sında bulduğu, elde ettiği bilgilerle değil, hazır olarak kürsüye ge
lirdi.
Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın KARAAĞAÇLI.

Yard.Doç.Dr.Mustafa KARAAĞAÇLI (G.Ü. Endüstriyel
Sanatlar Eğitimi Fakültesi Öğretim Üyesi) Sayın Bakanım, de
ğerli üyeler; teşekkürden de öte minnet borçlu olduğum hocalarım;
şûralar, ulusal ölçekli sorunların tartışıldığı ve çözümlerin ortaya
konulduğu yerler olarak bilinmektedir. M eslekî ve teknik eğitim
kapsam ında yapılan bu şûranın, bundan belki beş on, belki yirmi
yıl sonra da tekrarlanacağı şüphelidir. Dolayısıyla, çalışma hayatı
na iş gücü hazırlam ada ana kaynak durumunda bulunan m eslekî
ve teknik eğitimin çok iyi irdelenmesi, sorunların sıralanması ve
bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi, bu şûradan beklenen
en önemli görevdir.
Benim konuşma gereksinimim, üç temel öneri ve üç eleştiri
noktasından oluşm aktadır. Bu temel önerilerimden bir tanesi,
2. Kom isyonun sıkça vurguladığı program çeşitliliği, iş gücü haya
tına uyum suzluk, m eslekî yeterliliklerin işverenler tarafından tam
olarak benim senm em esi, yani bir başka deyişle, m eslekî ve teknik
eğitim programlarının inandırıcılığına inanmamaları, güvenm em e
leri işverenlerin. Peki, bu şûranın sonucuna baktığımızda, 4. Ko
misyonun değerli üyelerinin 5 gün boyunca verdiği emeklerin so
nucundaki çabalara baktığımızda sonuç olarak şu beklenm iyor
mu? M eslekî teknik eğitimin verimliliğinin yükseltilmesi, etkinliğin
artırılması.
4

Peki, m eslekî ve teknik eğitim verimliliğin yükseltilmesi, et
kinliğin artırılm asının temel unsurlarından bir tanesinin de m es
leklere yönlendirm e, meslekleri tanıtma ve meslek alanlarına ilişkin
temel becerileri küçük yaşlarda yaptırma yatmıyor mu? Hemen
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hemen bütün komisyon raporlarında belki buna benzer ifadeler
var. 1. Komisyonda da var, benim üyesi olduğum 2. Komisyonda
da. Sıkça vurguladığımız, ancak bir türlü açıklamasını yapam adı
ğımız, teknoloji eğitimi derslerine neden gereksinim duyulduğu
konusunda somut bir veriye rastlanmaması, benim buradaki ko
nuşmamın temel çıkış noktasıdır.
Nitekim, 2 No’lu Komisyon raporunun “Sorunlar” başlığı al
tındaki 5. maddesine baktığımızda, böyle bir giriş yaptığım m ad
dede “...yönlendirilm esi yeterince yapılam am aktadır” ifadesi var.
Peki, bu sorun nasıl çözüm lenecek? Şûralarda bizden somut so
runları ortaya koyup bununla ilgili çözüm ler bekleniyor. Burada
öyle bir ifade yok. 54-55 tane önerimiz var, ama böyle somut bir
ifademiz yok. Bunun çözümünü ben şöyle getiriyorum: Teknoloji
eğitimi derslerine yeterince önem verilmesi gerekiyor. Çünkü, bu
alanda anlayış, yapı ve işleyiş, yürütülme biçimi bakımından, hatta
eğitici personelin görevlendirilmesi, bir başka deyişle, öğretm enle
rin istihdamı boyutunda da önemli sorunlar var. Belki Bakanlık yet
kililerimiz: “Sayısal çoğunluk var, gereksinim ler var. Dolayısıyla,
biz Resim-iş öğretmenlerini ya da sınıf öğretmenlerini çeşitli kısa
süreli kurslardan geçirerek bu alandaki derslerde istihdam ediyo
ruz” diye bir gerekçe ortaya koyabilirler.
Kısa dönem için bunun belki eğitsel ve bilimsel işlevi vardır.
Ancak, uzun dönemde, bu şûranın da yapılmasına gereksinim
gösteren m eslekî ve teknik eğitim ve verimliliğin artırılmasında çok
işler bir yaklaşım değildir. O nedenle, meslekleri tanıtma, yönlen
dirme eğitimi, ilköğretim 4, 5, 6, 7. sınıflarda okutulan teknoloji eği
timi grubu dersleriyle olanaklıdır. Bu derslerin öğretmenlerinin ye
tiştirilm esi ise ayrı işlevli, ayrı programlı, ayrı felsefî yaklaşım, ayrı
eğitsel yaklaşım lar uygulayan bir fakültenin işidir ve dolayısıyla bu
bağlamda teknoloji eğitimi kavramının bu şûrada bu komisyon ra
porunun m esleklere yöneltme, meslekleri tanıtma, yönlendirme
boyutuna ilişkin maddelerin özellikle yer almasını, ben dikkatinize
sunm ak istiyorum.
Bir diğer önerim de, “Öneriler” başlığının 8. maddesinde yer
verilen, “m eslekî ve teknik eğitimde uzaktan eğitim ve öğretim tek
nolojileri ve yöntem lerinin uygulanm ası” boyutuna ilişkin. “Uzaktan
öğretim yöntemleri, uzaktan öğretim teknolojileri kullanılsın” denili225

yor ama, m eslekî eğitimle ilgili m eslekî açık öğretim de işlev gös
term ekte. M eslekî Açık Öğretim Fakültesi de bu konuda eğitim
hizmeti götürmekte. Buna ilişkin hiçbir veri, hiçbir bulgu yok. Küçük
çapta, küçük ölçekte yaptığım ız bir araştırmada, Meslekî Açık Öğ
retim Fakültesi öğrencilerinin hafta sonları ya da akşam saat 17.00
ve 18.00’den sonra yeterince işletmelerde beceri eğitimine alına
madıklarını görüyoruz. Özetle, Meslekî Açık Öğretim Fakültesi uy
gulamaları program, işleyiş ve değerlendirm e yönlerinden ele alınması gereğine bu şûrada dikkat çekilmesi gerekiyor. Öbür türlü,
sadece bakın “M eslekî Açık Öğretim Fakültesi var, uzaktan eğitim
alanındaki bu uygulamayı m eslekî eğitime de yansıttık” demekten
öte bir işlevi veya bir anlamı görülmüyor, olamaz da.
Son bir önerim; belki 3 ve 4 No'lu Komisyon raporlarında
yer verildi ama, ben tekrarlam ak istiyorum. Sürekli yapılan, fakat
bir türlü yaşam a geçirem ediğim iz kararların hiç olmazsa bundan
sonra yaşam a geçirilm esinin sıkı takipçisi olabilm em iz açısından,
“Şûra İzleme Birim inin” zaman yitirilm eden Bakanlık yetkililerince
ilgili katılım cılar tarafından başlatılarak kurulmasını öneriyorum.
Yani, bu şûrada alınan her bir önerinin, her bir bulgunun, sıkı ta 
kipçisi olunması gerekiyor.
Şimdi, üç tane kısa cümleyle, eleştirilerim le sözlerimi ta
m am lam ak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 2/25’teki, öğrencilerin
m eslekî yeterliliklerinin etkin belirlenebilm esinin yolu (değerli ko
nuşm acıların birçoğu vurguladı) meslek standartlarında belgelen
dirme sisteminin kurulması, standart ölçme ve değerlendirm elerin
yapılm asından geçmektedir. Onun dışındaki bütün değerlendir
m eler göreceli, sübjektif, sınav komisyonlarının bireysel bilgi ve
deneyim lerine bağlı, nesnel olmayan ölçütlerden oluşacaktır. O n
dan sonra da işveren bizim yetiştirdiğim iz ara eleman iş gücünü
benim sem eyecek, birçok yetersizlik, birçok sıkıntıyla karşılaş
maktan kendimizi bir türlü kurtaramayacağız.
Bir diğer eleştirim de şu: Yine “Ö neriler” başlığı altında
2/15’te “Yerel yönetim ler program geliştirme çabalarına katkı getir
sinler” deniliyor. Program geliştirme işi yerel yönetimlerin işi midir?
Program geliştirm e işi bir uzmanlık alanı, bir uzmanlık işlevi değil
mi? Yerel yönetim lerden böyle bir işlev beklenebilir mi? Yani,
m eslekî ve teknik eğitimde yerel yönetim ler program geliştirebilir
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mi? Bunu ben dikkatlerinize sunuyorum ve böyle bir eleştiride de
haklı olduğumu düşünüyorum.
Yine 2/33’teki “il millî eğitim müdürlüklerinde, meslekî ve
teknik eğitim kurumlan kurulmalı, yeterince geliştirilm eli” ifadesi
var. Bu da sanıyorum 3 No’lu Komisyonun, yani yönetim boyutuyla
ilgili olan bir veri. Ancak, böyle bir şeyin olması sevindirici.
Son olarak, bu şûrada diğer konuşmacıların sıkça dile getir
dikleri ancak, üzerinde pek durulmayan ölçm e-değerlendirm e bo
yutunun eksik olduğunu gördüm. Ölçme ve Değerlendirme Kom is
yonu adı altında bir komisyonun olmasında büyük yarar olacaktır.
Ya da ayrı bir madde oiarak ölçme ve değerlendirme boyutundaki
ifadelerin bu şûrada m eslekî ve teknik eğitimdeki yeterliliklerin
artması yönünde katkı getireceğini umarak hepinize saygılar su
nuyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın DOĞAN.

Prof.Dr.Hıfzı DOĞAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bi
limleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı) Sayın Baş
kan, bu üzerinde tartıştığım ız sistemde okul ve sanayi var. Birbirini
tam am layan iki eğitim ortamı. Her birinin kendisine özgü nitelikleri
var. Yani, bazı şeyleri okul ortamında bazılarını da iş ortam ında
daha iyi geliştiriyoruz. Şimdi, bir diğer nokta da, biz önerilen bu
modelde, ister çalışan bir işçi olsun, ister çırak olsun, ister orta
öğretim de öğrenci olsun, nerede o'ursa olsun, modülleri tam am la
yan insan, o modülün hak ettiği bir üst dereceye veya bir üst be
ceri düzeyine ulaşmış olacak.
Bu raporda; bu iki, yani okul ile işletme arasındaki ilişkiler,
daha çok bugüne kadar olduğu gibi, meslek lisesi öğrencilerinin
işletm elerde eğitim görmelerini ağırlıklı olarak ele almış, kanımca
biraz daha genişletilmesi lâzım. Meselâ, çalışan insanların da
okula gelip bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekecek. Çünkü, bu
yaşam boyu eğitim. Bu noktanın belki ayrıca ele alınması gerekir.
Bir diğer nokta, öğretmenlerin yeni teknolojileri yakından
izleyebilmeleri için, yine de sanayiye, iş yerlerine gitmeleri gerekir.
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Bu boyutun dikkate alınması gerekir. Ayrıca, sanayide deneyimli
ustaların, yahut teknisyenlerin, mühendislerin okul sistemine bir
türlü getirilm e yolları üzerinde de düşünülmesi gerekir kanısında
yım.
Program ların ve kaynakların beraberce yapılmasının m eka
nizması üzerinde biraz durulabilir. Teknoloji transferi üzerinde bi
raz durulabilir. Çünkü, bu sistem kurullar aracılığıyla işleyeceği
için, bu kurullara ilişkin bazı açıklam alar gelebilir diye düşünüyo
rum. Ayrıca, okul, il ve ulusal düzeyde, fakat özellikle okul ve il
düzeyinde eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçları kurumlara
transfer etm ek için de, gene de okul ile işletm eler arasında iş birliği
gerekir.
Kısaca şöyle özetlem ek istiyorum: Bizim okul ile işletm eler
arasındaki iş birliğine bakış açımız, sadece mevcut öğrencilerin
işletm elere gitmesi olmaması gerekir. Çırakların okula gelmesi bir
iş birliğidir, çalışan insanların beceri düzeylerinin yükseltilmesi bir
iş birliği boyutudur. Eğitici kadronun, her iki taraftan bilgi alış veri
şinin sağlanması, program lar ve diğerleri... Bu yönden raporda
bazı bilgiler dağınık olarak serpiştirilmiş. Acaba, bu veya buna
benzer başlıklar altında gruplanabilir mi diye önerm ek istiyorum.
Bir de, bence her çalışmamızda biz kararları, biraz önce bir
konuşm acım ızın değindiği gibi, devlet-işçi-işveren bağlam ında dü
şünm em iz gerekir kanısındayım.
Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Teşekkür ediyorum efendim.
Buyurun Hanımefendi.

Cansın KAVUKÇU (TİSK Yönetim Kurulu Üyesi) Sayın
Bakanım, değerli şûra üyeleri; biz Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu olarak 12 kişilik bir ekiple 22 Şubattan itibaren
buradayız. Hemen her komisyonda arkadaşlarım görev yapıyorlar.
Ön şûra komisyon çalışmalarından başlayarak, çok geniş
bir ekip, bütün sendikalarım ızla birlikte, 16. Millî Eğitim Şûrasının
“M eslekî Eğitim Şûrası” olarak toplanması nedeniyle ve eğitim kurum u-öğrenci-işveren üçgeninde üzerimize düşen sorumluluğu
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yerine getirm ek ve değerli şûralarımıza katkılarda bulunmak için
yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Esasen, ben şu 5 dakika içeri
sinde T İS K ’in görüşlerini nasıl aktarırım diye düşünürken, iki ko
nuşmacıyla bu görevi üstlenme kararını aldım. Yani, burada
Nurseli TARCAN Hanımefendinin ifade ettiği görüşler, TİSK gö
rüşleridir. Ben burada sizin değerli vakitlerinizi alm amak için çok
ufacık bir katkıda bulunm ak istiyorum.
Sayın şûra üyeleri, biz raporumuzu bir dosya halinde, 5-6
aylık süreç içerisinde yoğun bir çalışma tem posuyla hazırlayıp şû
ramızın komisyonlarına sunduk. Ancak, bazılarının, bazı görüşle
rimizin 1. Komisyonda yer almamasına rağmen, genelde işveren
kesim inin görüşleriyle bu şûranın 1. Kom isyonunun, yani yeniden
yapılandırm aya ilişkin ortaya çıkan görüşlerin örtüştüğünü mutlu
lukla görüyorum . Bu bakımdan, bu vesileyle de 1. Komisyon ça
lışm alarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Tabiî, çekincelerimiz
var, bazı noktalarda uyuşm azlıklarım ız var. Ama, demokrasi bir
uzlaşma sanatıdır. Her zaman sizin görüşleriniz olduğu gibi karar
lara yansım ayabilir. Önemli olan, ülkenin m enfaatleridir, toplumun
m enfaatleridir. Biz işveren kesimi olarak bunun bilincindeyiz, her
kesimi gözetecek bir raporun çıkmış olduğunu düşünüyorum ve
ülkem iz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu görüşlerimizi, 2. Komisyon raporu için söyleyem eyece
ğim. Biz TİSK olarak birçok defa ifade ettik. Tıpkı 1. Komisyonda
yapılanm aya ilişkin sunulan raporda olduğu gibi, m eslekî eğitimi
bir bütünlük içerisinde ele alıyoruz. Bu bütünlüğün 2. Komisyon
raporunda büyük oranda bozulduğunu görüyoruz. Bir kere şunu
net olarak koymak gerekir: işverenin, sanayicinin, hizmet sektörü
nün, ticaret sektörünün ara eleman ihtiyacı sadece çıraklık eğitimi
sistemi içinde yetişmez. 2. Komisyonda böyle bir ağırlığı yoğun
olarak hissediyoruz ve bizim birçok görüşüm üzün bu komisyonda
yer alm adığını üzüntüyle görüyoruz. Bu bakım dan, önerge biçi
minde TİSK adına görüşlerimizi Sayın Başkanlığa sunduk; umarım
dikkate alınır.
Ben burada Nurseli Hanımın görüşlerine ilâve olması bakı
mından bir noktaya tem as edip zamanınızı alm adan ayrılacağım.
Biz çıraklık eğitim sisteminin, ikili meslek eğitiminin ülkemiz için
gerekli ve yararlı olduğuna inanıyoruz. Hatta geliştirip yaygınlaş229

masını da söylüyoruz. Ancak, bu yaygınlaştırm a İçerisinde çıraklık
eğitim m erkezlerinin, meslek odaları, özel meslekî eğitim kurumlan
ve gönüllü kuruluşlarca da açılmasına İmkân sağlayacak bir dü
zenlem enin veya teşvik sisteminin de gerekil olduğuna inanıyoruz.
Belki şûranıza katkı olması bakımından bu konuda dünyada
gelişm iş dört modelin altını çizmek İstiyorum, dikkatlerinize arz
etm ek istiyorum. Birinci model, çıraklık eğitiminin finansm anı yö
nünden. Bu model, finansm anın tamamının kamu kaynaklarından
karşılandığı sistem. İkinci model, işletmelere yasayla çıraklık eğit
me yüküm lülüğünü veren sistem. Yani, daha zorlayıcı bir sistem.
Üçüncü sistem, beceri eğitiminin özel sektörün gönüllü katkılarıyla,
teorik eğitimin kamu kaynaklarından finanse edildiği sistem. Sanı
yorum bizim ülkemizde buna yakın bir sistem uygulanıyor. Dör
düncü sistem ise, finansmanı çırak ve kalfalarca sağlanan sistem 
ler.
Bunu niye sizlere arz ettim? Eğer biz çıraklık sistemini yay
gınlaştırm a görüşünde isek ki raporda bu da zaten öneriliyor;
ama, önerilirken “teşvik edilm elidir” diye geçilmiş. Özel sektörün,
özel eğitim yatırım cısının da katkısının olmadığı meslek odaları
nın, işveren kesiminin yatırımının olmadığı sistemlerde genişleme,
büyüme zaten mümkün değildir. Benim bunu anlamam mümkün
değil. Bu sistem ler içerisinde, finansmanı çırak ve kalfalarca sağ
lanan sistem, eğer bugün mevcut sistem çıraklık sistemi İçerisine
oturtulabilirse, işletmede daha fazla meslekî eğitim yapma olana
ğına ülkem iz ve öğrencilerim iz kavuşur düşüncesindeyim .
Saygılarımı sunuyorum, başarılar diliyorum.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Cansın KAVU KÇ U ’ya teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, biraz önce belirtildiği gibi, Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu, hayli kalabalık bir ekiple şûramıza
katıldılar ve ciddî bir çalışmayı da kitap haline getirip bize sundu
lar; kendilerine teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın KÜLÜNK.

230

Prof.Dr.Hasan KULUNK (Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı) Sayın Bakanım, değerli üyeler; hepinize
saygılarımı arz ediyorum.
Önce, 2 No’lu Komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporun
gerçekten çok kısa, çok öz ve çok güzel mesajlar içerdiğini düşü
nüyorum. İzninizle bu raporun 7. sayfasındaki 3.46 ve 3.54 num a
ralı paragrafları kendi görüşlerimle değerlendirm ek istiyorum.
3.46’da şu ifade ediliyor: “Meslekî ve teknik eğitim kurumlarına öğretm en yetiştiren fakülteler ile meslek yüksek okulu öğren
cilerinin işletm elerde meslek eğitimi görmeleri kurumsallaştırılmalı
ve bu kurum lar 3308 sayılı Kanun kapsamına alınm alıdır.” Bunu
bütün gönlüm le destekliyorum ve diliyorum ki en kısa zamanda
hayata geçer; çünkü, büyük bir eksikliği kapatıyor. Ancak, 3.54 ile
ilgili bir son ekleme yapm ak istiyorum. Önce ifadeyi hatırlarsak,
“M eslekî ve teknik öğretim kurumlan ile meslek yüksek okulları ve
m eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görev yapan atölye ve
meslek dersleri öğretmenleri ile öğrenciler, iş kazalarına karşı si
gorta ettirilm eli ve sigoda primi devletçe karşılanm alıdır” Bu da
bizim teknik eğitim fakültelerim izde yaşadığım ız çok büyük bir so
rundur. Bunları hatırladıkları için kendilerine gerçekten çok teşek
kür ediyorum. Ancak, şöyle bir cümle önerm ek istiyorum:
“...devletçe karşılanmalı, ayrıca bu fakültelerdeki pratik çalışm ala
rın haftada 10 saatten fazlası, daha önce olduğu gibi yüzde 50
oranında değerlendirilm elidir.”
Sayın Bakanım, sabahleyin bir müjde verdiniz. Bizim yetiş
tirdiğim iz teknik öğretmenlerin aldıkları ücretlere ilişkin bir düzelt
me. Aynı konu, bu öğretmenleri yetiştiren teknik eğitim fakültele
rinde de vardır. İzin verirseniz, ne söylemek istediğimi çok kısaca
açayım. Bizde 10 saatten fazla uygulama yapan hocalarımız, ör
neğin 18 saatin 8 saatinden hiçbir ücret almamaktadır. Bu nedenle
pratikte şu olmakta: Ya bu dersler yapay olarak, örneğin elektrik
devreleri 2+2 ise ya 4-0 yapılmakta ya 3-1 yapılmakta... Bu ör
nekleri çoğaltabilirim, bunun hiçbir mantığı yok. Çünkü, biz yarın
sanayicim ize ve teknik liselerimize m uhakkak ki pratik birikimi olan
hocalarımızı gönderm ek durumundayız. Bu sebeple bunun hiçbir
mantığı yok. Bunun düzeltilmesi için, sizden sabahki verdiğiniz
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müjdeyi, bunları yetiştiren teknik eğitim fakültelerindeki öğretim
elem anlarım ıza da vermenizi bekliyorum.
Artı, bununla bağlantılı, çok uğraşmamıza rağmen, pedago
jik form asyon dersleri 21 saat idi, şimdi 48 saate çıktı. Sormak isti
yorum: Bizim 4 yılın ders toplamı yaklaşık 190-200 saattir. 48 saat,
bunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Şimdi, pedagojik form as
yon derken, acaba biz meslek grubu derslerini kuşa çevirm eyecek
miyiz? Lütfen bunları bir şekilde bu şûranın alacağı kararlar arası
na alabilirsek, inanıyorum ki sadece orta öğretim yoğun bir prog
ram gibi şûra algılansa da, oraya öğretmen yetiştiren teknik eğitim
fakülteleri ve diğer m eslekî eğitim fakültelerinin de bir nebze olsun
sorunlarına birlikte çözüm aranır. Bizim hiçbir zaman Millî Eğitim
Bakanlığı ile -2547 ile tabii biz YÖK denetim inde çalışıyoruz ama, hiçbir zaman doğal bağlarım ız kopmayacaktır. Biz öğretmen
yetiştiriyoruz. 1739 sayılı Yasam ız da bunun en açık hükümlerini
ihtiva etm ektedir. Bu anlamda gerekli çalışmaların hayata geçiril
mesini diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Teşekkür ediyorum efendim.
M eslekî ve teknik eğitim fakültelerindeki ders saatleriyle ilgili
ücretler ve düzenlemeler, YÖK'ün konusu olduğundan, tutanağa
geçen bu bilgileri Y Ö K ’e ileteceğiz.
Buyurun Atilla Bey.

Yard.Doç.Dr.Atilla TAZEBAY (Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi) Sayın Başkan,
sayın üyeler; saygılar sunarım.
Birinci Özel Eğitim Konseyinin dışındaki bütün şûraların içe
risinde engellilerin en çok yer aldığı bir rapor; diğer raporlarda da
bu var. Bu çok sevindirici bir şey, bundan mutluluk duydum. Bir iki
ekleme yapılm asını önereceğim.
Bunlardan birincisi, 4. sayfadaki 3.1’de “Engelli gençlerin
işletm elerde eğitimleri sürecinde özel olarak izlenmeli ve denetim 
leri yapılmalı. Bu süreçte işletmeler, engelliler konusunda aydınla
tılmalı, engellilere yönelik yanlış tutumların ortadan kaldırılması
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sağlanm alı” denilmiş. Burada engellilerin denetiminden çok, istih
dam edilen kurumlardaki kişilerin eğitilmeleri ya da engelliler konu
sunda aydınlatılmaları gerekmekte. Bunun için benim önerim: “En
gellilerin istihdamları konusunda, özürlüler idaresiyle eşgüdüm
içerisinde çalışılarak kamunun eğitilmesi sağlanm alı” diye bir ek
lemenin yapılm asıdır.
İkinci bir önerim de, yine aynı sayfada 3.13’te “M eslekî eği
tim programları, engellilerin de yararlanacağı şekilde tasarlanmalı
ve uygulanm alı” denilmiş. Buraya kaynaştırmanın yapılması, prog
ramların kaynaştırmaya yönelik düzeltilerek, “Bu kişilerin eğitim le
rinde kaynaştırmaya önem verilm eli” diye de bir maddenin eklen
mesi gerekir.
Özel eğitimin ne kadar önemli olduğunu burada söyleme
gereğini duym uyorum . Ancak, hepimizin bildiği gibi, özel eğitim
yoksa eğitim de olmaz. Özel eğitim siz eğitim olmaz diyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Komisyon Başkanına söz veriyorum; buyurun.

Prof. Dr. İlhan SEZGİN (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimle
ri Fakültesi Öğretim Üyesi 2 No’lu Komisyon Başkanı) Sayın
Bakanım, değerli şûra üyeleri; cevap verm ek bakımından değil,
ama bazı açıklam alarda bulunm ak maksadıyla komisyon adına
söz almış bulunuyorum.
Bunlardan birincisi, TİSK temsilcileriyle ilgilidir. Burada Sa
yın Nurseli TARCAN, bazı hususlara değindiler. Bunlardan bir ta
nesi, iş gücünün analiz edilmediğini veya buna ait hükümlerin bu
lunmadığını belirtti. Bir diğer unsur, karar mekanizmasında iş ha
yatının yeterince temsil edilmediği. Başka bir unsur, ö^el öğretim
kurumlan açılması bakımından, gerekli teşviklerin yapılmadığı ko
nusu gibi hususlar var.
Şimdi, müsaade ederseniz, eğer raporun “Sorunlar” , “Öne
riler” ve “Sonuç” bölümlerine bakacak olursak, çok açık bir şekilde
burada Sayın TARCAN'm dile getirmiş olduğu hususların açıklıkla
yer almış olduğunu görüyoruz. Diğer bir husus, karar mekanizması
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olarak m eseleye baktığımız zaman, 3308 sayılı Kanunun 1986
yılında hazırlanm ası sırasında, o zaman Bakanlıktaki görevim do
layısıyla bu hususta çeşitli kurum, kuruiuş ve bakanlıklarla iş bir
liklerim iz oldu. Bu kapsam içerisinde, TİSK ile ve diğer sendika
larla yoğun bir ilişkim iz oldu. Eğer Bakanlık merkez teşkilâtında yer
almış olan Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kuruluna bakacak olursak,
burada 12 üye vardır. Bunlardan 2 ’si, Millî Eğitim Bakanlığına aittir,
diğer 10 üye çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşlarca temsil edil
mektedir. TİSK de bu Kurulun içerisinde yer almaktadır. Dolayı
sıyla karar sürecine aktif olarak katılmaktadır.
İl düzeyine baktığım ız zaman; il, çıraklık ve m eslekî eğitim
kurullarında yine, siz işverenler, ağırlıklı bir şekilde temsil edil
mektedir. Dolayısıyla, iş dünyasının m eslekî ve teknik eğitimle ilgili
politikaların oluşturulm ası, bu politikaların değerlendirilmesi, yön
lendirilm esi gibi hususlarda karar m ekanizm asında yer almadığını
söylem ek, kanaatim ce gerçek bir durumu yansıtmamaktadır.
Diğer bir husus; iş hayatının, özellikle çıraklık ve işletm eler
de m eslek eğitimi konusunda teşvik edilmemesi hususudur. Kana
atim ce bu da doğru değildir. Şöyle ki, 3308 sayılı Kanuna bakacak
olursak, bu Kanun, birçok yönleriyle orijinalliği taşıyan bir kanun
dur. Şöyle ki, ben çıraklık eğitimi konusunda çeşitli ülkelerdeki iş
letm elerde m eslek eğitimi konusunda çeşitli araştırm alar yapmış
olan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim: Çok ender ülke var, işlet
m elerde m eslek eğitimi gören öğrencilerin ve çıraklık eğitimi alan
öğrencilerine sigorta primlerini ödeyen ender ülkeler vardır. Türki
ye, bu ender ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla Millî Eğitim Ba
kanlığım ızın kendi koymuş olduğu bütçeyle, çırakların sigorta
prim leri devletim iz tarafından ödenmektedir. Bunun önemli bir teş
vik olduğu kanaatindeyim .
Diğer taraftan, raporumuzda yer almış olan bazı hüküm ler
var. Örneğin, 3.27, 3.42 ve diğer maddeler. Burada gerek 625 sa
yılı Kanun kapsamı içerisinde, gerek başka çerçevede kurulacak
olan İşletm eler Üstü Eğitim Merkezlerinin teşviki hususu ağırlıklı
olarak yer alm ıştır. O bakımdan, bunu bir düzeltme olarak açıkla
ma gereğini duydum .
Bir diğer husus, Sayın Mustafa KARAAĞAÇLI bazı hususla
rı dile getirdiler. Bunlardan bir tanesi, meselâ “Yerel yönetimlerce

234

eğitim programları geliştirilebilir mi?” dedi. Evet, çağımızda yerel
yönetim lerin, hatta okulların eğitim programlarının gelişmesine
aktif olarak katılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurul
duğu zaman 20 okulumuz vardı, 2-3 bin civarında öğrencimiz, bel
ki 250 civarında öğretm enim iz vardı. Ama, bugün bu sayılar milyon
m ertebesine yaklaşm ıştır öğrenci bakımından. Okul sayısı bakı
mından 3 bin civarında m eslekî ve teknik eğitim okulu var. Dolayı
sıyla bunların A nkara’dan yönetimi fevkalâde güçleşmiştir. Tabia
tıyla, Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetim hakkı saklı kal
mak kaydıyla, yerel birimlerin bu manada güçlendirilmesi, günü
müzün acil ihtiyaçlarından birisidir. Dolayısıyla, programların ha
zırlanm asında, hem yerel ihtiyaçlar hem de iş hayatının ihtiyaçları
nın dikkate alınarak geliştirilmesinde zaruret olduğu kanaatinde
yim.
Sayın Kavukçu, biraz önceki yapmış olduğu konuşmalarda,
çıraklık eğitiminin ağırlıklı olarak bu raporda vurgulandığını dile
getirdiler. Evet, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa
bakacak olursak, bu Kanunun üç temel boyutu var değerli arka
daşlarım. Bunlardan bir tanesi, zorunlu eğitimden sonra, çeşitli
sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen bir işletmede çalı
şan gençlerim iz var. Bunların sayısı küçüm senm eyecek orandadır.
Bu gençlerin bizatihi kendileri ve aileleri vergi mükellefidir. Sosyal
adaletin bir gereği olarak, bu düşük ekonomik gelir grubuna m en
sup olan bu insanların devlet tarafından desteklenmesi ve bunların
sosyal mobilitelerinin artırılabilmesi için çıraklık eğitimini gerçekçi
olarak düşünecek olursak, Türkiye uzun yıllar devam ettirmek ge
reğini duyacağı kanaatindeyim . Nitekim, 2 No’lu Komisyonda, ge
rek TİS K ’in gerek iş dünyasının diğer temsilcileri, özellikle bizden
şunu istemişlerdir: Türkiye çıraklık eğitimine devam etmelidir.
Ama, çıraklık eğitiminin, elbette, günümüzün değişen ihtiyaçlarına
göre geliştirilmesi gerekir. Nitekim, Kanunda çıraklık eğitimine giriş
' için ilkokul mezunu olma şartı yeterlidir. Ama, yeni çıkan Temel
Eğitim Kanunum uzda çıraklık eğitimine giriş için ilköğretim, yani
sekiz yıllık eğitimden geçme mecburiyeti getirilmiştir; bu bir geliş
medir, bu gelişme devam edecektir. Dolayısıyla, çıraklık eğitim in
den vazgeçm ek Türkiye gerçekleriyle uygun olmayan bir görüş
olacağı kanaatindeyiz. Çıraklık eğitimi, bugün emek piyasasının
ihtiyacı olan, özellikle becerili insan gücünün yetiştirilm esinde çok
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önemli bir fonksiyon yerine getirmektedir. Meselâ, Bakanlığımızın
Araştırm a-G eliştirm e birimi var -burada da zaman zaman dile geti
rildi- yapılan bir izleme araştırmasında, çıraklık eğitimini tam am la
yanların yaklaşık yüzde 75-80’i yetiştirildikleri alanda kendi işlerini
yapm akta, yani istihdam edilmektedir. Bu oran, diğer meslekî eği
tim kurumlarıyla mukayese edilecek olursa, son derece yüksektir.
Ayrıca, çıraklık eğitimi iş hayatının içerisinde beceri kazan
dırılm ış olduğu için ucuz bir eğitim türüdür. Türkiye bakımından
üzerinde dikkatle durulması gereken bir husustur. O bakımdan,
elbette ki çıraklık eğitimini göz ardı edemezdik. Biz de 2 No’lu Ko
misyon olarak bunu göz ardı etmedik, bu eğitimin geliştirilerek ça
ğın icaplarına uygun bir şekilde devam ettirilmesi gereğini vurgula
dık.
Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum: Bilmiyorum ara
mızda Federal Almanya Cum huriyeti’nden katılan insanlar var mı,
bugün Batı A vrupa’nın en gelişm iş sanayi toplumu olan Alm an
ya'ya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine bakacak olursak, meselâ
A lm anya’da ağırlıklı olarak iş gücünün eğitimi ikili m eslekî eğitim,
başka bir ifadeyle çıraklık eğitimi yoluyla karşılanmaktadır. Bunu
bu ülkeler yapıyor, Türkiye neden yapm asın? O bakımdan, bu ko
nuda çok dikkatli olm am ız gereğine inanıyorum.
Ben bu açıklam aları yapm ak istedim, takdirlerinize sunar,
teşekkür ederim.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Başkana teşekkür ediyorum.
“Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam ” konulu
Komisyon raporunun müzakeresi tamamlanmıştır.
Şimdi, gelen önergeleri okuyacağım, daha sonra da nasıl
bir yöntem uygulayacağım ıza karar vereceğiz.

Divan Başkanlığına,
“ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında söm estr ve yaz
tatili bitişi ve başlangıç tarihleri bölgelere göre, iklim, insan kay
nakları ve turizm hareketleri dikkate alınarak farklı zamanlara yayılmalı; turizm, dünyada konaklama endüstrisi olarak tanımlanıyor,

236

turizm işletm elerinin KOBİ kapsamına alınmasıyla 3308 sayılı Ya
sanın bir ayağı aksıyor. Bu aksama, bu sakınca ortadan kalkacak
tır.”

Ali İmdat UÇAR
Türkiye Otelciler Birliği

Divan Başkanlığına,
G örüşülm ekte olan 2. Komisyon raporunun ‘Ö neriler’ bölü
münün 44. m addesine İç Anadolu Bölgesinin de dahil edilmesini
arz ve teklif ederiz.

Hüseyin YEŞİL, Dursun ÖZKAN
Sezai YILDIRIM

Divan Başkanlığına,
Çıraklık sisteminin yaygınlaştırılm ası amacıyla özel kurum
ve kuruluşların, meslek odalarının, çıraklık eğitim merkezleri aç
m alarına olanak yaratm ak üzere, Komisyon raporunun 6. sayfada
ki madde 3.40’ın aşağıdaki şeklide değiştirilmesini öneriyoruz.
Madde 3.40- işletmelerin ve özel eğitim meslekî eğitim ku
rumlan ile meslek odalarının çıraklık eğitim merkezleri kurmaları
teşvik edilmelidir.

Tufan BEKMEZ, Cansın KAVUKÇU
Yücel BAYATLI, Zübeyde ÇELEBİOĞLU

Divan Başkanlığına,
İş yerlerinde yapılan pratik eğitim ve noksanlıkları giderm e
ye yönelik olarak açılacak işletm eler üstü eğitim merkezlerini gö
nüllü kuruluşlarla açabilmeleri yararlı olur. Bu amaçla 2 No’lu Ko
misyonun hazırladığı raporun 6. sayfasındaki 3.42. maddesinin
ikinci cüm lesine ‘gönüllü kuruluşlar’ ifadesi uygun şekilde eklen
melidir. Arz ederim.

Ali Osman KARABAYIR
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Divan Başkanlığına,
Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam- 2. Kom is
yon raporu sayfa 5, öneri 52’nin 'okul yöntemleri, işletmelerde
m eslek eğitim inin gelişen koşullara uyumunu sağlayabilm ek için
yerel katkılarla güçlendirilmeli;

1.
Komisyon raporunun 7. sayfasındaki 4 ve 7. öneril
değiştirilm eden bütünlük oluşturulması yönünde birleştirilm esinin
yararlı olacağı düşünülm üştür. Saygılarımla.

A.
Haydar ÜLGER
Muğla-Smıf Öğretmeni

Divan Başkanlığına,
2
N o’lu Komisyon raporu hakkında ‘Sorunlar’ bölümü, s
3, m adde 35 aşağıdaki şekilde düzeltilmeli:
Okullardaki m eslek eğitim inde tarımsal dersler ve program 
lar kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum, tarım meslek eğitimini
olum suz yönde etkilemektedir.
Öneriler, sayfa 7, madde 50. Ülkemizde tarım meslek lisele
rinin açılmasını teşvik edecek tedbirler alınmalı, çok programlı li
selerde tarım bölümleri açılmalı, bu bölümlerden mezun olanlar,
kendi işlerini kuranlar tarım kredi kooperatiflerinden ve Ziraat Ban
kası kredilerinden öncelikle yararlandırılmak, teşvik edilmeli.

Yunus BAY
Divan Başkanlığına,
3.54 nolu paragrafın ‘...karşılanmalı, ayrıca bu fakültelerdeki
pratik çalışmaların haftada 10 saatten fazlası, daha önce olduğu
gibi yüzde 50 oranında değerlendirilm elidir’ şeklinde yazılmasını
arz ve teklif ederiz.

Prof. Dr. Haşan KÜLÜNK
Cengizhan ERDEM, Bayraktar MAY
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BAŞKAN (Mi(Jî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Değerli arkadaşlar, bu bir önerge değil ama, bilgilerinize su
nacağım.

Divan Başkanlığına,
“Meslekî ve teknik eğitim konusundaki görüşlerimi, zamanın
kısa olması nedeniyle yazılı olarak arz ediyorum.
16. Millî Eğitim Şûramızın devletimize ve milletimize, eğitim
camiamıza haynIı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum .”

Cengizhan ERDEM

GİRİŞ
Amaçlar, hedefler, idealler ne kadar güzel, ne kadar iyi ve
ne kadar m ükemm el olursa olsunlar, hedefe götüren sistem ve
araçlar iyi seçilmiş, iyi belirlenmiş ve iyi düzenlenm emiş ise, hiçbir
işe yaram ayacaktır. Hüküm et programlarında ve Millî Eğitim Temel
Kanunu'nda güzel şeylerden söz edilmiş, ancak bu sözü edilenler
kağıt üzerinde kalmış, bugün çok önemli bir ilerleme sağlanam a
mıştır. Keşke olumlu şeyler söyleyebilseydik. Ancak sorunun farkı
na varm ak da, iyi bir başlangıçtır. Bu başlangıcın da kitap sayfaları
arasına sıkışıp kalmamasını özellikle istirham ediyorum. AN AD O 
LU BASINI olarak bu işin takipçisi olacağımızı belirterek asıl konu
ya girm ek istiyorum.
M eslekî ve Teknik Eğitimin, Orta Öğretim Sistemi bütünlüğü
içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması konusunda ve 16.
Millî Eğitim Şûrasında tartışılan diğer konularla ilgili kamu, özel
kurum ve kuruluşlarla, il komisyonları raporları sanki birbirinin kop
yası gibi görünm ektedir. Bunu eleştiri için söylemiyorum. Her ku
rum ve kuruluşun aynı konuda aynı sorunlarda müttefik olması,
sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Sorun anlaşılmıştır. Ancak
bizce eksik kalan bazı noktalara diKkatinizi çekmek gerektiğine
inanıyorum.

A- SİSTEM VE İŞLEYİŞ SORUNLARI:
M eslekî eğitim kurumlan, uygulamadan uzak, hayattan ko
puk, çağdaş ilerlemenin gerisinde kalarak hiçbir yere varamaz.
Sanayilerdeki çıraklık anlayışı bile, bizim okullarımızdan daha ileri
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bir seviyededir. Okullar örnek olması gerekirken, çıraklık sistem in
den gelenler daha başarılı görülmektedir. Fakat çıraklık sistemi bu
çağın ihtiyaçlarına cevap veremem ektedir. O zaman mekteplialaylı tartışm asına mı döneceğiz? Elbette hayır. Yapılması gere
ken m ekteplinin teorik bilgisi, insan ilişkileri, centilmenliği, ileri gö
rüşlülüğünü ve yaratıcı gücünü; alaylının ise pratikliğini, işe yatkın
lığını, takım elbiseli, kravatlı ve masa başında oturmadan, iş tutu
mu ile hayatın içinde olan anlayışını sentezlem em iz gerekm ekte
dir.
Bunun için de önerilerimiz, m eslekî ve teknik eğitim veren
kurumların, sanayi kuruluşlarının içinde olmasıdır. Hangi şehir ya
da kasabada kurulacaksa kurulsun, orada bulunan sanayi ve tica
ret kuruluşları ile ilgili bölüm ler açılmalı, bu bölümler için okulda
atölyeler açma yerine, uygulam alar sanayi kuruluşlarında yapılm a
lıdır. Bu durum, mektepli-alaylı sentezini meydana çıkarabileceği
gibi kalkınma plânlarında ve hükümet programlarında sürekli ola
rak m eslekî ve teknik eğitime önem verilmesi temel uygulama poli
tikası olarak benim senm iş olmakla birlikte, bu alana gerekli ve ye
terli yatırım ayrılamam ası sonucu, okulların donatım ve işletme
giderlerinin karşılanam am ası problemlerini de çözecektir.
Bilim, teknik ve sanayi alanındaki donanım pahalılığının ge
tirdiği kaynak sorunu bu yolla çözümlenebilir. Okulların görevi;
teknik ve teorik bilgi, halkla ilişkiler, iyi vatandaş biîgileri yanında
koordinasyon olmalıdır. Uygulama, işin içinde ve iş elbisesiyle, el
becerisi geliştirilerek yapılmalıdır. İş sahipleri de, m em nuniyetten
sonra beğendikleri öğlencilere iş verebileceklerdir. Çünkü, onlar
kendi ellerinde yetişmiş olacaktır. Yani özel sektör ile okullar ara
sında tam uyumlu bir çalışmanın burada, bu şûrada şekillendiril
mesi gerekm ektedir.
Genel liselerden mezun olanlar bütün yüksek öğretim kurumlarını gidebilirken, meslekî ve teknik eğitimden mezun olanların
kendi alanlarıyla ilgili bir iki yüksek öğretim programı ya da bölü
müne gidebilirse istenilen sonucu almak mümkün değildir. Genel
liselerden mezun olanların girebileceği yüksek öğretim bölüm ve
programları da, m eslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun
olanların da girebileceği yüksek öğretim bölüm ve programları
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sınırlandırılm alıdır. Biri, diğerine göre seçenekler açısından daha
avantajlı olmamalıdır.
Meslekî ve teknik eğitimden amaç, sadece "ara insan gücü"
nü yetiştirm ek değil, çağın istediği insan tipini yetiştirmektir. Yoksa
teorik ve ezberci bir bilgi ile çağı yakalam am ız mümkün değildir.
M eslekî ve teknik eğitim kurumlarında görev alan öğret
menlerden teorik teknik bilgi verenlerle, iyi vatandaşlık ve halkla
ilişkiler konusunda bilgi verenler takım elbiseli ve kravatlı olarak
okula gelmeli, diğer öğretm enler de sanayide ve iş alanındaki uy
gulayıcılardan seçilmeli ve bu öğretmenlere millî eğitim, iş yeri sa
hiplerinin ödediği maaş dışında ücret ödemelidir.

B. PROGRAM YAPISI:
Ön komisyon raporunda belirtilenlere ilâve olarak şunu
söyleyebiliriz: Öğrenciler, pazartesi ve cuma günleri, öğleden son
ra okulda, geri kalan üçbuçuk gün sanayi ve ticaret alanlarında
olmalı, okulun denetçileri gezerek bu öğrencileri sürekli denetle
melidir. iş yeri sahibini ya da yöneticilerini ve uygulama öğretm e
nini dinlem eli, raporlar hazırlamalı ve buna göre de geçme notu
belirlenm elidir. Notlar denetçi öğretmen, uygulama öğretmeni ve iş
yeri sahibinin puanlarının ortalaması ile tesbit edilmelidir.

C. ÖĞRENCİ AKIŞI VE YÖNLENDİRME:
Hazırlanan rapor ve programlarda orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin % 65'inin m eslekî ve teknik eğitim kurumlarına
yönlendirilm esi kararlaştırılmışken, bu rakama bugün ulaşılam adı
ğı gibi, ulaşılma gayreti içinde de görünülm emektedir. Meslekî ve
teknik eğitim kurumlarına gelen öğrenciler daha basit lise diplom a
sı almak için yönelmektedir. En geçimsiz, belki de en bilinçsiz öğ
renciler bu kurumlara gelmektedir. Bu kurumlarda yer alan bütün
öğrencileri tenzih ederim. Ama durum böyle.
Meslekî ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrencilerim ize ba
kışım ız değişmeden, kapasitesiz, yeteneksiz insanların gideceği
yerler gibi görme anlayışından vazgeçmeden, % 65 rakamına ulaşamayız. Aslında meslekî ve teknik okullar, diğerleriyle paralel yü
rütülebilirse, aynı değerde görülebilirse çağı yakalamamızın
anahtarı olacaktır. Çağımız; branşlaşma ve teknolojik ilerleme ça-
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ğıdır. Bu da ancak kapasiteli, yetenekli, meslekî ve teknik eğitim
almış insanlara sağlanabilir.
Yukarıda adı geçen raporlarla da meslekî ve teknik eğitim için akadem ik bir yetenek gerektirm iyorm uş gibi bir yaklaşım göz
lenm ektedir. Akadem ik yeteneğe sahip öğrencilerin genel teorik
eğitim veren liselere yönlendirilmesi eğilimi yanlıştır. Bunun sonu
cu toplumsal saygınlık faktörü devreye girmekte, rahat ve güven
celi işlere aşırı değer verilmekte ve herkes masa başında oturaca
ğı bir iş aramaya yönelmektedir. Günümüzde işsizlikten dolayı,
belki her işe m üracaat edilmekte, yani çalışma değil, tem bellik
yeğlenm ektedir.
Öyleyse, bunun için de toplum, basın-yayın yoluyla sürekli
bilinçlendirilm eydin Herkese; "Benim çocuğum doktor olacak!" diye
çocuğunu şartlandırmam ası öğretilmelidir. Toplumun, Millî Eğitim
Bakanlığının ve hükümetlerin meslekî ve teknik eğitim kurumlarına
bakış açısı değişm eden bir adım bile ileri gidilemez. Zihniyetler ve
toplum sal baskı değişmeden sonuç alınamaz.
Saygılarımla.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Değerli arkadaşlar, bu bir önerge olmadığı için sadece bil
gilerinize sundum; fakat, tutanaklara geçmesi için gereğini yaptıra
cağım.
Şimdi, önergeleri tek tek okuyup bir karara bağlayacağız.
Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonunun 3 sayfadan
oluşan 12, 13 ve 14. sayfalarındaki önerilerini dikkatle inceledim.
Bu öneriler komisyonda da görüşülmüş ve bir karara bağlanmış
önerilerdir. Ancak, burada bu önerileri sırasında bütünlüğü içeri
sinde dikkate alınması için işlem yapm ak üzere sıraya koyuyorum.
Sayın üyeler, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında sö
m estr ve yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin düzenlenmesi,
şûramızın 2 No'lu Komisyonunun konusu değildir; bu nedenle iş
leme koymuyorum.
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Turizm de dünyada konaklama endüstrisi olarak tanım lanı
yor. Turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına alınması talep ediliyor;
o zaman 3308 sayılı çıraklıkla ilgili Yasanın kapsamı dışına çıka
cağından, o da millî eğitimin, bizim düşüncelerimize uygun düş
meyeceği inancındayım. Daha önceki şûra kararlarına da, 3308
sayılı Yasanın ruhuna da aykırı gördüğüm üz bu öneriyi de işleme
koymuyorum.
Diğerine geçiyorum: “Görüşülmekte olan 2 No’lu Komisyon
raporunun “Ö neriler” bölümünün 44. maddesine, iç Anadolu Böl
gesinin de dahil edilmesini arz ve teklif ederiz.”
Size bir deneyim imden söz etmek istiyorum. Olağanüstü
Hal Bölgesi ve m ücavir alanlardaki istihdamı artırıcı önlem ler alın
ması ve teşvik edilmesi konusunda bir yasa hazırlanmıştı. Türkiye
Büyük M illet Meclisinde bu Yasanın müzakeresi sırasında kıyısın
dan, kenarından çeke çeke neredeyse bütün Türkiye'ye yayılıyor
du ve bu Yasa belli bir miktarda güçlükle çıkarılabildi.
Arkadaşlar, bir teşvik, bir özendirme herkese verilirse bu
teşvik olmaz. Bu özendirm e olmaz. O nedenle ülkenin şartları doğ
rultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili bölüm,
raporda doğrudur kanaatindeyim. Buna rağmen bu önergeyi oyla
rınıza sunacağım . Çünkü, bunun arkasından şu önergeden de
korkuyorum, “Karadeniz’i de ilâve edelim ” Biz Karadenizliler bunu
düşünebiliriz tabiî. Daha başka bölgeler de gelebilir. Nitekim, bir
İzmir milletvekili arkadaşım, kalkınmada öncelikli yörelere verilen
teşviklerin İzm ir’e de verilmesini istemiştir.
Arkadaşlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsa
yan m addeye İç Anadolu Bölgesinin de ilâve edilmesi konusundaki
öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmemiştir.
Çıraklık sisteminin yaygınlaştırılm ası amacıyla özel kurum
ve kuruluşların, meslek odalarının çıraklık eğitim merkezleri aç
malarına olanak yaratm ak üzere, Komisyon raporunun 6. sayfası
nın (3.40) aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz:
“işletm elerin ve özel eğitim meslekî eğitim kurumlan ile
meslek odalarının çıraklık eğitim merkezleri kurmaları teşvik edil
m elidir.”
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Bu önergeyi de, komisyon raporunun bütünlüğünü bozm a
mak üzere, redaksiyon sırasında dikkate alınması şeklinde oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması
kabul edilmiştir.
Bir başkasına geçiyoruz: İşletmeler üstü eğitim merkezlerini
kuracak kuruluşların arasına gönüllü kuruluşların da katılması öne
rilm ektedir Sayın Ali Osman KARABAYIR.
Bu öneri de bir önceki öneriye pek benzemektedir; onun da
dikkate alınabilir bir öneri olduğuna inanıyorum ve redaksiyon sı
rasında dikkate alınması için oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Biraz önce Muğla Sınıf Öğretmeni Haydar ÜLG ER’e teşek
kür etmiştim ; herkesin böyle dikkatli olması, ülkemizde daha güzel
şeylerin yapılacağına biraz kanıttır diye düşünüyorum. Burada
sevgili öğretm enim iz, 1. Komisyon raporunun 7. sayfasındaki 4 ve
7. maddelere paralellik teşkil edilmek üzere, bu raporun 5. sayfa
sındaki, 52 nolu önerinin şu şekilde düzeltilm esini talep ediyor:
“Okul yönetimleri, işletmelerde meslek eğitiminin gelişen
koşullara uyumunu sağlayabilm ek için yerel katkılarla güçlendirilm elidir.”
Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etm e
yenler... Kabul edilmiştir.
Bir başka öneriye geçiyoruz.
“2 N o’lu Komisyon raporu hakkında ‘Sorunlar’ bölümü sayfa
3, madde 35 aşağıdaki şekilde düzeltilm elidir...”
Bu, “Ö neriler” bölümünde değil, “Sorunlar” bölümünde yer
almalıdır.
“Okullardaki meslek eğitiminde tarımsal dersler ve prog
ram lar kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum, tarım meslek eğitimini
olum suz yönde etkilemektedir.
Öneriler, sayfa 7, madde 50. Ülkemizde tarım meslek lisele
rinin açılmasını teşvik edecek tedbirler alınmalı; çok programlı li
selerde tarım bölümleri açılmalı; bu bölümden mezun olanlar, ken
di işlerini kuranlar, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası ta
rafından öncelikle yararlandırılmalı, teşvik edilm elidir” şeklinde bir
öneri var.
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Tarım, ülkemiz için önemli bir sektör. Bu önerinin de rapo
run bütünlüğü içerisinde dikkate alınması şeklinde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Biraz önce Sayın Prof.Dr.Hasan KÜLÜNK’ün konuşm asın
dan sonra yerine otururken ben bir açıklama yapmıştım. “Fakülte
lerdeki pratik çalışmaların haftada 10 saatten fazlası, daha önce
olduğu gibi yüzde 50 oranında değerlendirilm elidir.” deniliyor. Bu
konu Y Ö K ’ün yetki alanına girmektedir. Buna rağmen, tutanaklar
da bulunması ve ileride dikkate alınması için oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk m illeti
nin bütün fertlerini Atatürk devrim ve ilkelerine, Atatürk m illiyetçili
ğine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cum huriyetine karşı görev ve sorum lu
luklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak
yetiştirm ektedir. 1 ve 2 numaralı komisyonların bütün çalışmaları
bu amaç, bu ilke doğrultusunda yapılmıştır.
Şimdi, bu ilkeler doğrultusunda, biraz önce de kabul edilmiş
önergeler göz önüne alınarak, 2 numaralı komisyonun raporunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle
kabul edilmiştir; teşekkür ederim.
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OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK
EĞİTİMİ VE İSTİHDAM
1. Engelli gençler işletmelerde eğitim süreçlerinde özel ola
rak izlenmeli ve denetim leri yapılmalı ve bu süreçte işletmeler, en
gelliler konusunda aydınlatılmalı, engellilere yönelik yanlış tutum la
rın ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.
2. Öğrencilere ilgi, istidat ve kabiliyetleriyle iş hayatının ihti
yaçları doğrultusunda çeşitli programlara yönlendirecek rehberlik
hizmetleri sunulmalıdır.
3. M eslekî teknik eğitim kurumlan ile işletmelerde görev ya
pan öğretmen ve usta öğreticilerin meslekî yeterlilikleri, engellilere
de m eslekî eğitim verebilecek şekilde geliştirilmelidir.
4. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin
beceri sınavlarında görev alan sektör tem silcilerine yaptıkları gö
rev ile uyumlu ücret ödenmelidir.
5. Koordinatör öğretmenlerin etkinliklerinin arttırılması için
kapsamlı bir hizmet için eğitim programı geliştirilmeli ve uygulan
malıdır.
6. İşletmelerde meslek eğitimi ile görevli koordinatör öğret
menlerin görev motivasyonlarını yükseltecek teşvik tedbirleri alın
malıdır.
7. İşletmelerde m eslekî teknik eğitim yaptıracak yeterli sayı
ve nitelikte personel görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
8. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi
için uzaktan öğretim yöntemleri de dahil, yeni öğretim teknolojile
rinden yararlanılmalıdır.
9. İşletmelerde meslek eğitimin daha etkili olabilmesi için
yeterli sayı ve nitelikte öğretim materyalleri geliştirilmelidir.
10. Meslekî eğitim kurumlarının donatım standartları; özel
likle bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak, günümüzün değişen
koşullarına göre tespit edilmelidir.
11. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanları,
yetiştirildikleri alanlarda iye yerleştirm ek ve işteki performanslarını
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değerlendirm ek için m eslekî ve teknik eğitim kurumlarında İşe
Y e rle ş tirm e ve İzle m e B irim i oluşturulmalıdır.

12 . M eslekî eğitim programları, iş analizlerine dayalı m odüler
yaklaşım la geliştirilm elidir.
13. M eslekî eğitim programları engellilerin de yararlanacağı
şekilde tasarlanm alı ve uygulanmalıdır.
14. M eslekî ve teknik eğitimde verimliliğin, etkinliğin yüksel
tilmesi için kapsamlı bir şekilde ölçme ve değerlendirm e sistemi
geliştirilm eli ve uygulanmalıdır.
15. Örgün meslekî ve teknik eğitimde öğrencilerin bir meslek
alanında işe girebilm esi için gerekli temel meslekî yeterlilikler ka
zandırılm alıdır. Eğitim programları bu doğrultuda geliştirilmelidir.
16. İşletm elerde meslek eğitiminde meslekî bilgi ve beceri
kazandırm a ile birlikte takım hâlinde çalışma, kendini işe alıştırma,
insan ilişkileri, sosyal, ekonomik hakları ve ödevleri ile kendini ta 
nıtma becensi de kazandırılmalıdır.
17. İş hayatındaki gelişmeler yararlı ve gerekli görüldüğü öl
çüde eğitim programlarına yansıtılmalıdır.
18. İş hayatının insan gücü talebi nitelik yönünden analiz edi
lirken bilgi çağının gerekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
19. M eslekî eğitim programları tasarlanırken yerel özellikler
dikkate alınmalı ve yerel birimlere inisiyatif verilmelidir.
20. Çıraklık ve meslekî eğitim dönemini geçirmiş insan gü
cüne, işe giriş için gerekli meslekî yaygın eğitim .ıizmetleri sunul
malıdır. Ayrıca, çalışan iş gücünün işteki değişikliklere uyumunu
ve verim ini artırıcı m eslekî eğitim programları yaygınlaştırılm alıdır.
21. İşletm elerde meslek eğitimi gören öğrencilerin eğitim ek
siklikleri belirlenerek telafi edici eğitim programları özenle uygu
lanmalıdır.
22. M eslekî ve teknik eğitim kurumlan ile işletmelerin fizikî
yapıları, donanım ları ve eğitim programlan engellilerin ihtiyaçları
ile uyumlu hâle getirilmelidir.
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23. Örgün ve yaygın m eslekî ve teknik öğretimin her düze
yinde verimlilik öğretim ine özen gösterilmelidir.

24. M eslekî eğitime sivil toplum örgütleri ile sendikaların katı
lımını sağlayacak özendirici tedbirler alınmalıdır.

25. İşletmeler, engellilere meslekî eğitim yaptırma yönünde
teşvik edilmelidir.

26. Türk M eslekler Sözlüğü, günümüz emek piyasasına göre
yeniden düzenlenm elidir.

27. Millî Eğitim Bakanlığının işletmelerde meslek eğitimi ve
istihdama ilişkin teşvik politikaları, ilgili taraflarca açık bir şekilde
tespit edilmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Meslekî ve tek
nik eğitim görmüş öğrencilerin istihdamına yönelik olarak Özel İs
tihdam Bürolarının açılması teşvik edilmelidir.

28. Kayıt dışı ırak çalıştıran işletmelerin, kayıt altına alınm a
sını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

29. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere 3308 Sayılı
Kanun'un öngördüğü ücret ödenmelidir.

30. İnşaat ve kara taşımacılığı sektörlerinde çalışan insan
gücünün, m eslekî nitelikleri, görevin gereklerine göre geliştirilm eli
dir. Bu sektörlerde uluslar arası standartlar da dikkate alınarak
meslek standartları belirlenmeli, meslek eğitimleri bu standartlara
uygun olarak yapılmalı, ölçülmeli ve belgelendirilmelidir.

31. Öğrencilerin meslekî yeterliliklerini ölçecek ve bunu bel
gelendirecek bir ulusal sistem geliştirilmelidir.

32. Meslek tanımları ve standartları geliştirilirken uluslar arası
standartlara uyuma özen gösterilmelidir.

33. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğini yükseltici tedbir
ler okul-sanayi iş birliği ile belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

34. İşletmelerdeki meslek eğitiminin etkinliği sürekli ölçülüp
değerlendirilm eli ve ulaşılan sonuçlara göre gerekli tedbirler alın
malıdır.
35. İş hayatında geçerli mesleklerin güncel tanımları ve sı
nıflandırılması yapılarak standartları belirlenmeli; hangi eğitim ku-
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rum larının hangi düzeyde meslek eğitimi program larını uygulaya
cağı tespit edilmelidir.

36. M eslekî eğitim gören öğrencilerin ilgi, istidan ve kabili
yetleri ile iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli m eslekî eği
tim program larına yönlendirilmeleri için illerde Meslek Danışma
Birimleri kurulmalıdır.

37. Bağım sız iş yeri açmada ustalık sertifikası sahip olunup
olunmadığı takip edilmelidir. İş yeri açma belgeleri tek merkezden
verilm elidir.

38. Çıraklık ve M eslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırm a
Fonu'nun amacına uygun kullanılmasına özen gösterilm elidir.

39. Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulları'nın etkin bir şekilde
çalıştırılm ası sağlanmalıdır.

40. İşletmelerin ve m eslekî eğitim yapan özel kurum lar ile
m eslek odalarının çıraklık eğitim merkezleri ve eğitim birimi kur
maları teşvik edilmelidir.

41. İş hayatının ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilm esinde
okulda yapılan meslekî eğitim, işletmelerde yapılan beceri eğitimi
ve çıraklık eğitim geliştirilerek korunmalıdır.

42. Çıraklık eğitiminin meslek standartlarına uygun bir şekil
de yapılm asını sağlamak için kurum ve kuruluşlarca açılacak olan
İşletmeler Üstü Eğitim Merkezlerine devletin desteği sürdürül
melidir. M eslek kuruluşları, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile 625
Sayılı Kanun kapsamındaki özel öğretim kurum larının da İşlet
meler Üstü Eğitim Merkezleri açmalarına imkân sağlanmalıdır.

43. Organize sanayi bölgeleri projelendirilirken; çalışanların
m eslekî eğitim ihtiyacı da projeye dahil edilmeli ve uygulama bu
projeye göre yapılmalıdır.

44. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde uygulanacak
acil kalkınma projelerinde m eslekî ve teknik eğitime özel önem
verilmelidir.

45. M eslekî ve teknik eğitim okullarındaki döner sermaye iş
letmeleri, öğrencilere üretim içerisinde gerçek iş tecrübesi kazan
dıracak şekilde geliştirilmelidir.
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46. M eslekî ve teknik eğitim kurumlarına öğretmen yetiştiren
fakülteler ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin işletmelerde
meslek eğitimi görmeleri kurumsallaştırılmalı ve bu kurumlar 3308
Sayılı Kanun kapsamına alınmalıdır.

47. İl millî eğitim müdürlüklerinde m eslekî ve teknik eğitimden
sorumlu m ünhasıran bir müdür yardımcısı bulundurulmalı ve bu
doğrultudaki faaliyetlerin yürütülmesi için birim ler oluşturulmalıdır.

48. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim okulları açması
özendirilm elidir.

49. Toplu iş sözleşmelerinde işletmelerin meslek eğitimi
yapm alarına ve m eslekî eğitim kurumlan mezunlarının istihdamına
ilişkin özel hüküm ler konulmasına özen gösterilmelidir. KOBİ' ler
de bu doğrultuda teşvik edilmelidir.

50. İşletmelerde meslek eğitimi kapsamına tarım meslek li
seleri de alınmalıdır. Tarım meslek eğitimi 3308 Sayılı Kanun çer
çevesinde desteklenm elidir.

51. M eslekî ve teknik eğitimde, aşırı kurum çeşitliliğinden ka
çınılmalıdır. Bu çeşitlilikler eğitim programları ile karşılanmalıdır.

52. Okul yönetimleri işletmelerde meslek eğitiminin gelişen
koşullara uyumunu sağlayabilm ek için yerel katkılarla güçlendirilmelidir.

53. İllerde m eslekî ve teknik eğitim kurumlan arasında iş bir
liğini ve uyumu sağlamak amacıyla İl Meslekî Eğitim Koordinas
yon Kurulu kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
54. M eslekî ve teknik öğretim kurumlan ile meslek yüksek
okulları ve m eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görev yapan
atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrenciler, iş kazalarına
karşı sigorta ettirilmeli ve sigorta primi devletçe karşılanmalıdır.

55. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun ve ilgili
diğer mevzuatta, işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam konuları
değişen ve gelişen şartlara göre yeniden düzenlenmelidir.
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
: Prof.Dr.Yalçın ÖRS

Başkan

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı

BAŞKAN YRD.

: PROF.DR.Refet YİNANÇ
Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Dekanı

DOÇ.DR.Ahmet MAHİROĞLU
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi

RAPORTÖRLER

: K.İlkay GÜNAL
Antalya ¡.İnönü Kız Meslek Lisesi Müdürü

Gönül ÜNAL
Kars / Kağızman Kız Meslek Lisesi Müdürü
S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

1 ACAR Hüseyin

Genel Müdür

MEB. Personel Genel Müdürlüğü / A N K A R A

2 ACAR İsmail

Okul Müdürü

Merkez Ticaret Meslek Lisesi Md. / S A M S U N

3 AÇIKEL Ömer

Kurul Üyesi

MEB. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

Öğrt.Görevlisi
M.E.Md.
Okul Müdürü
Şube Müdürü.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Millî Eğitim Müdürlüğü
19 Mayıs Lisesi Müdürlüğü
MEB.Tic.Turz.Öğrt.Gn. Müdürlüğü

Em.Tek.Öğrt.

Yeşil Bahçe Mahallesi 1446 Sokak 6/16

T e k n ik o k u lla r /A N K A R A

4
5
6
7

AKARÇAY Ekrem
AKGÜN Bumin
AKIN Rasim
AKSOY Devlet

TOKAT
ORDU
SAMSUN

B a k a n lık la r/A N K A R A

8 AKYÜZ Nuray

ANTALYA

9 ALA Mehmet

Okul Müdürü

Fatih Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

10 ALAKUŞ Dilek

Okul Müdürü

Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

Öğrt. Üyesi

Merhale Sokak No.37/3

12 ALKAN
Yard. Doç. Dr. Münevver
13 ALTINOK ¡.Halil

Öğrt. Üyesi

Gazi Üniversitesi Mes.Eğt.Fak.

Dai. Bşk.

MEB. Öğretmen Yet. Ve. Eğt. Gn.Md.

14 ALTIPARMAK
Doç.Dr.Duran
15 ANGIN Refet
16 ASLAN Muzaffer
17 ATASOY Tevfik

Öğrt. Üyesi

GÜ.Teknik Eğitim Fakültesi

Müşavir
H E.M. Bşk.
M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü
Millî Eğitim Müdürlüğü

18 ATAÜNAL
Doç.Dr.Aydoğan
19 ATLIOĞLU Dr.Yurdanur

Genel Müdür

MEB.Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü

Dai. Bşk.

M.E.B.EARGED.GMK.Bulvarı 109/6

20 AVCIOĞLU Erol

Okul Müdürü

Gazi Anadolu EML.Müdürlüğü

E R Z İN C A N
D İY A R B A K IR

11

ALKAN Prof.Dr.Ö.Cevat

B e ş te p e /A N K A R A
B e ş e v le r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA
İS T A N B U L
B A R T IN
UŞAK
B a k a n lık la r/A N K A R A
M a lte p e /A N K A R A
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AFYON

S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

21

AYAYDIN Ahmet

Okul Müdürü

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

22

BAL Kemal

Sendika Bşk.

Eğitim Sendikası Başkanlığı

23

BALCI Prof.Dr.Mustafa

Dekan

Z.Kara Elmas Ü.Tek.Eğt.Fakültesi

24

BARBAROS İbrahim

Müst.Yard.

Millî Eğitim Bakanlığı

25

BAŞÇAVUŞOĞLU Ayşe

Öğretmen

Özel Tevfik Fikret Lisesi Müdürlüğü

26

BAŞER Nurettin

Kurul Üyesi

MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

27

BEKİROV Doç.Rasim

Doç.

Devlet Sanayi-Pedagoii Enstitüsü

Ç ın a r lı/İZ M İR
ANKARA
KARABÜK
B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
KIR IM

28 BARKÇİN Dr.Fatma
29 BEŞİROĞLU Hulusi
30 BİLGEN Prof.Dr.H.Nihat
31 BİREN Cezmi
32 BODUR İsmail
33 BOZKURT Necat
34 BULUT Nevzat
35 CAN Bahattin
36 CAN Prof.Dr.Burhanettin
37 CANDAN Fatma
38

CANPOLAT Hami

Uzman
Devlet Plânlama Teşkilatı
ANKARA
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
GÜMÜŞHANE
Rektör
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
BOLU
Millî Eğitim Bakanlığı
ANKARA j
Em.Müs.
Birlik Bşk.
Esnaf Sanatkar Odaları Birliği
E D İR N E
Emekli Kurul M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Üyesi
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
SAMSUN
Öğrt. Üyesi
MarmaraÜ.Tek.Eğt. Fak. Eğ. Bl.Göztepe
Kampüsü 1040
G ö z t e p e /İS T A N B U L
Öğrt. Üyesi
Marmara
Ü.Tek.Eğt.Fk.Eğ
Bl.
Göztepe
Kampüsü 1040
G ö z t e p e /İS T A N B U L
Dai. Bşk.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğt.Gn.Md.
*
Y e n iş e h ir /A N K A R A
Okul Müdürü Yahya ÖZSOY İş.Eng.İlköğr.Okulu Md.
ANKARA

39 ÇAĞLAR Müslüm

H.E.M. Md.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

40 ÇAĞLAR Prof.Dr.Doğan

Öğrt. Üyesi

Yıldız Blokları A-4 No: 43-06170

41
42

Rektör
Em. Krl Üyesi

19 Mayıs Üniversitesi
SAMSUN
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

43 ÇALIK Halil
44 ÇELİK Osman

TBMM Üyesi
Hukuk Müş.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Bakanlığı

45
46
47
48

ÇELTİK Bekir E.
DAL Haşan
DEMİR Halis
DEMİR Mustafa

M.E. Md.
Okul Müdürü
M.E.Md.
Kaymakam

Millî Eğitim Müdürlüğü
G A Z İA N T E P
Merkez Endüstri Meslek Lisesi Md.
S İİR T
Millî Eğitim Müdürlüğü
AĞRI
Silopi Kaymakamlığı
S İLO P İ

49

DEMİRLİ Mustafa

Yön.Krl.Üyesi

TESK Selvi Mah.Karaahmet Sk. 79/81

50
51

DEMİRTAŞ Faik
DERELİ Necla

Bşk.Vekili
Usta Öğretici

MEB.Projeler Koord.Krl.Bşk.
ANKARA
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam San.Ok.

Dai. Bşk.

MEB.Hizmetiçi Eğt.Daire Başkanlığı

Başkan

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanlığı

ERZURUM!
Y e n im a h a lle /A N K A R A

ÇAKIR Prof.Dr.Osman
ÇAKIROĞLU Orhan

T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
ANKARA
B a k a n lık la r/A N K A R A

KÜTAHYA

S İN O P

52

DÜĞENCİOĞLU Muam
mer
53 DÜZGÜN Ethem

ANKARA
ANKARA
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S IR A
NO

54

ADI S O Y A D I

ERÇETİN Doç.Dr.Ş.Şule

UNVANI

ADRESİ

Öğrt. Üyesi

H.Ü.Eğitim Fakültesi Eğitim Bil.Bölümü

55 ERDEM Ahmet
56 ERGÜN Orhan
57 ERSAN Prof.Dr.Nurgün
58 EVİRGEN Şükran

Eğitimci
İlköğ.Müfettiş.
Bölüm Bşk.
Okul Müdürü

Eğitimciler Birliği Vakfı
ANKARA
Millî Eğitim Müdürlüğü
TRABZON
GÜ.Meslekî Eğitim Fakültesi
ANKARA
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu

59 GAZALCI Mustafa
60 GENÇ Saniye

Dernek Bşk.
Okul Müdürü

Eğitimciler Derneği
ANKARA
And.Meslek ve Kız Meslek Lisesi Md.

Bölüm Bşk.

Selçuk Ü.Mes.Eğt.Fak.Giyim Bölümü

62 GÖK Prof.Dr. İhsan

Dekan

63 GÖZEL Şükrü
64 GÜDÜL Zeynep

Eğitim Grup
Amiri
Başmüfettiş.

Marmara Ü.Tek.Eğt.Fak. Göztepe Kampüsü
No: 1040
G ö z te p e /İS T A N B U L
TAİ TUSAŞ

65 GÜLER Prof.Dr.İnan

Dekan Yard.

GÜ.Teknik Eğitim Fakültesi

66 GÜMÜŞ Mehmet

Başmüfettiş.

M.E.Md.Teftiş Merkezî Koordinatörlüğü

67 GÜNAL K.İlkay

Okul Müdürü

¡.İNÖNÜ Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü

Okul Aile
Birliği Bşk.
Dekan

TOROS Güb. Trak.Bölge Müdürlüğü

ANKARA

İS T A N B U L

TRABZON

61

GENER Prof.Dr.Nimet

KONYA

E t im e s g u t /A N K A R A

M.E.M.Teftiş Merkezî Koordinatörlüğü
İZ M İR
ANKARA
İZ M İR
ANTALYA

68 GÜNDOĞDU İsmail
69 GÜNDÜZ Prof.Dr. Filiz

T E K İR D A Ğ

SelçukÜ.Meslekî Eğitim Fakültesi
KONYA

Rektör

Gazi Üniversitesi

71

HASANOĞLU
Prof.Dr.Enver
HAYKIR Ahmet

Şube Müdürü

MEB. Personel Genel Müdürlüğü

72
73

HEKİMOĞLU Saim
İLHAN Prof.Dr. Rıfat

Müs.Yard.
Dekan

Millî Eğitim Bakanlığı
ANKARA
Muğla Üniversitesi Tek.Eğt.Fakültesi

74
75
76
77

KAFADAR Kemal
KALKAN Ahmet
KARA Prof.Dr. İmdat
KARAGÖZOĞLU
Prof.Dr.Galip
KARANFİL M. Durak

Genel Müdür
M.E.Md.
Öğrt. Üyesi
T.T.Krl.Eski
Başkanı
Okul Müdürü

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
İS T A N B U L
Millî Eğitim Müdürlüğü
TUNCELİ
Başkent Üniversitesi
ANKARA
MEB.Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

Başmüfettiş
Dai.Bşk.

MEB. Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

Genel Müdür

Özel Samanyolu İlköğretim Okulu Md.

Öğrt. Üyesi

Z.K.Ü.Karabük Tek.Eğt.Fakültesi

Dekan

S.D.Üniversitesi Tek.Eğt.Fakültesi.

Okul Müdürü

Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü

70

ANKARA
ANKARA

MUĞLA

78

T e k n ik o k u lla r /A N K A R A

Atatürk Lisesi Md.Asfalt Cad.No:15
Ş A N L IU R F A

79 KAYA Kenan
80 KILINÇ Hüseyin

ANKARA
ANKARA

81

KOCA Cemil

ANKARA

82 KOCA Yard.Doç.Dr. Atilla

KARABÜK

83 KODAL Prof.Dr. Süley
man
84 KURT Ahmet

İS P A R T A
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ERZURUM

S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

KÜÇÜK Sedat
MAHİROĞLU Doç.Dr.
Ahmet
87 MERİÇ Yusuf
88 MUTLU Necla
89 NİŞANCI İsmet

Branş Öğret.
Öğrt. Üyesi

Mehmet Âkif ERSOY İlköğrt.Ok.Md.
Gazi Ü. Tek.Eğt.Fak.Eğt.Bil.Bölümü.

Oda Üyesi
Öğretmen
Gn.Md.Yard.

Otosansit Sn.St.25.Blok No:18-20
BURSA
Merkez Atatürk Kız Meslek Lisesi A N K A R A
MEB. Erkek Teknik Öğrt.Gn.Md.lüğü

90 OĞUZKAN Dr.Ali Ferhan
91 OKKALI Hüseyin

Doktor
Sınıf Öğrt.

Atatürk Bulvarı 163/3 K a v a k lıd e r e /A N K A R A
Halk Eğitim Merkezi ve ASO Md.

92 OKUTAN Ömer

M.E.B.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

93 ORANLI İsmet
94 ÖKSÜZ Adem
95 ÖNAL Doç.Dr.Semra

Bakanlık
Müşaviri
M.E.Md.
Okul Müdürü
Öğrt. Üyesi

96 ÖRS Prof.Dr. Yalçın
97 ÖZ Prof.Dr. M.Feyzi

Dekan
Öğrt. Üyesi

Gazi Ü.Teknik Eğitim Fakültesi
18.Sokak No:32/5 06400

98 ÖZBEK Engin
99 ÖZCAN Ahmet
ÖZCAN Prof.Dr.Mustafa

M.E.Md.
Okul Müdürü
Bölüm Bşk.

Millî Eğitim Müdürlüğü
BURSA
Ayrancı Lisesi Müdürlüğü
ANKARA
Balıkesir Üniversitesi Fen Ed. Fak. Kimya
Bölümü
B A L IK E S İR
Türkiye Eğitim Sen. Kubilay Sokak No:45

85
86

S İN O P
ANKARA

B a k a n lık la r/A N K A R A

ÇANAKKALE
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A
N İĞ D E
A R T V İN

Millî Eğitim Müdürlüğü
Merkez Endüstri Meslek Lisesi Md.
Marmara Üniversitesi Eğt.Fakültesi

İS T A N B U L
ANKARA

B a h ç e lie v le r /A N K A R A

100
101

ÖZCAN Şuayip

102 ÖZEN İsmail Hakkı
103 ÖZTİMUR A.Faruk

Sendika
Başkanı
Okul Müdürü
Konfed.Bşk.

104 ÖZ YAR Aydın

Genel Müdür

MEB.Öğr.Yet ve Eğt.Gn.Müdürlüğü

Öğrt. Üyesi

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enst.

106

Meclis Üyesi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Ömür Sokak 30/3

108 SAİN Prof.Dr. Bilge

T.T.Krl. Eski
Bşk.
Bölüm Bşk.

109

SELÇUK Doç.Dr.Mualla

Genel.Müdür

MEB. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

110
111
112
113

SELVİ Nizami
SOYSAL Sezer
ŞAHİN Elvan
ŞAHİN Sabahattin

114 ŞEKER Doç.Dr.Ulvi

Branş Öğrt.
Başmüfettiş
M.E.Md.
T.T.Em.Krl.
Üyesi
Öğrt. Üyesi

Merkez Şükrü Paşa İlköğ. Okulu
E D İR N E
M.E.Md.Teftiş Merkezi Koord.
İS T A N B U L
Millî Eğitim Müdürlüğü
KİLİS
Dikilitaş Emirhan Caddesi Gelincik Sok.3/17
Işık Apt
B e ş ik ta ş /İS T A N B U L
Z.Kara Elmas Ü.Karabük Tek.Eğt.Fakültesi

115 ŞENTÜRK Rahmi

Okul Müdürü

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

116 TAYMAZ Prof.Dr.Haydar
117 TEKIŞIK Hüseyin Hüsnü

Öğrt. Üyesi
Em.Eğitimci

Ankara Ü.Eğitim Bilimleri Bölümü
Tekışık Yayıncılık A.Ş.

M a lt e p e /A N K A R A

Tevfik İleri İ.H.L.ve And.İ.H.L.Md. A N K A R A
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Bşk.
ANKARA
B a k a n lık la r/A N K A R A

105

PEKER Prof.Dr. Ömer

ANKARA

L _ _
RENÇBEROĞLU
Burhanettin
107 SAĞLAMER Emin

ADAPAZARI
A ş a ğ ıa y ra n c ı / A N K A R A

Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
B e ş e v le r/A N K A R A
B e ş e v le r/A N K A R A

KARABÜK
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B o z ü y ü k /B İL E C İK
ANKARA
ANKARA

S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

118 TEKİNER Özcan

Genel Müdür

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

119 TEMEL Doç.Dr.Z.Fulya

Dekan Yard.

Gazi Üniversitesi Meslekî.Eğitim Fakültesi

120 TİRYAKİ Kadir
121 TOPÇUOĞLU Mustafa

Okul Müdürü
Dai. Bşk.

Merkez Ticaret Mes. Lis. Md. K A S T A M O N U
MEB.Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

122 TOPKARAOĞLU Metin
123 TURAN Prof.Dr.Esra
124 TURGUT Erdoğan
125 UÇKAN M.Necmettin

M.E.Md.
Öğrt. Üyesi
M.E.Md.
Koor.Müşavir

Millî
GÜ.
Millî
Millî

B a k a n lık la r/A N K A R A
B e ş e v le r/A N K A R A

Eğitim Müdürlüğü
Mes. Eğt. Fak.
Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Bakanlığı

B a k a n lık la r/A N K A R A
ÇORUM
B e ş e v le r/A N K A R A
KAHRAMANMARAŞ
B a k a n lık la r/A N K A R A

126

ULUSOY Doç.Dr.Ayten

Öğrt. Üyesi

G.Ü.Mes.Eğt.Fak.Eğt.Bilimleri Bölümü

127

USLU Ahmet

Dai. Bşk.

MEB.Öğrt.Hiz.ve Sos.İşi.Dai.BaşkanlığT

128

UZDİL Ünal

Öğrt.Görevlisi

Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

129

ÜNAL Doç.Dr.Semra

Öğrt. Üyesi

Marmara Ü.Teknik Eğitim Fakültesi

130

ÜNAL Gönül

Okul Müdürü

Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü

131

ÜNAL Sevinç

Başmüfettiş

M.E.B Teftiş Kurulu Başkanlığı

132

ÜNSAL Uğur Sedat

Sınıf Öğrt.

Y.Yuvalı Köyü İlköğretim Okulu Md.

ÜSTÜNER Yard.Doç.Dr.
Işık Şifa
134 VAROL Prof.Dr. Asaf
135 YALIN Doç.Dr.Halil
İbrahim
136 YAŞAR Prof.Dr.Şefik

Okul Müdürü

Akdeniz Ü.Meslek Yüksek Okulu Md.

Öğrt. Üyesi
Öğrt. Üyesi

Fırat Ü.Teknik Eğitim Fakültesi
Gazi Ü.Teknik Eğitim Fakültesi

Bölüm Bşk.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

137 YAZICI Levent
138 YAZICIOĞLU
Prof.Dr.M.Sait
139 YETİŞEN Metin

Sınıf Öğrt.
Dekan

Fatih İlköğr. Okulu Müdürlüğü M A L A T Y A
Ankara Ü.İlahiyat Fakültesi

Dai. Bşk.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

Branş Öğrt.
M.E.Md.
Branş Öğrt.
Muhtar
M.E.Md.
Dekan
Uzman
Okul Aile
Birliği Bşk.
Okul Müdürü.
Bölüm Bşk.

Halil Rıfat Paşa İlköğrt.Okulu Md.
SİV A S
Bozüyük İlçe M. E. Md.
B İL E C İK
Öğretmen Z.ERDOĞDU İlköğr.Ok.
ADANA
Şehitler Mahallesi
K A RS
Şehitkamil İlçe M. E.Md.
G A Z İA N T E P
GÜ.Meslekî Eğitim Fakültesi.
ANKARA
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Biraz önce aldığımız karar doğrultusunda, şimdi “Meslekî ve
Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirm e” konulu
3 numaralı komisyon raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Sayın Başkan Profesör Doktor Yalçın Ö R S’ü, komisyon ra
porunu sunm ak üzere m ikrofona davet ediyorum.

Prof. Dr. Yalçın ÖRS (Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Dekanı 3 No’lu Komisyon Başkanı) Sayın Bakanım,
değerli şûra üyeleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
“M eslekî ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici
Yetiştirm e” konusunu işleyen 3 numaralı komisyonun titizlikle ve
özveriyle desteklerini esirgemeyen saygıdeğer üyelerine huzuru
nuzda teşekkür ediyorum.
Yeni yüzyıl, bilgi çağı olarak tanımlanm aktadır. Bunu sür
dürmek, toplumsal onurunu korumak, çağı yakalamanın ötesinde
bir adım önünde olmak, Türk Millî Eğitim sisteminin vizyonunun
önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
Bunun gerçekleşm esinde meslekî ve teknik eğitim okulları,
sistemin kritik bir öğesi ve itici gücüdür. Çünkü, bu okullar, geliş
mişliğin en önemli göstergelerinden biri olan sanayi ve hizmet
sektörüne eleman yetiştirm ektedir. Bu okulların misyonu, Türk Millî
Eğitim sistemine sözü eoiien ve eyiemsel niteliklere sahip bireyler
yetiştirm ek olmalıdır. Bu bağlamda, m eslekî ve teknik eğitim okul
larının misyonunu başarmasında bir kısım ön koşulların olduğu
söylenebilir. Ön koşulların birincisi, bu okulların, bir eğitim örgütü
olarak bazı niteliklere sahip olmalıdır. Bu nitelikler, aynı zamanda
yeni bir okul modelini ifade etmektedir.
Yeni okul m odelinde m eslekî ve teknik eğitim okullarının
sahip olması öngörülen nitelikler şunlardır:
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1. M eslekî ve teknik eğitim okullarının amaçları, Türk Millî
Eğitim Sistem inin temel amaçları çerçevesinde açıkça tanım lan
mış olmalıdır.
2. Çevrenin ve iş hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
gücünü yetiştirebilm ek için, iş hayatıyla yoğun bir iş birliği yapm a
lıdır.
3. Okul yönetimi, öğretm enler ve diğer görevliler arasında
uyumlu ve etkin bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
4. Okulda görevli en üst düzeydeki yöneticiden, en alt ka
dem edeki görevliye kadar tüm personelin okulun amaçlarını ger
çekleştirm ede önemli olduğu hissettirilmelidir.
5. Okulun amaçlarını gerçekleştirm esi doğrultusunda elde
edilen her başarı, tarafsız bir şekilde tanınmalı ve ödüllendirilm elidir.
6. Öğrencilerde ve öğretm enlerde öğrenme, öğretme, pay
laşma sevgisi, coşkusu ve merakı yaratılmalıdır.
7. Tüm öğrencilerin öğrenebileceği inancı hâkim olmalıdır.
8. Öğretm en ve öğrenm e süreçlerinde, öğrenci, yaratacılık,
eleştiri ve bilimsel düşünce, insan ve doğaya ilişkin estetik değer
ler esas alınmalıdır.
9. Yapılan iş ve işlemler, okulun amaçlarının gerçekleşm e
sini sağlayacak düzen ve iş birliği hâkim olmalıdır.
10. Denetimde okul personelinin sürekli geliştirilmesi ve ye
tiştirilm esi esas alınmalıdır.
11. Eğitim programları, eğitim ihtiyaçları, yenileşme ve deği
şim ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilmelidir.
12. Okul yöneticileri ve öğretmenler, mevcut insanlarla ve
im kânlarla üstün başarılar yakalamaya çalışan liderler olmalıdır.
Bu nedenle, çağın gereklerini karşılayacak bireyleri yetişti
recek m eslekî ve teknik eğitim okullarının yönetici ve öğretmenleri
yetiştirm esi konusu;
>

Yönlendirm e ve seçme.
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>

Hizmet öncesi eğitim,

>

Özlük hakları ve istihdam,

>

Hizmet içi eğitim,

>

Yöneticilerin yetiştirilmesi,
başlıklarıyla komisyonumuzun gündemine alınmıştır.

Tartışm alar sonucunda oluşturulan kararlar, aynı başlıklar
altında mevcut durum, sorunlar ve öneriler olmak üzere ayrıntılı
olarak sunulmuştur.

A. YÖNLENDİRME VE SEÇME:
MEVCUT DURUM:
M eslekî ve teknik eğitimde görev yapm ak üzere yetiştirile
cek öğretm en adayları, m eslekî ve teknik ile genel orta öğretim
kurum lan öğrencilerinin tercihleri doğrultusunda, mesleklerin özel
liklerine göre, ilgili programlardan gelenlere ek puan uygulanarak,
farklı puan gruplarıyla Ö SYM ’nin düzenlediği Seçme ve Yerleştir
me Sınava sonucunda seçilmektedir. Meslekî ve teknik ile gertel
orta öğretim kurumlarına meslekî rehberlik ve danışm anlık hiz
metlerinin istenilen düzeyde sunulmadığı bilinmektedir. Bu durum
yönlendirm e açısından istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır.
M eslekî ve teknik eğitim fakültelerine alınacak öğrencilerin
sayısının belirlenm esinde, Bakanlığın nicelik ve nitelik olarak öğ
retmene duyduğu ihtiyaç göz önüne alınmaktadır. Zaman zaman
m eslekî ve teknik öğretmen yetiştirm e konusunda Bakanlık - YÖK
arasında iş birliği ve koordinasyon çalışmaları yapılm aktadır. A n 
cak, söz konusu iş birliği ve koordinasyon arz - talep dengesini
kurmaya yetmem ektedir.

SORUNLAR:
1. Orta öğretimde, öğrencilere kendilerini, m eslekî ve teknik
öğretm enlik mesleğini tanıtıcı yeterli bir meslekî rehberlik hizmeti
verilem em ektedir.
2. Öğretm enlik programlarının çeşidi ve öğrenci sayıları, in
san gücü ihtiyaçları ile uyumlu değildir.
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3. Öğretmen adayları, öğretmenlik programlarına tercih sı
ralamasında son sıralarda yer verm ektedirler. Bunun sebebi,
adayların öğretm enlik programlarını seçmesini teşvik edecek ko
şullar oluşturulam am ışıdır.
4. Birçok alanda arz fazlası öğretmen mevcuttur. Buna kar
şılık bazı alanlarda da talep karşılanam am aktadır. Talebin karşıla
namadığı alanlarda kurum lar ihtiyaçlarını istenilen niteliklere yete
rince sahip olmayan kişilerle karşılamaya çalışmaktadır. Arz fazla
sı öğretm enler de değerlendirilem em ekte ve sisteme yük olm akta
dır.

ÖNERİLER:
1. İlköğretim, genel orta öğretim ile meslekî ve teknik orta
öğretim kurumlarında öğrencilere hem meslek alanlarını ve m es
lekleri tanıtıcı hem de öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanı
m alarına imkân verecek, meslek seçim lerinde yardımcı olacak bir
m eslekî danışm anlık ve rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Bu kap
samda, m eslekî ve teknik eğitim öğretmenliğinin önemi, velilere ve
halka gereği gibi tanıtılmalı ve cazip hâle getirilmelidir.
2. İlgili sektörlerle iş birliği yapılıp, ülkenin insan gücü ihtiya
cı dikkate alınarak,
>

Eğitim kurumlan oluşturulmalı,

>

Öğretmen ihtiyaçları nicelik ve nitelik olarak belirlen
meli,

y >

>

İhtiyaçların karşılanması için kısa ve uzun vadeli
plânlar yapılmalı,
Plânların uygulanması için,

Bakanlık, YÖK ve ilgili endüstriyel kurum ve kuruluşlar
arasında iş birliği ve koordinasyon sürekli hâle getirilmelidir.
3. Öğrencilerin m eslekî ve teknik orta öğretimdeki prog
ramlarının devamı sayılan öğretm enlik programlarına geçişte orta
öğretim başarı puanı ve ek puan uygulamasına devam edilmelidir.
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4. Öğretm enlik mesleğini özendirmek amacıyla; program la
rın genel orta öğretim mezunlarına da açık tutulm asına devam
edilmelidir.
5. öğrencilerin seçiminde, ilgili alan öğretmenliğinin gerek
tirdiği beceri ve yetenek sınavı, ilgili meslekî ve teknik eğitim fa 
kültelerince yapılmalıdır.
6. M eslekî ve teknik öğretmenlik mesleğinin tercih edilm esi
ni özendirm ek için; burs vermek, yurt sağlamak gibi güdüleyici
önlem ler artırılarak sürdürülm eli, yüksek lisans olanakları sağlan
malıdır.
7. Öğretm enlik mesleğini seçeceklerin mesleğin gereklerini
yerine getirm elerine engel bir özürleri bulunmamalıdır.
8. M eslekî ve teknik liselerde görev yapacak öğretmenlerin,
ilgili alanlarda meslek yüksek okullarını başarıyla bitirenler arasın
dan, meslekî ve teknik eğitim fakültelerine dikey geçiş yaparak
yetiştirilm eleri teşvik edilmelidir.

B. HİZMET ÖNCESİ DURUM:
MEVCUT DURUM:
M eslekî ve teknik eğitim öğretmenleri, m eslekî ve teknik
eğitim fakültelerinde 4 yıllık lisans programlarında yetiştirilm ekte
dir. Bu öğretm enlik programları içerisinde yer almayan alanlar için,
Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim fakültesi dışındaki ilgili kurum m e
zunlarından da yararlanm aktadır.
M eslekî ve teknik eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan öğ
retm enlik programları; teorik ve uygulamalı temel bilimler, alan
dersleri ve öğretm enlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.
Her bir öğretm enlik programının kredi saatleri, fakültelere ve alan
lara göre değişiklik göstermektedir.
Eğitim ve öğretim genellikle sınıf ortamında, atölye ve
lâboratuvarlarda yapılmaktadır.
Öğretim elemanlarının ders yükü haftada ortalama 30 ders
saatidir. Öğretim elemanlarının bir kısmının akadem ik kariyeri, öğ
retm enlik form asyonu, bir kısmının da iş hayatı deneyimleri yoktur.
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SORUNLAR:
1. Öğretm enlik alanlarının tanımı yapılm am ış ve nitelikleri
belirlenm em iştir.
2. M eslekî ve teknik eğitimde, nitelik ve nicelik olarak ihtiyaç
duyulan bütün alanlarda öğretm en yetiştirilm em ektedir. Meslekî ve
teknik eğitim fakültelerinin öğretm enlik programları ile meslekî ve
teknik okulların programları arasında uyum suzluklar vardır.
3. Eğitim fakültelerinde eğitim daha çok teorik olarak yürü
tülm ekte, kurum içinde veya dışında yeteri kadar uygulama yaptı
rılm am aktadır.
4. M eslekî ve teknik eğitim fakülteleri, bina, araç, gereç ve
kadro yönünden yetersizdir. Buna rağmen öğrenci kapasitesi gide
rek artırılmaktadır.
5. Öğretim üyelerinin bir kısmının; akadem ik kariyerinin, öğ
retm enlik form asyonunun ve iş hayatı deneyim inin bulunmaması,
eğitim i olum suz yönde etkilem ektedir.
6. Bu kurumlara öğretim üyesi tem ininde ve yetiştirilm esin
de güçlük çekilm ektedir.
7. Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarının programları,
birbiriyle ve iş hayatıyla uyumlu değildir.
8. Fakültelerdeki öğretim elem anlarının ve öğrencilerin haf
talık ders yükü çok fazladır.
9. M eslekî ve teknik eğitim fakülteleri mezunlarını izleme
çalışmaları yapılm am aktadır.

10.
İhtiyaç belirlenm eden, gerekli alt yapı hazırlanmadan ve
çevre şartları dikkate alınm adan gelişi güzel teknik eğitim fakülte
leri açılmaktadır.

ÖNERİLER:

1.
Orta dereceli m eslekî ve teknik öğretim okullarının öğ
retmen ihtiyacını karşılayan tem el kurumlar, m eslekî ve teknik eği
tim fakülteleri olmalıdır. Ancak, öğretm en yetiştirilmeyen veya ihti
yaç karşılanam ayan alanlardan, yakın bölüm mezunları İle İlgili
diğer yüksek öğretim kurumlan m ezunlarından meslekî ve teknik
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eğitim fakültelerinde gerekli görülen tamamlama veya öğretmenlik
meslek içi dersleri verildikten sonra yararlanılmalıdır.
2 M eslekî ve teknik eğitim öğretmenlerini nitelikli olarak ye
tiştirebilm ek, öğretmen arz-talep dengesini kurabilmek için gerekli
görülen alanlarda öğretmenlik programları lisansüstü eğitime çe
kilmelidir.
3. Öğretm enlik alanları, öğretmenlerin ilişkili bir grup dersi
okutabilecekleri biçimde tanımlanmalıdır.
4. M eslekî ve teknik orta öğretim ile meslekî ve teknik eğitim
fakültelerinin eğitim -öğretim programları birbiri ile ve iş hayatı ile
uyumlu hâle getirilmelidir.
5. M eslekî ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren fakültelerde
okutulan öğretm enlik meslek bilgisi dersleri, hem örgün hem yay
gın eğitim kurumlarında alanın kendine özgü nitelikleri ve ilgili eği
tim fakültelerinin görüşleri dikkate alınarak düzenlenmelidir.
6. Eğitim programlarında mesleğe ilişkin yasal ve yönetsel
düzenlemelere yer verilmeli, öğretm enlik uygulamaları olabildiğin
ce ilgili orta öğretim kurumlarında, atölye uygulamaları ise ilgili iş
yerlerinde yapılmalıdır.
7. M eslekî ve teknik eğitim fakülteleri; bina, araç, gereç ve
kadro yönünden iyileştirilmelidir.
8. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde öğretim elem anla
rının alan ve öğretm enlik form asyonu ile ilgili nitelikleri artırılmalı,
mesleğe özendirici tedbirler alınmalıdır.
9. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde bir mezunları iz
leme birimi oluşturulmalı, eğitim-öğretim programları, izleme so
nuçları da dikkate alınarak sürekli geliştirilmelidir.
10. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yaratıcı, eleştirel
ve bilimsel düşünen, insan ve doğaya ilişkin estetik değerlere sa
hip olan, yeni bilgi ve teknolojiyi kullanan, yabancı dil bilen, özür
lülerin eğitimine de duyarlı olan öğretm enler yetiştirilmelidir.
11. Farklı alanlardan aynı öğretm enlik programına gelen öğ
renciler için farklılıkları giderecek şekilde eğitim-öğretim program 
ları düzenlenm elidir.
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12. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin öğretim üyeleri ve
öğrencilerinin haftalık ders yükleri çağdaş üniversite uygulam aları
na uygun hâle getirilmelidir.
13. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yapılan uygulama
çalışm alarının ücretlendirilm esiyle ilgili değerlendirm eye alınan en
çok 10 saatlik uygulama kısıtlaması kaldırılmalıdır.
14. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde, İkinci öğretim deki
devletin katkı payı uygulamaya konulmalıdır.

C. ÖZLÜK HAKLARI VE İSTİHDAM:
MEVCUT DURUM:
M eslekî ve teknik eğitimin öğretmen kaynağı, m eslekî ve
teknik eğitim fakülteleridir. Öğretmen yetiştirilmeyen veya ihtiyaç
karşılanam ayan alanlarda ilgili diğer yüksek öğretim kuruluların
dan mezun olanlar da atanmaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ala
nında yapılan yaygın eğitim hizm etlerinde usta öğrenciler de istih
dam edilmektedir.
M eslekî ve teknik eğitim kurumlarına kimlerin hangi alanlar
da öğretm en olarak atanabileceği, Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığınca belirlenm ektedir.
Öğretm enlerin illere atanması Bakanlıkça, okullara atanm a
sı ise valiliklerce gerçekleştirilm ektedir. Atamada eş durumu, sağ
lık, öğrenim durumu gibi m azeretler dikkate alınmaktadır.

SORUNLAR:
1. Öğretm en arz ve talebinde, nitelik ve nicelik açısından
dengesizlik vardır. Öğretmenlerin ekonom ik ve sosyal statüsü
kendilerinden beklenenle uyumlu değildir. Öğretmenlerin statüleri
diğer meslek gruplarına göre daha düşüktür.
2. Öğretm enlerin ortak m eslekî değerlerini korumak ve ge
liştirm ek amacıyla sendika kurmalarını kolaylaştıracak, yeterli ya
sal ve yönetsel düzenlem eler mevcut değildir.
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3. Öğretm enlerin çalışma ortamı ve kullandığı eğitim tek
nolojisinin yetersizliği, sınıf mevcutlarının yüksek olması başarıyı
düşürm ektedir.
4. Öğretm enlerin sadece girdikleri ders saatleri ücrete yan
sıtılmakta, bunun dışındaki eğitim faaliyetleri ders yükü hesabında
dikkate alınm am aktadır.
5. Sicil, terfi, tayin konularında problemler yaşanmaktadır.
Öğretm enlerin performansı sağlıklı bir biçimde değerlendirilem emektedir.
6. Öğretm en ve yöneticilerin sık sık nakil olmaları bütçeye
aşırı yük getirmektedir.
7. Öğretm enler, bütün bu olum suzluklardan dolayı en ve
rimli dönem lerinde meslekten ayrılmayı tercih etmektedirler.

ÖNERİLER:
1. Öğretm enlerin ortak m eslekî değerlerini korumak ve ge
liştirm ek amacıyla sendika kurmalarına imkân verecek yasal dü
zenlem eler yapılmalıdır.
2. Öğretmenlere; görev, yetki ve sorumluluklarına uygun
sosyal ve ekonom ik bir statü kazandırılmalıdır.
3. Ücretlendirm e yapılırken, ders yükü hesabında öğretm e
nin katıldığı tüm eğitim etkinlikleri ile iş güçlüğü, iş riski ve tem inin
de güçlük faktörleri dikkate alınmalıdır.
4. Öğretm enlerin ilk atamalarında arz fazlasının olması hâ
linde, kur’a ile atama yerine sınavla en başarılı olanlar atanmalıdır.
5. Öğretm en ve yöneticiler sözleşmeli olarak istihdam edil
melidir. İstihdam, yerel düzeyde okul bazında yapılmalıdır.
6. Kadrolu usta öğretici istihdamına son verilmelidir. Zorunlu
hâllerde sözleşmeli usta öğretici istihdam edilmelidir. Ancak, usta
öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri de niteliklerine uygun
hâle getirilmelidir.
7. Gelişme ve değişm eler sonucunda ihtiyaç fazlası öğret
menler, ilgili eğitim fakülteleri ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim
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yoluyla uygun alana yetiştirilmeli ve branşına uygun alanda istih
dam edilmelidir.
8. Öğretmen ve yöneticilerin performans değerlendirm e öl
çütleri geliştirilmeli, mevcut sicil raporları, bu ölçütlerine göre dü
zenlenm eli ve şeffaf olmalıdır.
9. Öğretm enlerin m eslekî yönden geliştirilebilmeleri için iş
dünyası ile yakın iş birliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
10. Öğretm enlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Emekli
olan öğretm enlere emeklilik sonrası yaşam standartlarını yükselte
cek yasal düzenlem eler yapılmalıdır.
11. Okullara branşlar bazında ve ihtiyaçları oranında öğret
men kadrosu tahsis edilerek ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı
önlenm elidir.
12. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen kaynağını oluşturan
m eslekî ve teknik eğitim fakültelerini aynî ve nakdî imkânlarla
desteklem elidir.
13. Arz fazlası m eslekî ve teknik öğretmenler, gerekli ta 
m am lam a eğitim inden geçirildikten sonra, ilköğretime iş eğitimi
veya teknoloji öğretmeni olarak atanmalıdır.
14. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin m ezunlarının gö
rev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir.

D. HİZMET İÇİ EĞİTİM:
MEVCUT DURUM:
M eslekî ve teknik eğitimde görev yapan öğretmenlerin hiz
met içi eğitim inden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Bakanlık
adına bu faaliyetleri, Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı, ilgili öğre
tim daireleri ile iş birliği yaparak yürütmektedir. İlgili öğretim daire
leri hangi alanda, kaç kişiye ne kadar süreyle ve nerede eğitim
yapacağını Hizm et İçi Eğitim Dairesine bildirmekte ve katılımcıların
seçimini de yapmaktadır.
Hizmet İçi Eğitim Dairesi, dairelerden gelen bu hazırlıkları
değerlendirerek ve ödenek imkânlarını dikkate alarak yıllık plânla
rını yapm aktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri, sınırlı sayıdaki Hiz274

met içi Eğitim Merkezinde ve ilgili dairelerin eğitim kurumlarında
yürütülm ektedir. Yerel düzeyde de bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri
yapılm aktadır.

SORUNLAR:
1. Uygulanan hizmet içi eğitim programlarının sonuçlarının
değerlendirilm esi yeterince yapılmamaktadır.
2. Öğretm enlere sunulan eğitim hizmetleri nitelik ve nicelik
yönünden yetersizdir.
3. Hizmet içi eğitimde kullanılan merkez ve okullar, istenilen
düzeyde donanım a sahip değildir.
4. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmış olmak, öğretm en
lerin özlük haklarına yeterince yansımamaktadır.
5. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanmasında ve uygu
lanm asında m eslekî ve teknik eğitim fakülteleri ve endüstriyel ku
rum ve kuruluşlarla yeterince iş birliği yapılmamaktadır.

ÖNERİLER:
1. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, Bakanlıkça
belirlenecek genel amaçlar, ilkeler ve standartlar doğrultusunda
yapılmalı, faaliyetler yerel düzeyde belirlenen eğitim m erkezlerinde
ve sürekli olarak yapılmalıdır.
2. Hizmet içi eğitim ihtiyaçları uygun yöntem ve tekniklerle
belirlenm eli, eğitime katılacak yönetici, eğitimci ve eğitilecekler, bu
ihtiyaçlar dikkate alınarak seçilmelidir.
3. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, eğitimöğretim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında ilgili
m eslekî ve teknik eğitim fakülteleri, hizmet içi eğitim merkezleri,
endüstriyel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
4. Yöneticilerin ve öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eği
timler, özlük haklarına yansıtılmalı ve kredilendirilerek yüksek li
sans öğrenim inde dikkate alınmalıdır.
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5. Hizmet içi eğitim uygulamaları, yüz yüze eğitimin yanı sı
ra, çağdaş iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmelidir.
6. Öğretmeni, kendini yetiştirm eye teşvik eden, yetiştirem ediğinde sistemin dışında bırakan bir personel istihdam politikası
geliştirilm elidir.
7. Öğretm enlere, m eslekleriyle ilgili gelişme ve değişmeleri
izleyebilecekleri yayınlar hazırlanmalı ve yararlanm aları sağlan
malıdır.
8. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve mer
kez teşkilâtında ihtiyaç duyduğu eğitim - öğretim, yönetim, teftiş ve
çeşitli uzm anlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirm ek ve
kariyerlerini geliştirm ek için kurulması plânlanan Millî Eğitim A ka
demisinin işlerlik kazanması doğrultusunda gerekli yasal düzenle
m eler yapılm alıdır.

E. YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ:
MEVCUT DURUM:
Herhangi bir nedenle boşalan m eslekî ve teknik okul mü
dürlüğü, il ve ilçe genelinde öğretmen ve yöneticilere duyurulm ak
tadır. Sınavı kazanan adayların müracaatları ilgili öğretim daire
sinde puan esasına göre değerlendirilerek en yüksek puanı alan
iki kişi Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilmekte, onlardan ge
nellikle ilk sırada yer alan atanmaktadır. Çıraklık ve Halk Eğitim
M erkezlerine ise belirlenen usule göre valiliklerce atama yapıl
maktadır.
Puanlama, adayların; başarıları, hizmet içi eğitimleri, varsa
eserleri gibi özellikler dikkate alınarak yapılmaktadır.
Atanan yöneticilerin eğitimleri; hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim yoluyla yapılmaktadır.
Okul yönetici aday adayları, başvuranlar arasından m erkezî
bir sınavla belirlenm ekte, gerekli hizmet içi yöneticilik eğitiminden
geçirildikten sonra başarılı olanlar, okul tiplerine göre A, B ve C tipi
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okul yöneticisi adayı olmaktadırlar. Okul yöneticilikleri boşaldıkça
adaylar başvurmakta ve atamaları yapılmaktadır.

SORUNLAR:
1. Yöneticilik, ayrı bir uzmanlık eğitimini gerektirm esine
rağmen, mevcut mevzuatta; yöneticiliğin öğretmenlere ikinci bir
görev olarak verilmesi temel sorun olarak görülmektedir. “Asıl olan
öğretm enliktir” yaklaşımı, eğitim ve okul yöneticiliğinin gelişmesini
engellem ektedir.
2. M eslekî teknik eğitim ve okul yöneticilerinin yönetim ka
dem eleri ve okul türlerine göre tanımları yapılmamış, sahip olm ala
rı gereken yeterlilikler belirlenmemiştir. Yöneticilerin yetki ve so
rum lulukları uyumlu değildir.
3. M erkez teşkilâtında toplanan yetkilerin taşraya devrinde
gecikm eler vardır. Taşra teşkilâtına devredilen yetkiler de etkili
kullanılam am aktadır.
4. Yöneticilerin yetiştirilmesine gereken önem verilm em ek
tedir.
5. Yöneticilerin atama, yer değiştirm e ve görevden alınm a
ları nesnel ölçütlere yer verilmeden ve kamu yararı dikkate alın
madan yapılabilm ektedir.

ÖNERİLER:
1. Meslekî ve teknik eğitimde her yerdeki ve her tür okuldaki
yöneticilerin nitelikleri saptanmalı, görev ve İş tanımları yapılm alı
dır.
2. Çalışan yöneticilerin, üniversitelerle iş birliği yapılarak en
çok 5 yıl içerisinde ve bir proje kapsamında eğitim ve okul yöneti
ciliği sertifikası ve bunu izleyen lisansüstü programlarına katılm ala
rı sağlanm alıdır. Bu amaçla, eğitim ve okul yöneticileri, sertifika
program larında alınan krediler, yüksek lisans ve doktora prog
ram larında değerlendirilm elidir. Bu uygulamada ön lisans mezunu
yöneticilerin de lisans tamamlama programlarına alınarak aynı
im kânlardan yararlanmaları sağlanmalıdır.
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3. Yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, üni
versiteler ve diğer kuruluşlarla da iş birliği yapılarak plânlı ve sü
rekli hâle getirilmelidir.
4. Yöneticilerin görev yeri değişiklikleri ve görevden alınma
işlemleri nesnel ölçütlere dayandırılmak ve kamu yararı gözetilmelidir.
5. Merkez ve taşra teşkilâtında gereksiz yönetici istihda
mından kaçınılmalıdır.
6. Okul yönetimlerine; işveren ve işçi temsilcileri ile veli, öğ
retmen, öğrenci ve yerel yöneticilerin katılımları ve katkıları sağ
lanmalıdır.
Saygılarım la arz ederim.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakam Metin BOSTANCIOĞLU)

Meslekî ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici
Yetiştirme Komisyonu Raporunu sunan Prof.Dr. Sayın Yalçın
Ö R S’e teşekkür ediyorum.
Şimdi, daha önceki komisyon raporlarında olduğu gibi, bu
komisyon raporunda da söz almak isteyenleri kaydedeceğim.
Sayın üyeler, daha önce yazıyla Divanımıza başvurup söz
isteyen Prof.Dr. Sayın Doğan ÇAĞ LAR’a söz vereceğim.
Bundan başka söz isteyen üyelerin isimlerini okutuyorum:
Doğan ÇAĞLAR, Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK, Betül TİMUR,
Metin GÖKYOKUŞ, Mustafa ÖZCAN, Galip KARAGÖZOĞLU,
Şefik YAŞAR, Semra AYDIN, Refet YİNANÇ, Aydın ÖZYAR, Rauf
ARIKAN, Fevzi ULUĞ, Yücel GÖKÇEK, Hıfzı DOĞAN, Haşan
KÜLÜNK, Gültekin KURTOĞLU, Zeki SARUHAN, Cemal ÜNLÜ,
Cemal ŞİŞMAN, Seyfi YÜCEL, Sezai İLHAN, Mustafa ALTINTAŞ,
Rıfat OKÇABOL, İlhan SEZGİN, Nuran ZENGİNGÖNÜL.
Sayın üyeler, 25 konuşmacı söz istemiştir.
Daha önce olduğu gibi, 3’er dakikayla görüşmeye başlıyo
ruz.
İlk söz Sayın Ç AĞ LAR’ın, buyurun.

Prof. Dr. Doğan ÇAĞLAR (Emekli Öğretim Üyesi) Sayın
Bakanım, 16. Millî Eğitim Şûrasının sayın üyeleri; hepinizi saygıyla
selâmlarım. Hepimiz adamakıllı yorulduk, şu anda selâm alacak
durum um uz da kalmadı.
Efendim, ben şûranın ilk gününden beri görüşmeleri takip
etmekteyim. 52 yıllık meslekî tecrübem var, 2 yıllık emekli hoca
yım. 1953 yılından beri yapılan şûraların hepsinde kâtip olarak da
görev aldım, teksirci olarak da görev aldım, her türlü işi yaptım, her
türlü hazırlıkların içinde bulundum. Yalnız, yurt dışında olduğum
zaman bir iki şûrayı kaçırdım galiba. Bütün şûralar ile kıyasladığı
mızda, benim içinde bulunduğum duyguyu taşıyanların sayısının
çok az olduğunu zannediyorum. Çünkü, bugüne kadar bütün şû
ralarda hazırlıklar daima şikâyet konusu olmuştu. Bütün hazırlıklar
yapılmış, 31 gün evvel doküm anlar elime geçti ilk defa; gurur duy
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dum. Ben neredeyim acaba dedim; çünkü, çoğu zaman şûra üye
leri katıldıklarında bile dokümanları ellerinde yoktu. Şûra dokü
manlarını hazırlık itibariyle 2 - 143 sayfalık dokümanı -emekli de
olduğum için- tümüyle okudum, ondan sonra hangi komisyonda
görev alacağımı kararlaştırdım. O komisyonla ilgili illerden gelen
çok olgun bulduğum şeyieri tekrar tekrar okudum. Benim bir özelli
ğim var: Hiçbir şeyi sözel düzeyde bırakmam, yazarım. Oturdum,
şûrada yapacağım önerileri; arkadaşlarımdan, raporlardan aldığım
görüşler, ona ilâve edeceğim benim meslekî bilgi ve tecrübelerim le
13 sayfalık bir rapor yazdım ve bu raporumu kişisellikten çıkarmak
için, mesleğimde özellikle teknik eğitim alanında sıfırdan Bakanlık
M üsteşarlığına kadar her kademeyi adım adım tırmanmış ve şimdi
Divanda başkan yardımcısı bulunan Profesör Doktor Cevat ALKAN ile özel olarak birgün Başkent Öğretmen Evi’nde toplanarak
“Bunlarda gözden kaçan yerler var mı yok m u?” diye araştırdık.
Çünkü, ben temelde teknik eğitimci değilim, sonradan daldan eğ
me veyahut söğüt ağacına erik aşısı yapılmış teknikçiyim. Cevat
Beyin de düzeltm elerinden sonra fotokopisini aldırdığım 13 nüsha,
şûranın toplandığı komisyon toplantısında ilk işim Divana sunmak
oldu.
Özellikle vurgulanarak bir şeyi duymadım, kulaklarım pek
sağlıklı değil, bu hazırlıkları yapan Bakanımdan, Müsteşarımdan
ve hazırlığı yürüten Şûra Genel Sekreterliğinde hizmet veren, bu
hizmeti ilgililere sunan arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi su
nuyorum; şahsım adına. Komisyonum adına bir yetki almadım
şûra başladıktan sonra şûraya katılanlara sağlanan yatma, yeme
olanakları da ayrıca bir öğretmenliğin şerefine yaraşır, bir öğret
mene sunulması gereken ideal bir hizmet olduğu için de bu işi dü
zenleyenlere en içten teşekkürlerim i ve saygılarımı sunm ak iste
rim. Belki de bir daha şûraya ya çıkarız ya çıkmayız. Çünkü, ak
ranlarım sırayla adres değiştirdiler, çok az kaldı.
Efendim, gelelim görevlendirildiğim iz komisyona. Raporu
ancak saat 15.50’de takip ederek aldım, hemen ayaküstü
okudum. Benim yazılı verdiğim 13 sayfalık önerilerimden bir tek
cümlenin orada yer almadığını üzülerek gördüm. Birçok sözlü öne
ri de yapılmıştı, ama alınıp alınmadığını o öneriyi yapanlar bilir;
fakat, Sayın Bakanımızın büyük bir nezaketle yaptığı öneri gibi,
önerinin okunup komisyonumuzda oylanması şerefini göremedim,
282

o şerefe nail olamadım. Bu nedenle bu rapora da hiçbir katkım
yok. Devlet bana helâl etsin, dört gündür en iyi şekilde yiyorum,
geziyorum, tozuyorum ama bereket o 13 sayfalık raporu verdiğim
için vicdanen müsterihim. Alan alır, almayan almaz.
Kim hazırladı, ne yaptı bunu da bilmiyoruz. Yani, bunu Di
van mı yaptı, Divandan bir kişi mi yaptı; bilmiyoruz ama, söylemesi
ayıp olur. Çünkü, tam ispatı da zor. Elimize bir şey geldi ki ancak
buraya gelirken Sevim Hanım da biraz sıkıntılı, ondan bile zor ko
tardık bunu. Devlet sırrıymış gibi saklandı, diğer üyelerin düşünce
sini bilmiyorum.
Efendim, gerek Bakanımız gerek Müsteşarımız bizi ziyare
tinde büyük bir ümitle konuştu. Her şey öğretmen yetiştirmeye yö
neliktir, çünkü o da oradan çıkıyor. Umuyorum ki, bu komisyon
bizim en büyük güvencem iz olan bu şeyi bizim kısa veya uzun va
dede neler yapacağım ıza ¡şık tutabilsin. Ama, maalesef bizim ko
misyonumuz, Divan ve bizi Divanda temsil eden raporumuzu ha
zırlayanlarla hiç iletişimimiz olmadı. Zaten ancak ara sıra konuya
değindik.
Tek önerim, bu raporun yeniden yetkili, güvenilir, gönüllü bir
grupla önerileri de dikkate alarak, yeniden kaleme alınm asıdır ve
şûra dokümanlarında öyle yer almasında yarar görüyorum. Yoksa
çok noksan bir doküman olabilir. Bir yerde şu da gözüme çarptı,
çünkü çok yeni aldık. Millî Eğitim Bakanlığı Eski Teşkilât Kanu
nunda bir deyim vardır, “meslekte asıl olan öğretm enliktir” lâfı bile
kırpılmış; leyleğin bacağı kırpılırsa daha güzel olur, leyleğe benzer
diye. “Asıl olan öğretm enliktir” denilmiş. Neyde asıl olan, hangi
meslekte? Onun kanunî adı “meslekte asıl olan öğretm enliktir”.
Hepinize saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Ç AĞ LAR ’a teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın TEKIŞIK.

Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK (Emekli Eğitimci-Yazar) Sayın
Bakanım, Divanın sayın üyeleri, 16. Millî Eğitim Şûrasının sayın
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım.
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Doğan Beyin belirttiği komisyonda görevli idik. Sayın Baka
nın ve Sayın Müsteşarın komisyonumuza teşrif ettikleri zaman,
öğretmen yetiştirm enin, özellikle bugün yeterli meslekî formasyonu
olmayan öğretmenlerin yetiştirilmesi için bizden pratik çözüm iste
mişti Sayın Müsteşarım. Bu amaçla biz de pratik çözümler önerdik.
Bugün Türk Millî Eğitiminin en büyük sorunu öğretmen yetiştirme
ve özellikle hizmette olan öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Onun için,
bir hizmet içi eğitim seferberliğine başlanması, bu hizmet içi eğitim
seferberliğinin en ekonomik, en süratli ve en yaygın bir şekilde
amacına ulaştırılması gerekirdi. Bu amaçla da şu öneride bulun
muştuk, 1. maddeye:
Yerel düzeyde belirlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
yerel düzeyde sürdürülm esinin, ilâve edilmesini teklif etmiştim. Bu
amaçla her bölgede en az birer hizmet içi eğitim enstitüsü, her ilde
bir hizmet içi eğitim merkezi ve ilçelerde de hizmet içi eğitim şu
beleri kurulması, mevcutların da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
kuruluşların, özellikle m eslekî yayınlar ve video bantlardan oluşan,
daha diğer yardımcı yayınlardan oluşan dokümantasyon m erkezle
riyle donatılması. Bakanlıkla ilgili eğitim fakültelerinin iş birliği ya
parak, bu taşra merkezlerinde görev yapacak hizmet içi eğitim
elem anlarının süratle yetiştirilmesi, bunların taşrada görevlendiril
mesi ve yılın 12 ayında hizmet içi eğitimine devam edilmesi tekli
finde bulunmuştum. Hatta bu teklif, komisyonumuzda bir de oylan
dı, rapora geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Maalesef, rapor geldiğinde
üzülerek gördüm ki hiçbiri dikkate alınmamış.
Raporun yeniden ele alınmasını teklif eder, hepinize saygı
larımı sunarım.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın TE K IŞ IK ’a teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, meslekîçi eğitim her meslekte önem arz et
mektedir. Eğitim, doğumdan ölüme kadar devam eder. O nedenle
Sayın TE K IŞ IK ’ın bu sözlerini, bu konuşmasını tutanağa geçir
mekten öte, dikkate alınacağını bilgilerinize sunarım.
Buyurun Hanımefendi.
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Betül TİMUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlü
ğü Şube Müdürü) Sayın Başkan, değerli şûra üyeleri; şûra çalış
malarına İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün temsilcisi
olarak katılıyorum, hepinize saygılar sunarım.
“Öğretmen ve Öğrenci Yetiştirm e” başlıklı 3. Komisyon ra
porunun 1. bölümü “Yönlendirme ve Seçm e” alt başlığını taşıyor.
Bu bölümün “Sorunlar” kısmının 2. sayfasında, “Orta öğretimde
öğrencilere kendilerine m eslekî ve teknik öğretmenlik mesleğini
tanıtıcı yeterli bir m eslekî rehberlik hizmeti verilm em ektedir” ifadesi
yer alıyor.
Diğer raporlarda da buna paralel ifadeleri görüyoruz.
Çocuklarımızın meslekleri, eğitim programlarını ve kendile
rini yeterince tanımadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda yapılan
bir hizmetten söz etmek istiyorum. 1992 yılında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol
imzalanmış. Bu protokol, “Meslekî Rehberlik Konusunda İş Birliği”
başlığını taşıyor. Bu protokol gereği, 1992 yılından beri öğrencilere
yönelik m eslekî rehberlik hizmeti vermeye çalışıyoruz. 5 büyük
ilde, özellikle rehber öğretmenlerle iş birliği yaparak bu çalışmaları
sürdürüyoruz.
Yine, öğrencilere, meslekleri tanıtmak amacıyla 1993 yılın
da A nkara’da bir Meslek Danışma Merkezi açıldı. Bu merkezde,
mesleklere ilişkin bilgiler yer alıyor. Özellikle öğrencilere, 14-18
yaş grubuna objektif bir şekilde meslekleri tanıtmak amaçlanıyor.
Bu merkezimize olan yoğun ilgi, bizi, 1998 yılında 31 ilde daha
meslek danışma merkezi açmaya yöneltti. Yani, şu anda Edir
ne’de, Konya’da, Kayseri’de, Burdur’da, Afyon’da, Ankara’da 37
ilde meslek danışma merkezleri öğrencileri bilgilendirmek üzere
hizmete açılmış durumda. Bu merkezde bulunan materyallerin na
sıl hazırlandığından çok kısa söz etmek istiyorum.
Kurum um uz uzmanlarınca hazırlanmakta olan meslek bil
gileri, Meslek Danışma Komisyonu adını verdiğimiz bir kom isyo
nun incelemesine sunulmaktadır. Bu komisyonda, Millî Eğitim Ba
kanlığının,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, TİSK’in, TES K’in
temsilcileri bulunuyor. Yani, işçi-işveren ve devlet temsilcileri bu
komisyonda yer alıyorlar. Bu komisyonun incelemesinden geçen
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bilgiler, daha sonra öğrencilere sunuluyor. Bu şekilde, objektif,
özellikle 14-18 yaş grubunun anlayabileceği doküm anlar hazırlan
mış oluyor.
Size son çalışmamızdan söz etmek istiyorum. Kom isyonu
muz son toplantısında, “Öğretmenlik Meslek Bilgi D osyalarını ele
alarak inceledi ve öğretmenlik mesleklerini tanıtan 56 adet meslek
bilgi dosyası komisyon tarafından kabul edildi ve şu anda Meslek
Danışma Merkezimizde öğrencilerin incelemesine açık.
Ben, huzurunuzda, şu anda salonda bulunan komisyon
üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Meslek Danışma Komisyonu
üyelerimizin büyük bir bölümü, aynı zamanda şûra üyeleri. Biz isti
yoruz ki gençler; meslekleri tanıyarak seçsinler, severek seçsinler,
isteyerek seçsinler ve merkezlerimizden yararlansınlar.
Şu anda olduğu gibi, m aalesef iş bulamadığı için öğretm en
lik mesleğine yönelen kişiler çocuklarımızı okutmasınlar, aksine bu
mesleği bilerek, isteyerek seçmiş kişiler 21. yüzyılda çocuklarımızı
okutsunlar.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Betül TİM U R ’a teşekkür ediyoruz.
Buyurun Sayın ÖZCAN.

Prof.Dr.Mustafa ÖZCAN Uludağ Üniversitesi Fen Edebi
yat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı) Sayın Bakan, 16. Şûranın
değerli üyeleri; ben de, benden önce konuşan 3. Komisyon üyeleri
gibi, 3. Komisyonun üyeleri ile Başkanlık Divanı arasında fazla
iletişim olmadığını vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Hemen hemen her ülkenin eğitim sisteminde en önemli so
run öğretmen yetiştirmektir. Bizim eğitim sistemimizde en önemli
sorunlardan bir tanesi de, öğretmen yetiştirme meselesidir. Hele
hele teknik alana öğretmen yetiştirmek, ayrıca bir özellik arz et
mektedir. İşte, öğretmen yetiştirmenin zorluğundan dolayı, normal
eğitim fakülteleri, çağdaş eğitim sistemlerine uygun ve gelişen tek
nolojiye uygun olarak yeniden bir yapılanma içine girmişlerdir. Ge
lişen teknolojiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak, teknik eğitim
sistemimize öğretmen yetiştirm ek için de mevcut öğretmen kayna
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ğının, yani öğretmen yetiştiren kurumun teknik eğitim fakültelerinin
yeniden yapılanma içine girmelerini ben arz ediyorum.
İkinci bir konu, orta öğretim sistemimize şöyle bir baktığımız
zaman, orta öğretim sistemindeki liselerimiz çok çeşitli ve çok
amaçlıdırlar. Ama, çocuk için hangi orta öğretim sisteminde veya
hangi lisede olursa olsun, tek bir amaç vardır o da üniversiteye
girmektir. Teknik eğitim iıselerımizden beklenen, ara sınıf insanını
yetiştirm ek veyahut çocuğu kısa zamanda hayata hazırlamaktır.
Ama, maalesef, bu liselerimiz bu amacına fazla ulaşamamaktadır,
bu da öğrenciden kaynaklanmaktadır.
Bize verilen bilgilere göre, teknik eğitim liselerinden mezun
olan çocukların ancak yüzde 8 ’i kendi alanlarıyla ilgili sahalarda
çalışmaktadırlar. Yüzde 72’si ise mezun oldukları alanlarla hiç ilgisi
olmayan sahalarda iş bulmaktadırlar. Geri kalan kısmı ise, alanla
rına çok yakın sahalarda çalışmakta ve bir kısmı da üniversiteye
girebilmektedir.
Çok pahalı bir eğitim olan teknik eğitim liselerimizin şu anda
amaçlarına ulaşmadığını görüyoruz. Orta öğretim sistemindeki
çocuk için, ister teknik öğretim lisesinde olsun, ister Anadolu lise
sinde olsun, ister fen lisesinde olsun, ister imam-hatip lisesinde
olsun, tek amaç üniversiteye girebilmektir. Yani, kısa zamanda
hayata atılmak isteyen öğrencinin ¿ayısı, vermiş olduğum rakam 
dan da anlaşıldığı gibi çok azdır. O halde, yapılacak tek bir işlem
vardır -biraz önce 1. Komisyonda da bazı arkadaşlarım ız dile ge
tirdi- bu orta öğretim sistemlerini çokluktan, çeşitlilikten kurtarmak
ve tek bir amaca hizmet edecek şekilde yeniden düzenlemektir. Bu
nasıl olur? 11 yıllık eğitim sistemini hayata geçirmekle olur. 11 yıl
lık eğitim sistemi hayata geçirildiği zaman, orta öğretim sistem in
deki tartışm alar da kendiliğinden sona erecektir.
Bir de, bu sahada öğretmen yetiştirme sorunu da 11 yıllık
zorunlu eğitim sistemi hayata geçtiği zaman, ona paralel olarak
kendiliğinden sona erecektir.
Benim temennim, 16. Millî Eğitim Şûrası, 11 yıllık temel eği
timi gerçekleştirm ek için en önemli bir şûra olarak tarihe geçecek
tir.
Saygıyla arz eder, teşekkür ederim.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Ö ZC AN ’a teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın KARAGÖZOĞLU.

Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU (MEB Talim ve Terbiye
Kurulu Eski Başkanı) Sayın Başkanlık Divanı ve 16. Millî Eğitim
Şûrasının değerli üyeleri; bir milletin kaderinde en önemli rol oyna
yan gruplardan birisi, o milleti eğiten öğretm enlerdir ve hepimizin
de kabul ettiği üzere, öğretmen, toplumun mayasıdır. Eğer siz is
tediğiniz niteliklere sahip öğretmen yetiştirebiliyorsanız, toplumu
da o biçimde yetiştirm eniz mümkün olacaktır. Bu nedenle, rapora
bir noktanın ilâve edilmesini öneriyoruz. Her ne kadar komisyon
çalışmaları içerisinde yazılı olarak takdim etmişsek de, tahmin edi
yorum ki bir unutkanlık eseri olarak rapora dahil edilmemiş. Dola
yısıyla bir önerge halinde Sayın Başkanlık Divanına bunu sunaca
ğız.
1739 sayılı Millî Eğitim îemeı Yasasında, Türk toplumunda,
Türk eğitim sisteminde yetiştirilecek olan insanın nitelikleri belirtil
miş ve modeli verilm iştir ve bu Yasanın genel amaçlarının 1. bö
lümünde der ki: “Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda ve
Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine
bağlı, “dem okratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cum huriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları
davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin
birincil görevidir” .
Eğer böyle bir toplum yaratm ak istiyorsanız, her şeyden
önce öğretmen yetiştiren kurumlarda görevli olan öğretim üyeleri
nin de, her şeyden önce bu niteliklere sahip olması gerekir ki, ye
tiştirdikleri öğretm enler de bu niteliklere sahip olarak yetişip, bir
maya görevi görsünler. Bu bakımdan öğretmenlik, profesyonel bir
meslektir, alan bilgisi, pedagojik formasyon ve genel kültür üçlüsü
içerisinde yetiştirilmesi gerekir. Ancak biz bir öneri olarak şunun
vurgulanm asını istiyoruz: Bu üç boyutun yanında, daha da önem li
si, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkacak, demokrasiye inanmış,
lâik düzeni benimsemiş ve bunları davranış haline getirmiş öğret
menler yetiştirm ek; öğretmen yetiştiren kurumların birincil görevi
olmalıdır. Bunun rapora dahil edilmesi için bir öneri halinde sunul
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masını kararlaştırmış bulunuyoruz ve bunu Sayın Başkanlık Diva
nına yazılı olarak takdim ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Galip KARAG Ö ZO Ğ LU’na çok teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın YAŞAR.

Prof.Dr.Şefik YAŞAR (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fa
kültesi İlköğretim Bölümü Başkanı) Sayın Bakanım, Divanın
sayın üyeleri, 16. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; ben öğret
men eğitimi üzerinde çalışıyorum. Bu şûra öncesi il komisyon ça
lışmalarında Öğretmen Eğitimi Komisyonunda görev aldım. Bura
da da Öğretmen Eğitimi Komisyonunda görev aldım. Yani, benden
önceki konuşmacıların söz ettiği gibi, Divanla üyelerin iletişim sı
kıntısının yaşandığı komisyonda yer aldım.
Bizler, üniversitelerden çağrılan uzman kişiler olarak ilde
gerekli çalışmaları yaptık. Sağ olsun Bakanlığımız bize bir ay ön
ceden gönderdi, dokümanları inceledik geldik. Bu dokümanları
titizlikle bütün arkadaşlarım ız inceledi ve biz arzu ederdik ki, Di
vanla üyeler arasında etkili bir iletişim olsun, sağlıklı, güzel bir ra
por çıksın. Ama, gene de bir şeyler yapıldı; yapıcı olmak gerekir
düşüncesinden yola çıkıyorum ve bazı önerilerim var, o önerilerimi
dile getirm ek istiyorum.
Öğretmen eğitimi, tüm ülkelerin sorunu, gelişmiş ülkelerin,
gelişmekte olan ülkelerin bir numaralı sorunu ve en önemli konu
su. Bizim ülkemizde de öğretmen eğitimi daima gereken önemi
görmüştür; Bakanlığımız olsun, YÖK olsun bu konuda gerekli has
sasiyeti göstermeye çalışmıştır ve çalışmaktadır, çalışmalıdır da.
Öğretmen eğitimi; meslek bilgisi, genel kültür ve alan bilgi
sinden oluşuyor. Ayrıca, öğretim uygulamaları var, öğretmenlik
meslek bilgisi, becerileri içinde geçiyor. Öğretmenlik formasyonu
k a za n d ırırke n , verilmesi gereken öğretmenlik uygulamaları. Bu
son derece önemli. Bu, bizim komisyonun raporunda, geçiyor.
“Öğretm enlerin Hizmet Öncesi Eğitimleri” ile ilgili bölümün 5. say
fasında 6. maddeye baktığımızda şöyle bir ifade var:
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“Eğitim programlarında mesleğe ilişkin yasal ve yönetsel
düzenlem elere yer verilmeli, olabildiğince öğretmenlik uygulam ala
rı ilgili orta öğretim kurumlarında yapılm alı”. Olabildiğince kelim e
sinden demek ki başka yerlerde de vapılabiliyor anlamı çıkabili
yor. Peki, doktor uygulamalarını nerede yapacak? Doktor uygula
malarını adliyede yapabilir; eh olabildiğince de hastanede yapsın...
Böyle bir şey olamaz. Öğretmen uygulamasını kesinlikle okullarda
yapm alıdır, başka bir yerde yapması zaten söz konusu olamaz.
Bu maddenin şöyle düzeltilmesini istiyorum: “Eğitim prog
ramlarında mesleğe ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemelere yer
verilmeli, öğretm enlik uygulamaları kesinlikle ilgili orta öğretim ku
rulularında, atölye uygulamaları ise ilgili iş yerlerinde yapılm alıdır”.
6. m addenin bu şekilde düzeltilmesini talep ediyorum.
Yine, aynı sayfada 8. maddeye baktığımızda: “Meslekî ve
teknik eğitim fakültelerinde öğretim elemanlarının alan ve öğret
menlik form asyonu ile ilgili nitelikleri artırılmalı, mesleği özendirici
tedbirler alınm alıdır” deniliyor. Ben bunun şu şekilde düzeltilmesini
talep ediyorum: “M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görevli
öğretim elem anlarından, öğretmenlik sertifikası programlarından
geçmiş olma koşulu a ra nm a lıdır. Gerçi bu 1981’deki şûra rapo
runda var: “Tüm üniversitelerdeki öğretim üyeleri öğretm enlik for
masyonundan geçm eli” denildi. Biz bunu kendi üniversitemizde
olabildiğince uyguluyoruz. Örneğin, Fen-Edebiyat Fakültesindeki
mesleğe giren tüm öğretim elemanlarından bu koşulu olabildiğince
arıyoruz, Rektörlüğüm üz bu konuda hassas davranıyor. Yani, öğ
retm enlik sertifikası programlarından geçmiş olan kişileri araştırma
görevlisi olarak ya da öğretim görevlisi olarak istihdam ediyor. Ben
bunun bu şekilde düzeltilmesini Divandan talep ediyorum.
Yine 10. maddeyle ilgili bir önerim var. Burada “Meslekî ve
teknik eğitim fakültelerinde yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen,
insan ve doğaya ilişkin estetik değerlere sahip olan, yeni bilgi ve
teknolojiyi kullanan...” deniliyor. Sanki bir tane teknoloji var. Bunun
da “teknolojileri” diye çoğul olarak kullanılmasını öneriyorum.
Ben 1. Komisyona katılma fırsatını elde ettim; oradaki arka
daşların çok teknik bir şekilde ş a ş tık la rın ı gördüm; kendilerini
kutluyorum.
16. Millî Eğitim Şûrasının hayırlı olmasını diliyorum.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Teşekkür ediyoruz.
Buyurun Sayın GÖKYOKUŞ.

Metin GÖKYOKUŞ (Özel Marmara Radyo-Televizyon ve
Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi Müdürü) Sayın Bakanım,
değerli şûra üyesi arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Önce köy enstitülerini kapattık, sonra ilköğretmen okullarını
kapattık, ardından eğitim enstitülerini kapattık, sonra yüksek öğ
retmen okullarını kapattık kız teknik veya erkek teknik öğretmen
okullarını kapattık. Bugün burada öğretmen sorununu tartışıyo
ruz... Neyi tartışıyoruz? Her dönemde, her siyasal iktidar değişik
liğinde, önce, nedendir bilinmez, öğretmen okullarına bir çengel
atılır. Bu çengel, öğretmen okullarının kapatılmasına kadar gidiyor.
Şimdi, benim temelden bir önerim olacak; Sayın Bakanım,
çok önemli. Eğer yasa müsaitse, lütfen Y Ö K’e devrettiğimiz öğ
retmen yetiştiren okulların tümünü Millî Eğitim Bakanlığına bağla
yalım. O dönemde yetişen öğretmenlerin nasıl öğretmen olduğu
nu, geçmişi bilenler bilir; ama, bilmeyenlere kısaca anlatmak istiyo
rum. O dönemde öğrencinin ayağına batan diken, öğretmenin yü
reğine hançerdi; öğretmen buydu. Bakanlıktan gönderilmiş bir tez
gâhı, sabahlara kadar, mesai mefhumu tanımadan kurup çalıştıran
öğretmendi o gün. Ama, bugün duyuyorum ki, Bakanlığın gönder
diği bilgisayarları “yetkililer gelmeden açmayın” diye bir yazı üzeri
ne, 1,5 yıl açmayan öğretm enler var. İşte, dünkü öğretmenler...
Köy enstitüsü dönemindeki öğretmenler... İlköğretim okullarında
yetişen öğretmenler... Eğitim enstitülerinde yetişen öğretmenler...
Teknik eğitim kurumlarında yetişen öğretmenler buydu. Ama şimdi
öğretmen yetişmiyor. Öğretmenin tanımını istediğiniz kadar... Bü
tün şûralarda buna benzer raporlar yazıldı, bütün şûralarda buna
benzer kararlar alındı; ama, hep öğretmene çengel atıldı. Yeter!..
Yapılacak bir başka şey: Sayın Bakanım, ben bir özel eğitim
kurumunda öğretm enlik yapıyorum. Öğretmenim, öğretmen olmak
istiyorum, öpülesi bir el olmak istiyorum. Benim çalıştığım kurum 
da, özel okulda öğretmeni seçme şansım var. Beğenmediğim öğ
retmenle ikinci yıl çalışmıyorum, diyorum ki: “Başarısızsınız, sizinle
çalışam ayız” Ama, devlet kuruluşlarında, devlet okullarında böyle
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bir şans yok. Okul müdürlerimizin böyle bir yetkisi yok. Millî Eğitim
Bakanlığının böyle bir yetkisi yok.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Metin GÖKYOKUŞ'a teşekkür ediyorum.
Sayın GÖKYOKUŞ, bu konuşmanız güzel bir hitabet örneği;
acaba, önerilerinizi de yazılı olarak vermeyi düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim.
Ben, hiçbir öğretmenim i vasıfsız ve kalitesiz olarak görm ü
yorum, bunu kabul etmiyorum. Elbette işbaşında eğitim olacaktır;
ama, siz öğretm enlerin yetiştirdiği öğrencilerin yetersiz olduğunu
söylüyorsanız, kabahat, yetersiz olduğunu söylediklerinizde değil,
sizde olmalıdır; o nedenle, bu bölümüne asla katılmadığımı bütün
şûra üyelerinin bilmesini isterim. Türk öğretmeni saygındır, Türk
öğretmeni Atatürk ilkelerine uygun bilim ve aklın aydınlattığı yolda
eğitim verme uğraşı içindedir. O nedenle, bir defa daha katılm adı
ğımı söylüyorum.
Teşekkür ederim.
Sayın Sem iha AYDIN, buyurun.

Prof.Dr.Semiha AYDIN (Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi) Sayın Başkan, değerli üyeler; ben de,
raporla ilgili bir iki nokta üzerinde durup, ayrıca, iki önerimi söyle
mek istiyorum; tabiî, G öK Y O K U Ş 'tan sonra konuşmanın güçlüğü
de var diye düşünüyorum.
Birincisi, ikinci sayfada, mevcut durumun üçüncü paragra
fında m eslekî ve teknik eğitim fakültelerine alınacak öğrencilerin
sayısının belirlenm esinde, Bakanlığın nitelik ve nicelik olarak öğ
retmene duyduğu ihtiyaç göz önüne alınm aktadır deniliyor; acaba
bu kelime yanlış mı yazıldı; çünkü, bu ibare, daha sonraki birçok
ifadeyle çelişm ektedir. Arz talep dengesizliğinden söz edilm ekte
dir. Bu bağlamda benim fakültem, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim
Fakültesinin. Eğer, arz-talep dengesi kuruluyorsâ, onların göster
diği projeksiyona göre, Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim
Genel Müdürlüğünün projeksiyonuna göre 2010 yılına kadar be
nim fakültem e öğrenci almamam gerekiyor, arz talep dengesi ku
rulsa böyle bir sorun olmaması gerekiyordu.
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Bir başka konu var, yine üçüncü sayfa 4. maddesinde. Öğ
retmenlik mesleğini özendirm ek amacıyla programların genel orta
öğretim mezunlarına da açık tutulması diye. Burada, bizim meslekî
ve teknik eğitim fakültelerinin şöyle bir sorunu var; ancak, bütün
branşlar için demiyorum bunu, bazı branşların, beceri ağırlıklı
branşların, m eslekî ve teknik orta öğretimden üç yıl çok yoğun
branş eğitimiyle gelen öğrenci var karşımızda. Biz, bu öğrenciyle
genel liseden hiç branş becerisi almamış öğrenciyi aynı program 
da okutm am ız mümkün değil, bu eğitimin tabiatına aykırı, yani,
sıfır sayam azsınız geçmişteki bilgileri, becerileri. Bu mümkündür,
ancak, farklı iki kaynaktan gelen öğrencilere farklı programlar
sunm ak kaydıyla.
Biz, şimdilik, fakülte olarak uzun süredir, tedbir olarak, genel
orta öğretim kurumlarına açmış değiliz programlarımızı. Doğru
mudur, yanlış mıdır tartışılabilir, belki, bir tek programımız, çocuk
gelişimi programı açılabilir, teorik ağırlıklı olduğu için.
İzninizle, sanıyorum bilimsel verilere dayalı olmayan bir bilgi
var, düzeltilm esini ya da bilimsel verilere dayandırılmasını istiyo
rum; dördüncü sayfada öğretim elemanlarının ders yükü haftada
ortalam a 30 saattir deniliyor. Öğretim üyelerinin ders yükü zaten
tavan olarak 30 saattir, ortalamasının 30 saatinden söz edem ezsi
niz; yani, bu dem ektir ki, herkes 30 saat ders alıyor, bu mümkün
değil. Üstelik, bazı meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde öğretim
kadrosu yetersiz olduğu halde ikinci öğretimi açıyorlar, 30 saat
değil, 50 saat de olur tabiî ki, o kurumlarda.
Yedinci sayfanın 14. maddesinde: "M eslekî ve teknik eğitim
fakülteleri mezunlarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlenm eli
dir." Meslekî ve teknik eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirm ektedir
ve öğretmen diploması vermektedir. Bildiğim kadarıyla öğretm en
lerin; görev, yetki ve sorumlulukları; yasa, yönetm elikler ve yöne"
geler çerçevesinde belirlidir. Şimdi, burada ne demek istediğini
doğrusu anlayamadım. Acaba, iş alanında çalışan öğretm enler için
mi, meslekî ve teknik öğretm enler için mi denilmektedir? Eğer öy
leyse, bu ayrımın ya da bu noktanın belirtilmesi gerekir diye düşü
nüyorum.
Bunun dışında iki önerim var, eğer, uygun görülür ve alınır
sa. Biliyorsunuz, teknik eğitim fakültelerini bitirenler 8. dereceden
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başlıyorlar. M eslekî eğitim fakültelerini bitirenler 9. dereceden baş
lıyorlar, fakültem ize bir dönem eğitim öğretim dekan yardımcılığı
yapm ıştım , öğrencilerim iz mezunlarımız, hep gelirler, biz 9. dere
ceden başlıyoruz, teknik eğitim mezunları 8'den başlıyor diye ya
kınıyorlar. Sorumlusu ya da muhatabı biz olm adığım ız halde, bu
farklılığın giderilmesini öneriyorum ya da böyle bir önerinin raporda
yer almasını diliyorum.
Bir başka husus var, Sayın GÖKYOKUŞ'a belki bir cevap
da olabilir. Bu kurumlar geçmişte görevlerini çok iyi yerine getirmiş
olabilirler; ancak, gelişen bilim, değişen teknolojiyle beraber o gö
revleri yetersiz kılabilir. Belli bir kurumun nerede olduğundan çok,
onun nasıl geliştirilmesi ya da nasıl geliştirilmesi hususuna dikkat
etmenin gereğine inanıyorum, m eslekî ve teknik öğretmenlerin
sürekli çalıştığı okulda değil, belli dönemlerde zorunlu olarak iş
alanında çalışm alarının getirilmesini, yani, bu zorunluluğun getiril
mesini öneriyorum ; çünkü, kendilerini hem bilgi hem de beceri
hem de teknoloji açısından yenilem eleri için bunun şart olduğunu
zannediyorum ; çünkü, bunu benimseyen, uygulayan gelişmiş ül
keler var.
Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın AYDIN'a teşekkür ediyorum.
Sayın Refet YİNANÇ; buyurun.

Prof.Dr.Refet YİNANÇ (Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim
Fakültesi Dekanı) Sayın Bakanım, değerli üyeler; ben bu kom is
yonun başkan yardım cısıyım , gözümüzden kaçmış bazı noktalar
var, onu belirtmek için çıktım; bir özeleştiri olarak kabul buyurursu
nuz herhalde.
Şimdi, sayfa iki Sorunlar kısmının 3. maddesi, sonradan
YÖK tarafından aldığımız bilgiye göre gözümüzden kaçmış. Öğ
retmen adayları öğretmenlik programlarına tercih sıralamasında
son sıralarda yer verm ektedirler deniliyor. Sayın YÖK üyemiz Er
doğan ÖZNAL bizi uyardılar, yüzde 14,5 ile 1997'de birinci sırada
tercih edildi. Bunun düzeltilm esini rica edeceğim.
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İkinci bir nokta, yine, sayfa beşte 14. madde. Meslekî ve
teknik eğitim fakültelerine, ikinci öğretimdeki devletin katkı payı
konulm alıdır deniliyor. Bu da biraz tartışmalı; çünkü, katkı payı
veriliyor, artırılm alıdır dersek daha iyi olacak. Evet, ben, öz eleştiri
yapıyorum.
Tabiî, çoğunlukla komisyon üyeleri teknik eğitimciydi, ben,
Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi dekanıyım. Sayfa dörtte
ikinci paragrafı okuyorum: Öğretim elemanlarının ders yükü hafta
da ortalama 30 ders saatidir, biraz önce Prof. Dr. Sayın Semiha
Hanım değindiler. Öğretim elemanlarının bir kısmının akademik
kariyeri, öğretm enlik formasyonu, bir kısmının da iş hayatı dene
yimleri yoktur. Ben, fakültemi tenzih etmek istiyorum, akademik
kariyeri yoktur deniliyor; tabiî, çoğunluk, komisyonlarda teknik eği
tim fakültelerinden olduğu için bu konu da gözümüzden kaçtı. Ben,
fakültem i kısaca, bir iki kelimeyle açıklayayım. Hâlihazırda 15
profesör, 25 doçent, 48 yardımcı doçent ve 30 kadar da öğretim
görevlisi ve araştırma görevlisi var. Bugün, çoğu üniversitelerde bu
kadro yoktur; dolayısıyla bizim akademik kadromuz çok güçlüdür.
Biliyorsunuz üniversiteler, 1982'den beri bir akademik geçiş süreci
yaşıyor, bu süreci doldurmuş bulunuyor, çok güçlü bir kadromuz
var. Ayrıca, ikinci meslek' eğitim fakültesi Konya'da biliyorsunuz ve
oraya da biz takviye yapıyoruz. Bugün burada bulunan oranın de
kanı Filiz Hanım bizden gitmedir, yine, Nimet GENER bizden git
medir. Dolayısıyla, meslekî eğitim fakültesi Türkiye'de 1,5'tur, bi
zimkini bir sayarsak, Konya'daki buçuktur. Bunun yanında m eslekî
yaygın eğitim fakültesi var. Senatomuz karar aldı, Gazi Üniversite
sine bağlı olan bu meslekî teknik eğitim fakültesinin kapatılması
için, daha doğrusu, tabiî, kapatılması Meclisten geçecektir, sena
tom uz birleştirme kararı aldı, YÖK'ten geçti ve Millî Eğitim Kom is
yonundan da geçti. Temennimiz, gerçekten, iş gücü kaybını önle
mek ve gerçekten büyük bir maddi yük getiren bu fakülte - çünkü,
dublikasyon vardı- bizim fakültemizin benzeriydi, onun için, ger
çekten birleştirilmesi gerekiyor. Temennim, 52 gün kaldı Sayın
Bakanım, inşallah, ihsas-ı rey etmiyorum ama tekrar seçilirsiniz de
bu komisyonun aldığı kararı yürürlüğe koyarsınız.
Saygılarımla.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın YİNANÇ'a teşekkür ediyorum.
Sayın Aydın ÖZYAR, buyurun.

Aydın ÖZYAR (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi
Genel Müdürü) Sayın Bakanım, değerli üyeler; benim söyleye
ceklerim den bir tanesini değerli hocam dile getirdi. Bu da, ikinci
sayfadaki 3. maddenin çıkarılmasıyla ilgiliydi.
Efendim, ben çok özür diliyorum, Öğretmen Yetiştirme ve
Eğitimi Genel Müdürüyüm. Şimdi, gerek bu toplantılarda gerek
bundan önce yapılan birçok sempozyumda, toplantıda, sanki, öğ
retmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına nitelikli öğrencilerin
giremediği, yerleşem ediği, istekte bulunulmadığı yönünde bir şey
var. Belki, bu, 1982 yılında İlk dofa, öğretmen yetiştirme konusu
üniversitelere devredildiğinde bir iki yıl için, üç beş yıl için geçerliydi; ama, ÖSYM'den aldığım ız son bir iki rakamla ben birkaç şey
arz etm ek istiyorum.
1997; yani, bir yıl önce; üniversiteye giren, ÖSS'ye giren
1 346 519 öğrenciden 386 954 öğrenci, yani, yüzde 28'i ÖYS'de
öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını tercih etmiş. Bun
lardan 31.264 öğrenci, yani, yüzde 8'i öğretmen yetiştiren yüksek
öğretim kurumlarına yerleşmiş. Bunun anlamı şu: 100 öğrenci ben
öğretmen olmak istiyorum demiş; ama, biz, 8 kişiye şans vermişiz,
kontenjan sınırlılığı nedeniyle.
Bu sene için söylüyorum, 1998 yılı için. 362.348 öğrenci
ben öğretmen olmak istiyorum demiş, sınava girmiş ÖYS'de; ama,
bunlardan 40.142 öğrenciyi alabilmişiz üniversiteye, yüzde 41 'ini,
100 öğrenciden 11'ine bu şansı verebilmişiz, yine kontenjan sınır
lılığı nedeniyle.
Şimdi, bu sene yüzde 8, yüzde 11, onun da nedeni şu: Bili
yorsunuz, Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasası çıkmasıyla
yeniden bir yapılanm aya gidildi, birçok fakültenin kontenjanları artı
rıldı, bu rakam oradan yukarıya çıktı, bu plânlama ona göre yapıl
dı. Kaldı ki, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yer
leştirilen öğrencilerin 11.122'si, yani, yüzde 27'si ilk beş tercihinde
öğretmenliği sıralamışlardır. Bunların büyük bir bölümü de birinci
derecede öğretmenliği istemişlerdir.
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Birkaç örnek daha vermek istiyorum: 1996 yılında ODTÜ
matem atik öğretmenliğinin ÖYS yüzdelik sırası yüzde 2 iken, aynı
üniversitenin maden mühendisliğinin ÖYS yüzdelik sırası yüzde
6'dır. Yine, 1997 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi matematik puan
türüyle m atematik öğretmenliği 536 puanla öğrenci alırken, aynı
üniversitenin yine matematik puan türüyle öğrenci alan petrol ve
doğalgaz mühendisliği ve diğer mühendisliklerin çoğu 497'de kal
mıştır. 1997 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi matematik öğret
menliği 509 gibi en düşük puanla öğrenci alırken, İzmir Dokuz Ey
lül Üniversitesi Tıp Fakültesi 505 puanla öğrenci almıştır. 1998
yılında Boğaziçi Üniversitesi dil puanı türüyle öğrenci alan İngilizce
öğretmenliği 527.358 iken, aynı üniversiteye bağlı Mütercim Ter
cüm anlık Bölümü 516 puanla öğrenci almıştır.
Şunu arz etmek istiyorum: Artık, öğretmenlik sıradan bir
meslek değil, öğretmenlik; aranan, arzu edilen, istenen bir m eslek
tir. Bunu, bugünkü haliyle söylüyorum, dünden bugün çok iyiyiz;
ama, yeterli değildir, yarın çok daha iyi olmak zorundayız. Bakan
lığımızca bir dizi tedbirler alınmış, bu arada öğretmen yetiştiren
yüksek öğretim kurumunu yazan öğrenciler, ihtiyaç duyduğumuz
alanlarda bunu yazarlarsa biz bunlara karşılıksız burs vermekteyiz.
Bu bir özendirici tedbirdir. Şu anda ödediğimiz miktar aylık 16 mil
yon lira nettir. Ayrıca, bu öğrencilerin sağlık giderleri, eğitime katkı
payları da yine Bakanlığımızca karşılanmaktadır, yurtlarda yine
Bakanlığımızca öncelik verilmektedir.
Bir de, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına
kaynaklık eden Anadolu Öğretmen Liseleri vardır. Bunlardan bir iki
rakam arz etmek istiyorum. Sayıları Türkiye genelinde 81'dir. T a
mamının kapasitesini artıracağız. 1998 yılını söylüyorum. Anadolu
Öğretmen Lisesine ilköğretim okulu yedinci sınıfta fen lisesine giriş
şartlarını taşıyan öğrenciler başvurabilir o sınava. Ayrıca,
o yetmiyor, öğretm enler kurulundan bundan öğretmen olur kararı
nın alınması lâzım. Onun da şartları, kıstasları vardır, 1998 yılı için
söylüyorum, yüzde 5 öğrenciye bu şans verilmiştir, o da, kontenjan
sınırlılığı nedeniyle. Yani, fen lisesine giriş şartlarını taşıyan, öğ
retm enler kurulunda aday seçilen öğrencilerden, 100 kişiden 5'i bu
okullara girmiştir. Mezun olanlarından üniversiteye girenlerin yüz
de 81 'i öğretmenlik programlarını tercih etmişlerdir. Bu nedenle
biraz önce Refet Bey Hocamın söylediği gibi, bu 3. maddeyi oku
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yorum; öğretmen adayları, öğretmenlik programlarında tercih sı
ralamasında son sırada yer vermektedirler, bunun sebebi, adayla
rın öğretm enlik programlarını seçmesini teşvik edici koşullar oluş
tu ru la m a m ışıd ır cümlesi yanlış olarak buraya konulmuştur. Belki,
bir on sene öncesi için doğrudur; ama, bugün için geçerli değildir.
Son cümlemi arz ediyorum; bugün, dünden daha iyiyiz;
ama, yarın daha iyi olmak zorundayız.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Aydın ÖZYAR'a teşekkür ediyorum.
Sayın Rauf ARIKAN, buyurun.

Prof.Dr.Rauf ARIKAN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Tu
rizm Eğitimi Fakültesi Dekanı) Sayın Başkan, şûranın değerli
üyeleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Komisyonun hazırladığı rapor için özellikle teşekkür ediyo
rum, çok ana hatlarıyla değerli bir rapor hazırlamıştır, teşekkürle
rimi arz ediyorum.
Ben, öğretmen yetiştirm ekle ilgili olarak kısa başlıklar hâlin
de birkaç noktaya değinm ek istiyorum.
Şûra binasının bulunduğu bu yöre, Türkiye'nin öğretmen
yetiştiren en büyük kurumlarının bulunduğu bir yöredir. Senelerdir,
yıllardır, buradaki eğitim kurumlarını, biz, öğretmen yetiştiren, özellikle m eslekî ve teknik öğretmen yetiştiren dallarda sıralarken
şöyle sıralıyoruz biz bunu, şöyle adlandırıyoruz; erkek teknik öğ
retmen, kız teknik öğretmenliği ve bir de, ticaret ve turizm öğret
menliği olm ak üzere bu üç kategoriyi biz klâsik olarak yapm aktayız
ve bunu bu şekilde sınıflandırmaktayız; ama, bunun pratikte bir
kısmının birazcık ihmal edildiğini, gözükmediğini görüyoruz.
1957'lerde Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulduğu zaman, kuruluş
yıllarında sadece mal ticaretinden söz edilirdi. Daha sonraları
Gümrük Birliği, Avrupa Birliği ortaya çıkınca, malların dünyada
serbest ticareti yanında, sermayenin serbest dolaşımı, hizmetlerin
serbest dolaşımı ve işçilerin serbest dolaşımı tarzında bu mal ve
emtianın dışında diğer olayların da dünya ticaretindeki yeri, dünya
ekonom isindeki yeri ortaya konuldu. Zaten, gerek millî ekonom i
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lerde gerekse uluslar arası ekonomilerde ticaret ve hizmet sektö
rünün payı yarıdan fazladır. O nedenle, benim söylemek İstediğim,
ticaret turizm eğitim fakültesinin mensubu olarak, Bakanlık düze
yinde yürütülen projelerde oluşturulan fonlarda, yapılan çalışm a
larda METARGEM gibi diğer fonlarda, ticaret turizmin de bu çalış
malar içerisinde unutulmamasını, demin söylediğim üç yapı içeri
sinde eşit ağırlıkla gözetilmesini istiyorum. Özellikle ben, kendi
fakültem de muhasebe öğretmeni yetiştiriyorum, artık, bilgisayar
lâboratuvarlarında çalışıyorlar, bilgisayarlı muhasebe diyoruz yap
tıkları işlere veya çalıştıkları alanlara. Sekreterlik öğretmenliği
programı uyguluyoruz, yeni cihazlarla, araçlarla, gereçlerle çalışı
yorlar. Diğer turizm, biliyorsunuz zaten, ön büro olsun, resepsiyon
olsun, mutfak hizmetleri olsun, diğer otelcilik hizmetleri olsun, tü
münün, modern teknik araç gereçlerle donatılması gerektiğini, on
ların kullanılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. O nedenle, özellikle
İstirham ediyorum, artık, meslekî eğitim, teknik eğitim tarzında iki
ayrıma gitmekten vazgeçelim, doğrudan doğruya tümünü m eslekî
eğitim şemsiyesi altında toplayalım ve gerek işe girişlerdeki bu
yapılan adaletsizlikleri ve gerekse diğer çalışmalardaki eşitsizlikleri
ortadan kaldırmak amacıyla bu ayrımı ortadan kaldıralım. Zaten,
mesleklerin derecelendirilm esi, meslek standartları kurulunda da
teknik meslek ve teknik olmayan meslek diye bir ayrım olm am ak
tadır.
İkinci değinm ek istediğim konu, öğretmen yetiştiren eğitim
kurumlarında ilgili kurumlar arasında özellikle söylem ek İstediğim,
Bakanlık, YÖK ve üniversite arasındaki eşgüdüm yetersizliğinin
ortadan kaldırılması lâzım. Fakülte açılıyor, sonradan duyuyoruz.
Programa yeni dersler konuluyor, sonradan haber alıyoruz, hatta,
bölüm ler açılıyor hiç birbirimizden haberimiz yok. Yeni liseler açılı
yor, benim öğretmen göndereceğim liseler açılıyor, liselerin adını
açıldıktan sonra duyuyorum. Bu eşgüdüm yetersizliklerinin, nok
sanlıklarının büyük problemler açtığını vurgulamak İstiyorum, buna
da dikkatinizi çekerim.
Son olarak, bu sene, fakülteye, ticaret turizm eğitim fakülte
sine asgarî giriş puanı 400'dü, geçmiş yıllarda bu puan 330'lara
kadar düşmüştü. Biz, fakültemizi bütün lise mezunlarına açtık ge
çen seneden itibaren. Ticaret lisesi, turizm lisesi, diğer teknik lise
ler, genel liselerden mezun olanların tümü, bizim fakültemize gele
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bilir hâle, sınavlara girebilir hâle geldiler, giriş puanlarımız yüksel
di, bu uygulam adan biz iyi sonuçlar almaya başladık, bunu da
özellikle dikkatlerinize sunm ak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Rauf ARIKAN'a teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, çalışma saatimizin dolmasına 6 dakika kaldı;
ancak, geride daha 15 konuşmacı var, 15 konuşmacı, 20 önerge
var, bunlardan başka, üç tane de yeterlilik önergesi var.
Yapılan konuşmaların yeterli görülmesini, önergelerin görü
şülerek raporun oylanmasını saygıyla arz ederiz.

Ömer AÇIKEL, Mustafa KOKSAL
Sezer SOYSAL

Üçüncü Komisyon çalışmalarıyla ilgili açıklamaların yeterli
olduğu kanısındayız. Zamanın kısıtlı, yetişkinlerin dinleme ve al
gılama güçlüğünün de her geçen zamanda ağırlaştığını varsaya
rak konuyla ilgili yeterlilik önergesinin oylanmasını ve kabulünü
diliyoruz.

Haşan ÖZTÜRK,Erbil CİHANGİR
Saim KÖYLÜOĞLU

Meslekî ve teknik eğitim alanına öğretmen yönetici yetiştir
me konulu Üçüncü Komisyon raporu üzerinde değerli konuşm acı
ların katkıları, açıklama ve öneriler ışığında konunun yeterince
aydınlığa kavuştuğu düşüncesiyle görüşmelere son vererek rapo
run oylanmasını arz ve teklif ederiz diyorlar.
Bu üç önergeyi birleştirerek oylarınıza sunacağım; ancak,
ondan önce bir arkadaşıma daha söz verm ek istiyorum.
Sayın Fevzi ULUĞ, buyurun.
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Doç.Dr.Fevzi ULUĞ (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sa
natlar Eğitimi Fakültesi Öğretim Üyesi) Sayın Bakanım, sayın
üyeler; bu oturumun son konuşmasını yaptığım için, belki de, özel
olarak dikkatlerin üzerime toplanacağını hissediyorum, bu güzel bir
şey kendi adıma.
Şimdi, ben öyle kuramsal falan konuşmayacağım, çok uy
gulamaya dönük konuşacağım ve somut şeylerden söz edeceğim.
Önce bir saptamayı yapmam gerekir, ben bir eğitim bilimciyim, bir
eğitim yönetimi doçentiyim, burada bir saptama var, o saptamayı
düzeltmem gerekiyor. Diyor ki, yöneticilerin yetiştirilmesine gere
ken önem verilmemektedir. Ben bir eğitim yönetimi doçenti olarak,
Cum huriyet tarihinde şu döneme kadar en çok önemin buraya ve
rildiğini biliyorum, bunun altını önemle çiziyorum. Yasa düzeyinde,
Bakanlar Kurulu kararı ki, yönetmeliklerle, şu anda yapılan eğitim 
le, yönetici yetiştirmeye çok üst düzeyde önem verilmektedir. Bunu
düzeltm ek istiyorum.
Yeni insan tipini tanımlıyoruz, önümüzdeki 21. yüzyılda öğ
rencilerin nasıl yetiştirileceğini söylüyoruz, bunları yetiştirecek öğ
retm enler çok önemli, çok çok önemli. İki boyutu var, öğretm enle
rin hizmet öncesi eğitimi, hizmet içi eğitimi. Hizmet öncesi eğiti
miyle bir iki noktaya değinip, hemen geçeceğim. Raporda da söy
lenmiş, gelişigüzel eğitim fakülteleri, teknik eğitim fakülteleri açılı
yor deniliyor; çok doğru bir saptam adır bu. Kütahya'nın bir ilçesine,
Rize'nin bir ilçesine eğitim fakültesi açarsanız, orada ne kadar öğ
retmen yetiştirirsiniz takdirlerinize bırakıyorum. İşte, Beşevler yö
resi öğretmenlerin en yoğun biçimde yetiştirildiği bir yerdir. Öğret
menin evrensel kültüre ulaşması için bilim kentlerinde yetişmesi
gerekir. Eğitim fakültelerininde bilim kenti olan yerlerde kurulması
gerekir, önemle vurgulamak istiyorum.
Bir diğer nokta, bir itirafta bulunmak istiyorum izninizle.
Teknik eğitim fakülteleri rol!eri yeni baştan gözden geçirmelidirler.
Teknik eğitim fakülteleri öğretmen mi yetiştirecekler, mühendis mi
yetiştirecekler? Eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirilir. Siz, birinci
sınıftan başlayarak öğrencilere, gelecekte, nasıl olsa öğretmen
olacaksınız, siz mühendisliğe doğru dönün derseniz, programlar
ona göre yönlenir. Ne yazık ki teknik eğitim fakültelerinde böylesi
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ciddi yönelim vardır. Bu, üzerinde çok ciddiyetle durulması gere
ken bir konudur.
Hemen şunu da ekleyeyim bu konuyla ilgili olarak, sadece
meslek becerilerini bilerek öğretmen olunmaz efendim, olmaz öyle
şey! Ö ğretm enlik davranışları temeldir, ne yazık ki, teknik eğitim
fakültelerinde öğretmenlik davranışlarını verm ek üzere oluşturul
muş eğitim bilimleri bölümlerinin kapatılması gündeme getirilm ek
tedir, bu yaşanmaktadır, önemle çiziyorum altını.
Şimdi, bunları söyledikten sonra, ben, çok somut, hemen
şuna değinm ek istiyorum. Hizmet içi eğitim. Efendim, çok önemli
bir şey bu, 600 bin öğretmen var ortalama, yılda 60 bin civarında
öğretmeni hizmet içi eğitime alıyoruz, sıra on yılda gelir; ama, di
yoruz ki, bilim, teknoloji değişiyor, değişiyor... Efendim, nasıl yapa
cağız bunu, öyle, beş tane hizmet içi eğitim enstitüsüyle yapam a
yız. Sayın Müsteşarım çok iyi hatırlayacaklar, ben, benzer şeyleri,
daha önce, uzaktan eğitim sempozyum unda da söyledim, bakınız,
burada, ilk gün, açılışta bir sinevizyon gösterisi yapıldı,
o sinevizyon gösterisi, arkadaşlar, üç günde hazırlanmıştır, ben,
Millî Eğitim B akanlığının bir mensubu değilim, hemen söyleyeyim,
ben, Gazi Üniversitesinin öğretim üyesiyim; yani, Millî Eğitim Ba
kanlığıyla uzaktan yakından ilgim yok, üç günde hazırlanmıştır,
demek ki, bu Bakanlık çok şeyler yapabiliyor. Hele uzaktan eğitim
konusunda çok ciddî alt yapısı vardır.
Diyorum ki, bütün dünyada böyledir, öğretmenlerin hizmet
içi eğitiminde, uzaktan eğitim, hiç zaman geçirilmeden hizmete
koşulmalıdır, uzaktan eğitim yoluyla yetiştirilm elidir öğretmenler.
Bu, en kısa, en verimli, en etken yöntemdir, diğerleri arkadan gelir.
Bunu yaparken hemen şunu söyleyeyim: Bakınız, insanlar
kendi kendine eğitim almak istemez, bir gereksinim yaratmalısınız,
öğrenm e öyledir, öğrenmenin de gereğinde bir gereksinim vardır.
Öğretmen için bir gereksinim yaratm alısınız ki, öğretmen kendini
geliştirsin, yenileştirsin. Bunun için özendirici önlemlerin alınması
gerekir. Bu özendirici önlemlerle birlikte uzaktan eğitim işe koşulursa, sanıyorum ki, öğretmenlerin eğitimi ve geliştirilmesi 21. yüz
yıla uygun biçimde çok kısa sürede geliştirilmiş olacaktır, sağlan
mış olacaktır.
Çok teşekkür ediyorum.
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Sayın Fevzi ULUĞ'a teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, şimdi, bu üç önergeyi birleştirerek oylarınıza
sunacağım.
Önergelerin tümünün özeti, üçünün özeti, yapılan konuş
maların yeterli görülmesi, önergelerin görüşülerek, raporun oylan
masını saygıyla arz ederiz.
Bu önergeleri kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, öğretmenlerin sorunu bir bütündür. Bunları,
meslekî ve teknik eğitim alanında öğretmen ve yönetici yetiştirme
şeklinde ayırm amız mümkün değildir. Bu nedenledir ki, hem ko
misyon raporlarında öğretmenlerin sorunları, öğretmen ve yöneti
cilerin yetiştirilmesi sorunları, birbirinin içerisinde, iç içe olarak su
nulmuş hem de konuşmalarda genel öğretmen sorunları, öğret
men ve yönetici yetiştirme sorunları bütün olarak ele alınmıştır.
Bunu, elbette doğal karşılıyoruz. Bu sözü niçin söyledim, şimdi
geçeceğim iz önergeler o kapsamda, bir kısmı üniversiteyle ilgili,
bir kısmı m eslekî ve teknik öğretimde öğretmen ve yönetici yetiş
tirmenin dışında talepler; ama, ben, hepsini bilginize sunacağım.
Yalnız, önce hepsini, sonra da tek tek okuyup oylama yeri
ne, tek tek okuyup, oylamaya, daha sonraki önergeye geçeceğim.

Divan Başkanlığına,
Ticaret ve turizm öğretim okullarında büyük bir öğretmen
açığı m evcut olup; bu okullara öğretmen yetiştiren Gazi Üniversi
tesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinin bu ihtiyacı hâlen ve ge
lecekte karşılama imkânı fizikî kapasite ve yapılanmaları sebebiyle
mümkün görülmemektedir.

ÖNERİLER
Ticaret ve turizm eğitim okullarına meslek dersleri öğretm e
ni yetiştirecek Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinin; İstanbul,
Konya, Bolu gibi illerin en az ikisinde daha açılması, talebi karşı
layacağı gibi, rekabet ortamı yaratacak ve eğitimin kalitesini yük
seltecektir. Arz ederim.

Mehmet AFŞAROĞULLARI
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Sayın üyeler, Anayasa ile yüksek öğretimin görev alanı be
lirlenmiştir. O nedenle, Anayasayı ilgilendiren ve Anayasa nede
niyle de YÖK'ü ilgilendiren bu önergeyi tutanağa geçirilerek de
ğerlendirilm esi için YÖ K’e iletilmesini önereceğim. Bu konuda önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Mümkün olduğu kadar hoşgörünüzü müsamaha etmeden
yönetm eye çalıştım; ancak, bir hususu da belirtmek isterim: Eğitim
fakültelerinin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınması da bir A na
yasa değişikliğini gerektirm ektedir; çünkü, lisans ve lisansüstü eği
tim ler üniversitelerde verilmektedir. Üniversiteler de, YÖK kapsa
mındadır, Yüksek Öğretim Kurulu kapsam ındadır ve Anayasa de
ğişikliği gereklidir. Ne var ki, şûramız bir danışma kurulu olduğun
dan, bu konudaki önerileri, elbette, yöneticiler ve kanun koyucular
dikkate almalıdır.

Divan Başkanlığına,
Öğretmen yetiştirme ve Türk Millî Eğitimi açısından büyük
önemi olan aşağıdaki öneriyi saygıyla arz ediyorum.
“Okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim öğretmenleri gibi,
teknik eğitim fakültelerinde ve diğer yüksek öğretim kurumlarında
görevli öğretim elemanlarıyla YÖK üyeleri, gençleri daha iyi tanı
maları ve onlarla daha iyi iletişim kurmaları amacıyla eğitim sem i
nerleri alm alıdırlar.”
Gerekçe; öneri kabul edildiği takdirde daha huzurlu çalışma
ortamı doğacak, hoşgörü ve randıman artacak ve üzücü çatışm a
lar sona erecektir. Esasen böyle bir seminerler, elem anlarca da
istenmektedir.

Prof.Dr.Feyzi ÖZ, Neclâ MUTLU, Fatma CANDAN, Orhan
ÇAKIROĞLU, Ahmet Hamdi ÖZER, Doç.Dr.Ayten ULUSOY
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Tabiî, bunun da dikkate alınması gerektiği düşüncesinde
yim, tutanağa geçirilip, dikkate alınması için oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Divan Başkanlığına,
4 yıllık m eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin çeşitli prog
ramlarından mezun olanların aralarındaki eşitsizliğin düzeltilerek
aynı derece ve kademede göreve başlatılmaları, aynı tazm inat
oranlarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Aynı komisyonun be
şinci bölüm, yöneticilerin yetiştirilmesi Öneriler bölümüne ek ola
rak, yöneticilerin özlük hakları iyileştirilmelidir. (makam tazminatı
ve benzeri gibi) Bu maddede 3. Komisyonda görüşülerek oylama
sonucu oy çokluğuyla kabul edildiği hâlde rapora alınmamıştır.
Önergemizin, şûra komisyonunca kabulünü arz ve teklif
ederiz.

Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU,
Ömer AÇIKEL, İsmail ACAR,
Neclâ MUTLU, Fatma CANDAN,
Betül AT AY, Devlet AKSOY,
Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU,
Saniye GENÇ,

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

3.
Komisyonun, öğretmenlerin özlük hakları ve istihdamı
bölümü, üçüncü bölüme bu hususun ilâve edilmesi ve dikkate alı
narak ilâve edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tabiî, özlük hakları, 4 yıllık meslekî ve teknik eğitim fakül
telerinin, bildiğiniz gibi üniversitelerle ilgili yasa kapsamında; ama,
kanun koyucunun dikkatini çekme bakımından önerge sahiplerine
teşekkür ediyorum.

Divan Başkanlığına,
Üçüncü Komisyon raporunun beşinci bölümünün, yöneticile
rin yetiştirilmesi (b) Sorunlar başlığını taşıyan 2. maddesi, “meslekî
ve teknik eğitim ve okul yöneticilerinin yönetim kademeleri ve okul
türlerine göre iş tanımları yapılmamış,... şeklinde düzeltilmesini arz
ederim .”

Kadir ÇETİN
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Dikkate alınmasından başka bir şey diyecek değilim; o ne
denle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
Birincisi yapılan Yönetici Yetiştirme Sınavında branşlara
yönelik sorular sorulmamıştır. Ayrıca, yüksek lisans mezunlarının
kapsamı dar tutulm uştur.

ÖNERİM;
1. Yönetici yetiştirme sınavlarında temel konuların yanı sıra,
branşlara bölünerek her branşa mensup öğretmenlerin eşit şart
larla yarışmaları sağlanmalıdır.
2. Eğitim yönetimiyle dar tutulan yüksek lisans mezuniyeti
bütün İdarî bilim ler branşlarını kapsamalıdır.

Seyfi YÜCEL

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Şimdi, yöneticilik konusunda, branş, anlamadım tabiî ben...
Buyurun.

BİR ÜYE - ... kazanamadı, bunu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sevgili öğretmenim Seyfi YÜCEL, yöneticilik sınavında bi
yoloji sorusunun yeri neresi olacak, onu anlamadım.

BİR ÜYE - Ben biyolojiyi kastetmedim.
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Branş dediniz de onun için, biyoloji de branş değil mi; ama,
buna rağmen öneriniz dikkate alınarak YÖK'e ve ilgililere iletile
cektir, bu şekilde bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Meslekî ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiş
tirme raporunun;
1. Yönlendirme ve Seçme konulu başlık altında yer alan
Öneriler bölümünün 7. maddesinin çıkarılmasını arz ve talep edi
yoruz.
(Madde 7- Öğretmenlik mesleğini seçeceklerin mesleğin ge
reklerini yerine getirmelerine engel bir özürleri bulunm am alıdır.)

Fikret GÖKÇE, Coşkun GÜRBUĞA,
Süleyman RIDVANOĞLU, Yaşar KANDAL
Prof.Dr.Mehmet KÜLÂHÇI, Ali AŞIK,
İsmail MERCANLI, Nurseli TARCAN,
¡.Yaşar KAZU, Fehmi Murat DOĞAN,

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Bu madde çıkarıldığı zaman, acaba, örneğin, sağır ve dilsiz
bir öğretmen arkadaşımızın ilköğretimde nasıl ders vereceğini ba
na kim izah edecek. Yine, âmâ bir arkadaşımın, bir ilköğretim veya
orta öğretim kademesinde tahtada bir şeyi nasıl izah edecek, bunu
pek anlayamadım. Arkadaşlar, o nedenle, herhâlde, öğretmenlik
mesleğini seçeceklerin, mesleğin gereklerini yerine getirmesine
engel hâllerinin bulunmaması lâzım. Ben, daima özürlülerle ilgili
olumlu oy kullanmış bir kişiyim. Özürlüler hayatın dışına itilemezler, fakat, nasıl pilotluk belli fizikî yapı istiyorsa, öğretmenlik de belli
yapılara sahip olan kişiler tarafından icra edilmelidir düşüncesin
deyim.
Buna rağmen bunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.
Sayın Fikret GÖKÇE ve Süleyman RIDVANOĞLU'nun daha
önce hazırlamış oldukları bir sayfayı önerge olarak verdiklerini gö307

rüyorum. Onu da okumaları için Sayın Müsteşarımızdan rica edi
yoruz.

Bener ÇORDAN (Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı)
Özürlüleri, farklı ihtiyaçlara sahip özel bir şahıstan ziyade
beşerî ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan bir birey olarak
görmek gerekm ektedir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, özürlüle
rin toplum dan soyutlanmaları önlenmeli ve toplumla bütünleşm ele
ri sağlanm alıdır.
Özürlüler, toplumun ekonom ik ve sosyal gelişmesinde üret
ken bireyler olarak aktif rol almalıdırlar.
Özürlülerin toplumda bağımsız ve üretken bireyler olarak
yaşayabilm eleri ve ülkenin gelişmesinde katkıda bulunabilmeleri
için ön şart, yeteneklerine uygun meslek kazanmalarıdır.
Özürlülerin öğretmen olmaları konusunda; özürlü kişi m es
leğini icra edebilecek yetenekte ise, özrü, öğretm enlik yapmasını
engellem em elidir. Öğretmenin özürlü olması, nitelikli olmasına en
gel değildir.
Özürlü bireyleri topluma Kazandırmak, üretken hâle getir
mek, bu insan gücünden yararlanmak, bu bireylere değer ver
mekle, onların farkına varmakla, onlara duyarlı olmakla, onların
bilgi, beceri ve davranışları dikkate almakla olacaktır. Bu nedenle,
m eslekî teknik eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının özürlüle
rin özelliklerini ve sınırlılıklarını tanıyan kişiler olarak yetiştirilmeleri
gerekm ektedir.
M eslekî teknik eğitim fakültelerinin ders programları içinde
özel eğitim dersleri de yer almalıdır. Ayrıca, rehberlik ders prog
ramları, öğretmenlerin, özürlülerin karşı olumlu tutum geliştirm ele
rini sağlayıcı konularla zenginleştirilmelidir.
M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin kadrosu, sayı ve nite
lik bakım ından güçlendirilmelidir. Bu kadrolar içerisinde özel eğitim
ve rehberlik kadroları yer almalıdır.

Fikret GÖKÇE,Süleyman RIDVANOĞLU
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Bu önergenin açıklamalarla ilgili kısmına tamam en katılıyo
rum. Öneri bölümünü ise dikkate alınmak üzere oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
3.
Komisyon raporunun 5. bölümünde yöneticilerin yetişti
rilmesiyle ilgili önerilerin 1. maddedesinde geçen görev ve iş ta 
nımları yapılm alıdır İfadesi ya görev ya da İş tanımları ifadesinden
birisine yer verilm esinin uygun olacağını düşünüyorum.

Kadir ÇETİN

BAŞKAN (M illî Eğitim Bakam Metin BOSTANCIOĞLU)

ikisi de ayrı anlama geliyor herhalde cümle içinde.
Sayın üyeler, ben, bütün şûra üyelerinin daha önceden ha
zırlanıp gelmesini konuşmalarım sırasında söyledim. Durup durup
önerge yazmak, bizim öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmaz. O ne
denle, bundan sonra gelen önergeleri almayacağım.
Buna rağmen, ben tereddüte düştüm, görev ve iş aynı an
lamda mıdır diye, redaksiyon sırasında dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Meslekî ve teknik eğitim alanında öğretmen ve yönetici ye
tiştirme komisyon raporu, 3. Komisyon raporunun onuncu sayfası
nın önerisinde, “yöneticilerin görev yeri değişiklikleri ve görevden
alınma İşlemleri objektif kriterlere dayandırılmak ve kamu yararı
gözetilm elidir.” ibaresinin eklenmek üzere yöneticilerin görevden
alınmaları durumunda atanmalarının öğretmen olarak değil, un
vanları korunarak (Merkez Müsteşarı, Merkez Millî Eğitim Müdürü,
Merkez İl Müdürü vb.) gerekli yasal düzenlemenin yapılması dü
şünülmektedir.

M.Kâzım ÖZONUR, M.Sevim KÖYLÜOĞLU,
Ali Haydar ÜLGER, Erdal YILMAZ, Ahmet AYAYDIN
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Sevgili arkadaşlarım , yeni yönetmeliklerde, objektif kriterler
getirilmiştir. Bu objektif yönetm elikler dağıtıldı, gelmedi mi illere?
Resmî G azetede’de yayımlandı. Seyhan Millî Eğitim M üdür Yar
dımcısı, Çukurova Elektrik Anadolu Teknik Lisesi Müdürü, Muğla
Sınıf Öğretmeni, Zeynep Erdoğdu İlköğretim Okulu Müdürü, Çı
narlı
Endüstri
Meslek
Lisesi
Müdürü
arkadaşlarımın
o yönetm eliği okumalarını rica ediyorum ve işleme koymuyorum.

Divan Başkanlığına,
Üçüncü Komisyon raporunun ikinci sayfasında yer alan “(b)
Sorunlar” bölümünün 3. maddesinin gerçeği yansıtmadığı için çı
karılmasını arz ediyorum.
Çünkü, alınan iyileştirici ve özendirici önlem ler sonucu öğ
retm enlik mesleğinin her geçen gün cazibesinin arttığı, öğrenciler
tarafından ilk sıralarda tercih edildiği ve nitelikli öğrenciler tarafın
dan seçildiği, öğrenci yerleştirm e sınavı puanlarındaki artışların
dan görülm ektedir.
Saygılarımla.

Aydın ÖZ YAR
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın üyeler, gerçekten, bu tutanağın, bu komisyon raporu
nun ikinci sayfasında Yönlendirme ve Seçme (b-3) alt başlığı al
tında, öğretmen adayları, öğretm enlik programlarına tercih sırala
masında son sırada yer verm ektedir cümlesi almaktadır. Bu konu
da ileri sürülen bu husustan sonra, yapılan konuşmalardan öğret
menlik mesleğini seçmek isteyen gençlerimizin ilk on sırada yer
aldığını istatistiklerden tespit etmiş bulunuyoruz. O nedenle, bu
raporun Üç No’lu Komisyon raporunun m eslekî ve teknik eğitim
alanında öğretmen ve yönetici yetiştirmeyle ilgili Yönlendirm e ve
Seçme bölümünde (b) Sorunlar başlığı altındaki 3. maddesinin
rapordan çıkarılmasını - gerçeği yansıtmadığı için - oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Divan Başkanlığına,
M eslekî ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiş
tirme raporunun hizmet öncesi öğretmen eğitimi bölümünün Öne
riler alt başlığı altında yer aimak üzere öğretmen yetiştirme politi
kamızın vazgeçilm ez ilkelerini içeren aşağıdaki metnin eklenm esi
ni arz ederiz.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Yüksek öğretim kurumlarında öğretmen adayı olarak yetişti
rilecek gençlerimizin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda
belirtildiği üzere genel kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik form as
yon
eğitimi
almaları
esastır.
Bunlardan
daha
da
önemlisi, aynı kanunda vurgulandığı gibi, bu gençlerimizin Atatürk
ilkeleri ve devrimleri konusunda demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorum lu
luklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş öğretmen adayla
rı olarak yetiştirilmeleri, öğretmen yetiştirme yüksek öğrenim kurumlarının en önemli görevidir.
İzin verirseniz, ben de bu önergeye imza atmak istiyor ve
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Üye sıfatıyla ben de imzaladım bu önergeyi.

Divan Başkanlığına,
2000'li yıllarda, öğretim kademelerinin tümünde; girişimci,
yaratıcı, üretken, kendisini rahat ifade edebilen, yeniliklere açık,
düşünce ve fikir üretebilen, hoşgörülü, küresel düşünen, karar ve
rebilme yetisine sahip, verdiği kararın sorumluluğunu üstlenebilen,
bilimsel, akılcı düşünebilen, araştırma, inceleme, gözlem yapma
becerisi kazanmış öz güveni yüksek bireyler yetiştirm ek hedeflen
mektedir.
Bu bağlamda, öncelikle eğitimin odak noktası olan öğretim
programlarından başlayarak, ders kitapları ve tüm eğitim, öğretim
m ateryallerinde, araç ve gereçlerinde, ansiklopedik bilgi yığınlarını
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verm ek yerine, öğrenciyi yukarıda belirtilen hedeflere ulaştırıcı ni
telikte düzenlem eler yapmak, Bakanlığımızın temel hedeflerinden
dir. Bu hedefler doğrultusunda Üçüncü Rapor için önerim:
Öğrencilerim izin bu hedeflere ulaşmasında en önemli unsur
olan öğretm enlerim izin yetiştirilm esinde öğretmen yetiştiren yük
sek öğretim kurumlarımızın öğretim programları ve ders kitapların
da öğretmen adaylarımızı da ezbercilikten kurtarıp; düşünen,
araştıran, sorgulayan, analiz, sentez ve yorum yapma yetenekleri
ni geliştiren, değişen teknolojiyi kullanma becerisine sahip C um hu
riyet ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağla
yıcı düzenlem eler yapılmalıdır. Böylece, 1. Komisyon raporunda
vurgulanan nitelikteki öğrencileri yetiştirm ek amacında olan öğret
menlerin ve yöneticilerin yetiştirilmesi, raporun da, birbiriyle
örtüşen hedefleri içeren rapor olması sağlanacaktır.
Saygılarım la arz ederim.

Füsun KOKSAL
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Arkadaşlar, bu önerinin, raporun ilgili bölümüne ilâve edil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
Meslekî ve teknik öğretim alanına öğretmen ve yönetici ye
tiştirme komisyonunun 3 No’lu Komisyon raporunun, üçüncü say
fasındaki 5. madde olan yöneticilerin yetiştirilmesi kısmının “yöne
ticilerin seçilmesi ve yetiştirilm esi” olarak değiştirilmesi.
Ayrıca, 5. maddesinin (b) Sorunlar kısmına, yönetici seçme
sınavında sorulan soruların nitelik ve niceliğinin meslekî ve teknik
öğretim kurumlarına yönetici seçilmesi usul ve esaslarına uygun
olmadığı şeklinde olması, (c) Öneriler kısmına, seçme sınavında
sorulan soruların m eslekî ve teknik öğretim kurumlarının işleyişine
uygun esas ve usullere yönelik olm alıdır ibaresi eklenmelidir. Arz
ederim.

Erdoğan ÖZEN
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Bizce de uygun, bunun redaksiyonda dikkate alınması ve
bu şekilde düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
Üçüncü Komisyon raporunun 8. sayfasındaki önerilerin
1. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyo
rum:
1.
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, Bakanlıkça
belirlenecek genel amaçlar, ilkeler ve standartlar doğrultusunda
yapılması, faaliyetler yerel düzeyde süreli olarak sürdürülmelidir.
Bunun için; yedi bölgede hizmet içi eğitim enstitüleri, her il m er
kezlerinde hizmet içi eğitim merkezi, ilçelerde hizmet içi eğitim şu
beleri kurulmalı. Bu kuruluşlar meslek kitapları, video bantları ve
benzeri araçlarından oluşan dokümantasyon merkeziyle donatıl
malı.
Bakanlık ve ilgili eğitim fakültelerinin iş birliğiyle ve süratle
hizmet içi eğitim elemanları, form atör öğretm enler yetiştirilerek,
hizmet içi eğitim, hizmet içi eğitim enstitüleri, il hizmet içi eğitim
merkezleri şubelerinde görevlendirilmelidir.
Hizmet içi eğitim en ekonom ik ve en süratli ve en yaygın
şekilde devam etmelidir.

Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Bu önergeyi hem tutanaklara geçirme bakımından hem de
meslek içi eğitime verdiği önemle uygulamada dikkate alınmasını
ve ilgililerin de ayrıca dikkate alması şeklinde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Divan Başkanlığına,

3.
Komisyon raporunun 4. bölümündeki Öneriler kısm
“m eslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında iki yıllık yüksek okul
mezunu öğretm enlerin açık öğretim yoluyla lisans tamam lam a
programlarını bitirmeleri sağlanm alıdır.” ifadesinin eklenmesini
saygılarım la arz ederim.

Orhan GENÇ, Ali Osman KARABAYIR
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, bu husus zaten uygulamada var; ama, tuta
naklara geçmesi bakımından, tutanaklara geçirilmesini oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
Ö ğretm enlerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri
amacıyla “bilgi tazelem e denilebilecek”, zorunlu olarak belirli peri
yotlarla kurslar düzenlenm eli ve kurs giderleri katılım cılar tarafın
dan karşılanmalıdır.

Mehmet Emin SEÇKİN
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Aslında, bu önergeyi bir önceki önergeyle birleştirip oyla
mam gerekiyordu. Bir önceki, meslek içi eğitim bakımından verdi
ğim iz kararı kapsadığından ikinci defa oylamıyorum.

Divan Başkanlığına,
Sayfa 6, madde 1, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
Öğretm enlerin meslekî, ekonomik, dem okratik haklarını ko
rum ak ve geliştirm ek için kurulan sendikaların işleyişi önündeki
engeller kaldırılmalıdır.

Cemal ÜNLÜ, Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL
Zehra GÜNER, Seyfi YÜCEL
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, kamu personelinin sendikalarıyla İlgili anaya
sal düzenlem e 1995 yılında Anayasa’nın 53. maddesinde yapıl
mıştır. Bendeniz, milletvekili seçildiğimde görevlendirildiğim
partllerarası uyum komisyonunda ilk üzerinde çalıştığımız konular
dan biri Kamu Personeli Sendikası Yasası olmuştur. Sadece be
nim üzerinde çalıştığım bu yasa önerisi değil, bütün siyasî partiler
den, bu şekilde, birbirine, hemen hemen aynı diyebileceğim iz nite
likte ve 53. maddeye paralel teklifler, öneriler gelmiştir; fakat, hadi
bunu kanunlaştıralım dediğimizde, dün o öneriyi verenler, bu defa
m uhalefet sıralarında oturduklarından bu yasanın çıkmasını en
gellem işlerdir. Öğretm enler için ayrı bir sendikalar yasası çıkarıl
ması bugün için söz konusu değildir. Öğretmenlerin sendikalaş
ması ise, genel kamu personeli sendikaları, kamu çalışanları sen
dikası yasası içerisinde düzenlenecek ve yer alacaktır. 24. m ad
desine kadar gelmiş olduğum uz bu yasa önerisi m aalesef kadük
olmuştur. Benim de temennim, 21. Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu konuyu öncelikle, öncelikle diyorum, bir uyum yasasıdır,
Anayasa düzenlemiş, memurlara bu şekilde sendika kurma hakkı
veriniz diye, kanun koyucu bu anayasal emri yerine getirmek zo
rundadır; fakat, maalesef, engellenmiştir, temenni ediyorum, 21.
dönem de bu yasa çıkacaktır. Bu önerge için yapacak hiçbir şey
yok.

Divan Başkanlığına,
Sayfa 3, madde 5, aşağıdaki şekilde düzeltilmelidir:
ÖSYM, öğretmen adaylarını mesleğin gerektirdiği bilgi ve
beceri yeteneklerine göre seçmelidir.

Cemal ÜNLÜ, Seyfi YÜCEL,Zehra GÜRER,
Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sınavların amaçları da budur zaten; ancak, tutanaklara ge
çirilmesini ve dikkate alınmasını oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Divan Başkanlığına,
Sayfa 7. madde (b) aşağıdaki şekilde düzeltilmelidir:
Usta öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri nitelikleri
ne uygun hâle getirilmelidir.

Cemal ÜNLÜ ,, Zehra GÜNER
Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL, Seyfi YÜCEL
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanı olduğum günden beri, as
lında, milletvekili olduğumda da dert olarak söylüyorlardı, Millî Eği
timden uzak değildim, problemlerden biri usta öğreticiler problem i
dir. Gerçekten, usta öğreticiler müessesesi halk eğitiminde ve
yaygın eğitimde mutlaka ve mutlaka değerlendirilm elidir, yeniden
gözden geçirilm elidir hem ücretleri bakımından söylüyorum bunu
hem de nitelikleri bakımından.
Göreve başladığımda Bakanlık üst düzey yöneticileriyle
usta öğreticiler konusunu görüştüm. Herhangi bir kanunî düzenle
me yapılm adan ne yapabileceğim iz konusunda, herhalde şu fikir
birliğine vardık; daha çok halk eğitimi, daha çok usta öğretici istih
damı, daha nitelikli usta öğreticilerle daha uzun süre hizmet ver
mek suretiyle ücretlerinin de iyileştirilmesi. Bu şekilde uygulamayı,
başta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere yay
gınlaştıracağız, bilgilerinize sunuyorum.

Divan Başkanlığına,
İlköğretim okullarında genel ve m eslekî teknik eğitim alanı
na sağlıklı göndermenin yapılabilmesi, meslekî ve teknik eğitimde
belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için her kademedeki okul yöne
ticilerine atanmada bir uzmanlık alanı olan eğitim yöneticiliği konu
sunda lisans ya da yüksek lisans yapmış olma zorunluluğu getiril
melidir.

Levent YAZICI
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Niteliklerin artırılması bakımından önemli bir önerge olarak
görüyorum. Bunun da tutanaklara geçirilmesi ve dikkate alınmasını
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oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Komisyon Başkanlığına,
Komisyonca hazırlanan raporda eksik kaldığını düşündü
ğümüz;
1. Yeni kurulan teknik eğitim fakülteleri adına 1993 yılında
yurt dışına doktora amacıyla gönderilen araştırma görevlerinin
m ecburî hizmet sürelerinin en az on yıl, paraya çevrilmesinin ön
lenmesi,
2. Yeni kurulan teknik eğitim fakültelerinin araştırma görev
lilerinin doktora için kadrolarıyla başka şehre gitmeleri kararından
pratik çalışmaları tamamen aksattığı nedeniyle vazgeçilmesi,
3. Teknik eğitim fakültelerinde toplam 21 saat olan form as
yon derslerinin aniden 48 saate çıkarılması, teknik meslek dersle
rinin saatini çok olum suz etkilediği için önceden olduğu gibi 21 sa
ate çekilmesi,
4. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerine yönetici olarak ata
nan öğretim üyelerinin tercihen öğretmenlik form asyonuna sahip
kişiler arasından seçilmesi,
5. Ülkemizin kalkınmasına teknik hizmet üreterek katkıda
bulunan teknik öğretmenlerin ürettiği mal ve hizmetlerine; ad,
soyad, unvanları yazabilme hakkının verilmesi konularında tavsiye
kararı alınmasını arz ve teklif ederiz.

Prof.Dr.Hasan KÜLÜNK,
Cengizhan ERDEM, Bayraktar MAY

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

3
No’lu Komisyonun konuları dışında öneriler, bunları da
YÖK'e iletilmek üzere tutanağa geçiriyorum, başka da yapacak
şey görem iyorum. Tutanağa geçirilmesi ve YÖK'e iletilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Divan Başkanlığına,
Raporun üçüncü sayfasındaki dördüncü önerinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini bilgilerinize arz ederim:
M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin beceri ağırlıklı branş
larına ilgili programdan mezun olmuş öğrencilerin alınması, gere
kirse genel lise mezunlarına kontenjan ayrılması ve genel liseden
gelen öğrencilerin beceri eksiğini kapatmak için ek eğitimin veril
mesi.

Prof.Dr.Semiha AYDIN, Diler ERDEM
Dr.Yurdanur ATLIOĞLU,

BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın üyeler, bu önerge de YÖK'le ilgili nitelik taşımaktadır;
ama, bunun da dikkate alınması ve yine, karar olarak da tutanağa
eklenm esini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
1. M eslekî ve teknik öğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren
fakültelerin “öğretm enlik meslek dersleri program ları”, öğretm enle
rin yapacakları görevle uyumlu değildir, programlar yeniden dü
zenlenm elidir.
2. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde öğrencilere yeterli
iş tecrübesi kazandırılm am aktadır, ayrıca, meslek okulları öğret
menlerine hizmet içerisinde yeterli iş tecrübesi k a z a n d ırm a m a k 
tadır, öğretm enlere iş tecrübesi kazandırılması gerekir. Raporun
Öneriler bölümlerine belirtilen hususların eklenmesinin yararlı ola
cağı görüşündeyim . Saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. İlhan SEZGİN
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Meslekî ve teknik öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme
konusundaki bu önerinin de dikkate alınmasını, tutanaklarda m ut
laka yer almasını ve bundan sonrak! konularda bu öneri doğrultu
sunda hareket edilmesini arz ederim.

Divan Başkanlığına,
Bu ifade genelde doğru gibi görünmekle birlikte, diğer fa 
kültelerde okuf,jia n meslek derslerinden ayrı bir meslek dersleri
grubu anlamına gelmemelidir. Bunların arasına, örneğin, “endüstri
psikolojisi” gibi bir ders girebilir. Aynı ders, bir ara, teknik okullarda
var idi, sonradan kaldırıldı. Oysa, çağımızda psikolojinin girmediği
alan yoktur. Raoorda bu hususun dikkate alınmasının uygun ola
cağı kanaatindeyim.

Prof.Dr.Cavit BİNBAŞIOĞLU
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, başta psikoloji olmak üzere, felsefe ve mantık
dersleri, Türkçe'den sonra, bence en önemli derslerdir. Sorgula
mayan, nasıl, ne zaman diye sorgulamayan bir eğitim sistemi ve
öğrenci yetiştiremeyiz, öğretmen yapamayız. Bu önerge sahibine
çok teşekkür ediyorum. YÖK'e iletilmek üzere işleme konulmasını
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Son önergeyi okutuyorum;

Divan Başkanlığına,
Ö ğretm enlik raporunda önerilen model, 1930'lardan kalma
bir modeldir. Birinci Komisyonda kabul edilen ilkelerle ciddî olarak
çelişmektedir.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Şimdi, sayın üyeler, çok ciddî bir önerge bu; ancak, 1 Nu
maralı Kom isyonun raporu kabul edildi. Öğretmenlikle ilgili, öğret
men ve yönetici yetiştirm eyle ilgili bu modelin tümden değiştirilm e
sini...
Kesin
olarak
öyle
söylemiyor,
cümle
o
değil;
ama, çelişm ektedir şeklinde bir öneridir; ben, bunu, ancak tutana
ğa geçirtebilirim; tutanağa geçirtiyorum; ama, üzerinde dikkatle
duracağımı herkesin bilmesini isterim.
Bu önergenin tutanağa geçirilmesini ve üzerinde durulm a
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BİR ÜYE - Sayın Başkan, sözleşmeli personelle ilgili bir
önerge daha vardı.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakam Metin BOSTANCIOĞLU)
Pardon, gördüm o önergeyi, rapordan çıkarılmasını istiyor
dunuz değil mi? Pardon, ben atlamışım.

Divan Başkanlığına,
Sayfa 7, madde 5, ülkemizin ekonom ik ve toplumsal koşul
ları uygun olm adığından 5. madde kaldırılmalıdır.

Cemal ÜNLÜ, Zehra GÜNER,
Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

5.
madde şöyle demektedir: "Öğretmen ve yöneticiler
leşmeli olarak istihdam edilmelidir. İstihdam, yerel düzeyde, okul
bazında yapılm alıdır."
Sayın üyeler, bu konu üzerine yazdığım yazıyı okuyorum
size, kamu personeli rejimiyle ilgilidir. Kamu personeli rejimini
baştan sona ele alıp değiştirecek çalışm alar yapılmaktadır.
Sözleşmeli personelin burada, raporda bulunması veya
bulunm am ası kamu personeli rejimi bakımından önem arz etm e
mektedir; ancak, şûramız bir danışma kuruludur, şûraya danışılı
320

yor. O nedenle, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp mevcut dü
zenleme devam edecek. Tabiî çalıştırılmaması konusunun tartı
şılmasını ve rapordan çıkarılmasını istiyorlar.
Son olarak, 5 bin sözleşmeli İngilizce öğretmeni konusunda
bir uygulamaya başladık. Ülkenin buna ihtiyacı var. Benim öğren
ciliğim zamanında yeteri kadar öğretmen yetiştirilem ediğinden çok
sayıda kişi, dışarıdan kimyacı, asker, hukukçu, kaymakam bize
derslere giriyordu, bu bir açığı kapatıyordu ve bu uygulamaya ye
niden dönüldü. Altında imzam bulunan bu sözleşmeli uygulamanın
yerinde olduğuna inanıyorum. Bu, bütün öğretmenlerin sözleşmeli
personele dönüştürülm esi anlamına da gelmemelidir.
O nedenle, şimdiki, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu reji
mine tabi olarak devam eden uygulamanın yanında, ülkenin ihtiya
cı olduğundan, sözleşmeli personel uygulaması da devam ede
cektir.

Cemal ÜNLÜ - (Kayda geçmemiş)
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Cemal ÜNLÜ, komisyonda bu konu tartışıldı tahmin
ediyorum, komisyonda oylandı ve bir karar verildi. Dilerseniz, Ko
misyon Başkanına söz verm ek istiyorum, buyurun.

Prof.Dr.Yalçın ÖRS (Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesi Dekanı Komisyon Başkanı) Sayın Bakanım, değerli şûra
üyeleri; öğretmenlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin
madde, üzerinde oldukça tartışılan maddelerimizden birisi olm uş
tur.
Aynı toplantımızda, komisyonumuzda Bakanlığımızın hukuk
müşaviri de bulunmaktaydı, kendilerinden hukukî yönden de bilgi
alma gereğini duyduk ve öğretmenlerin genel bir ifadeyle sözleş
meli statüde çalıştırılmalarına olanak sağlayabilecek bir yol açıl
ması bakımından bunun kayıtlara geçilmesi istenildi.
Biz herhangi bir ayrım yapmadık, bu sözleşmeli personelin
çalıştırılma statüleri bellidir, biz onun statüsünü koymuyoruz, biz
sadece diyoruz ki çalıştırılmalıdır; ama hangi öğretm enler çalıştı
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rılacak, bunların özellikleri ne olacak, kim çalıştırılacak, seçimi na
sıl olacak, bu Bakanlığımızın bileceği bir şeydir ve de ihtiyaçların
belirleyeceği bir konudur.
Bu konuda bu kadar Sayın Bakanım söyleyeceklerim.
Teşekkür ederim.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Başkan, gelmişken, diğer konularda da cevap ver
mek istediğiniz hususlar varsa, onları da tam am lar mısınız?

Prof.Dr.Yalçın ÖRS (Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesi Dekanı Komisyon Başkanı) Sayın Bakanım, teşekkür
ediyorum.
Aslında, komisyonumuzla ilgili bir hayli yoğun eleştiri oldu,
bu eleştirilerin olması beni üzmez, hiçbirimizi üzmedi, eleştiri ol
ması, ilginin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak,
kom isyonum uzun çalışmalarında sunduğum uz maddeler, teker
teker iki kez oylandı, değişiklikler yapıldı üzerinde, bu değişiklikler
sırasında; hiçbir şekilde itiraz etmeyen, sesini çıkarmayan üyele
rimiz, buraya geldiler ve bizim önerilerim iz yer almamış, bizim
söylediklerim iz burada yer almıyor, benim vermiş olduğum 15
sayfalık belge buraya geçm em iş şeklinde birtakım şeylere maruz
kaldık. Tabiî ki, bunları da saygıyla karşılıyorum; ancak, bu öneri
lerin hepsine de teker teker cevap verm ek için sizin zamanınızı
alm ak istemiyorum.
Özürlülerle ilgili kısım var, Millî Eğitim Temel Kanunu’yla il
gili olan bölüm var, bunlar, bir de, eğitimci, gazeteci yazar Hüseyin
Hüsnü TEKIŞIK'ın vermiş olduğu hizmet içi eğitimle ilgili olan kı
sım lar var. Biz, bunları, uygun olan yerlerde, uygun ifadelerle be
lirtmeye çalıştık. Bu söylenenlerin hepsi bu rapor içerisinde yer
almıştır.
Sayın üyelerimiz, benim kanaatime göre bu raporu dikkatli
ce alıp okum adıklarını sanıyorum, okusalardı bu eleştiriler olm a
yacaktı; çünkü, kendisi, nitekim baştan Doğan ÇAĞLAR hocamız
da burada ifade etti, 3,30'da geldi, elime aldım dedi, peki, 3,30'da
aldığınız önergeyi nasıl tahlil ettiniz? Bu kadar sürede de bu kadar
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eleştiriyi yönetm e hakkını kendinizde görüyorsunuz, onu ben anla
yamadım, özür dileyerek söylüyorum, benden yaşlı hocamdır,
saygı duyuyorum.
Bunlar, madde madde onaylanırken bir itiraz olmadı.
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK'ın söylediği, Sayın Bakanım, siz
de oyladınız kabul edildi, burada, izin verirseniz, ben, bunu, bura
da kendilerinin ifadelerinin aynen geçtiğini belirtmek istiyorum.
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, Bakanlıkça be
lirlenecek genel amaçlar, ilkeler doğrultusunda yapılmalı, faaliyet
ler yerel düzeyde, belirlenen eğitim merkezlerinde ve sürekli olarak
yapılm alıdır demişiz. Faaliyetler yerel düzeyde, belirlenen eğitim
m erkezlerinde, biz, eğitim merkezlerinin ayrıntısını veremedik, Ba
kanlığımızın imkânı olur, olamaz, nerede eğitim merkezi açılabilir,
bu bizim bileceğim iz bir iş değil, bu, imkânlarla sınırlıdır.
5. maddede; hizmet için eğitim uygulamaları yüz yüze
eğitimin yanı sıra çağdaş iletişim teknolojisine dayalı etkinlikler
yoluyla gerçekleştirilm elidir; bu ifade burada yer alıyor.
Ayrıca, 7. maddede öğretmenlerin meslekleriyle ilgili gelişim
ve değişmeleri izleyebilecekleri yayınlar hazırlanmalı ve yararlan
maları sağlanmalıdır.
Nitekim, gazeteci, yazar Hüseyin Bey üyemizin ifade ettiği
şeyi büyük oranda kapsam aktadır bize göre.
Diğer taraftan, çok önem verdiğim bir konu var Sayın Baka
nım, izin verirseniz onu açıklam ak istiyorum. Galip KARAGÖZOĞLU hocam ız 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu'nun Am açlar kısm ı
nın 1. m addesinde yer alan kısmının burada zikredilm esini ya da
yer almasını istemektedir; aslında, biz, Giriş kısmında yeni okul
modeline, m eslekî ve teknik eğitim okullarının sahip olması öngö
rülen nitelikleri tanımlarken, bir de, meslekî ve teknik eğitim okulla
rının amaçları, Türk Millî Eğitim sisteminin temel amaçları çerçe
vesinde açıkça tanımlanm ış olm alıdır derken bunu ifade ediyoruz.
Bunu, her kanun metninin, her komisyonda öneri form una yazılıp
yazılm ayacağının kuşkulu olduğunu, bunun da gerekli olup olm a
dığının tartışm aya açık olduğunu arz etmek istiyorum.
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Diğer konuşmacılar, bazen, sehven kelime hatası ya da
imlâ hatası olan kısımlar var, onlara pek bir şey söylemek istem i
yorum; ancak, özetle şunu arz etmek istiyorum:
Bu komisyon raporları yazılırken, baştan, konuşm acılar ile
tişim, sorunu yaşadıklarını, Divan ile İlişki kuramadıklarını ifade
ettiler, halbuki, ben tam tersini düşünüyordum , biz, sanki iyi bir
iletişim kurmuştuk, iletişimim iz fena değildi ve aklımıza gelen, öne
ri olan şeyleri rahatça söyleme imkânı bulabildik diye düşünüyor
dum.
Ben, beni sabırla dinlediğiniz için başta Sayın Bakanım ol
mak üzere hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın Başkana teşekkür ediyorum.
Şimdi, en son kaldığımız önergeydi, bu 5. maddenin kaldı
rılmasını istiyordu.
Benim yaptığım 657 sayılı Devlet Memurları Devlet Perso
nel Kanunundaki hususlar aynen devam edecek, ülkenin ihtiyacı
nedeniyle sözleşm eli personel istihdam ediliyor açıklamam üzerine
şunu söylediniz: "Bu bunu kastetmiyor." Eğer, siz, benim söyledi
ğim açıklam alarla ikna oluyorsanız ve dilerseniz 5. maddenin ba
şına “gerektiğinde öğretmen ve yöneticiler sözleşmeli olarak istih
dam edilmelidir, istihdam yerel düzeyde okul bazında yapılm alıdır” .
Zaten, ikinci cümle, bunun genel olmadığını söylüyor; uygun gö
rürseniz, önerinizi bu şekilde değiştirelim, oya sunalım ve ümit edi
yorum da kabul edilir.
Çok teşekkür ediyorum.
Kom isyon raporunun üçüncü bölüm (c) Öneriler kısmının 5.
sırasında öğretm en ve yöneticiler sözleşmeli olarak istihdam edil
melidir, istihdam, yerel düzeyde okul bazında yapılm alıdır cüm le
sinin başına istisnaî durumu belirtmek için “gereksinim duyulduğu
hâllerde” kelim elerinin eklenmesi şeklinde oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU söz istemişlerdi, bu
yurun.

Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU (MEB Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı) Sayın Bakanım, çok üzülerek belirtmek istiyorum
ki, biz o öneriyi yaparken, öğretmenlik mesleğinde dördüncü boyut
olan cumhuriyete, demokrasiye, lâikliğe sahip çıkan kişilerin yetiş
tirilm esinin bir defa daha vurgulanmasını arzu etmiştik. Zaten,
1739 sayılı Yasada bu hükümler belli, var, bunu her Türk öğret
meni de biliyor; ama, önemli olan, öğretmen yetiştirme politikam ız
da bu üç boyutun yanında daha da önemlisi olarak Atatürk ilke ve
devrimlerine, demokrasiye, lâikliğe sahip çıkan öğretmenlere ihti
yacım ız var, bunu belirtmek istemiştik; ama, Sayın Başkan, ne
dense, bunu geçiştirmek İstedi. Ben, bir teknik eğitim fakültesi de
kanı olarak bize teşekkür etmesini beklerken ve siz de bizi onur
landırıp, imzanızı koyarken, bu sonucun böyle ortaya çıkmasından
da büyük üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Hocam, önerge sahiplerinin izniyle ben de imzamı
koydum, koymak istiyorum dedim ve İmzamı attım, gururla, onurla.
Yalnız, sevgili komisyon başkanımız bizden ayrı düşünmüyor,
yöntem bakımından tekrar etmemek diyor... Hiçbir öğretmenin Atatürk ilke ve devrlmleri ile Millî Eğitimin ilkeleri konusunda ayrı
düşündüğünü düşünemiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Sayın üyeler, sabahtan beri üç komisyon raporu görüştük.
Son komisyon raporu üzerinde müzakereler tam am lanm ış
tır.
Biraz önce okunan ve oylanan önergelerin ışığında raporun
bütünlüğünü bozmamak üzere, redaksiyonda dikkate alınmalarını
ve gerektiğinde o önergelerde belirttiğimiz gibi YÖK'e bildirilm ele
rini de İçerecek şekilde komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın üyeler, bugünkü çalışm alarım ız sona ermiştir.
Her üç komisyonun fedakâr üyelerine bu güzel çalışm ala
rından dolayı teşekkür ediyorum.
Yarın program ım ız saat 10.00'da başlayacak şeklindedir;
ancak, Sayın Cum hurbaşkanım ız saat 11.00'de çalışmalarımıza
katılacaklar ve kapanış konuşmasını yapacaklardır. Siz de uygun
görürseniz, çalışmalarım ızı 09.00'da başlatalım, 11.00'de bitirelim
ve şehirlerine gitm ek isteyen arkadaşlarımıza da iyi bir yolculuk
yapm a, gündüz yolculuk yapma imkânı sağlayalım.
Yarınki çalışmaların saat 09.00'da başlamasını oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Toplantıyı kapatıyorum, yarın birlikte olmak üzere hoşça
kalın.
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
1. İlköğretim, genel orta öğretim ile meslekî ve teknik orta
öğretim kurumlarında öğrencilere hem meslek alanlarını ve m es
lekleri tanıtıcı, hem de öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini ta
nımlarına imkân verecek meslek seçimlerine yardımcı olacak bir
m eslekî danışm anlık ve rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Bu kap
samda meslekî ve teknik eğitim öğretmenliğinin önemi velilere ve
halka gereği gibi tanıtılmalı ve cazip hâle getirilmelidir.

2 . İlgili sektörle işbirliği yapılıp ülkenin insan gücü ihtiyacı
dikkate alınarak;
a. Eğitim kurumlan oluşturulmalıdır,
b. Öğretmen ihtiyaçları nicelik ve nitelik olarak belirlen
meli,
c. İhtiyaçların karşılanması için kısa ve uzun vadeli plân
lar yapılmalı,
d. Plânların uygulanması için Bakanlık, YÖK ve ilgili en
düstriyel kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon
sürekli hâle getirilmelidir.
3. Öğrencilerin m eslekî ve teknik orta öğretimde program la
rının devamı sayılan öğretm enlik programlarına geçişte orta öğre
tim başarı puan ve ek puan uygulamasına devam edilmelidir.
4. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin beceri ağırlıklı
programlarına ilgili m eslekî ve teknik orta öğretim programlarından
mezun olan öğrenciler alınmalı, öğretmenlik mesleğini özendirmek
amacıyla diğer öğretm enlik programlarının genel ortaöğretim m e
zunlarına da açık tutulmasına devam edilmelidir.
5. Öğrencilerin seçiminde ilgili alan öğretmenliğinin gerek
tirdiği bilgi, beceri ve yetenek sınavı yapılmalıdır.
6. Meslekî ve teknik öğretmenlik mesleğinin tercih edilm esi
ni özendirm ek için, burs vermek, yurt sağlamak gibi güdüleyici
önlem ler artırılarak sürdürülmeli, yüksek lisans olanakları sağlan
malıdır.
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7. Öğretmenlik mesleğini seçeceklerin, mesleğin gereklerini
yerine getirm elerine engel bir özürleri bulunmamalıdır.
8. M eslekî ve teknik liselerde görev yapacak öğretmenlerin,
ilgili alanlarda meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler arasın
dan, meslekî ve teknik eğitim fakültelerine dikey geçiş yaparak
yetiştirilmeleri teşvik edilmelidir.

9. Yüksek öğretim kurumlarında öğretmen adayı olarak ye
tiştirilecek gençlerimizin 1739 Sayılı Millî eğitim Temel Kanunu'nda
belirtildiği üzere; genel kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik fo r
masyon eğitimi almaları esastır. Bunlardan daha da önemlisi aynı
kanunda vurgulandığı gibi bu gençlerimizin Atatürk İlkeleri ve devrimleri doğrultusunda demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cum huriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış haline getirmiş öğretmen adayları olarak yetiş
tirilmeleri öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının en
önemli görevidir.

10. Orta dereceli m eslekî ve teknik öğretim okullarının öğ
retmen ihtiyacının karşılayan temel kurumlar meslekî ve teknik
eğitim fakülteleri olmalıdır. Ancak öğretmen yetiştirilmeyen veya
ihtiyaç karşılanam ayan alanlarda, yakın bölüm mezunları ile ilgili
diğer yüksek öğretim kurumlan mezunlarından meslekî ve teknik
eğitim fakültelerinden gerekli görülen tamamlama veya öğretm en
lik meslek bilgisi verildikten sonra yararlanılmalıdır.
11. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin programları ezberci
değil düşünen, araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez değerlen
dirme yapabilen, değişen teknolojiyi, imkân ve kaynakları etkili
kullanabilen öğretm enler yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenm e
lidir.

12. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yaratıcı, eleştirel
ve bilimsel düşünen, insan ve doğaya ilişkin estetik değerlere sa
hip olan, yeni bilgi ve teknolojiyi kullanan, yabancı dil bilen öğret
m enler yetiştirilmelidir.

13. Özürlü bireyleri topluma kazandırmak, üretken hâle ge
tirmen ve bu insan gücünden yararlanm ak için, meslekî ve teknik
eğitim fakültelerinde öğretmen adayları, özürlülerin özelliklerini ve
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sınırlılıklarını tanıyan ve onlara uygun öğretimi yapabilecek kişiler
olarak yetiştirilmelidir.

14. Öğretmenlik alanları, öğretmenlerin ilişkili bir grup dersi
okutabilecekleri biçimde tanımlanmalıdır.

15. Meslekî ve teknik orta öğretim ve meslekî teknik eğitim
fakültelerinin eğitim öğretim programları birbiri ile ve iş hayatı ile
uyumlu hâle getirilmelidir.

16. Farklı alanlardan aynı öğretmenlik programına gelen öğ
renciler için farklılıkları giderecek şekilde eğitim-öğretim program 
ları düzenlenm elidir.

17. Meslekî ve teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştiren
fakültelerde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yetiştikleri
öğretm enlerin yapacakları görevle uyumlu değildir. Bu nedenle, bu
fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ilgili fakültelerin gö
rüşleri de alınarak yeniden düzenlenmelidir.

18. Eğitim programlarında mesleğe ilişkin yasal ve yönetsel
düzenlem elere yer verilmeli, yeterli ış deneyimi kazandırabilmek
için öğretm enlik uygulamaları ilgili orta öğretim kurumlarında ve
atölye uygulamaları ilgili iş yerlerinde yapılmalıdır.
19. Meslekî ve teknik eğitim öğretmenlerini nitelikli olarak ye
tiştirebilm ek, öğretmen arz-talep dengesini kurabilmek için gerekli
görülen alanlarda öğretmenlik programları lisansüstü eğitimine
çekilmelidir.

20 . Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde, mezunları izleme
birimi oluşturulmalı, eğitim-öğretim programları, izleme sonuçları
da dikkate alınarak sürekli geliştirilmelidir.

21. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görevli öğretim
elemanlarının gençleri daha iyi tanımaları, onlarla daha iyi iletişim
kurmaları ve onlara daha iyi örnek olmaları amacıyla alan bilgisi ve
öğretmenlik form asyonuyla ilgili nitelikleri artırılmalıdır. Bu fakülte
lerde öğretim elemanlığını özendirici tedbirler alınmalıdır.

22. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin öğretim üyeleri ve
öğrencilerinin haftalık ders yükleri çağdaş üniversite uygulam aları
na uygun hale getirilmelidir.
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23. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yapılan uygulama
çalışmalarının ücretlenmesi ile ilgili değerlendirilmeye alınan en
çok on saatlik uygulama kısıtlaması kaldırılmalıdır.
24. Meslekî ve teknik eğitim fakülteleriyle meslekî ve teknik
okullarda, iş yerlerinde çalışarak deneyim sahibi olmuş ve piyasa
da kendisini kanıtlamış kişilerden öğretim görevlisi ve öğretimi ola
rak yararlanılm alıdır.
25. Meslekî ve teknik eğitim fakülteleri; bina, araç, gereç ve
kadro yönünden iyileştirilmelidir.
26. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinde ikinci öğretimde
devletin katkı payı arttırılmalıdır.
27. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen kaynağını oluşturan
meslekî ve teknik eğitim fakültelerini aynî ve nakdî imkânlarla
desteklem elidir.
28. Öğretmen ve yöneticiler yerel düzeyde okul bazında ve
gereksinim olması halinde sözleşmeli olarak istihdam edilmelidir.
29. Öğretmenlerin ilk atamalarında arz fazlasının olması hâ
linde kur'a ile atama yerine sınav ile en başarılı olanlar atanm alı
dır.
30. Okullara branşlar bazında ve ihtiyaçları oranında öğret
men kadrosu tahsis edilerek ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı
önlenmelidir.
31. Arz fazlası m eslekî ve teknik öğretmenler, gerekli ta
mamlama eğitiminden geçirildikten sonra ilköğretime iş eğitimi/
teknoloji olarak atanmalıdır.
32. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin çeşitli program la
rından mezun olanların aynı derece ve kademeden göreve başla
tılmaları sağlanmalıdır.
33. M eslekî ve teknik eğitim fakültelerinin mezunlarının gö
rev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir.
34. Öğretmenlere görev, yetki ve sorumluluklarına uygun
sosyal ve ekonom ik bir statü kazandırılmalıdır.
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35. Ücretlendirme yapılırken, ders yükü hesabına öğretmenin
katıldığı tüm eğitim faaliyetleri ile iş güçlüğü, iş riski ve temininde
güçlük faktörleri dikkate alınmalıdır.

36. Öğretmenlerin çalışma koşulları dikkate iyileştirilmelidir.
Emekli olan öğretmenlere emeklilik sonrası yaşam standartlarını
yükseltecek yasal düzenlem eler yapılmalıdır.

37. Öğretmenlerin ortak meslekî değerlerini korumak ve ge
liştirmek amacıyla, sendika kurmalarına imkân verecek yasal dü
zenlem eler yapılmalıdır.

38. Öğretmenlerin meslekî yönden geliştirilebilmeli için iş
dünyası ile yakın iş birliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

39. Usta öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri nitelikle
rine uygun hâle getirilmelidir.

40. Geliştirme ve değişm eler sonucunda ihtiyaç fazlası öğ
retm enler ilgili eğitim fakülteleri ile iş birliği yapılarak hizmet içi eği
tim yoluyla uygun alanda yetiştirilmeli ve branşlarına uygun alanda
istihdam edilmelidir.

41. Öğretmen ve yöneticilerin performans değerlendirme öl
çütleri geliştirilmeli, mevcut sicil raporları bu ölçütlerine göre dü
zenlenm eli ve şeffaf olmalıdır.

42. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürmek üzere yedi böl
gede hizmet içi eğitim enstitüleri, illerde hizmet içi eğitim m erkezle
ri, ilçelerde hizmet içi eğitim şubeleri oluşturulmalı, gerekli eğitim
araçları ve gereçleriyle donatılmalı ve bu faaliyetleri sürdürecek
form atör öğretm enler yetiştirilmelidir. Bu birimlerde faaliyetler yıl
boyunca sürdürülmelidir.

43. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, Bakanlıkça
belirlenecek genel amaçlar, ilkeler ve standartlar doğrultusunda
yapılmalıdır.

44. Hizmet içi eğitim ihtiyaçları uyun yöntem ve tekniklerle
belirlenmeli, eğitime katılacak yönetici, eğitimci ve eğitilecekler bu
ihtiyaçlar dikkate alınarak seçilmelidir.

45. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin plânlanması, eğitimöğretim

programlarının

oluşturulması ve uygulanmasında
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ilgili

m eslekî ve teknik eğitim fakülteleri, hizmet içi eğitim merkezleri,
endüstriyel kurum e kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
46. Hizmet içi eğitim uygulamaları yüz yüze eğitimin yanı sıra
çağdaş iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmelidir.
47. Öğretmenlere meslekleri ile ilgili gelişme ve değişmeleri
izleyebilecekleri yayınlar hazırlanmalı ve yararlanmaları sağlan
malıdır.
48. öğretm eni kendi yetiştirmeye teşvik eden, yetiştirem ediğinde sistemin dışında bırakan bir personel istihdam politikası ge
liştirilmelidir.
4S. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli
2 yıllık yüksek okul mezunu öğretmenlerin açık öğretim yoluyla
lisans tamam lam a programlarını bitirmeleri sağlanmalıdır.
50. Yöneticilerin ve öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eği
tim ler özlük haklarına yansıtılmalı ve kredilendirilerek yüksek li
sans öareniminde dikkate alınmalıdır.
51. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve m er
kez teşkilatında ihtiyaç duyulduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş
ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirm ek ve
kariyerlerini geliştirm ek için kurulması plânlanan "Millî Eğitim A ka
demisi" nin işlerlik kazanması doğrultusunda gerekli yasai düzen
lem eler yapılmalıdır.
52. Meslekî ve teknik eğitimde her düzeydeki ve her tür okul
daki yöneticilerin nitelikleri saptanmalı ve görev tanımları yapılm a
lıdır.
53. Yöneticilerin hizmet öncesi v hizmet içi eğitimleri üniver
siteler ve diğer kuruluşlarla da iş birliği yapılarak plânlı ve sürekli
hâle getirilmelidir.
54. Çalışan yöneticilerin üniversitelerle iş birliği yapılarak en
çok 5 yıl içerisinde ve bir proje kapsamında eğitim ve okul yöneti
ciliği sertifikası ve bunu izleyen lisans ü itü programlarına katılm a
ları sağlanmalıdır. Bu amaçla eğitim ve okul yöneticileri sertifika
programlarında alınan krediler yüksek lisans mezunu yöneticilerin
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de lisans tam am lam a programlarına alınarak aynı imkânlardan
yararlanm aları sağlanmalıdır.

55. Eğitim yönetimi ve kamu yönetimi alanlarında yüksek li
sans eğitimi yana, öğretmenlere okul yöneticiliğine atanmada sağ
lanan kolaylık, diğer yöneticilik alanlarında yüksek lisans yapanları
da kapsamalıdır. M eslekî ve teknik eğitim okullarına yönetici ata
malarında eğitim yöneticiliği alanında lisans veya yüksek lisans
zorunluluğu getirilmelidir.

56. Yöneticilerin görev yeri değişiklikleri ve görevden alınma
işlemleri objektif kriterlere dayandırılmak ve kamu yararı gözetilmelidir.

57. M erkez ve taşra teşkilatında gereksiz yönetici istihda
mından kaçınılmalıdır.

'

58. Yöneticilerin özlük hakları iyileştirilmelidir.
59. Okul yönetim lerine işveren ve işçi temsilcileri ile veli, öğ
retmen. öğrenci ve yerel yöneticilerin katılmaları ve katkıları sağ
lanmalıdır

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.
335

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.
336
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338

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN
BAŞKAN

: Prof.Dr.Yüksel KAVAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

BAŞKAN YARDIMCISI

: Prof.Dr.Hasan KÜLÜNK
Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı

RAPORTÖRLER

: Ahmet PINAR
İstanbul I.Akşam Sanat Okulu Müdürü

: Cengizhan ERDEM
Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

: Bayraktar MAY
MEB Bakanlık Emekli Müşaviri
S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

1 AÇAR Abdulkadir

Okul Müdürü

Merkez Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

2 ADAR İsmail

Başmüfettiş

MEB.Teftiş Kurulu Başkanlığı

3 AKSOY Mustafa
4 AKSU Ali Paşa

Prog. Koord.
Gn.Bşk V.

CİNE 5 TV.
TESK. Tunus Cad. No:4

5 AKTAŞ Behzat

Eğitim Müdür T.Vakıflar Bankası TAO.Eğitim Md.
ANKARA
Yard.
Merkez
Endüstri
Meslek
Lisesi
Md.
VAN
Okul Müdürü
Millî Eğitim Müdürlüğü
E R Z İN C A N
M.E.Md.
Fevzi Çakmak Cad. 64/C
Öğrt.Üyesi
B e ş e v le r/A N K A R A

Ş A N L IU R F A
B akanl ıklar/AN K A R A
İS T A N B U L

B a k a n lık la r/A N K A R A

6 AKTAŞ Veysel
7 AKYÜZ Ahmet
8 ALTINTAŞ
Prof.Dr.Mustafa
9 ARGÜN Tahir

Başmüfettiş

MEB.Teftiş Kurulu Başkanlığı

Kurul Üyesi

MEB.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Uzman
Sınıf Öğret.
Okul Müdürü
M.E.Md.
Uzman
Bölüm Bşk

Maliye Bakanlığı
ANKARA
Mrk.Karabağ Köyü İlköğrt.Ok.Md. B A T M A N
Ticaret Mes. Lisesi Müdürlüğü
ARDAHAN
Millî Eğitim Müdürlüğü
RİZE
DPT.
ANKARA
GÜ.Mes.Eğt.Fak.Çocuk Gl.Ev.Yön.Bölümü
TİSK-TEKİS Meşrutiyet Cad.1/4

18 BERBEROĞLU Mehmet

Danışma
Kurulu Üyesi
Müfettiş

19 BİRCAN Prof.Dr.İsmail
20 BOLKOL Nihal

Prof.Dr.
Dai. Bşk

Tezel Sokak No: 1 0/1
A .A y ra n c ı/A N K A R A
MFB.Kız Teknik Öğretim Gen Müdürlüğü

Öğretmen

Endüstri Mes. Lis. Müdürlüğü

B a k a n lık la r/A N K A R A

10 AYAOKUR Haşim

T e k n lk o k u lla r /A N K A R A

11
12
13
14
15
16

AYDIN Ali Mercan
BACANAK Ali
BALCI Erol
BALCI M.Ali
BARKÇİN Dr.Fatma
BAYKAN Prof.Dr.Suna

B e ş e v le r/A N K A R A

17 BEKMEZ Tufan

K ız ıla y /A N K A R A

MEB. Teftiş Kurul Başkanlığı
B a k a n lık la r/A N K A R A

B a k a n lık la r/A N K A R A

21

BULUT Ömer
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K IR IK K A L E

S IR A
NO

ADI S O Y A D I

UNVANI

ADRESİ

BÜYÜKKÖMÜRCÜ
Muzaffer
23 BÜYÜKÖZER Cafer
24 CERAN Ünsal

Öğretmen

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

Öğrenci
Okul Müdürü

Lâlekent I.Koop.Evleri E.Blok No:5
And.Teknik Lisesi ve End.Mes.Lis. Md.

25 COŞKUN Hüseyin

Uzman

DPT.İk.Sek.ve Koord.Genel Müdürlüğü

26 ÇAKIR İbrahim

Belediye Bşk.

Karıncalı Belediye Başkanlığı

27 ÇATALBAŞ Cafer

Eğitim
Müdürü
İlköğretim
Müfettişi
Müst.Yard.

Ziraat Bankası Eğitim Müdürlüğü

30 ÇOPUR Yılmaz

Okul Müdürü

Mehmet Emin Resülzade Anadolu Lisesi Md.

31 ÇUHACI T.Yücel
32 DELEN Bilada

M.E.Md. V.
Dai.Bşk.

Millî Eğitim Müdürlüğü
MALATYA
MEB.Ticaret ve Turizm Öğretimi Gn.Md.

33

DEMİRCİOĞLU Nimet

Okul Müdürü

Rıfkı Salim Burçak Kız Mes.Lis. Md.

34

EKİZ Osman Nuri

Okul Müdürü

And.Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

35

ENSARİ Burhan

Okul Müdürü

And.Otelcilik ve Turizm Mes.Lis.Md.

36

ERDEM Cengizhan

Anadolu Basın Birliği

37

ERDOĞAN Yakup

Yönetim
Kurulu Üyesi
Okul Müdürü

38
39

ERSOY Aziz
ERSÖZ Muhlis

M.E.Md.
Okul Müdürü

Millî Eğitim Müdürlüğü
A Y D IN
Tapu ve Kadastro Mes. Lis. Müdürlüğü

40 GENÇ Orhan

Okul Müdürü

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü

41

GENÇ Turan

Okul Müdürü

Şahinbey Ticaret Meslek Lisesi Md.

42

GÜNAL Alev

Gn.Sek.Yard.

TESK Tunus Cad. No:4

43 GÜRSOY Hayrettin

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

44 HASPOLAT Hamdullah

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

45

IŞIK Recep

Dai.Bşk.

MEB.İşletmeler Dairesi Başkanlığı

46

İLTER Tekin

Dai.Bşk.

M.E.B.Eğitim Araçları ve Don.Dai.Bşk.

47

KANIK Mehmet Şerif

Yönetim
Kurul Üyesi

Sanayi Odası Başkanlığı

22

K IR IK K A L E
MUŞ
K IR IK K A L E
ANKARA

O rh a n e li/B U R S A

28

ÇELEBİ Şevki

29

ÇETİN Cemil

ANKARA

Millî Eğitim Müdürlüğü
ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı
B a k a n lık la r/A N K A R A
ANKARA

B a k a n lık la r/A N K A R A
ERZURUM
Ç a p a /İS T A N B U L
D İY A R B A K IR
B a k a n lık la r/A N K A R A

Z.Kalkavan A.Denizcilik Mes.Lis.Md.
İS T A N B U L

ANKARA
TRABZON
G A Z İA N T E P
B a k a n lık la r/A N K A R A
S İN O P
MUŞ
B a k a n lık la r/A N K A R A
B e ş e v le r/A N K A R A
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KOCAELİ

i S IR A
NO

48

ADI S O Y A D I

KAPLAN Sedat

UNVANI

ADRESİ

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

Dernek
Üyesi
M.E.Md.

Özel Öğrenci Vel.Demeği

T E K İR D A Ğ

49 KARABEYOĞLU Serdar
50

KARDEŞ Fazıl

ANKARA

Millî Eğitim Müdürlüğü
KARS

KATIRCIOĞLU Dr.Hamit

51
52 KAVAK Prof.Dr.Yüksel
53 KELECİOGLU Kadir
54 KERMAN Teoman

Şirket Tem
silcisi
Oy ıt. üyesi
Daire
Başkanı
Genel Müdür

H.'J. Eğitim Fakültesi
B e y te p e /A N K A R A
MEBİdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

BAŞTEM Otel.ve Tur.Eğt.Hiz.Ltd.Şti.
ANKARA

B a k a n lık la r/N K A R A

Haz.Müst. Sigortacılık Gen.Md.İnönü Bulvarı
E m e k /A N K A R A

55

KINIK Nesrin

Okul Müdürü

Zübeyde Hanım Tek.And.Mes.Lis.Müdürlüğü.

56

KIRIŞMAN Hafize

Okul Müdürü

Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü

Kaymakam
M.E.Md.

Yenimahalle Kaymakamı
Millî Eğitim Müdürlüğü

Okul Müdürü
Rektör

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi
Kocaeli Üniversitesi

Dekan
Dai.Bşk.

Kocaeli Ü.T.E.Fakültesi
KOCAELİ
MEB.Çır.Mes.ve Tek.Eğt.Gel.Yay.Fon.Dai.
Bşk.
B a k a n lık la r/A N K A R A
Libya Cad.96’lar Apt.4.Blok No:4

ANKARA

57 KIRLI Orhan
58 KOÇAK Turgut
59
60
61
62

KODÇİ Selahattin
KOMSUOĞLU
Prof.Dr.Baki
KÜLÜNK Prof.Dr.Hasan
KÜSMEZ İsmail

63 MAY Bayraktar

K ü ç ü k y a lı/İZ M İR
ANKARA
N E V Ş E H İR
D E N İZ L İ
İZ M İT

67 ÖZGÜR Bünyamin

Emekli
Eğitimci
Okul
Aile
Birliği Bşk.
H.E.M.
Md.
Eğitim
Merkezi Yön.
Dai.Bşk.

68 ÖZKAN Adnan

M.E.Md.

Millî Eğitim Müdürlüğü

69 ÖZPINAR Ünsal

Gn.Md.Yard.

M.E.B.Okul Öncesi Genel Müdürlüğü

70 ÖZÜDURU Ömer

Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

71 PALAZOĞLU A.Bekir
72 PINAR Ahmet

Müze Müdürü
Okul Müdürü

Atatürk Eğitim Müzesi
B e ş e v le r/A N K A R A
İstanbul I.Akşam Sanat Okulu Müd.

ÇEM Md.

Nilüfer Çıraklık Eğitim Merkezî Müdürlüğü

74 SANİ Haluk

Öğretmen

Mehmet Emin Resulzade And. Lisesi Md.

75 SARUHAN Zeki

Basın

Öğretmen Dünyası Dergisi Selanik Cad.
SSK.İş Hanı A.Blok Kat:8 No:511

64 ÖZBAY Selma
65 ÖZBEK Abdülbaki
66 ÖZGÜN Suzan

İn c e s u /A N K A R A

Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü
ZONGULDAK

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Ş A N L IU R F A

Türkiye Bankalar Birliği
A .A y r a n c ı/A N K A R A

Maliye Bakanlığı Personel Genel Md.
ANKARA
E S K İŞ E H İR
B a k a n lık la r/A N K A R A
T e k n ik o k u lla r /A N K A R A

İS T A N B U L

73

SAKARYA Nurettin

BURSA
ANKARA

ANKARA
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SIRA
ADI SOYADI
NO
76 SAYGI M.Halûk
77 SEZGİN Ahmet Remzi
78

ŞAHİN Sedat

79

ŞİŞMAN Cemal

80 TANER Murat
81

TARCAN Nurseli

82 TATAR Kerevan
83 TOKER Alev
84 TOPLU Ayşe Meral
85 TUNCAL Osman
86 TURNA Kenan
87

UÇAR Dündar

88

ÜREĞEN Melek

89 YAĞIZATLI Tolga
90 YAMAN Şuayip
91

YAVUZ Behçet

92 YAVUZ Recep
93 YERLİKAYA Timur
94 YILDIRIM Önder
95 YILMAZ Keziban
96 YILMAZTÜRK Mahmut
97 YÜCEL Gamze
98 YÜKSEL Yücel
99 ZEYTİNOĞLU Nuri

UNVANI
Kaymakam
Dai.Bşk.

ADRESİ

Konak Kaymakamı
İZMİR
M.E.B.Araştırma Plânlama ve Koord.Kur.Bşk.
Bakanlıklar/ANKARA
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
MARDİN
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
KOCAELİ
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
SAKARYA
Hukuk
TİSK Meşrutiyet Cad. %
Müşaviri
Bakanlıklar/ANKARA
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
SİİRT
Personel
TİSK-Aygaz A.Ş.
Müdürü
Bakanlıklar/ANKARA
Sınıf
Perşembe Vakfı İlköğretim Okulu Müdürlüğü
Öğretmeni
MERSİN
Şube Müdürü MEB.Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gen. Md
Teknikokullar/ANKARA
Dai.Bşk.
MEB Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Beşevler/ANKARA
Dernek
Özel Okullar derneği Başkanlığı
Başkanı
Şişli/İSTANBUL
Okul
Aile Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Birliği Bşk.
ANTALYA
Genel Müdür Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Bakanlıklar/ANKARA
Eğt.Uzmanı
Başbakanlık Basın Yayın Enf.Gn.Md.
ANKARA
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
Beşevler/ANKARA
Sınıf
İstiklâl İlköğretim Okulu Müdürlüğü
Öğretmeni
SAMSUN
Usta Öğretici MAN Kamyon ve Otobüs Sanayii
ANKARA
Şube Müdürü Millî Piyango Genel Müdürlüğü
Kızılay/ANKARA
Öğretmen
Doğan ÇAĞLAR Ortopedik Eng.Mes.Lis.Md.
ANKARA
M.E.Md.
Millî Eğitim Müdürlüğü
ARTVİN
Öğretmen
Yıldırım Beyazıt And.Kız Meslek Lis. Md.
ANKARA
Dai.Bşk.
MEB.Erkek Teknik Öğretim Genel Md.
Bakanlıklar/ANKARA
Şube Müdürü Maliye Bakanlığı
ANKARA
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M E S LE K İ V E T E K N İK
EĞİTİM DE F İN A N S M A N

K O M İSYO N U R A P O R U

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
16. Millî Eğitim Şûrasının üçüncü oturumunu açıyorum.
Yeterli çoğunluğum uz vardır.
Sayın üyeler, dün aldığımız bir karar gereğince bugün görü
şülecek olan 3 Numaralı Komisyon raporunu dün görüşüp karara
bağlamıştık.
Bugün, gündemimizde, 4. Komisyonun, yani, meslek ve
teknik eğitimde finansmanla ilgili komisyonun raporunu görüşecek
ve karara bağlayacağız.
Saat 11.00'de Sayın Cum hurbaşkanım ız şûramızı onurlandıracaktır ve kapanış konuşmasını yapacaklardır. O zamana kadar
çalışmalarım ızı tamam layacağım ızı umuyorum.
Dünkü çalışmalarımızı objektif bir şekilde kamuoyuna yan
sıtan kıymetli basın mensuplarına teşekkür ediyorum; ancak, bir
takım konuların da düzeltilm esinde gerek olduğuna inanıyorum.
Bu şûrada başta imam -hatipler olmak üzere hiçbir okulun
kapatılm asına karar verilmemiştir. Bu şûrada verilen 'karar çok
programlı liselere öncelik tanınmasıdır. İmam-hatip liseleri de, fen
liseleri de, diğer liseler de yine olacaktır. Bu liseler, eğitimimizin
birer parçasıdırlar.
Bu şûrada, meslekî ve teknik okul öğrencilerinin hakları hiç
bir şekilde gasp edilmediği gibi, aksine, daha kaliteli, daha verimli
m eslekî ve teknik eğitimin gerçekleştirilebilmesi için kararlar alın
mıştır.
Bu şûrada alınan kararların bir kısmı, zorunlu eğitim süresi
nin 11 veya 12 yıla çıkarılması, meslekî ve teknik eğitim program 
larıyla ilgili yerel yapılanmaların güçlendirilmesi, okulların mevcut
kapasitesinin tam gün, tam yıl olarak kullanılmasının sağlanması,
meslek eğitiminde, iş başında eğitim gibi uygulam alar yanında,
uzaktan eğitime de yer verilmesi, meslek standartlarının belirlen
mesi amacıyla Türk Meslek Standartları Kurumu adıyla özel bir
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kurul oluşturulması, ilköğretimin bütün sınıflarında meslek alanla
rını tanıtıcı etkinliklere yer verilmesi, her öğretmen sürekli rehberlik
eğitimi alacak ve uygulayacak şekilde iş başı eğitimi yapması, se
kizinci sınıflarda meslekleri tanıma ve yönelmeye ağırlık verilmesi,
öğrenciye en uygun olduğu düşünülen ve bölgesinde de aranılan
alan konusunda, başarı notları da dikkate alınarak oluşturulacak
tavsiyelerde bulunulması şeklinde kararlar verilmiştir.
Bu şekilde düzeltmeleri yaptıktan sonra, Meslekî ve Teknik
Eğitimde Finansman konuiu Komisyonun Başkanı Prof.Dr. Sayın
Yüksel KAVAK'I kürsüye davet ediyorum, buyurun.

Prof.Dr.Yüksel KAVAK (Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 4 No’lu Komisyon Başkanı)
Sayın Başkan, değerli üyeler; Meslekî ve Teknik Eğitimde Fi
nansman Komisyonu adına hepinizi saygılarımla selâmlıyorum.
Komisyon raporunu sunuyorum,
Türkiye, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Yasa ile kesintisiz
zorunlu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkararak toplumsal sıçrama
için tarihsel bir adım atmıştır.
1997-98 öğretim yılında başlayan bu uygulamanın etkileri
eğitim kademeleri arasındaki akış çerçevesinde, üç yıl sonra orta
öğretim, altı yıl sonra da yüksek öğretim önünde hissedilecektir.
Bu kendiliğinden etkinin ötesinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânı, 2000-2001 öğretim yılında orta öğretimde okullaşma oranı
nın yüzde 75'e, Millî Eğitim Bakanlığının plânlama çalışmalarının
da, 2005-2006 öğretim yılında yüzde 79'a yükseltilmesini öngör
mektedir.
Söz konusu doküm anlar sadece okullaşma oranlarında bir
artışla yetinm em ekte, aynı zamanda, orta öğretimdeki genel öğre
tim ve m eslekî eğitim dengelerinde köklü bir dönüşümü hedefle
mektedir. Bu bağlamda, 2005-2006 öğretim yılında meslekî eğiti
min orta öğretim içindeki payının yüzde 65'e yükseltilmesi plânlanmaktadır. Bu hedefler, önümüzdeki beş altı yıl içinde m eslekî
orta öğretim de 2 milyon civarında öğrenci artışı anlamına gel
mektedir. Bu artışa yanıt verecek öğretmen, bina, çok amaçlı sa
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lon, atölye, lâboratuvar, pansiyon ve donanım gereksiniminin kar
şılanmasına dönük çabaların bugünden başlaması gerekmektedir.
Bu hedefler bağlamında, 2005-2006 öğretim yılına değin
859'u genel, 3094'ü de meslekî ve teknik olmak üzere çağdaş
özellikte, her biri 480 öğrenci kapasiteli 3.953 okulun yapılması,
ayrıca, öğrenci sayısındaki artışın yüzde 25'ini barındıracak pansi
yonun tam am lanarak hizmete alınması gerekmektedir. Bunun için
de, 1998 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 3 katrilyon 300 trilyon
TL ödeneğe gereksinim duyulacağı tahmin edilmektedir.
Yukarıda vurgulanan sayısal baskıyla birlikte meslekî ve
teknik eğitim sistemimiz, çağdaş gelişme ve hızlı değişimlere ayak
uydurabilecek kalite geliştirme sorunuyla da karşı karşıyadır. Ge
rek bu yüksek düzeydeki sayısal genişleme hedeflerinin gerekse
kalite geliştirme çabalarının olağan kaynak akışlarıyla karşılanm a
sı mümkün görünm em ektedir.
21. yüzyılın başlarında gelişmiş ülkeler grubunda yer almak
isteyen ülkemizin uluslar arası alanda rekabet gücünün artması ve
bu hedefine ulaşması, genel olarak eğitim yatırımları, özel olarak
da m eslekî ve teknik eğitim yatırımlarıyla yakından ilişkili olacaktır.
Yukarıda sıralanan gerekçelerle istihdamı geliştirme ve iş
sizlikle mücadelenin etkili bir aracı olan m eslekî ve teknik eğitim
sistem inin yaygınlaştırılm ası ve kalitesinin geliştirilmesi için kom is
yonum uzca saptanan öneriler, finansman türlerine göre şunlardır:
a.
yapılanm a

Kaynak tahsisi ve

kullanımında

etkinlik ve yeniden

1. Millî Eğitim Bakanlığı cari ve transfer ödeneklerinin harcamacı tüm eğitim birimlerine en kısa sürede ulaşması konusunda
Maliye Bakanlığı ile etkili ve sürekli bir iş birliği yapmalıdır.
2. Kamu eğitim harcamaları, tasarruf tedbirleri ve bütçe ke
sintileri dışında tutulmalıdır.
3. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlan, tek bir yönetim
çatısı altında toplanmalı ve böylece insan kaynaklarının ve maddî
kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Başka bir ifadeyle, “be
nim okulum, benim araç-gerecim, benim lâboratuvarım ” anlayışı
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yerine,
“bizim
okulumuz,
bizim
araç-gerecimiz,
lâboratuvarım ız” anlayışı egemen kılınmalıdır.

bizim

4. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarıyla meslek yük
sek okulları arasında bağlantı kurularak, bu okulların bina, tesis ve
donanım larının ortak kullanımları sağlanmalıdır.
5. Kaynak kullanımında yerelleşme ve katılımcılık ilkesinin
yaşama geçirilm esine azam î özen gösterilmelidir.
6. Mevcut tesis ve donanımların kapasite kullanım oranları
nı yükseltm eye yönelik olarak ilgili genel müdürlüklerce uygulam a
ya konulan tam gün, tam yıl ilkesinin kararlı bir şekilde sürdürül
mesi sağlanmalıdır.
7. Yatırım programına alınan m eslekî ve teknik orta öğretim
kurumlan bina ve tesislerinin gerçekleştirilmesinde, keşif hazırla
ma, ihâle, plânlanan ödeneklerin sağlanması, fiyat faktörü, keşif
artışı, kabul ve tesisin hizmete açılmasında, araç-gereç ve m alze
me tem ininde bugüne kadar karşılaşılan güçlük ve şikâyetler dik
kate alınarak, konuyla ilgili mevzuat 4306 sayılı Kanun kapsam ın
da yapılacak harcamalarda uygulanacak ihale esas ve usulleri pa
ralelinde değiştirilerek, alım, yapım, hizmet, kira ve taşıma işlerin
de benzer mevzuat uygulanmalıdır.
8. Döner sermaye sisteminin iyileştirilmesine yönelik Döner
Sermaye Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Fona yatırılacak kârlar,
Döner Sermaye Yasası çıkana kadar mevcut yasal hükümler çer
çevesinde ertelenmelidir.
9. M eslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının eğitim ve
sosyal amaçlı projelerle ¡ç ve dış ¡halelere katılmalarının özendi
rilmesi, proje üretir ve bunları pazarlar konuma getirilmesi için bazı
m eslekî eğitim kurumlan çekim merkezi olarak donatılmalı ve ge
rekli personeli sağlanmalıdır.
b.
lendirilmesi

Kamu kaynaklarının ve özel fonların artırılması ve çe

10.
Ulusal düzeydeki eğitim seferberliği bağlamında 2000
2010 yılları arasında kamu kaynaklarından eğitime ayrılacak payın
gayr-ı sâfi millî hâsıla içinde en az yüzde 10, konsolide bütçe öde
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nekleri içerisinde en az yüzde 25 düzeyinde olması,yasal düzen
lemeyle garanti altına alınmalıdır. Bu kaynaklardan meslekî ve
teknik eğitime ayrılan pay artırılmalıdır.
11. Genel bütçeden eğitime ayrılan ödeneklerin, eğitim ka
demeleri ve türlerine göre dağılımındaki dengesizlikleri ortadan
kaldırmak için, 2547 sayılı Y asa’nın 46. maddesinde düzenlenen
ve öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği benzeri bir ölçüt
oluşturulmalı ve kaynak tahsisi, öğrenci sayısı ve öğrenim dalları
nın nitelikleri, süreleri ve öğretim kurumlarının özellikleriyle
ilişkilendirilm elidir.
12. 3308 sayılı Y asa’nın 32. maddesiyle oluşturulan Çıraklık
M eslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu ge
nel bütçe dışına çıkarılmalı ve fon amaçlarına uygun olarak kulla
nılmalıdır. Bu fonun kaynaklarından:
> Her yıl Bakanlık bütçesine bu maksatla konulacak
ödeneğin, m eslekî ve teknik eğitimdeki öğrenci birim maliyeti ve
öğrenci sayısıyla ilişkilendirilmesi,
> Geliştirme ve Destekleme Fonundan yapılacak aktar
maların, m eslekî ve teknik eğitimdeki birim öğrenci maliyeti ve öğ
renci sayısıyla ilişkilendirilmesi,
> Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi yü
kümlülerinin, hesaplanan gelir ya da kurumlar vergilerine ek olarak
ödedikleri yüzde 10'luk fon payı hâsılatından çıraklık fonuna ayrı
lan yüzde Tlik meblağın yüzde 3'e çıkarılması,
> 5590 sayılı Y asa’nın ek 3. maddesi gereğince
Odalar, Borsalar ve Birlikler tarafından eğitim amacıyla bütçelerin
den ayrılan payların yüzde 50'si yerine, bu kurumların üyelerinden
aldıkları yıllık ödenti toplamının yüzde 5'inin alınması, Kanununda
yasal değişiklik yapılması,
> 507 sayılı Y asa’nın 6. maddesi ve 2821 sayılı Yasa’nın 44. maddesi uyarınca ilgili kurumlarca eğitim amacıyla ay
rılan gelirlerin yüzde 50'si ölçüsündeki paylar yerine, bu kurumların
üye ödentileri toplamının yüzde 5'inin alınması konularında yasal
değişiklik yapılması sağlanmalıdır.
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13. Fon kaynakları arasına:
> Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile birlik
ya da üst örgütlerin üyelerinden aldıkları toplam ödentilerin yüzde
5'lik bölümünün
> Profesyonel spor klüpleri ve şirketlerinin yıllık bütçele
rinin yüzde 5'i ile profesyonel sporcuların transfer ücretlerinin yüz
de 10'luk bölümünün
alınması için yasal düzenleme yapılmalıdır.
14.
Fon
kaynaklarının
ilişkilendirilm elidir.

akışı

6183

sayılı

Yasa

ile

15. Fona katkıda bulunan kurum ve kuruluşların, fon yöneti
mine ve denetim ine katılması sağlanmalıdır.
16. İşletmelerde meslek eğitimi kapsamına, m eslekî ve teknik
eğitim kurumlarına öğretmen vetiştiren m eslekî ve teknik eğitim
fakülteleri de alınmalıdır.
17. 3418 sayılı Eğitim, Gençlik Spor ve Sağlık Hizmetleri
Vergisinin, Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlediği yıllık enflâsyon
oranında artırılması, ayrıca, Taşıt Alım Vergisiyle ilgili düzenlem e
nin yüzde 12'ye, Akaryakıt Tüketim Vergisiyle ilgili düzenlemenin
ise yüzde 5'e yükseltilmesi sağlanmalıdır.
18. 4306 sayılı Yasa çerçevesinde ilköğretim giderlerinde
kullanılm ak üzere başlatılan eğitime katkı payı uygulaması, 1 Ocak
2001 tarihinden itibaren orta öğretimi yaygınlaştırm ak ve geliştir
mek amacıyla kullanılm ak üzere, 31 Aralık 2005 yılına kadar uza
tılmalı ve katkı miktarları, her yıl, enflâsyon oranında artırılmalıdır.
19. Belediyelere, m eslekî ve teknik eğitime kaynak ve hizmet
sağlamada aktif görev verilmeli ve belediye gelirleri, Emlâk Vergisi,
Çevre ve Tem izlik Vergilerinden m eslekî ve teknik eğitime belirli
bir pay ayrılmalıdır.
20. M evduat faizi, repo, hisse ve borç senedi alım satımı ve
benzeri kâr yaratan bütün işlemlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarca
hâlen yapılm akta olan yasal kesintiler toplamından eğitime yüzde
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2'lik pay ayrılması ve bu paydan bir bölümünün de m eslekî ve tek
nik eğitime tahsis edilmesi sağlanmalıdır.
c.
Velilerin
her
türlü
bağış
belgelendirilm esi ve m eslekî eğitime özendirme

ve

katkılarının

21. Okullara veliler tarafından yapılan her türlü bağış ve kat
kıların kayıtlı hâle getirilmesine ilişkin düzenlem eler yapılmalıdır.
22. M eslekî ve teknik eğitimin özendirilmesi için yatılı okuma,
pansiyon, giyim, gıda, eğitim araçları, ulaşım olanağı, burs ve
benzeri sosyal yardım lar sağlanmalıdır.
d. Eğitime gönüllü katkıların özenöirilmesi ve yönlendirilm e
si
23. Eğitime yüksek bir toplumsal katılım için, kamuoyu, genel
olarak eğitimin finansal darboğazlar konusunda duyarlı hâle geti
rilmeli, özel olarak, gelecek yıllarda eğitime yapılacak bağışlar,
m eslekî ve teknik eğitime yönlendirilmelidir.
24. Devlet okullarına yapılan bağışlar vergi matrahından dü
şürülmelidir.
e.
Özel
özendirilm esi

sektörün

m eslekî

ve

teknik

eğitime

25. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim kurumu açması
ve iş yerlerindeki meslek eğitim etkinlikleri, Gelir ve Kurum lar Ver
gisi muafiyeti, KDV oranlarının düşürülmesi, vergi iadesi ve benze
ri teşvik araçlarıyla desteklenm elidir.
f. M eslekî ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren fakültelerin
desteklenm esi
26. M eslekî ve teknik orta öğretimde, 2005-2006 öğretim yılı
için öngörülen yüzde 47'lik okullaşma oranı bağlamında, bu okulla
ra öğretmen yetiştiren fakültelerin öncelikle yeni kurulanlar olmak
üzere desteklenm esi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, üçüncü endüst
riyel eğitim projesinin uygulamaya geçirilmesi hızlandırılmalı, fon
kaynaklarından pay ayrılmalı ve öğrenim ücretleri en az m ühen
dislik fakültesi öğrenim ücretlerinin seviyesine çıkarılmalıdır.
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g. Diğer düzenlem eler
27. Toplu konut ve organize sanayi bölgeleri projelerinde,
m eslekî ve teknik eğitim kurumlarına yer verilmesi yasal yüküm lü
lüğe dönüştürülm elidir.
28. Millî Eğitim Bakanlığının, m erkezî yerlerdeki taşınmazları
değerlendirilm eli ve bu yolla elde edilen gelirlerin eğitim hizm etle
rinde kullanılması sağlanmalıdır.
29. Özelleştirm e kapsamındaki taşınmazlardan, eğitim için
uygun olanların eğitim kurumlarına ücretsiz tahsisi sağlanmalıdır.
Saygılarım la.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Meslekî ve Teknik Eğitimde Finansman konulu Komisyon
Başkanı Prof. Dr. Sayın Yüksel KAVAK'a teşekkür ediyorum.
Sayın üyeler, dün, şûramızda verilen kararlardan biri şöyleydi; orta öğretimde çok programlı liselere öncelik verilecek, yö
netimde verimliliği ve kaliteyi sağlamak için eğitim bölgeleri uygu
lanmasıyla yönetimdeki dağınıklık ve kaynak israfı önlenecektir.
Biraz önce sunulan Finansman konulu raporda da aynı
yönde düzenlemelerin, tespitlerin ve önerilerin var olduğunu görü
yoruz. Bu da, şûramızın iradesinin aynı yönde olduğunu göster
mektedir.
Bakın, raporun üçüncü sayfasında (a) Kaynak tahsisi ve
Kullanım ında Etkinlik ve Yeniden yapılanm a bölümü altında, 3.
maddede,
benim
okulum,
benim
araç-gerecim,
benim
lâboratuvarım yerine bizim okulumuz, bizim araç-gerecimiz, bizim
lâboratuvarımız, bu, daha önce eğitim bölgeleriyle ilgili kararımıza
paralel bir öneridir. Yine, tam gün, tam yıl okullarım ızın araçgereçlerinin ve fizikî yapının yanında, eğitim cilerin de, tam gün,
tam yıl eğitim vermeleri yönünde irade birliğini gösterm ektedir. O
bakımdan, bütün komisyonları, komisyonda çalışan arkadaşları
yeniden kutluyorum.
Sayın üyeler, yine, basınla ilgili söyleyeceğim. Dün, dikkat
ettinizse, ben, hiç kimsenin sözünü kesmedim, aksine, kendilerine
ayrılan sürelerin ikişer kat kullanıldığını da gördünüz; buna rağ
men, sık sık ikaz ettiğim yazılıyordu, bunu da düzeltiyorum ; hiç
kimsenin konuşmasını kesmedim bu salonda. . Benim yönetim
anlayışım a aykırıdır.
Şimdi de süre tahdidi koymadan sayın konuşm acılara bıra
kıyorum süreyi.
Sayın üyeler, komisyon raporunu müzakereye açıyorum.
Söz almak isteyen arkadaşlar, lütfen isimlerini yazdırsınlar.
Sayın TEKIŞIK, buyurun.
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Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK (Emekli Eğitimci-Yazar) Sayın
Bakanım, 16. Millî Eğitim Şûrasının değerli üyeleri; konuşmama
başlarken, hepinizi sonsuz saygı ve hürmetlerimle selâmlarım.
Millî eğitimde öğretmen ve finansman, iki önemli temel fak
tördür. Bu iki önemli faktör, benim zihnimi çok meşgul eder ve za
manımı çok alır. Çünkü, bendeniz 51 yıldan beri Türk Millî Eğitimi
ne hizm et etmeye çalışan, yazdığı kitaplardan elde ettiği maddî
imkânlarla 16 okul yaptırıp, Millî Eğitime bağışlayan, bundan son
raki varlığımı da, yeni kurmuş olduğum Tekışık Eğitim Araştırma
Merkezine vakfedecek olan bir emekli öğretmenim .
Eğitimci bir basın mensubu, gazeteci olarak, Millî Eğitimde
finansm anın iyi değerlendirilm ediğiyle ilgili haberleri aldığım za
man, rahmetli İnönü'nün 40 para olayını ve unutulm ayan Millî Eği
tim Bakanı Mustafa NECATİ'nin “Millet Malı” hikâyesini hatırlarım.
Kurtuluş Savaşı binbir çeşit yokluklarla kazanılıyor. Ulu Önder
Atatürk Cum hurbaşkanı, İnönü Başbakan. Bir gün Atatürk, İnönü'
yü çok sıkıntılı görüyor, ''Nedir üzüntün deyince", "Türk Hava Kurumunun hesapları incelendi, 40 para açık var, bu para nereye
gitti, bu beni üzüyor" diyor. Atatürk "Evet, haklısın, Kurtuluş Savaşı
sırasında o 40 paraları bulamamanın sıkıntısını çok çekmiştik, bu
gün, 40 para, yarın 40 kuruş, ertesi yıl 140 lira, gide gide bunun
sonu alınm az" diye Atatürk de üzülüyor ve İsmet Paşa 40 paranın
peşine düşüyor, emir veriyor "Bu 40 para nereye gitti, bunu bulun”
diyor. Sorum lular seferber oluyorlar, nihayet, 40 paranın yanlışlıkla
başka bir hesaba geçtiği bulunuyor, gösteriliyor, olay, böylece ka
panıyor, İsmet Paşanın da üzüntüsü gideriliyor.
Şimdi, Millî Eğitimde, özellikle, okul inşaatlarında, okul inşa
atlarını alan müteahhitlerin çeşitli nedenlerle inşaatların süresini
uzatması, üç yıl, beş yıl, bir yılda bitecek bir inşaatın üç, beş, on yıl
uzaması, fiyat farkları, inşaatların çok pahalıya mal olmasına ve
finansman kaybına da yol açmaktadır. Birkaç gün önce esen bir
rüzgârın yıktığı kalitede okulların da yapılm asına sebep olm akta
dır. İşte, Bursa olayı, 6 yavrumuzun ölümüne sebep oluyor. O ba
kımdan, Millî Eğitimde inşaat konusu çok önem lidir ve büyük bir
finansm anın harcandığı alandır.
Bu durumun çeşitli nedenleri vardır, niçin inşaatlar çok pa
halıya mal oluyor? İşin sorumluluğunun bir kısmı bayındırlık üze-
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rindedir; yani, bir bakıma, davul Millî Eğitimin boynunda, tokmak
Bayındırlığın elindedir. Bu işin önlenmesi gerekir. Önlenmesi için
de yapılacak bir mevzuat değişikliğiyle, Bayındırlıktan inşaat işi
alınıp, bütün sorumluluğuyla Millî Eğitime verilmeli. Millî Eğitim
Bakanlığı m evcut teşkilâtını da süratle geliştirerek, inşaatla ilgili
birimlerini kurmalı. İhaleler anahtar teslimi ve bir yıl şartıyla yapıl
malıdır. Bir yılda aldığı inşaatı tam am lam ayan müteahhidin anlaş
ması iptal edilmeli ve o müteahhide bir daha inşaat verilmemeli.
Sonra, inşaatlar üzerindeki fiyat? Millî Eğitimde önemli bir faktör
olan finansm anın değerlendirilmesi gerekir.
Beni dinlediğiniz için sonsuz saygılar sunar, 16. Millî
Eğitim Şûrasının Türk Millî Eğitimine hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın TEKIŞIK'a teşekkür ediyorum.
Bu inşaatların denetlenmesi konusundaki hassasiyetine de
ayrıca teşekkür ederim.
Sayın üyeler, bildiğiniz gibi, Millî Eğitim Bakanlığım ız inşa
atların yapımı ve denetlenmesi konusunda, bugüne kadar Türki
ye'de uygulanmayan yeni bir yöntem uygulamaya başlamıştır. İn
şaatı yapan firmanın yanında bir de müşavir firma, kalitesinden ve
tekniğinden Türk inşaat hukuku kuralları içerisinde birlikte, m üşte
rek ve müteselsilen mesuliyet alacak şekilde denetim yapm akta
dırlar. Bu denetim, ayrıca, İl Bayındırlık Müdürlüklerinin teknik de
netimini de dışlamamaktadır. O bakımdan, teknik denetim im iz kat
kat artırılmıştır, bilgilerinize sunarım.
Teşekkür ederim.
Sayın Fikret GÖKÇE, buyurun.

Fikret GÖKÇE (Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Teş
kilatlanma Sekreteri) Sayın Başkanlık Divanı, 16. Millî Eğitim Şû
rasının çok değerli üyeleri; konuşmama başlarken, temsil ettiğim
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve 7,5 milyon özürlü ile biraz
sonra buraya teşrif edecek Genel Başkanım Sayın Faruk ÖZTİMUR adına sizleri saygıyla selâmlıyorum.
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Türkiye'nin, düşünen, fakat seyreden değil, düşünen, dü
şündüğünü uygulayan, üretime katılan, teknik elemana ihtiyacı
vardır diyerek başlamak istiyorum sözlerime.
Dün akşam, bu salonda, pırıl pırıl gençlerim iz konuklara bir
konser verdi. Bu konserin finalinde onlarla birlikte o final melodisini
hep birlikte söyledik burada, rahmetli Ç ağ larla Çamlıbel'in dizele
rinin en güzel şekilde müziğe dönüştürüldüğü, notaya dönüştürül
düğü o güzel marşımızı burada bir kez daha coşkuyla söyledik,
hatta, bir daha dedik, bir daha dedik, ikinci kez söyledik.
Cumhuriyetimizin 75. yılının kutlandığı geçen yılın başından
itibaren, başta Sayın Cum hurbaşkanım ız olm ak üzere her yerde
her m ekânda bu güzel marş terennüm edildi, telâffuz edildi. Bu
marş sadece bir melodi değildi, şiir de değildi; bu marş, Kurtuluş
Savaşının sıcak günlerinin hâlen sıcaklığının hissedildiği, devletin
kasasının tam takır olduğu günlerde, o ruhla, o heyecanla Cumhu
riyeti
kuranların Türk insanına, Türk
ulusuna
gösterdiği
önem li bir hedefti. “Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan”
derken, ey Türk milleti, kitle taşımacılığını bil, bundan vazgeçme
diyordu.
Bir başka çağrışımı daha yapıyordu, üç tarafı denizlerle
çevrili bu ülkede su yolunu da düşün diyordu. Bu, 1950'lere kadar
geldi ve 4 bin küsur dem ir yolu bugünkü teknolojik ortamdan son
derece uzak, âdeta tırnakla döşendi Anadolu'nun bağrına. Ne
yaptık sonra biz? Bütün dünyada yük ve yolcu taşımacılığı yüzde
92 oranında ortalama demir yolu ve su yoluyla yapılırken, biz, bu
nu terk ettik. Haziran ayında Ulaştırma Şûrasında da benzeri şey
leri söyledik; 50 senedir bedel ödüyor bu ülke. Kara yolundaki ca
navarı öldürün, şeklindeki palyatif önlem lerle ulusal ulaşım politi
kamızda maalesef, 50 yıldan beri ödediğimiz, kan olarak ödediği
miz, can olarak ödediğimiz, millî sen/et olarak ödediğim iz bu bede
lin durdurulması, bugünkü yöntemlerle mümkün değil. Neyle
m üm kün? 10. Yıl Marşındaki o yüreğimizi pır pır ettiren, bizi o gü
nün heyecanlı gününe ulaştıran, kavuşturan o hedef marşla m üm 
kün. Ulaşım politikasının yeniden Türk insanına, Türkiye koşulları
na uygun millî politikalar hâline getirilmesiyle mümkün. Geçen yıl,
5.713 insanımızı trafik kazalarının vuku bulduğu ilk anda verdik
canavara. 110 bini sakat bıraktık, 3 500 adedini de ilk yardımı bil358

mediğimizden, transportu bilm ediğim izden teslim ettik canavara.
Kurtuluş Savaşında bu kadar kaybım ız olmadı bizim, millî m üca
delede bu kadar kaybımız olmadı bizim. Birileri övünüyor, çıkıyor
lar, zaman zaman medyanın, toplum un önüne, dünyanın en büyük
tır filosuna sahibiz diyorlar, dünyanın en çok şehirler arası taşım a
cılık yapan otobüsüne sahibiz diyorlar. Doğrudur, bugün, Türkiye'
deki kamyon sayısı, Avrupa'daki 14 ülkenin tam iki katından da
fazla. Bu gururlanacak bir şey değil. Ben soruyorum, Avrupa ve
Batı, Sen Nehrinin göbeğine kadar, Ren'in ta VVestjalya içlerine
kadar gemilerle ulaşım yapabiliyorsa ve bugün Tuna Nehriyle bir
leştirmek için bir büyük çalışma başlatm ışsa, ben, “benim sularım 
da benim bayrağımı takan gem iler dolaşır” diyen, dedirten Kabotaj
Bayramlarımı niye unuttum, ben, tırpanlarım ı, tarlalarımı, kardeşle
rimi, Erzurum ’umu, güney sularımı niye unuttum. Bugün, ne yazık
ki, kara mizah örneği olacak; ama, T ürkiye’miz trafik kazalarında
dünya şampiyonu, akraba evliliklerinde hâlen dünya şampiyonu,
terör ve şiddet olaylarında, ev ve iş kazalarında dünya şampiyonu
ve Dünya Sağlık Örgütünün kabulüne göre gelişmekte olan ülke
lerde her 10 kişiden birinin özürlü olduğu varsayımından yola çık
tığımızda, Türkiye, bu kriterin dışında kalıyor, bu şam piyonluğu
muzdan ötürü. Bu insanlar bizim, etrafım ızda son yıllarda giderek
çokça gördüğüm üz o evlerinde yıllardır mahkûm olan, ana babala
rının âdeta gardiyanlık yaptığı özürlü insanlarımız, son yıllarda
artık sokakta, yanınızda, yanı başınızda, bunun sebebini inanıyo
rum ki, birçok insan araştırıyor. İşte, bugün son gününe geldiğimiz
16. Millî Eğitim Şûrasının hemen her kademesinde hemen her
komisyonunda özürlülerle ilgili yeni yaklaşımları görmek, başta
şahsımı ve temsil ettiğim konfederasyonla birlikte 7,5 milyon bu
camiyayı bahtiyar etmiştir; ama, bir talihsizliğim var, dün, Üçüncü
Komisyon raporu müzakere edilirken, sıra bana geldiğinde yeterli
lik önergesi oylandı ve kabul edildi. Birinci gün Birinci Komisyonda
da yine buna benzer bir konuşma yapm ak isterken, sonuç ve öneri
bölümüne girmeden önce doğaldır ki, bir durum saptaması, mev
cut durumun ortaya konulması gerekirdi. Ben o durum saptam ası
nı yaparken, benim, Millî Eğitim Bakanlığını eleştiren bir üslûp or
taya koyduğum sanıldı, saygı duyduğum birtakım değerli büyükle
rim tarafından değil. Ben, dün, Sayın Metin Beyin ifade ettiği gibi,
dün, köy enstitülerinden, ardından Gazi Eğitimden, fakültelerden
çeşitli yöntemlerle yetişen ve bizleri, bizim çocuklarımızı bu bayra359

ğın dalgalandığı her yerde “ben kutsal öğretmenlik görevini yapa
rım” diyen insanlarımızın o elleri öpülesi İnsanlarımızın kafam ızda
ki resim lerinin son derece saygın olduğunu savunan ve buna İna
nan bir arkadaşınızım ; ama, böyleslne bir fedakâr, cefakâr, ulusu
nu seven bir kitlenin, yurdun her yerinde görev yapmaya koşulsuz
hazır olan bir kitlenin varlığı 75 yıldır bilinirken, ayaklı U2 denilen,
benim kültürümü, benim geleneklerimi bilmeyen birtakım blucinli
Am erikan gençlerinin Artvin'in Borçka'sında, Ağrı'nın Tutak'ında
görevlendirildiği günleri de biliyorum.
Değerli üyeler, demin söylemeye çalıştım, artık, sokakları
mızda özürlü insanlarım ız rahatça, yasaların veya Anayasanın
kendilerine tanıdığı hakları âdeta koparırcasına alıp, toplum içeri
sinde saygın bir yer arıyorlar. Bugün, 16. Millî Eğitim Şûrasında
alınan birçok kararın gerisinde 1991 yılının Mayıs ayında yine Millî
Eğitim Bakanlığının, o zaman, şu anda aramızda bizleri de onur
landıran
değerli
Bakanının
da
önderliğinde
yapılan
bir
özürlüler kurultayının etkilerini görmek mümkün. O gün tartışılan
birçok konunun bugün hayata geçmesinin ve burada karar altına
alınm asının da mutluluğunu sîzlere burada ifade etmek isterim.
Fazla vaktinizi almak istemiyorum; ama, izin verin değerli üyeler, Atillâ Özerdlm'den bahsetm ek istiyorum. Ege Üniversitesinin
doçentlik aşam asına gelen Atillâ Özerdim, İki eli ve bacağı tutm a
yan bir değerli arkadaşım ızdır. Atillâ, üniversiteye girerken tek ter
cih yaptı ve bilgisayar mühendisi oldu. Türkiye'yi uluslar
arası bilim kongrelerinde o vaziyetine rağmen, Sanremo'da, Sin
gapur'da ve M oskova'da temsil etti; ama, onu yitirdik. Ben, Atillâ
örneğinden yola çıkarak, dün, hâlen mevzuatımızda Özürlüler İda
resi Başkanlığından bir arkadaşımızın, keller, topallar, düztabanlar, şaşılar, kekem eler gibi insan onuruna yakışmayan sözcüklerin
hâlen varlığının bu komisyonda da dile getirildiğini ve belgelendirildiğini gördüm.
Sayın Bakanım, arkadaşımın öğle yemeğini feda ederek
yıllardan beri kılavuzlarda yer alan bu ifadelerin, acaba, yeni bası
lan; ama, dağıtılm ayan son kılavuzda da var mı, yok mu diye ara
ma çabasını yanlış değerlendirdi. Ben, onu takdir ediyorum. Evet,
maalesef, bunca yıldır bu ibareler, bu insan onuruna yakışmayan
sıfatlar, belgelerimizden, kılavuzlarımızdan yasalarımızdan çıksın
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diye uğraşırken, 1999 kılavuzunda bunu görmenin üzüntüsünü
burada sizlere arz etm ek istiyorum. Eğer, o kılavuzdaki sözcükler
İngiliz mevzuatında olsaydı, bugün, İngiltere Millî Eğitim Bakanı,
görme özürlü olan İngiltere Millî Eğitim Bakanı o mevkiye gele
mezdi.
Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın GÖKÇE'ye teşekkür ediyoruz.
Sayın SARUHAN, buyurun.

Zeki SARUHAN (Öğretmen Dünyası Dergisi, EğitimciYazar) Sayın meslektaşlarım, böyle bütünsel bir ifadeyle yetinmek
istiyorum; çünkü, Sayın Bakan da artık bizim meslektaşımızdır.
Arkadaşlar, finansm an komisyonunun raporundaki bir iki
madde hakkında söz aldım. Bunlardan birincisi, 5. sayfadaki 21.
madde. "Okullara veliler tarafından yapılan her türlü bağış ve kat
kıların kayıtlı hâle getirilm esine ilişkin düzenlem eler yapılmalıdır"
diyor ki, haklıdır; ancak, bu cümlenin önüne bir başka cümlenin
daha eklenmesini öneriyorum, o da şudur: Öğrencilerden ve veli
lerden okulların gereksinim leri için çeşitli yollarla ve çeşitli adlar
altında para toplanm asından doğan yakınmaları derhal sona er
dirm ek için, Bakanlığın, okulların çeşitli giderleri için kaynak ya
ratması ve gerekli ödeneği zamanında okullara ulaştırması gerekir.
Bugün, Millî Eğitimin en önemli sıkıntılarından birisi okullar
da öğrencilerden toplanan bu paralardır. Yıllardan beri kanayan bu
yaraya çözüm bulunamam ıştır. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti öğren
cilerini çeşitli ellerden kurtarm ak ve cumhuriyetin insanları yapmak
için atılıma girdiği zaman, sekiz yıllık zorunlu eğitimi hayata geçir
diği zaman, bununla ilgili olarak da koskocaman bir bütçe yaptı,
Türk milletinden bu bütçenin karşılanmasını istedi ve hepimiz seve
seve buna katlanıyoruz; yeter ki çocuklarım ız okusun, yeter ki Tür
kiye’nin eğitim sorunlarında yeni atılım lar yapılsın. Devletin, kendi
okulunun tebeşirini, haritasını, ders aracını, kırılan camını ve ba
danasının parasını gönderem eyeceği gibi bir acz içine düştüğünü
kabul edebilir miyiz? Bakanlık, devlet, bunu kabul edebilir mi?
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Bunlar, Millî Eğitimin en zorunlu, en acil giderleri içerisindedir ve
devlet isterse, bu parayı derhal bulabilir ve gerekli tedbirleri alabilir.
Geçen şûrada bu katkı paylarından öte orta öğretimin paralı
hâle getirilm esi konusunda bir karar alındı; Şûrada buna karşı olan, biz, birçok delege zihnimizi bu konu üzerinde yorduğumuzdan,
ders kitaplarının parasız verilmesi gerektiği konusunu bile unuttuk.
Oysa, Türkiye öğretm enlerinin 25 yıldır, 30 yıldır istedikleri şeyler
den birisi de ders kitaplarının parasız verilmesiydi. Bir de bakıyo
ruz ki, Millî Eğitim Bakanlığı geçenlerde yaptığı bir açıklamayla,
bütün ders kitaplarını parasız dağıtacağını, ödünç vereceğini ve
bütün ders kitaplarını kendisinin basacağını ifade ediyor. Sanki,
cum huriyet dönem inde, her sabah uyananların yeni bir devrimle
karşılaşm asında duydukları heyecan gibi bir heyecan duyuyorum.
Millî Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyorum. Taşımalı eğitimde öğ
rencilerin yol giderlerinin karşılanması, öğle yemeklerinin verilm e
si, yatılı okulların çoğaltılması, pansiyonların artırılması, kız ço
cuklarımızın, özellikle kırsal alanda, bu baskıdan, bu bağımlılıktan,
bu zincirlerden kurtarılabilmesi için önlemler alınması hepimizi se
vindiriyor.
Okullarımızın bu acil giderler için kaynak bulmak ve kaynak
ayırm ak konusunda da yapılacak bir atılım, cumhuriyete yaraşır bir
biçimde yapılacak olan bu önlem, Türkiye öğretmenlerinde, özel
likle idareci arkadaşlarım ızda büyük bir rahatlama yaratacaktır.
Çünkü, idarecilerimizin bu konuda suskun kalmalarının ya da
böyle bir olayı, para toplanması olayını tasvip etmesinin nedeni,
“Devlet para göndermiyor, ne yapayım, eğitim ve öğretimi yürüt
meyeyim mi, sobama odun almayayım mı, kömür almayayım mı,
hadem emin parasını vermeyeyim midir? Ve yakınan haklıdır. A n
cak, bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu, Anayasa ve yasalarda olm a
yan zorunlu eğitimin parasız olduğu ilkesini zedeleyen, ortadan
kaldıran bu uygulamaya devam etmek değildir.
Biz bir danışma organıyız, Millî Eğitim Bakanlığı bize
yor, ne yapayım, finansmanı nasıl karşılayayım; bizim ona
söylem eye hakkımız vardır, yasa çıkar, devlet kaynaklarını
kete geçir, bu parayı bul ve beni bu sıkıntıdan kurtar. Böyle
larda olmayan bir uygulama da kalksın.
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bunu
hare
yasa

Sevgili arkadaşlar şûra finansman raporunun 5. sayfa (e)
şıkkının 25. maddesinde “Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim
kurumu açması ve iş yerlerinden meslekî eğitim etkinlikleri, Gelir
ve Kurum lar Vergisi muafiyeti, KDV oranlarının düşürülmesi, vergi
iadesi ve benzeri teşvik araçlarıyla desteklenm elidir” deniliyor. Bu
konu da, Türk eğitim sisteminde ve eğitim bütçesinde çok tartışılan
bir konu oldu. Geçen şûrada özellikle bu kapsamda bir karar alın
mış olması, Türkiye kamuoyunu harekete geçirdi. Kitle örgütleri
eğitim hakkını savunma komitesi diye bir sürekli komite oluşturdu
lar. Burada, adlarını belki saatlerce sayamayacağım dernek, vakıf,
oda, konfederasyon, işçi konfederasyonu olmak üzere yüzlerce
örgüt, binlerce aydın, eğitimci, yazar, sanatçı, parlam enter bu ko
nuda bir kampanya yürüttüler ve devletin kendi okulları varken,
özel kesimin açacağı okullara herhangi bir şekilde kaynak aktar
masının yanlış olacağını, kelin tırnağı olsa başını kaşıyacağını,
dolayısıyla bu anlamdaki bir maddenin devlet bütçesinin yağması
anlamına geleceğini ifade etti. Bu kampanyalar basında da yer
aldı. Benim yazı işleri müdürü olduğum Öğretmen Dünyasının ka
paklarını süsledi ve bütün bu imzaları, 31 Ağustos 1997 günü Sa
yın Hikmet ULUĞBAY'a götürerek, dedik ki, işte Türkiye halkının
tepkisi budur, bunu kaldırın, bunu vermeyin dedik. Hatırlıyorsunuz,
Millî Eğitim Bakanı Sayın ULUĞBAY, Bakanlığa geldiği günlerde
bu teşvik önlemlerinin yapılacağını, buna ilişkin bir tasarı olduğunu
söyledi, gerçekten de, kendi Bakanlığından önce hazırlanmış
böyle bir tasarıyı devralmıştı. Ancak, sekiz yıllık zorunlu eğitim uy
gulamasına geçildiği zaman, hamd olsun ki, şunu gördü: Eğer, bu
devlet
doğru
dürüst
insan
yetiştirecekse,
bunu
devlet
okullarından yetiştirecektir ve bunun parasını da karşılayacaktır,
kendi parasına, bütçesine sahip çıkacaktır. Yılbaşından itibaren,
1998 yılının yılbaşından itibaren kendisini sıkıştıran özel okul sa
hiplerine "Devlet, kendi parasını kendi okulları için kullanacaktır"
diye açıklama yaptı. Şimdi, yeniden, bunun, bu şekilde finans ko
misyonuna gelmiş olmasını doğru bulmuyorum. Millî Eğitim Ba
kanlığının iradesinde aldığı kararların da gerisinde kalmış olan bir
karar olarak görüyorum ve kaldırılmasını istiyorum.
Sayın Bakan, bunları yazılı bir önerge olarak size teslim
ediyorum ve şûra komisyonlarının raporlarının yeniden yazımı sı
rasında bir hususta, dili hakkında bunların dikkat edilmesi gerektiği
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konusundaki düşüncelerim için de ayrı bir önerge veriyor, saygılar
sunuyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın SARUHAN'a teşekkür ederim.
Sayın üyeler, şimdiye kadar konuşan üyelerden birincisi 8,
Sayın GÖKÇE 12, Sayın SARUHAN ise 11 dakika kullanmıştır.
Geriye 10 konuşmacı kalmıştır. Bu şekilde süre kısıtlamadan de
vam edecek olursak çalışmalarımızı zamanında tam am layam ayacağım ız şeklinde bir şüphe doğmuş ve Divana bir önerge gönde
rilmiştir.
Şimdi, bu önergeyi okuyorum:
Sürenin kısıtlanmamış olması ve konuşmacıların insafına
terk edilmesi genel zaman kısıtlamasıyla birleşince söz alanlara
konuşma olanağı kalmamaktadır.
Gereğini değerlendirm enize sunarım. Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ

BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın arkadaşlar, baştan da söylediğim gibi hiçbir şekilde
sözü kesmedim, ama, saat 11.00'de Sayın Cum hurbaşkanım ız
geldiğinde çalışmalarımızı tam am lam ak arzusundayım. Bu ne
denle, izin verirseniz, sizin söyleyeceğiniz bu geriye kalan 1 saatin
45 dakikasını ki, önergeleri de konuşup, oylayacağız, 45 dakikaya
sığacağına göre, 10 konuşmacı var geride, komisyon başkanı da
var, en fazla 3'er dakikayla diye bir öneri var, oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmevenler... Kabul edilmiştir.
Sayın ZENGİNGÖNÜL, buyurun.

Prof.Dr.Nuran ZENGİNGÖNÜL (Gazi Üniversitesi Mesle
kî Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı) Bu önerge
için teşekkür ediyorum; çünkü, devletin resmî bir kuruluşunda
9.45'te bulunmam gerekiyordu; ama, konunun önemine binaen
özel bir izinle bu konuşmayı yapm ak üzere buradayım.
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Sayın Başkanlık Divanı, değerli katılımcılar; özel ve çok
önemli bir gündem le toplanan bu şûra, ön hazırlığı özenle yapıl
mış, organizasyon aksamaları olmadan seviyeli bir tartışma orta
mında çalışılarak tamam lanma aşamasına gelinmiştir. Başta Millî
Eğitim Bakanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olmak
üzere emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.
Komisyonların raporlarında yer alan nihaî kararlardan anla
şılacağı üzere, hepsinin önerilerinde yer alan ve olmazsa olmaz
anlamına gelen bir gerçek vardır. İş çevrelerinin bu yeni yapılan
manın her aşamasında entegresinin sağlanması. Bu nasıl olur?
Bu, m eslekî ve teknik eğitimin öneminin çok iyi anlatılması ile ve
toplumun bütün kesimine çok iyi anlatılmasıyla olur. Bunu hepimiz
biliyoruz, bu söylemleri de hepimiz dile getirdik. Benim önerece
ğim, bu anlatımın etkili bir biçimde nasıl yapılacağıdır. Meslekî ve
teknik eğitimin bu şûranın içerdiği konu başlıkları itibariyle bir krizin
eşiğinde olduğu, hatta, tam içinde olduğu gözlenmektedir. Ö yley
se, fantazi gibi gelebilir bu önerim; ama, öyleyse, acilen bir kriz
masası oluşturulm alıdır. Nasıl ki, tabiî âfetlerde, nasıl ki ülkeyi pe
rişan eden birtakım durumlarda kriz masaları oluşturuluyor, m esle
kî ve teknik eğitim için de acilen bir kriz masası oluşturulmasını
öneriyorum.
Bu bağlamda eğitim seferberliği dile getirildi, bir sürü kom is
yon üyesi arkadaşlarım ın söylemlerinde dile getirildi, eğitim sefer
berliği, zaten içindeyiz. Ama, m eslekî ve teknik eğitim seferberliği
ile ayrıca bir seferberlik başlatılmasını öneriyorum. Bu seferberliğin
de ülke genelinde topyekûn başlatılmasından yanayım.
Bu oluşumda devlet kurumlarının, ilgili bakanlıklar olmak
üzere, toplum kesiminin temsilcileri ve de en önemlisi basın ve
yayın organlarının da temsilcilerinin yer alması gerekmektedir.
Şûranın ikinci günü de arkadaşlar, salı günü iş edindim ve
bütün gazetelerin baş sayfalarını taradım, inanmanızı istiyorum,
belki hepiniz de yaptınız bu işi, bilemiyorum, bir gazetemizin dışın
da bu konuya önem vererek birinci sayfadan haber olarak veren
bir basın organına rastlamadım. İç sayfalarda tek sütun,
3 santim ya da 5 santimlik yerlerde haber geçilmişti. Oysa, bir ön
ceden tarihi ve gündemi belirli olan bir konuydu, ülkenin gündemi
ne olursa olsun; ama, meslekî ve teknik eğitim gibi önemli bir ko365

nuyla gündem e gelen şûranın haberi bütün basın organlarının bi
rinci sayfasında verilmeliydi.
M eslekî eğitimi hak ettiği şekilde tanıtıp önemsetebilirsek,
bu önerilerim iz ancak hayata geçmiş olabilir diye düşünüyorum;
çünkü, tüm komisyonların sorunlar ve öneriler bölümünde bizlere
ilettikleri konularda birleşen bir tek şey var, o da, bu meselenin çok
iyi tanıtılmasıdır.
İkinci ve çok önemli konu da, şimdi içinde bulunduğumuz,
tartışmasını sürdürdüğüm üz finansman konusudur.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın ZENGİNGÖ NÜL, 5 dakika kullandınız.

Prof.Dr.Nuran ZENGİNGÖNÜL(Gazi Üniversitesi Meslekî
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı) Hemen to 
parlıyorum.
Ben, bir üniversite mensubuyum ve 1982'den bu yana
üniversal sistem içinde yer alan Kız Teknik Öğretmen Okulu m en
subuyum. 1982'den bu yana üniversal sistem içerisinde üniversi
telere ayrılan eğitim ödeneği ya da bütçeden ayrılan paylardan,
benim fakültem hiç denilecek kadar bir pay almamıştır. Bu bir ger
çektir. Bu dilim ler hakkaniyetle ele alınmalıdır, bütçeden ayrılan
paylar her dala, her bölüme aynı şekilde kullanılm alıdır diyorum,
bu bizim büyük bir eksikliğim iz oldu.
Bir de, bir arkadaşım ız üçüncü endüstriyel eğitim projesin
den söz etti biraz önce, müjde olarak verdi. İkinci endüstriyel eği
tim projesi kapsamında İngiltere'ye hasbelkader giden kişilerden
biriyim, çok acı tecrübeler yaşadım orada, bunun bilinmesini istiyo
rum. Bu ödenekten gelen parayla, biz, BRITISH CO U N CEL’in uy
guladığı programda eğitimin sadece görünür yüzünü gördük. Bizim
istediğim iz program lar orada uygulanmadı, biz, orada, kendimiz
paramızı ödeyerek, açık hava dem ir yolu müzesini gezmek istedik.
Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Üçüncü endüstriyel eğitim pro
jesinde Dünya Bankasından alınacak kredilerin doğru yerlerde
doğru kişilerce kullanılmasını öneriyor, teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın ZENGİNGÖ NÜL'e teşekkür ediyorum.
Sayın Nurseli TARCAN, buyurun.

Nurseli TARCAN (TİSK Hukuk Müşaviri) Sayın Başkan,
sayın üyeler; teşekkür ederim.
Konum uz m eslekî ve teknik eğitim, tartıştığım ız rapor, fi
nansmanla ilgili. Elimizde çok büyük bir finansman kaynağımız
var. 3308 sayılı Kanuna göre oluşturulan ve bu fonun kaynaklarını
incelediğim izde, büyük bir kısmının, iş yerleri, Gelir ve Kurumlar
Vergisi mükellefleri ya da onların üyesi olduğu üst birlikler, yine
onların üyesi olduğu sendikalar, yine onların üyesi olduğu konfe
derasyonlar tarafından karşılandığını ve fonun finanse edildiğini
görüyoruz.
Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu
güne kadar fonda biriken meblağ 70 trilyon, bizim m eslekî eğitim
için ihtiyacım ız olduğu öne sürülen meblağ 35 trilyon lira. Eğer,
biz, oluşturduğum uz ve tamam ına yakın bir bölümü özel sektörün
katkılarıyla oluşan fona sahip çıkabilseydik sanıyorum, bugün fi
nansman diye bir sorunum uz olm ayacaktı.
Mademki 70 trilyon lira gibi bir paramız var, komisyon rapo
runda da şiddetle vurgulandığı üzere, bu fonun kullanımının yeni
den Millî Eğitim Bakanlığına aktarılm asının teminini istiyoruz. Artı,
sadece parayı elde etmek yetmez, bu paranın etkin kullanımı en
az kaynağın temini kadar da önemli. Etkin kullanmak istiyorsak ve
bunu m eslekî ve teknik eğitim amacıyla elde etmişsek, yine bunu
kullanacağım ız yerler m eslekî ve teknik eğitim kurumla/ı, bu işe
gönül verm iş özel sektör iş yerleri olmalıdır. M eslekî ve teknik eği
time, siz eğitim kurumlan m eslekî ve teknik eğitim kurumlan ve
özel sektör iş yerleri olmaksızın yapm anız mümkün değildir. Dola
yısıyla, kaynakların özel sektöre aktarımı değil, kaynakların, bu
eğitimi yapan özel sektör iş yerlerine aktarımı burada söz konusu
dur. Dolayısıyla, Bakanlık bütçesinden herhangi bir aktarım, vergi
muafiyeti yoluyla, indirim ler yoluyla bir iade istemiyor.
İfadeler arasındaki farklılığı giderm ek için, bu konudaki ufak
bir önergeyi yazılı olarak sunacağım.
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Burada, Gelir ve Kurum lar Vergisi mükellefleri, biliyorsunuz,
toplam vergilerinin yüzde 10'u kadar bir meblağı ayrıca öderler,
fon payı hâsılatı olarak öderler ve ödedikleri bu yüzde 10'luk
meblağ, çeşitli fonlara aktarılır Mâliyece. Bunun içinden yüzde 6'sı
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, yüzde 3'ü Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna, ne yazık ki yüzde Ti de
Çıraklık Fonuna aktarılır Komisyon raporundan, bu bölümün dü
zeltilip bu yüzde 1'lik meblağın artırılması şeklindeki okunan ifade
nin tutanaklara geçmesini öneriyorum.
Bir ufak önerim de, yine, 3308 sayılı Kanunun 33. maddesi,
öğrencilere iş yerlerinde meslek eğitimi yaptıran iş yerlerinin yüzde
50 teşvik primiyle, fona ödedikleri meblağı geri alabileceklerini ön
görmektedir. Ne yazık ki, bu madde yeterince işletilememektedir.
Komisyon raporuna, söz konusu maddenin işletilmesi ibaresinin, iş
yerlerinin teşviki açısından yararlı olacaktır düşüncesiyle eklenm e
sini öneriyorum .
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın TARCAN, sürenizi 5 dakika kullandınız, teşekkür
ederim. Söylediğiniz hususlar da tutanağa geçmiştir.
Sayın Dündar UÇAR, buyurun.

Dündar UÇAR (Özel Okullar Derneği Başkanı) Sayın
Başkan, saygıdeğer üyeler, 4. komisyonun konusu, finansm an ve
kaynak yaratm adır. Esas kaynak kamu kaynaklarıdır, sonra gö
nüllü kaynaklar gelmektedir, ondan sonra da çok büyük bir dina
mizme sahip olan özel sektörün kaynaklarının millî eğitimin hizm e
tine aktarılması, komisyon raporunda öngörülmektedir.
Bugün, çağdaş dünya ekonomisinde ve Türk ekonomi m o
delinde, özel sektörün dinamizminin, bir ülkenin kalkınmasındaki
bütün sektörlerin hizmetine sunulması, bir esas prensip olarak ka
bul edilmektedir. Bizim malî mevzuatımızda, hukukî m evzuatım ız
da teşvikler vardır. Bundan maksat, daha iyi üretim, daha zenginlik
sağlamaktır. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının tatbikatında da
benzeri uygulam alar vardır. Bir LİMME Projesi vardır yaşadığımız.
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Bugün özel üniversitelere kavnak sağlanması söz konusudur.
Onun dışında, çok yaygın ve etkili olarak ihracatta, turizmde uy
gulanmaktadır. Ama, unutmayınız ki, bunun ötesinde, çok değişik
sebeplerden dolayı, sosyal sebeplerden dolayı da bütçe imkânları
kullanılmaktadır. Meselâ, bunların en çarpıcı olanı, tütüne, taban
Fiyat adı altında, değerinin üstünde para verme ihtiyacı meydana
gelmektedir. Türkiye’de, millî eğitim, tütün değil, diğer ihracattan
da, turizm den de çok daha hayatî bir önem taşımaktadır.
Ayrıca, istenen teşviklerde millî eğitim bütçesinden herhangi
bir şey alınm am akta, aksine, başka katkılarla millî eğitimin daha
sağlıklı çalışmasına hizmet getirilmektedir.
Burada, dikkat edilirse, yapılan iş, girişimcinin ve velinin
müşterek getirmiş olduğu, kendisinin yarattığı kaynağı kullanm ak
tır. Ekonomide menfi teşvikler dediğimiz, bütçeden herhangi bir
şey almayan, ama devletin de bu çalışmadan dolayı bir şey bek
lemesini istemeyen bir sistemdir. Birçok ülkede, bu menfi teşvikle
re teşvik adı bile kullanıimamaKtaaır. Bunlar, vergi muafiyetidir,
KDV'den m uafiyettir ve vergi iadesi suretiyle velinin devletten geri
almış olduğu yükün tekrar veliye devlet tarafından iade edilmesidir.
Adil bir sistemdir.
Bu konu, dünya literatüründe çok azalmış olmasına rağ
men, Türkiye'de, hâlâ konuşulmakta, bir sosyal meseleymiş gibi
gündeme getirilmektedir. Hatta, bugün, o kadar uzun bir noktaya
gelmiştir ki, sanki Bakanlığın nezdinde bir sıkıştırma, bir çalışma
yapılmış gibi bir anlam olmuştur.
Değerli üyeler, Türk özel sektörü, bir eğitimci grubun elinde
çalışan, devletin kontrolü altında yürümekte olan bir sistemdir, bir
mekanizmadır. Burada, bunun aksini düşünmek, bu sektörü kay
nak getirm em ek suretiyle, belli bir kesimin bundan istifade etm esi
ne engel olmak demektir.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın UÇAR'a teşekkür ediyorum.
Sayın Alev TOKER, buyurun.
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Alev TOKER (TİSK Temsilcisi, Aygaz A.Ş.Personel Mü
dürü) Sayın Divan Heyeti, Sayın Bakanlar, Sayın Şûra Üyeleri,
ben, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, kısaca TİSK'i
tem silen burada bulunuyorum.
Çalışm alarımız, TİSK'e üye, işveren sendikalarının tem sil
cilerinin uzun uzun doküm anlar üzerine çalışması sonucunda bir
rapor oluşturulm uştur. Örneğin ben, TKİPLAS, Türkiye Kimya Lâs
tik ve Plâstik Sanayi işveren Sendikalarının temsilcisi olarak bu
grupta bulunm aktaydım .
Aslında, Koç topluluğu şirketi, AYG AZ Anonim Şirketinin,
insan kaynakları endüstri ilişkileri yöneticisiyim ve bir hukukçuyum.
Yöneticilik misyonum un icrasını, bir haftalık bir süre için erteledim.
Böyle bir amaç için çalışmaktan son derece mutluyum ve 4 No’lu
Kom isyondaki çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkürler ediyo
rum.
İnsan yaşayarak daha iyi öğreniyor. Bu raporları okuyarak
öğrenm ek var; ancak, yaşayarak öğrenm ek daha etkilidir.
Şirketim izde, Çıraklık Yasasına göre çalışan gençler var. Bu
gençler pırıl pırıl, PC'yi aktif kullanıyorlar. İş yaşam ında iletişim
nasıldır, yaşayarak öğreniyorlar. Kendilerine, asgarî ücretin üstün
de ödeme yapıyoruz. Onlar bizden memnunlar, biz onlardan
memnunuz. Üniversiteye gittikten sonra da iletişim kesilmiyor.
Eğer kadrolarım ız boşsa, kendilerini işe alıyoruz; çünkü m em nu
nuz. Yoksa, onları, diğer şirketlere prezante ediyoruz.
Ancak, teşvik primi indiriminden yararlanm ıyoruz. Şirketim,
eğitim koluna katkı olacak tüm fonlara ilişkin ödemeleri yapm akta
dır. Biraz önce TİSK Raporunda da belirtildiği üzere, arkadaşım ı
zın da bahsettiği bazı kolaylıklardan işverenin yararlanması gerekir
ki, bu gençler daha çok istihdam edilsin.
Bu çalışma içinde olmaktan m utluluk duyduğumdan bah
setm iştim . Bir de, şunu özellikle vurgulam ak istiyorum Sayın Ba
kanım: Toplantının başından sonuna kadar, son derece dikkatle
incelediniz ve dikkatinize hayran kaldım. Dünkü raporlarda da,
hemen aklınıza geldi atlanan bir şeyi vurguladınız. Şahsî tem en
nim şudur ki: İşi böylesine başından sonuna kadar inceleyen bir
bakanın -belki bencillik olacak ama- uygulam ada da bu kararların
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baştan sona başında olmanızı diliyorum, size seçimlerde başarılar
diliyorum.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Çok teşekkür ederim.
Sayın üyeler, bir önerge var.
"Finansman konusunda yeterince konuşma yapıldığı, ko
nuşm acılar tarafından Genel Kurulda görüşlerin belirtildiği görül
mektedir.
Bu nedenle, önergelere geçilerek, üzerinde çalışmaların
devam etmesini arz ederim."
Geride 6 konuşmacı var. Ayrıca, 10 da önerge var. Zam a
nın darlığını da göz önüne alarak, bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ancak, daha önceki uygulamalarıma ters oldu bu, izin verir
seniz, yine hoşgörünüzle, bir kişiyi daha konuşturup son verelim.
Bunu da oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sayın Vefik EVİN, buyurun.

Dr.Vefik EVİN (MESS Eğitim Vakfı) Sayın Bakanım, de
ğerli üyeler, 1 ve 2. Komisyon raporlarında yeterince belirtildi. T a
lebelerin iş yerlerinde eğitim görmelerinde sorun vardı. Bunun te
melinde, iş yerlerimizin bu nitelikte olmaması önemli bir unsurdur.
Bunu aşmak için, işletm eler üstü eğitim merkezlerine acilen ihtiyaç
vardır. Almanya, Doğu Almanya'yla birleştiği zaman, Doğu Alm an
ya da bu sorunla karşılaştı. Hızla, devlet, işçi, işveren kuruluşları el
ele vererek bu sorunu aştılar.
Onun için, önerim: “Meslek kuruluşlarının ve gönüllü kuru
luşların kuracakları işletm eler üstü eğitim merkezleri, imkânlar el
verdiği ölçüde genel bütçeden ve mutlaka Meslekî ve Teknik Eği
timi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan desteklenm elidirler.”
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın EVİN'e teşekkür ederim.
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Sayın üyeler, biraz önce belirttiğim gibi, 10 önerge gelmişti;
fakat, önerge yağmuru devam ediyor. Ben, 10 önergeyi işleme
alacağım, diğer önergeleri de tutanağa ekleyeceğim.

Divan Başkanlığına,
"Aşağıdaki hususların da metne alınması için gereğine m ü
saadelerinizi arz ederiz.
M eslekî ve teknik orta öğretim okullarından gerekli görülen
bölümlerine öğrenci kaydını özendirm ek amacıyla bu öğrencilerin
tüm öğretim materyalleri ücretsiz olarak verilir. Bunun için gereken
finansm an, sanayi kuruluşlarından ve talih oyunlarından alınacak
paylardan sağlanır. (Sayfa 5, madde 22'ye ek)"
Sayın üyeler, bu önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de
benimsenen bir yöntem i aynen unenyor. Hem masraf gösteriyor,
hem de kaynağını belirtiyor.
Teşekkür ediyorum,

Sayın Prof.Dr.Feyzi ÖZ,
Sayın
Neclâ
MUTLU,
Sayın Nurettin UÇAK ve
Sayın Fatma CANDAN.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
"Sayın Bakanım, şûranın sayın eğitim profesörleri, eğitim
kurmayları, Kars’tan saygı, selâm getirdim.
Önerim, Kars'taki mevcut üniversitenin bir kolunda, öğret
men ve yönetici yetiştirilmeli.
Önerime ilgi gösterm eniz için teşekkür ederim .”

İsmet YILMAZ
Şehitler Mahallesi Muhtarı
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Sayın üyeler, bu şûra, bugüne kadar toplanmış olan şûrala
rın en geniş kapsamlı, sivil toplum örgütlerinin, sivillerin katıldığı bir
şûra. Bu şûrada, bakanlık temsilcileri, merkez ve taşra teşkilâtı
yüzde 38,8; Millî Eğitim Bakanlığı eski bakanları, Millî Eğitim Ba
kanlığı eski müsteşarları, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanları
ile kurul eski üyeleri yüzde 6,3; bakanlık dışı davetliler yüzde 48,1;
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve emekli eğitim ciler yüzde
4,7; yurt dışından davetliler yüzde 2,9 oranında katılmıştır. Daha
çok sivil toplum örgütlerinin temsil edildiği bu şûraya katılan m uh
tarlardan, benim davetlim olarak katılan muhtarlardan İsmet
Yılmaz'a teşekkür ediyorum.
Sevgili muhtarım, bu önerine çok teşekkür ediyorum. Ö ne
rin, bu şûranın en anlamlı ve en içten önerisidir. Aynen tutanaklara
geçiriyorum.
Öğretmen ve öğrenci yetiştirm ek için Kafkas Üniversitesin
de bölüm açılmasını isteyen sevgili muhtarım, bunu tutanaklara
geçirecek ve ilgili YÖK temsilcilerine de ileteceğim.
Teşekkür ederim.
“4 No’lu Komisyon Raporunun 4. sayfasında yer alan 18.
maddenin ikinci satırındaki "orta öğretim" ifadesinin "m eslekî ve
teknik orta öğretim" olarak; raporun 5. sayfasında yer alan 26.
maddenin üçüncü satırındaki "3. Endüstriyel Eğitim Projesi" ifade
sinin "m eslekî ve teknik eğitim projesi" adıyla tüm meslekî eğitimi
kapsayacak şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
Arz ederim.

Turan GENÇ
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

4
No’lu Komisyon raporunun 18. maddesinin ikinci satırında
yer alan orta öğretim ifadesinin, meslekî ve teknik eğitim olarak
değiştirilmesini talep etmektesiniz. Bu cümle aynen şöyle; "1 Ocak
2000 tarihinden itibaren, orta öğretimi yaygınlaştırm ak ve geliştir
mek amacıyla kullanılmak üzere." Siz burada, sadece "m eslekî ve
teknik eğitimi yaygınlaştırm ak ve geliştirmek amacıyla kullanılmak
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üzere" teklif ediyorsunuz. Bu öneriniz, Anayasa’nın 10. m addesin
de ifadesini bulan eşitlik ilkesine aykırıdır. Orta öğretimin bir bölü
müne imkân sağlayan, bir bölümünü İse mahrum kılan bu önerinin
bu bölümünü, Anayasaya aykırılık nedeniyle işleme koymuyorum.

Divan Başkanlığına,
Raporun 5. sayfasında yer alan "m eslekî ve teknik eğitim
projesi" cüm leciğinin sözcüklerinin çıkarılması önerisi ise, üçüncü
endüstriyel eğitim projesi, bundan önce toplanm ış olan birinci ve
ikinci m eslekî ve teknik eğitim projelerinin devamı niteliğinde oldu
ğundan, hiçbir şekilde meslekî ve teknik eğitim projesini dışlam a
dığından, bu öneriyi de işleme koyamıyorum.

4.
Kom isyonda hazırlanan raporun 3. sayfa, 3. m addesin
deki "tam yıl" sözlerinden sonra gelen "ilke" sözcüğünün “yasası”
22. m addesinde geçen "yatılı okum a" sözlerinin "yatılılık" olarak
değiştirilm esini; 25. maddedeki "özel sektörün" tamlaması da "özel
sektör" olarak değiştirilerek, maddedeki ifade bozukluğunun gide
rilmesini arz ve teklif ederim.

Cemal ŞİŞMAN

BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Çok teşekkür ediyorum. Redaksiyon sırasında, yeniden ya
zım sırasında dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum; Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
"Genel Kurulun görüşüne sunulan 4 numaralı m eslekî ve
teknik eğitim de finans raporunun diğer düzenlemeleri içeren (g)
bölümüne, bugünkü özel sektör okullarında öğrenci okutan öğrenci
velilerinin ekonom ik sıkıntılarının bir ölçüde hafifletilmesi, bu okul
ların tercih edilme şartlarına sağlayacağı olumlu katkılar ile geliş
melerin teşvik edilebilm eleri ve 25. madue hükümlerinde bahsedi
len özel sektöre sağlanacak teşvik ve kolaylıklarda velileri de den-
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geleyecek hüküm ler taşıması nedeniyle, aşağıda belirtilen yeni
maddelerin bölüme eklenmesi hususunu arz ederim.

Serdar KARABEYOĞLU

Önerilen Madde 30: Velilerin eğitim giderleri, yıllık Gelir
Vergisi m atrahlarından düşülmeli, KDV oranı indirilmelidir.
Madde 31: Kamu bankalarınca, düşük faizli öğrenci kredileri
verilm elidir."

BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın üyeler, önce, I. tekiifi, yanı 30. madde olarak teklif
edilen madde için görüşümü söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi emekli profesörlerinden rahmetli Tahir ÇAĞA'nırı
sözünü hatırlatarak bu önerge hakkında görüşümü belirteceğim.
Sayın üyeler, bugüne kadar kaliteli m aydanoz yetiştirmeye
teşvik veren hükümetler, insan yetiştirmeye elbette teşvik verm eli
dir. Bu öneriye can-ı gönülden katılıyorum.
Tekrar okuyup oylarınıza sunacağım.
"Velilerin eğitim giderleri yıllık gelir vergisi m atrahlarından
düşülmeli, KDV oranları indirilmelidir."
Bu şekilde maddenin ilâvesini kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
"Kamu bankalarınca düşük faizli öğrenci kredisi verilmelidir."
Bu şekildeki m addenin ilâve edilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Sayın üyeler, yüksek öğretimle ilgili konuları zamanın darlığı
nedeniyle okum ayacağım . Onları da tutanağa ekleyip, Yüksek Öğ
retim Kuruluna ileteceğim.
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Divan Başkanlığına,
"M eslekî ve teknik eğitimde m eslekî yeterliliklerin ölçülmesi,
sınav ve belgelendirm e konusu oldukça önemsenmektedir. Bu
konu, şûramızın 1 ve 2 No’lu komisyon çalışmalarında da ele alı
narak dikkat çekilmiştir. Anılan meslek standartları ve belgelendir
me işlevli kurumun finansal yapısına ilişkin önerilen yapının gelir
kaynakları şöyle olmalıdır:
1. Kurumlar,
2. Yardım ve krediler,
3. Sınavlara katılanlardan alınan sınav ücretleri.

1. KURUMLAR:
a) Kamu sektörü (Millî Eğitim Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma
Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, v.s)
b) Özel sektör (endüstriyel kuruluşlar)
c) İşçi, işveren örgütleri (TİSK, TESK, TÜRK - İŞ)
d) Özel eğitim vakıfları
e) Meslek odalarının katkıları.

2. YARDIM VE KREDİLER:
Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankasından istihdam ve
eğitim projesi kapsamında katkılar sağlanmalıdır. Ayrıca, konuyla
ilgili uluslar arası çalışma örgütü (ILO) ve Avrupa Meslekî Teknik
Eğitimi Geliştirme Merkezi gibi uluslar arası kuruluşlardan da fi
nansman sağlanmalıdır.

3. SINAVLAR:
3308 sayılı Kanun kapsamında meslekî yeterlilik sınavlarına
katılacak adaylardan alınacak ücretler de, anılan kurumun finans
kaynakları olarak düşünülmelidir.
Saygılarım la arz ederim.

Yard.Doç.Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI
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BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)
Bu öneriyi tutanaklara geçirmek üzere oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
"Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim, kaynağı özel bir
yasa çıkarılarak aşılmıştır. Meslekî ve teknik orta öğretimin
amaçlanan düzeye ulaşması için de, sekiz yıla benzer bir yasa
çıkarılması gerekir. 16. Millî Eğitim Şûrası, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, böyle bir yasanın çıkarılması için karar almalıdır.

Mustafa GAZALCI
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın GAZALCI, çok teşekkür ederim.
Sayın üyeler, Sayın GAZALCi, Türk Millî Eğitiminin en yük
sek danışma kurulu olan şûramız, kanun koyucunun bundan son
raki çalışmalarına ışık tutacak istişarî kararları almaktadır. Türk
Parlâm entosunun 21. Dönemde, bu çalışmaları dikkate alacağını
ve özenle yasalaştıracağını umuyorum. Ben de, bunların takipçisi
olacağım.
O nedenle, sadece tutanağa geçirme bakımından oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, burada bir teşekkür önergesi var; 80 il millî eğitim
müdürü adına. Bu teşekkür önergesinde, şûramızı hazırlayan şûra
sekreteryasına, şûrada çalışanlara, Millî Eğitim Bakanlığı kom is
yonlarına, komisyon üyelerine ve Divana teşekkür ediliyor. Tam a
mını okumadan, bu teşekkür önergesini de tutanağa ekliyorum.

Divan Başkanlığına
“15. Millî Eğitim Şûrası” Türk Eğitim Sisteminde, reform ni
teliğinde yenilikler getirerek, 4306 Sayılı Yasanın daha sonra yü
rürlüğe girmesi ile (18 Ağustos 1997) , 8 yıllık kesintisiz zorunlu
ilköğretim büyük bir kararlılıkla gerçekleştirilmiştir.
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16. Millî Eğitim Şûrası çalışmalarında da, mükemmel bir or
ganizasyonla, örnek bir anlayış içinde, tam bir demokratik katılım
la, son derece verimli ve başarılı geçmiştir.
16. Millî Eğitim Şûrası kararları; Türk Millî Eğitiminin amaç
ları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda; Türk Millî Eğitiminde
yeni önemli bir sayfa açacaktır. Kararların arifesinde, ulus olarak,
yeni bir seferberlikle 2000’li yılların teknolojik gelişmelerini, “mes
lekî ve teknik eğitimde” de yakalamış olacağız.
Bugün; çok hızlı değişim, gelişim ve ilerlemelere sahne
olan, ileri teknolojiye sahip, “Toplam kalite Yönetimi” anlayışı ve
çalışanların tam katılımı ile bol, kaliteli ve çeşitli üretim yapabilen,
üretimin temelinde müşterisini memnun ederek, yapılan işlerin sü
rekli iyileştirilmesini hedefleyen, “Bilgi Toplumu” olarak tanımlanan
bir çağda yaşıyoruz.
Eğitim kurumlarında amacımız, öğrenci merkezli bir eğitim
anlayışını gerçekleştirmek olmalıdır. Komisyon raporlarının içerik
leri, belirtmeye çalıştığımız esaslar istikametinde, pedagojik for
masyonu zorunlu kılan, rehberlik anlayışını ön plânda tutan, “bilgi
çağının tüm imkânlarından eğitimde yararlanan bir sürecin müjde
cisidir. Yürekten inanıyoruz ki, alınan önemli kararlar, özellikle yeni
finansal kaynaklarla desteklenerek hayata geçirilecektir.
16. Millî Eğitim Şûrasının eksiksiz ve mükemmel bir organi
zasyonla gerçekleşmesini sağlayan, başta Millî Eğitim Bakanımız
Sayın Metin BOSTANCIOĞLU olmak üzere, Sayın Divan üyeleri
ne, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Şûra Genel Sekreterli
ğine ve tüm görevlilere, ı6. Millî Eğitimi Şûrasının çok değerli üye
lerine katkılarından dolayı şükranlarımızı sunar, alınan kararların
Türk Millî Eğitimine hayırlı olmasını yürekten diler, saygılarımızı
arz ederiz.
Teşekkür ederim.
80 İl Millî Eğitim Müdürü Adına
Hayrettin GÜRSOY
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Divan Başkanlığına
"M eslekî eğitim finansmanı, komisyon raporunun 4. Sayfa
12/c maddesinin komisyon başkanınca okunduğu şekilde düzeltil
mesini talep ediyorum."

Av.Nurseli TARCAN
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Redaksiyon sırasında mutlaka göz önüne alınacaktır.
Redaksiyon sırasında göz önüne alınması konusunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
"M eslekî eğitimin finansmanı, komisyon raporunda, sayfa
5 (e) bölümünde, meslek lisesi öğrencilerine eğitim yaptıran iş
yerlerine 3308 sayılı Kanun gereği ödenmesi gereken teşvik primi
ödem elerine işlerlik kazandırılması, bu mümkün olmadığı takdirde,
fona ödemeleri gereken katkı payının yarıya düşürülmesini sağla
yacak yasal değişikliğin yapılması doğrultusunda bir önerinin ek
lenmesini talep ediyorum."

Av.Nurseli TARCAN
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın TARCAN, bu da tabiî kanun mevzuu. Siz de bu
amaçla bu önergeyi verdiniz.
Tutanağa eklenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığına,
"4 No’lu Komisyon Raporunun, 4. sayfasında 12/e sayılı pa
ragrafında yer alan ifadelerden "507 sayılı Yasanın 6. maddesi"
ifadesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Gerekçe: 507 sayılı Yasada, 1991 yılında 3741 sayılı Yasa
ile bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre, esnaf ve sanatkâr odaları,
birlikleri, federasyonları ve konfederasyonu, yıllık gayri safî gelirle379

rinin yüzde 20'sini esasen mesieK eğitiminin finansm anına tahsis
etmek zorundadır ve etmektedir. Türkiye'de, başka hiçbir meslek
kurumu, kişi veya iş veren, kendi isteğiyle böyle bir yükün altına
girmiş değildir. Rapordan bu ibare çıkarılmaksızın rapor
onaya sunulacak olursa, özveride bulunan esnaf ve sanatkâr ke
simi ödüllendirilm ek yerine cezalandırılmış olacaktır."

Dr. İrfan YAZMAN, Nuran SENAR
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Bu komisyondan hiçbir kimseyi, hiçbir kurumu, hiçbir m es
lek kuruluşunu cezalandırmaya yönelik karar çıkarm ak iradesi
m evcut değildir. Bu konunun özellikle dikkate alınmasını ve bu
şekilde tutanağa eklenip işlem yapılması için oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Son önergeyi okuyorum:
"İlişikte iki metin bulunmaktadır:
1. TESK, TOBB, Türk - İş ve Türkiye Mim arlar M ühendisler
Odası Birliği tarafından şûraya sunulmak üzere hazırlanan ortak
görüş ve öneriler,
2. 3. Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Meslek Eğitimi Değerlen
dirme Komisyonu raporu.
Daha önce, şûra komisyonuna sunulan ve yeterince dikkate
alınmadığı görülen bu metinlerin, şûra nihaî raporu hazırlanırken
nazar-ı dikkate alınması arz ve talep olunur.

TESK Eğitim ve Plânlama Müdürü
Nuran SENAR
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Divan Başkanlığına,
16. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI’NA SUNULMAK ÜZERE MESLEK
KURULUŞLARINCA HAZIRLANAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Türk iş yaşamının nitelikli iş gücü ihtiyacı, genelde dışa
açılmaya çalışan ve özellikle AB ile Gümrük Birliği oluşturduktan
sonra uluslar arası rekabet gücü kazanma çabası içindeki Türk
ekonomisi için önemi daha da artan bir sorun teşkil etmektedir.
Dışa açık ekonomi politikası, üretimde kalite ve maliyet faktörleri
ile birlikte iş gücünün nitelik ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi
gibi hususları ön plâna çıkardığından eğitim sistemimizin, Türk iş
yaşam ının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirerek, eko
nomik kalkınmayı destekleme ve hızlandırma görevini yerine ge
tirmesi şarttır. Bireyin refahı, mutluluğu ve üretkenliği de nitelikli bir
meslek eğitimi almasına bağlıdır.
Ancak ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, okullaşmayı ve eğitimi
etkilem ekte ve her yıl eğitim sisteminin yükünü ağırlaştırmaktadır.
Bunun yanında orta öğretim çağındaki nüfusun üçte ikisi genel
eğitime giderken, sadece üçte birinin m eslekî eğitime yönlenmesi
sorunu ağırlaştırm aktadır. Bu durum, ülkemizde her ne kadar Beş
Yıllık Kalkınma Plânlarında ve Hükümet programlarında tersi öngörülse de, meslekî eğitime gereken önemin verilmediğinin bir
göstergesidir.
Ülkemizde, hâlen eğitim, insan gücü-istihdam dengesi ku
rulamamıştır. Meslekî eğitimin plânlanmasına esas teşkil edecek
insan gücü ihtiyaçları ile ilgili veriler yetersizdir. Ülkenin hangi iş
sektöründe, hangi düzeyde ve nitelikte, ne kadar yetişmiş insan
gücüne ihtiyaç duyulduğu ve gelecekte ihtiyaç duyulacak gücünün
sayı ve niteliği belirlenmemiştir. Bu durum, m eslekî eğitimin dü
zenlenm esinde, geliştirilmesinde ve istihdamda önemli sorunlara
neden olmaktadır. Meslekî eğitim sistemi insan gücü ihtiyaçlarına
bağlı olarak çalışır. İnsan gücü faktörü ne kadar iyi saptanabilirse
ona bağlı olarak çalışan meslekî eğitimden o kadar iyi sonuç alı
nabilir.
M eslekî eğitimde yaklaşım, istihdam beklentisi değil, istih
dam talebine yanıt verecek iş gücünü yetiştirme anlayışı üzerine
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oturmalıdır. Bunun başlıca aracı ise, iş piyasasının insan gücü ge
reksinim lerini yerel düzeyde değerlendirerek istihdama yönelik
eğitim uygulam alarına yönelmektedir. Bu anlamda, m eslekî eğitim
programlarının düzenlenm esinde ve yeni meslek programlarının
oluşturulm asında ulusallığın yanında yerel ve bölgesel ihtiyaçlar
da göz önünde bulundurulmalıdır.
M eslekî eğitimde niteliği geliştirici ve istihdama cevap verici
olm ak üzere eğitim programları ve ulusal meslek standartları ge
liştirilmelidir. Uluslar arası gelişmeleri gözlemek, standart dene
tim lerini ve belgelendirm e görevlerini yapm ak üzere devletin ve
sosyal tarafların katılımıyla özerk bir “Meslek Standartları Kurum u”
kurulmalıdır. Eğitim programları ile meslek standartları birlikte ele
alınmalı ve katılımcı bir yapı içinde gerçekleştirilmelidir.
Bugüne kadar yapılan araştırm alar sonucunda tespit edilen
bir gerçek, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin öncelikle
üniversiteye gitmeyi tercih ettikleri olmuştur. Yine üniversiteyi ka
zanm a oranları çok düşük olan mezunların sadece % 30’unun ken
di branşlarında istihdam edildikleri, diğerlerinin ise farklı branşlarda
işe girm ekte ya da işsiz kalmakta oldukları da araştırm alar ile tes
pit edilmiştir. Bu veriler, söz konusu gençlere oldukça pahalı mali
yetle sunulan m eslekî eğitimin amacına ulaşmadığının bir göster
gesi olm aktadır. Burada örgün m eslekî orta öğretim kurumlarından
mezun olanların üniversiteye mi, yoksa iş yaşamına mı gitmek
üzere yetiştirildikleri sorusunun cevabı önem kazanmaktadır. Bu
sorunun cevabı net olarak ortaya konduğunda, yeniden yapılandı
rılan m eslekî eğitim sistemimizin nasıl olması gerektiği de açıkça
kendini gösterecektir. Bu konudaki görüşlerim iz aşağıdadır.
Çocuklarım ız ve gençlerimizin, üniversite kapılarında yığıl
malarına, üniversite mezunu olup işsiz kalmalarına ya da niteliksiz
iş gücü olarak piyasaya sürülmelerine neden olan ve ülkemiz açı
sından lüks sayılabilecek bir eğitim sistemi yerine, ilköğretim aşa
masında çocuklarım ıza meslekleri tanıtıcı bilgiler verecek, onların
bu konudaki yeteneklerini ölçüp yönlendirecek bir m eslekî rehber
lik ve danışm anlıktan sonra gençlerimizin tercihlerini baştan yapa
cak ve kaynak israfına neden olm ayacak bir sisteme gidilmelidir.
Kalkınma Plânları ve Hükümet Programlarında da öngörül
düğü şekilde meslekî eğitim ağırlıklı bir Millî Eğitim Sistemi oluştu382

rulması ve bu sistemin de iş yaşamının istekleri doğrultusunda iş
yeri ağırlıklı ikili meslek eğitimi sistemi bütünlüğü içinde ele alın
ması, ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Birçok gelişmiş ülkede büyük bir başarı ile uygulanmakta
olan okul-iş yeri yani devlet ile özel kesimin iş birliğine dayalı olan
ikili meslek eğitimi sisteminin, kökenini kültürümüzde önemli bir yer
tutan ahilikten almış olması, ülkemiz açısından uygulamada
önemli bir avantaj oluşturmaktadır.
Eğitim sistemimizde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
üzerinde durulması gereken en önemli konu; ikili meslek eğitimi
sisteminin özünü teşkil eden meslekî eğitim kurumlan ile iş yaşa
mının ortaklığının ve iş birliğinin geliştirilerek devam ettirilmesidir.
İş yaşamının talep ettiği nitelikli ara insan gücünü yetiştirm ek üze
re öğrenci kimliğinden çok. işletmenin elemanı statüsünde olan ve
tüm koruyucu yasal haklardan yararlanmayı sağlayan bir sistemin,
bütünlük içinde ve kaynak israfına yer verm eyecek şekilde ülke
mizde yerleştirilmesi ve işletilmesi amaç olmalıdır.
M eslekî eğitimin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışm a
larda, örgün m eslekî eğitimin ve çıraklık eğitiminin ayrı ayrı ele
alınarak incelenmesi, olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konm a
sı, çalışm alardan alınacak sonucun uygulanabilirliği açısından
önem taşımaktadır.
Şunu özellikle belirtmek isteriz ki, örgün meslekî eğitim ile
çıraklık eğitimi modellerinin ayrı ayrı ele alınmasını istemekteki
amacımız, hâlihazırdaki bölünm üşlük ve çok başlılığın devam et
mesi değildir. Kaynak israfına biz de karşıyız. Devletin tüm im
kânları ortak olarak kullanılmalıdır. Bizim söylemek istediğimiz, her
iki modelin birbirleriyle bağlantılarını sağlam şekilde kurarak, eksik
taraflarını gidererek, ülkemizde daha nitelikli bir meslek eğitiminin
verilmesini sağlamaktadır.
İş yaşamı olarak, ülkemiz şartlarına uygun olduğunu dü
şündüğüm üz ve uygulanmasını arzu ettiğimiz meslekî eğitim sis
temine ilişkin kısa bilgiler vermek istiyoruz.
Temel meslek eğitimi, ikili meslek eğitimi ilkesi esas olarak,
meslek okullarında ve meslek eğitimine elverişli iş yerlerinde ve
rilmelidir.
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İkili meslek eğitimi, okul (meslekî eğitim kurumlan) veya iş
yeri ağırlıklı olm ak üzere iki model halinde uygulanmalıdır.
Okul ağırlıklı ikili meslek eğitiminde eğitim gören (öğrenci),
teorik meslek eğitimini meslek okulunda almalı, pratik meslek eği
timini ise bir meslek eğitimi sözleşmesi ile bu işe uygun bir iş ye
rinde tamam lam alıdır.
İş yeri ağırlıklı ikili meslek eğitiminde eğitim gören (çırak),
pratik meslek eğitimini bir meslek eğitimi sözleşmesi ile bağlandığı
ve bu eğitimi vermeye elverişli bir iş yerinde almalı, teorik meslek
eğitimini ise meslek okulunda tamamlamalıdır.
Orta öğretim düzeyinde kamuya ait tüm meslek eğitimi ku
rumlan (meslek liseleri), bu anlamda meslek okulu sayılmalı ve
bina, donanım, personel ve tüm varlıklarıyla tek bir yönetim (Genel
M üdürlük) altında toplanmalıdır. Meslekî eğitime yönelik çalışma
yapan özel öğretim kurumlan da sistemle entegre oldukları dere
cede bu yapılanm a içinde yerini almalıdır.
Eğitim plânlaması ve finansmanı bakımından öncelik, iş yeri
ağırlıklı ikili meslek eğitimine verilmelidir. Okul ağırlıklı ikili meslek
eğitimi modeli, ekonom ik bakımdan az gelişmiş, pratik meslek eği
timini verebilecek iş yerleri yeterince bulunmayan yörelere kaydı
rılmalıdır. Buralarda meslek okulları, pratik eğitimi de verebilecek
yeterlikte donatılmalıdır. İş yeri ağırlıklı ikili meslek eğitimi modeli,
ekonom ik bakımdan gelişmiş, pratik meslek eğitimini verebilecek
yeterlikte iş yerlerinin bulunduğu yörelere kaydırılmalı ve bireysel
ve kurumsal düzeyde teşvik edilmelidir.
Meslek eğitimi ile ilgili düzenlem eler ve faaliyetler yapılır
ken, hazırlık aşam asından, danışma, karar ve icra aşamasına ka
dar devlet, işveren ve işçi kesiminin eşit temsiline ve katılımına
özen gösterilmelidir.
Meslek eğitiminin sadece sanayi ve hizmet sektörünün bir
kısmını temsil eden 507 ve 5590 sayılı yasalara tâbi iş yerleri ile
sınırlı tutulması önemli bir eksikliktir. Bu sistem içine mutlaka eko
nominin tüm sektörleri meslek kuruluşları ve onların temsil ettikleri
iş yerleri girmelidir.
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M eslekî eğitimin geliştirilip yaygınlaştırılması için özel öğre
tim kurumlan ile özel hukuka tâbi kamuya yararlı tüzel kişilerin bu
konudaki çabaları devlet tarafından desteklenmelidir. Özellikle ül
kemizde m eslekî eğitim alanında yaşanan kaynak israfının engel
lenmesi için, meslekî eğitimle ilgili olan özel, kamu kurum ve ku
ruluşlarının sıkı iş birliği içinde çalışmaları sağlanmalı, koordinas
yona önem verilmelidir.
Sonuç olarak bizler, iş yaşamını temsil eden meslek kuru
luşları olarak, aşağıda imzalarımız bulunan bu metinde belirtilen
talep ve önerilerimizin yeniden yapılanmada dikkate alınmasını
arzu etm ekteyiz ve bunun gerekliliğine inanmaktayız.

A. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN, ORTAÖĞRETİM SİSTEMİ BÜTÜNLÜĞÜ
İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMASI.

1. Meslek eğitiminin her aşamasında (plânlama, uygulama,
denetim, değerlendirme ve finansm an) iş yaşamına ve meslek ku
ruluşlarına (işçi-işveren) görev ve eşit oranda da yetki verilmelidir.
İş yaşam ının bu konudaki çalışmaları, devlet tarafından teşvik
edilmelidir.
2. Meslek standartları belirlenmeli ve standartlarla bağlantılı eğitim programları geliştirilmelidir.
3. Tüm m eslekî eğitim, modüler eğitim esasına göre yeni
den yapılandırılmalıdır.
4. Yeniden yapılanm ada ikili meslek eğitimi sistemi esas
alınmalıdır. Bu sistem içinde de özellikle iş yeri ağırlıklı ikili meslek
eğitimi modelini geliştirici, geçişleri kolaylaştırıcı önlem ler getiril
meli ve bu model ara insan gücü yetiştirmede temel olarak alın
malıdır. Meslek kuruluşlarınca benimsenen ve yukarıda açıklanan
sistemin özünü değiştirecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.
5. Okul ağırlıklı ikili meslek eğitimi kurumlan, özellikle iş yeri
ağırlıklı ikili meslek eğitimin zor yapılandığı bölge ve branşlara
kaydırılmalıdır. İş yeri ağırlıklı ikili meslek eğitimi modeliyle meslek
eğitiminin çok kolay ve etkili olarak yapılabildiği meslek eğitimi
modeliyle meslek eğitiminin çok kolay ve etkili olarak yapılabildiği
bölge ve branşlarda okul ağırlıklı ikili meslek eğitimi kurumlan etkili
olmamalıdır.
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6. 8 yıllık zorunlu temel eğitimin yürürlüğe girmesinden son
ra, meslek liselerine ve çıraklık eğitimi merkezlerine gideceklerde
aranan öğrenim seviyesi eşitlenmiştir. Bu nedenle, örgün meslekî
eğitim kurumlan ya da meslek liseleri, Ç EM ’lerln rolünü üstlenerek
teorik eğitimin verildiği meslek okulları haline, ÇEM ’ler İse işlet
m eler üstü eğitim merkezlerine dönüştürülmelidir.
7. Meslek eğitimi sistemimiz, ekonominin tüm sektörlerine
yaygınlaştırılm alı ve buna bağlı olarak tüm meslek kuruluşlarının
sistem içinde yer alması sağlanmalıdır.
8. M eslekî eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırabilm esi için
özel öğretim kurumlan ve özel hukuka tâbi, kamuya yararlı tüzel
kişilerin bu konudaki çalışmaları devlet tarafından desteklenm eli
dir.

9.
Kaynakların etkin kullanımı, kaynak israfını önlem e
nitelikli bir eğitim İçin Millî Eğitim Bakanlığının m eslekî eğitimle ilgili
birimleri tek çatı altında toplanmalıdır.
B. OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE İSTİHDAM:

1. M eslekî eğitimin başarısı İçin meslek eğitimi kurumlan ile
iş yaşamı arasındaki iş birliği pekiştirilmelidir.
2. İkili meslek eğitimi sisteminin bir unsuru olan İşletmeler
üstü eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılm ası konusunda meslek
kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar tarafından yapılan çalışm alar teş
vik edilmelidir.
C. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ALANINA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME:

1. Öğretmen yetiştirme konusunda MEB ve YÖK sıkı iş bir
liği yapmalı ve öğretmen yetiştiren yüksek okulların eğitim prog
ramları, m ezunlarının gideceği m eslekî eğitim modelleri dikkate
alınarak hazırlanmalıdır.
2. Meslek öğretmeni olacak kişilerin ya öğrenimleri sırasın
da bir işletmede pratik yapmaları ya da öğrenimleri sonunda m es
leklerini icra etmeye başlamadan önce belirli bir süre alanlarıyla
ilgili bir işletmede pratik yapmaları sağlanmalıdır.
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3.
Özellikle iş yeri ağırlıklı ikili meslek eğitimi modeli içinde
öneme sahip olan usta öğreticilerin eğitimi özelliklerinin geliştiril
mesi için usta öğretici eğitim programlarının içeriği ve süresi yeni
den ele alınmalıdır.
D. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN:

1. Ekonomik açıdan devlete daha fazla yük getiren okul
sistemi yerine iş yerine dayan mesiekî eğitim sistemine ağırlık ve
rilmelidir. Böylece iş yaşamı meslekî eğitimin maliyetini paylaşarak
devletin yükünü azaltmış olacaktır.
2. Hâlihazırda 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanu
nu gereğince kurulmuş bulunan Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu, devletin genel bütçesi içinden
çıkarılmalı ve amacı doğrultusunda kullanılmalıdır. Fonun yöneti
minde ve denetiminde devlet, işçi ve işveren kesiminin eşit
oranda temsil edilmesi sağlanmalıdır.

Haşan ÖZCAN, Şefik TOKAT,
Salih KILIÇ, İsmet ÖZTUNALI
BAŞKAN (Millî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Efendim, ön komisyon çalışmalarında, komisyon çalışm ala
rında ve bu şûrada ileri sürülen bütün fikirler, bütün düşünceler ve
verilen bütün önergeler bir bütün halinde muhafaza edilmekte ve
basımda, baskıda değerlendirilm ektedir. Daha önce komisyona
verilen ve değerlendirilm ediği şeklinde görüş -yani kabul edilm edi
ği anlamında söylüyorum- ileri sürülen bu 1 ve 2. maddelerde sözü
edilen öneriler ve komisyon raporunu, bu şûranın 4. komisyonunun
raporuna da ekleyeceğiz.
Bu önergenin bu şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, m eslekî ve teknik eğitimde finansman konulu
komisyonun çalışmaları tamamlanmıştır. Şimdi, önergelerde ileri
sürülen hususlar ve kabul edilen önergeler de göz önüne alınmak
suretiyle komisyon raporunu oylarınıza sunacağım.
Rapor kabul edilmeden önce, Komisyon Başkanına söz ve
receğim, söz almak istiyorlarsa.
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Prof.Dr.Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi, Komisyon Başkam - Sayın Başkan;
komisyon, yapılan eleştiri ve önerileri, raporun geliştirilmesi yö
nünde bir katkı olarak kabul etm ektedir ve durumu takdirlerinize
sunmaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN (M illî Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU)

Sayın Başkanın bu konuşması da göz önüne alınarak, daha
önce kabul edilen önergelerin ışığında komisyon raporunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
Sayın üyeler, böylece, komisyonumuzun çalışmaları ta 
m amlanmıştır. Kom isyonum uz, Türk eğitiminde reform niteliğinde
görüş ve önerileri belirlemiş ve karara bağlamıştır. Bu görüş ve
öneriler, daha önce kabul edilen ve yasalaşan sekiz yıllık kesintisiz
eğitimin üzerine inşa edilecek orta öğretimin yeniden yapılandırıl
ması; tabiî bu arada, m eslekî ve teknik eğitimin, orta öğretim sis
temi bütünlüğü içinde, ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması
gerçekleştirilecektir.
Kanun koyucunun mutlaka dikkate alacağına inandığım bu
kararların, ülkemiz için, insanlık için güzellikler getirmesini diliyor,
çalışm alara katılan bütün sivil toplum örgütlerine, komisyonun tabiî
üyelerine, komisyon üyelerine, davetli üyelere, yurt dışından katı
lan sayın konuklarımıza, çalışmalarım ızı objektif bir şekilde kam u
oyuna yansıtan sayın basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE FİNANSMAN
1. Millî Eğitim Bakanlığı, cari, yatırım ve transfer ödenekle
rinin harcaması tüm eğitim birimlerine en kısa sürüde ulaşması
konusunda Maliye Bakanlığı ile etkili ve sürekli bir iş birliği yapm a
lıdır.
2 . Kamu eğitim harcamaları, tasarruf tedbirleri ve bütçe ke
sintileri dışında tutulmalıdır.
3. M eslekî ve teknik orta öğretim kurumlan, tek bir yönetim
çatısı altında toplanmalı ve böylece insan kaynaklarının ve maddî
kaynakların (derslik, atölye, lâboratuvar, spor salonu, donanım ve
diğer tesisler) etkin kullanımı sağlanmalıdır. Başka bir ifadeyle,

"benim okulum, benim araç-gerecim, benim lâboratuvarım"
anlayışı yerine "bizim okulumuz, bizim araç-gerecimiz, bizim
lâboratuvarımız" anlayışı egemen kılınmalıdır.
4. M eslekî ve teknik orta öğretim kurumlan ile meslek yük
sek okulları arasında bağlantı kurularak bu okulların, bina, tesis ve
donanım larını ortak kullanmaları sağlanmalıdır.
5. Kaynak kullanımında yerelleşme ve katılımcılık ilkesinin
yaşama geçirilm esine azam î özen gösterilmelidir.
6. Mevcut tesis ve donanımların kapasite kullanım oranları
nı yükseltm eye yönelik olarak, ilgili genel müdürlüklerce uygula
maya konulan "tam gün - tam yıl" ilkesinin kararlı bir biçimde
sürdürülm esi sağlanmalıdır.
7. Yatırım programına alınan m eslekî ve teknik öğretim ku
rumlan bina ve tesislerinin gerçekleştirilmesinde, keşif hazırlama,
ihale, planlanan ödeneklerin sağlanması, fiyat faktörü, keşif artışı,
kabul ve tesisin hizmete açılmasında, araç gereç ve malzeme te
mininde, bugüne kadar karşılaşılan güçlük ve şikayetler dikkate
alınarak konuyla ilgili mevzuat; "4306 Sayılı Kanun Kapsamında

Yapılacak Harcamalarda Uygulanacak İhale Esas ve Usulleri"
paralelinde değiştirilerek, alım, yapım, hizmet, kira ve taşıma işle
rinde benzer mevzuat uygulanmalıdır.
8. Döner sermaye sisteminin iyileştirilmesine yönelik Döner
Sermaye Yasası biran önce çıkarılmalıdır. Fon'a yatırılacak kârlar,
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Döner Sermaye Yasası çıkana kadar, mevcut yasal hükümler çer
çevesinde ertelenmelidir.

9.
M eslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının eğitim
sosyal amaçlı projelerle iç ve dış ihalelere katılmalarının özendi
rilmesi, proje üretir ve bunları pazarlar konuma getirilmesi için bazı
m eslekî eğitim kurumlan çekim merkezi olarak donatılmalı ve ge
rekli personeli sağlanmalıdır.
10. Ulusal düzeydeki eğitim seferberliği bağlamında, 20002010 yılları arasında, kamu kaynaklarından eğitime ayrılacak pa
yın GSMH içinde en az % 10, konsolide bütçe ödenekleri içinde en
az % 25 düzeyinde olması, yasal düzenlemeyle garanti altına alınmalıdır. Bu kaynaklardan, m eslekî ve teknik eğitime ayrılan pay
yükseltilm elidir.
11. Genel Bütçeden, eğitime ayrılan ödeneklerin, eğitim ka
demeleri ve türlerine göre dağılımındaki dengesizlikleri ortadan
kaldırmak için, 2547 Sayılı Yasanın 46. maddesinde düzenlenen
ve öğrenci başına düşen "cari hizmet ödeneği" benzeri bir ölçüt
oluşturulmalı ve kaynak tahsisi, öğrenci sayısı, öğrenim dallarının
nitelikleri,
süreleri ve öğretim
kurumlarının
özellikleri
ile
ilişkilendirilm elidir.

12. 3308 Sayılı Yasanın 32. maddesi ile oluşturulan "Çırak
lık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Fonu" Genel Bütçe dışına çıkarılmalı ve Fon amaçlarına uygun
olarak kullanılmalıdır. Bu Fon kaynaklarından:

a. Her yıl Bakanlık Bütçesine bu maksatla konulacak
ödeneğin, m eslekî ve teknik eğitimdeki öğrenci birim maliyeti ve
öğrenci sayısı ile ilişkilendirilmesi,

b. Geliştirme ve Destekleme Fonu’ndan yapılacak ak
tarmaların, m eslekî ve teknik eğitimdeki birim öğrenci maliyeti ve
öğrenci sayısı ile ilişkilendirilmesi,
c. Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurum lar Vergisi yü
kümlülerinin hesaplanan Gelir ya da Kurumlar vergilerine ek olarak
ödedikleri % 10'luk Fon payı hasılatından Çıraklık Fonu’na ayrılan
% 1'lik meblağın % 3'e çıkarılması,
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d. 5590 Sayılı Yasa'nın ek 3. maddesi gereğince, Odalar,
Borsalar ve Birlikler tarafından eğitim amacı ile bütçelerinden ay
rılan payların % 50'si yerine "Bu kurumların üyelerinden aldıkları
yıllık ödenti toplamının % 5"inin alınması,
507 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ve 2821 Sayılı
Yasa'nın 44. maddesi uyarınca, ilgili kurumlarca eğitim amacıyla
ayrılan gelirlerin % 50'si ölçüsündeki paylar yerine, bu kurumların
üye ödentileri toplamının % 'inin alınması,
e.

konularında yasal değişiklik yapılması sağlanmalıdır.

13. Fon kaynakları arasına:
a. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Baro,
Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Mühendis
ve Mim arlar Odası, Muhasebeci, Malî Müşavirler Odaları, Yeminli
Malî M üşavirler Odaları ve bunların benzerleri) ile birlik ya da üst
örgütlerinin üyelerinden aldıkları toplam ödentilerin, % 5'lik bölü
münün,
b. Profesyonel spor kulüpleri ve şirketlerinin yıllık bütçelerinin%5'i ile profesyonel sporcuların transfer ücretlerinin % 10'luk
bölümünün,
alınması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

14.

Fon kaynaklarının
ilişkilendirilmelidir.

akışı

6183

Sayılı

Yasa

ile

15. Fon'a katkıda bulunan kurum ve kuruluşların Fon yöneti
mine ve denetimine katılmaları sağlanmalıdır.

16. "İşletmelerde meslek eğitim" kapsamına, meslekî ve tek
nik eğitim kurumlarına öğretmen yetiştiren meslekî ve teknik eğitim
fakülteleri de alınmalıdır.

17. 3418 Sayılı Eğitim Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri
Vergisinin, DİE'nün belirlediği yılık enflasyon oranında artırılması,
ayrıca, Taşıt Alım Vergisi ile ilgili düzenlemenin % 12'ye, Akaryakıt
Tüketim Vergisiyle ilgili düzenlemenin ise, % 5'e yükseltilmesi
sağlanmalıdır.

18. 4306 Sayılı Yasa çerçevesinde, ilköğretim giderlerinde
kullanılmak

üzere

başlatılan

eğitime
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katkı

payı

uygulaması,

1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, orta öğretimi yaygınlaştırmak
ve geliştirmek amacıyla kullanılmak üzere, 31 Aralık 2005 yılına
kadar uzatılmalı ve her yıl enflasyon oranında artırılmalıdır.
19. Belediyelere m eslekî ve teknik eğitime kaynak ve hizmet
sağlamada, aktif görev verilmeli ve belediye gelirleri, Emlak Vergi
si, Çevre ve Tem izlik Vergilerinden meslekî ve teknik eğitime belirli
bir pay ayrılmalıdır.

20. Mevduat faizi, repo, hisse ve borç senedi alım-satımı vb.
kâr yaratan bütün işlemlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarca halen
yapılm akta olan yasal kesintiler toplamından, eğitime %2'lik pay
ayrılması ve bu paydan bir bölümünün de meslekî ve teknik eğiti
me tahsis edilmesi sağlanmalıdır.
21 . Okullara veliler tarafından yapılan her türlü bağış ve kat
kıların kayıtlı hâle getirilmesine ilişkin düzenlem eler yapılmalıdır.

22. Meslekî ve teknik eğitimin özendirilmesi için, yatılılık,
pansiyon, giyim, gıda, eğitim araçları, ulaşım olanağı, burs vb.
sosyal yardım lar sağlanmalıdır.

23. Ailelerin eğitim giderleri, yıllık gelir vergisi matrahlarından
düşürülmeli, KDV oranları indirilmelidir.

24. Ailelere kamu bankalarınca düşük faizli eğitim kredileri
verilmelidir.

25. Eğitime yüksek bir toplumsal katılım için, kamuoyu, genel
olarak eğitimin finansal dar boğazları konusunda duyarlı hale geti
rilmeli; özel olarak, gelecek yıllarda eğitime yapılacak bağışlar
m eslekî ve teknik eğitime yönlendirilmelidir.

26. Devlet okullarına yapılan bağışlar, vergi matrahından dü
şürülmelidir.

27. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim kurumu açması ile
iş yerlerindeki meslekî eğitim etkinlikleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi
muafiyeti, KDV oranlarının düşürülmesi, vergi iadesi vb. teşvik
araçları ile desteklenmelidir.

28. 3308 Sayılı Yasa'nın 33. maddesine işlerlik kazandırıl
malıdır.
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29. Meslekî ve teknik orta öğretimde 2005-2006 öğretim yılı
için öngörülen % 47'llk okullaşma oranı bağlamında, bu okullara
öğretmen yetiştiren fakültelerin (öncelikle yeni kurulanlar olmak
üzere) desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede: III. Endüstriyel
Eğitim Projesinin uygulamaya geçirilmesi hızlandırılmalı, Fon kay
naklarından pay ayrılmalı ve öğrenim ücretleri en az mühendislik
fakültesi öğrenim ücretlerinin düzeyine çıkarılmalıdır.

30. Toplu Konut ve Organize Sanayi Bölgeleri projelerinde,
m eslekî ve teknik eğitim kurumlarına yer verilmesi yasal yüküm lü
lüğe dönüştürülmelidir.

31. Millî Eğitim Bakanlığının, merkezi yerlerdeki taşınmazları
değerlendirilm eli ve bu yolla elde edilen gelirlerin eğitim hizm etle
rinde kullanılması sağlanmalıdır.

32. Özelleştirme kapsamındaki aşınmazlardan eğitim için uy
gun olanların, eğitim kurumlarına ücretsiz tahsisi sağlanmalıdır.
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Komisyon çalışmalarından bir görünüm.

Komisyon çalışmalarından bir görünüm.
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ŞÛRAYA YURT DIŞINDAN DAVET EDİLENLER
SIRA
NO
01

02

ADI SOYADI
§ u h ra t

UNVANI
A li v e O r ta M a h s u s T a lim

S a g d u lla y e v ig

V e z ir liğ i O r ta M a h s u s M e s le k î

ABDULLAYEV

T a lim M e r k e z i B a ş U z m a n ı

M e h m e t B IL I§ O V
Z .A B D U L L A Y E V

A d il A H M E T O V

06

07

AŞGABAT

T a h s il N a z ır lığ ı M e s le k î v e
B A K Ü / AZERBAYCAN

E ğ itim , K ü ltü r v e S a ğ lık B a k a n 
lığ ı E ğ itim K o m ite s i B a ş k a n ı

05

ÖZBEKİSTAN

/TÜRKMENİSTAN

T e k n ik E ğ itim Ş u b e M ü d ü r ü
04

TAŞKENT/

B ilim B a k a n lığ ı M e s le k î E ğ itim
G e n e l M ü d ü rü

03

ÜLKESİ

A m ir h o n
S .S A F A R O V

Ç a lış m a B a k a n Y a r d ım c ıs ı

C e n i§ b e k

Ç a lış m a v e S o s y a l G ü v e n lik

U S U B A L IE V

B a k a n lığ ı B a k a n Y a r d ım c ıs ı

J o o -H o P A R K

E ğ itim B a k a n lığ ı M e s le k î E ğ itim
P o litik a s ı D a ir e B a ş k a n

KAZAKİSTAN
D U Ş A N B E /TACİKİSTAN
ALM ATI /

B I Ş K E K / KIRGIZİSTAN
S E U L /GÜNEY

KORE

Y a r d ım c ıs ı
08

M e d ih a

B a tı T r a k y a A z ın lığ ı Y ü k s e k

B E K IR O S lU

T a h s illile r D e r n e ğ i D ik iş , N a k ış
v e E l S a n a tla r ı K u rs P r o g r a m ı
Y ö n e tic is i

09

R a s im B E K IR O V

BATI TRAKYA

T e k n ik İlim le r D o ç e n ti K ırım
D e v le t S a n a y i P e d a ğ o ji
Ü n iv e r s ite s i O k u tm a n ı

10

A n to a n e ta

E ğ itim v e B ilim B a k a n lığ ı

VOYKOVA

M e s le k î E ğ itim P o litik a s ı D a ir e s i

/UKRAYNA

BULGARİSTAN

B aşkanı
11

K IR IM

D r .K o n s ta n tin

M a n a s tır E ğ itim G e liş tir m e

PETKOVSKI

M e rk e z i M ü d ü rü

12

T a m a z T A T IS H V IL I

E ğ itim B a k a n ı Y a r d ım c ıs ı

13

D r .Y itz h a k C IT R IN

T e k n o lo ji E n s titü s ü F e n v e

MAKEDONYA
GÜRCİSTAN

T e k n o lo ji E ğ itim i B ö lü m ü

İSRAİL

Ö ğ r e tim Ü y e s i
14

D r .E li E I Z E N B E R G

E ğ itim B a k a n lığ ı A r a ş tır m a v e
G e liş tir m e G e n e l M ü d ü r

İSRAİL

Y a r d ım c ıs ı
15

Jens PEH R SO N

E ğ itim B a k a n lığ ı M e s le k î E ğ itim
B ö lü m ü E ğ itim G e n e l M ü fe ttiş i
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DANİMARKA

SIRA
NO
16

ADI S O YA D I
R exhep Ç U K O

UNVANI
E ğ itim v e B ilim B a k a n lığ ı L is e
E ğ itim i G e n e l M ü d ü r ü

17

M a k s im K O N İN İ

B u rh a n T A B A K U

ARNAVUTLUK

E ğ itim v e B ilim B a k a n lığ ı
M e s le k î E ğ itim Ş u b e M ü d ü r ü

18

ÜLKESİ

ARNAVUTLUK

E ğ itim v e B ilim B a k a n lığ ı
M e s le k î T e k n ik E ğ itim D a ir e s i

ARNAVUTLUK

E ğ itim U z m a n ı

K A B A R T A Y -B A L K A R

19

D o ç . A lim T E T U E V

E ğ itim v e B ilim B a k a n ı
1. Y a r d ım c ıs ı T a r ih D o k to r u

C U M H U R İY E T İ

20

J u rg e n B A U M A N N

S a n a y i v e T ic a r e t O d a s ı

S c lo s s t r a s s e 17

M e s le k î E ğ itim E y a le t D a ir e s i
M ü d ü rü
21

K la u s
W U N D E R L IC H

S C H W E R IN /

DEUTSCHLAND
W e rk s tra s s e 1 1 4

E ğ itim M e r k e z M ü d ü r ü

S C H W E R IN /

DEUTSCHLAND
M ENCHESTER
22

Andy C O R N W ELL

Z o r u n lu E ğ itim A la n U z m a n ı

23

T a h ir G .G A F U R O V

E ğ itim B a k a n ı Y a r d ım c ıs ı

24

Y ü c e l A N G IN

E ğ itim , K ü ltü r , G e n ç lik v e S p o r
B a k a n lığ ı T a lim v e T e r b iy e
D a ir e s i M ü d ü r ü

25

A li Y Ö N E L

B a k a n lığ ı T a lim v e T e r b iy e

M u n e h a ru
IW A M O T O

K U Z E Y K IB R IS T Ü R K
C U M H U R İY E T İ
K U Z E Y K IB R IS T Ü R K
C U M H U R İY E T İ

E ğ itim , B ilim , K ü ltü r v e S p o r
B a k a n lığ ı İlk ö ğ r e tim v e
O r ta ö ğ r e tim B ö lü m ü
B a ş m ü fe ttiş i

27

T A T A R IS T A N

E ğ itim , K ü ltü r , G e n ç lik v e S p o r
D a ir e s i K u r u lu Ü y e s i

26

/IN G İL T E R E

D o ç .D r.F a u k a t

M illî E ğ itim i G e liş tir m e E n s titis ü

H a m id u llo v iç

B aşkanı

K ID R A S O V

JAPONYA

B A Ş K O R D IS T A N
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YURT DIŞINDAN KATILAN DAZI KONUKLARIN
YAPTIKLARI SUNULAR
ARNAVUTLUK

Bayanlar ve Baylar,

Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın heyeti adına sîzleri
selâmlıyorum. Bizi böylesine önemli bir toplantıya davet ettiğiniz ve
içten karşılayıp konuk ettiğiniz için sîzlere teşekkür ederiz.
Diğer alanlarda örneğine sıkça rastlanan iş birliğini, gelecekte
ülkelerimiz eğitim ve özellikle de meslekî eğitim alanında da sürdüre
bilir. Türk Millî Eğitim Bakam'mn geçen yıl Tiran'ı ziyareti, iki ülke ara
sındaki dostluğun ve eğitim alanındaki geleneksel ilişkimizin bir işare
tiydi. Bu durum her iki bakanın ortaklaşa imzaladığı anlaşmada da
ifade edilmiştir.
Arnavutluk oldukça küçük bir ülkedir. 1990 yılında Arnavut
lumu merkezî ve devletçi ekonomik yapıdan serbest piyasa ekonomi
sine geçirmek için ekonomik sistemde reform başlamıştır. Bu reform,
eğitim sistemi ve özellikle de meslekî eğitim alanındaki reform ile bir
likte gerçekleştirilmektedir. Eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve gelişti
rilmesi, hükümet politikasının en önemli ve öncelikli konuları arasında
yer alır.
Arnavutluk'da şu anda 400 orta okul bulunmaktadır. Bu
okulların 54'ünü, yaklaşık olarak 35 değişik mesleğin öğretildiği mes
lek okulları oluşturmaktadır. Bu okullar, 3 yıllık ve 5 yıllık olmak üzere
iki grup şeklinde düzenlenmişlerdir. Meslekî eğitim reformu, meslek
okullarının iş piyasasının gereklerini daha iyi karşılamasını hedefle
mektedir.
Meslekî
eğitimin
pahalı
olması
ve
Arnavutluk
ekonomisinin şimdilik maddî zorluklar yaşaması bu işi zorlaştırmakta
dır. Yabancı ülkelerin son yıllarda verdiği destek bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda birkaç örnek verebiliriz: Almanların
GTZ, İsviçrelilerin SVVISSCONTACK, AvusturyalIların kültür ilişkisi,
HollandalIların STOAS destekleri gibi. Bu ülkeler tarafından destekle
nen "Pilot Okullar", diğer meslekî okullara örnek, yurt içi ve yurt dı
şında yetiştirilmiş öğretmenler de ülkelerindeki meslektaşlarına yar
dımcı olarak çalışmalarını yönlendireceklerdir. 18-20 Mayıs 1998 ta
rihlerinde Tiran'da 1. Millî Meslekî Eğitim Konferansı yapılmıştır. Bu
konferansta Arnavutluk'taki meslekî eğitimin durumu analiz edilmiş,
önümüzdeki yıllarda da gelişim ve devamı için eğilimler ve genel
hatlar şöyle belirlenmiştir:
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> Millî Meslekî Eğitim Kurulunun, meslekî eğitimin tüm ortak
ve aktörlerinin temsil edildiği bir heyet olarak oluşturulması
(Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sen
dikalar, Okullar, İşverenler Birliği NGO vs. gibi),
> Meslekî eğitim sisteminin yaşam boyu öğrenme prensibi
doğrultusunda şekillendirilmesi
> İçeriğin kalitesinin iyileştirilmesi (millî bir öğretim programı
ve programa bağlı olarak meslek okullarının daha özerk hâle getiril
mesi kastedilmektedir.)
> Meslek okullarının finans açısından bağımsız olma duru
munun iyileştirilmesi
> Pilot okullarda edinilen deneyimlerin ülke genelinde uygu
lanması.
> Yeni Meslekî Eğitim Yasası
> Kalite kontrolü ve kalite güvencesi ile standartların ve bel
gelendirmelerin hazırlanması için gerekli araç ve gereçlerin
oluşturulması
Bu sorunların çözümü için, diğer ülkelerin edindikleri dene
yimleri de araştırdık. Bu sebeple de bu şûra, eğitim sisteminiz ve po
litikanız hakkında daha çok bilgi edinebilmemiz için iyi bir fırsat olarak
değerlendirilmektedir. Zaman zaman hararetlenen tartışmalardan da
kolayca anlaşılacağı gibi, bu şûra ve katılan herkesin çok faal ve
standardizasyon konusuna ilgili olduğunu tespit etmek çok zor değil.
Standart ve belgelendirme sorunu konusunda, Eğitim Bakanlığı, Ça
lışma Bakanlığı ve çeşitli kurumların temsilcilerinin katıldığı bir komis
yon, çalışmalarını güncel olarak sürdürmektedir. Bu nedenle son iki
günde yapılan tartışmalardan biz çok faydalandık. Biz bu sürecin ilk
aşamasındayız ve tüm bu yeni, değerli ve yararlı deneyimleri berabe
rimizde götürüyoruz. Bunlar, bizim bu yöndeki çalışmalarımıza yar
dımcı olacaktır.
Dileğimiz ve isteğimiz bu iş birliğinin gelecekte de yoğun ve
somut olarak devam etmesidir.
Tekrar teşekkür eder, başarılar dileriz.

Maksim KONİNİ
Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Meslekî Eğitim Şube Müdürü
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BULGARİSTAN
MESLEKÎ EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİSİ
Meslekî yeterliliğin derecelerini belirleme
Ulusal m eslekî eğitim öğretim sistemi, Avrupa Meslekî Eği
timi Geliştirme Merkezinin belirlediği üç temel seviyeye uygun, üç
yeterlilik derecesini kapsar.
M eslekî teknik okul-temel eğitim ve birinci seviye meslekî
öğretim sertifikası.
9.
sınıftan sonra 4 yıla kadar öğretim sürelerini kapsayan
meslekî okullar: iki seçenek sunulmuştur.
- Okul bitirme sınavlarından sonra 2. seviye m eslekî eği
tim ve orta öğretimi sertifikası verilir.
- Okul bitirme sınavlarına girmeden 2. Seviye m eslekî eği
tim sertifikası verilir.
M eslekî orta okul ve teknik okul 8. ve 9. sınıftan sonra 4 ya
da 5 yıllık orta öğretim sürelerini kapsar.
Okul bitirme sınavlarından sonra 3. seviye m eslekî eğitim
sertifikası ve orta öğretimin tamamlandığını gösteren diploma ve
rir.
Orta öğretimden sonra meslekî okul 2 yıllık öğretim süresini
kapsar.
3. seviye meslekî yeterlilik sertifikası verir.
Öğretim ve yeterliliğe ait esnek formların tanıtımı:
Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak 8. sınıftan ve orta
okuldan sonra, modül prensibinin tanıtımı, tamam lanmış bir m o
dülden sonra yeni meslekî öğretim sertifikası.
Endüstriyel teknolojideki yeniliklerin getirdiği, yeni meslek
kavramları.
Bilgilendiriciler ve bilgi teknolojileri ve endüstri organizasyo
nundaki değişikliklerin tanıtımı:
Süreç içinde iş ile ilgili bilgi ve temel becerilerin formasyonu.
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Pazar ekonomisinin gelişimi, organizasyona dayalı ekono
mik yeterlilik, yabancı dil bilgisi, yaratıcılık, etkili iletişim, sorunların
tanım lanm ası ve çözümleri için ekip çalışması gerektirir.
2. Ulusal m eslekî okullar ağının optimizasyonu.
Okullaşma ağının optimizasyonu ile amaçlanan, iş gücüne
daha büyük bir hareketlilik kazandıracak olan, daha geniş meslekî
temellerin yaratılmasıdır.
Meslekî okullar ağının optim izasyonunun yapılması am a
cıyla aşağıdakilerin yerine getirilmesi gerekir:
> İş piyasasında, iş gücü arz talebinin analizi ve endüstri
ve bölgelerin ihtiyaçlarının dikkate alınması,
> Meslek ve uzmanlık alanları listesinin güncelleştirilmesi
ve gelecekte bir meslek edinilmesinin sağlanması.
G üncelleştirilm iş listeler aşağıdaki koşulları yerine getirm e
lidir:
> Meslek profillerinin geliştirilmesi;
> El sanatlarıyla ilgili mesleklerin ve direkt olarak piyasayla
bağlantılı mesleklerin listeye alınması;
> Okulda ve okul dışı eğitimdeki mesleklerin, Bulgar Cumhuriyeti’ndeki Ulusal Meslekî Sınıflandırmayla uyuşması.
> Öğrencilerin bir yeterlilik derecesinden diğerine geçişin
deki büyük hareketliliğin sağlanması amacıyla, öğretilen m aterya
lin yapı ve kapsamındaki değişiklikler.
> Etkili bir öğretim sürecinin sürdürülebilmesi amacıyla
modern metotların uygulanması.
> Değerlendirme
metotların uygulanması.

ve sertifikalandırma

amacıyla

modern

> Öğretim metotlarının ve okul yönetimlerinin yenilenmesi,
materyallerin ve âletlerin modernizasyonu.
M eslekî okullar ağının optim izasyonundaki problem ler yerel
yönetici otoritelerin temsilcileri, ilgili bakanlar, işveren dernekleri,
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endüstriyel ve ticarî meclisler, branş ve öğretmen sendikaları tara
fından tartışılmalıdır.
Meslekî eğitim öğretim sisteminin yönetiminin yöreselleşti
rilmesi ve dem okratikleştirilm esi:
> M eslekî eğitim-öğretim sisteminin optimum şekilde yürü

tülmesi için ulusal bölgesel, yerel düzeyde yöreselleşme ön koşul
olarak kabul edilmiştir.
> Meslekî okullar kendileri için okulun gelişim stratejilerini,

hangi m eslekler için eğitim verdiklerini, kabul edilme şartlarını, zo
runlu ve seçmeli öğrenim alanında öğretimin kapsamını, firmalarla
kontrat karşılığı olan ilişkilerini, pratik eğitim yerlerini ve öğrenimde
imalât plânlarını belirlerler.
> M eslekî öğrenim durumunun belirlenmesi ve m eslekî
yeterliliğin sertifikalandırılm asında etkili bir millî sistemin geliştiril
mesi.
Beklenen Sonuçlar:
> M eslekî yeterliliğin “akrediîasyonu” için millî bir kurumun
oluşturulması;
> Meslekî okul öğretmenlerinin sürekli yeterliliğinin sağ
lanması için bir sistemin oluşturulması.

SÜREKLİ EĞİTİM VE YENİDEN BİLGİLENDİRME
> Ulusal Yetişkin Eğitimi Programı Tüzüğü geliştirilmiştir.
Yetişkin eğitimi öncelikle zorunludur; çünkü bu, hükümetin
stabilizasyon programının gerçekleştirilmesi ve nüfusun yaşam
standartlarının iyileştirilmesi için bir ön koşuldur.
“Ulusal Yetişkin Eğitimi Sisteminin Oluşturulm ası” projesi
yakında hazırlanacaktır.
Beklenen sonuçlar:
> Var olan yasaların Avrupaî ihtiyaçlarla harmonize edil
mesi ve gerekli yasal eklemelerin yapılması;
> Yetişkin eğitimi sisteminde öğrenim, kontrol, değerlen
dirme ve sertifikalandırm a standartlarının tanıtımı;
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> Eğitim sürecinde sosyal partnerlerin ve resmî olmayan
organizasyonların buluşması, yetişkinlerin ve eşit sosyal statüde
olmayan halkın yeniden bilgilendirilmesi;
> Öğretm enlerin ve uzmanların özel eğitim form larının ge
liştirilmesi,
> Avrupa’da dünyadaki ihtiyaçlara uygun bir eğitim ve ye
niden bilgilendirm e sisteminin geliştirilmesi;
> Gençlerin eğitiminde yerel ve bölgesel programların ge
liştirilmesi.

HER DÜZEYDEKİ SOSYAL KURUMLARIN İŞ BİRLİĞİ
(İşverenler, branş (meslek) meslek ve dernekleri, yönetici
otoriteler, sendikalar ve resmî olmayan organizasyonlar)
Bu konudaki girişimlerin azalması ile m eslekî okullar ara
sındaki bağların kopması, m eslekî okullardaki pratik eğitimin teknik
donanımı ve malzeme sıkıntıları, mal ve hizmet üretimindeki m es
lekî okullara teknolojik yardım yapmadaki sıkıntılar, gerçek orta
mında pratik eğitimi verebilmeyi idare etmekte yetersizliğe sevk
eder.
M eslekî Eğitim Öğretim Kanunu’nun oluşturulmasıyla, sos
yal partnerler arasındaki bağlar ve ilişki düzenlenmiştir:
> İşverenlerin m eslekî yeterlilikte ülke standartlarının yara
tılm asındaki rolü;
> İşverenlerin pratik öğretimdeki rolü;
> İşverenlerin m eslekî yeterlilik ve sertifikasyon kararların
daki rolü;
> Resmî olmayan organizasyonların öğrencilerin eğitimi ve
öğretmenlerin yeniden bilgilendirilm esindeki rolü;
> Sosyal partnerlerin öğretim kapsamının geliştirilm esinde
ki rolü;
> Sosyal partnerlerin materyal, teknik eğitimin finans pro
vizyonundaki rolü.
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Eğitim ve Bilim Bakanlığı, meslekî eğitim ve öğretim için bir
kanun hazırlamıştır. Bunun asıl amacı, meslekî yeterliliğin kazan
dırdıklarıyla bağlantılı olarak sosyal ilişkileri düzenlemektir. Bu ka
nun taslağı, ulusal meslekî eğitim ve öğretim sisteminin gelişmesi
ve dengeli bir şekilde çalışması için bir çerçeve sağlar; piyasanın
yönlendirdiği ekonominin ihtiyaçlarına uygun, kalifiye ve hareketli
bir iş gücünün form asyonu, Avrupa piyasasında olduğu kadar ye
rel piyasada da rekabete dayalı iyi bir yerleşimi öngörür. Bu kanun
taslağında, şu temel prensipler bulunmaktadır:
> M eslekî eğitim-öğretim sisteminin kurumlan arasında
kooperasyon, departmanları,, yürütme gücü yerel otoriteler, işçiişveren ve m em ur kuruluşları, resm î olmayan kuruluşlar, fizîksel ve
yasal varlıklar;
> M eslekî eğitim-öğretimle ilgili tüm kurumların sorum lu
luklarının tanımlanm ası;
> Ulusal m eslekî eğitim sistemi ve onunla ilişkili kurumlarda, akreditasyon ve aktivite sağlamak amacıyla, ulusal bir m eslekî
eğitim -öğretim ajansı kurulması;
> Ulusal programlar bazında meslekî yeterliliklerin edinil
mesinin tanımlanm ası;
> Bulgaristan’c a var olan eğitim ve yeterlik edinilmesini
sağlam ak amacıyla kurulmuş meslekî öğretim için okullar ve mer
kezler, bakanlıklar, kurumlar, işçi-işveren kuruluşları, şirketler ve
diğer organizasyonlar gibi, meslekî yeterlilik edinilmesinden so
rumlu tüm organizasyonların eşitliği;
> Bir ajans veya eğitim kurumlan tarafından verilmiş olan
m eslekî yeterlilik sertifika ve diplomalarıyla ilgili basım otoriteleri;
> Devlet okullarında meslekî eğitim standartlarının kurul
ması için gerekli özel donanımların tanımlanması.
M eslekî rehberlik, gerekli çeşitli aktivitelerin ihtiva edildiği,
meslekî eğitim öğretim alanında, meslekî rehberlik devlet tarafın
dan sağlanır. Üniversiteye girişte rehberlik de dahil olmak üzere,
12 yaş ve üzerindeki tüm öğrencilere orta öğretimi tamamlayana
kadar, devlet rehberlik hizmetleri verir. Eğitim sisteminin bir bileşe
ni olarak meslekî rehberlik hizmeti, öğrencilerin ve yetişkinlerin
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meslek seçimlerinde ve eğitimlerinde gerekli koşulları sağlar. Bir
yandan eğitim sisteminin kapasitesi konusunda danışm anlık ya
par, diğer yandan uygun meslekler ve iş piyasasının kendisiyle
ilgili bilgi sağlar, diğer yandan ise bağımsız bir şekilde karar ver
meleri için öğrencileri hazırlar. Meslekî rehberlik sisteminin oluştu
rulma stratejisinde, her bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,
kendi seçim lerine bir olanak ve bütün eğitim derecelerine serbest
girişin sağlanacağı garanti edilmektedir.
Meslekî rehberliğin organizasyon yapısı üç aşamada top
lanmıştır:
> Ulusal Meslekî Eğitim ve Rehberlik Merkezi, Eğitim ve
Bilim Bakanlığı; m eslekî rehberlik sistemini danışma ve metot açı
sından destekleyecek özel bir birimdir.
> Bölgesel meslekî danışm anlık büroları: Bu bürolarda
m em urlar çalışmaktadır. Farklı bölgelerdeki çeşitli m eslekî rehber
lik aktivitelerinin yürütülm esi, organizasyon ve koordinasyondan
sorumludur.
> Yerel okullar (m eslekî danışm anlar ve hukukçular):
Okullardaki meslekî rehberlikle ilgili olan tüm aktiviteler, öğrencile
re ve velilere yöneltilmiştir.

Antoaneta VOYKOVA
Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Meslekî Eğitim Politikası Dairesi Başkanı
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DANİMARKA
MESLEKÎ EĞİTİMDE GELİŞMELER
Sayın Başkan, Bayanlar ve Baylar,
Danimarka meslekî eğitiminde gelişm eler konusunda sizin
gibi seçkin ve uzman bir dinleyici grubunda bilgi verme şansını
bana tanıdığınız için sizlere öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
Adım Jens Pehrson. Danimarka Eğitim Bakanlığında m es
lekî eğitim konusunda genel müfettiş olarak görev yapıyorum.
Danimarka Avrupa’nın kuzeyinde eski bir krallık. Buradan
çok uzaklarda. Danimarka küçük bir ülke. 5.2 milyon kişi. Her ne
kadar bugün bir endüstri ülkesi olsa da, bundan 20 yıl öncesine
kadar bir tarım ülkesiydi.
Şimdi de endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş safhasındayız. Bu da eğitim kurumlarının işleyişi, yapısı ile eğitim
programlarının amaç ve içeriklerinde köklü değişiklikleri zorunlu
kılıyor. İşte Danimarka, hâlen böyle bir çalışma süreci içinde bulu
nuyor.
Am acımız, Danim arka’yı global pazarda en üst rekabet gü
cüne sahip ülkeler konumuna getirmek ve bu üstünlüğünü devam
ettirmektir. Bu da yüksek kaliteli eleman yetiştirmekle mümkündür.
Hedefimiz herkesin mükemmel eğitim görmesinin yanı sıra , hâli
hazırdaki m eslekî eğitim sistemimizin, tüm öğretim kurumlarına ve
değişik eğitim kademelerine aynı mükemmelliği uyarlanabilmesini
sağlamaktır. Bu, fen ve Nlim gibi yüksek ihtisaslı dalların yanı sıra,
okuma, yazma, hesap gibi temel eğitimler için de geçerlidir.
Sizlere burada m eslekî eğitimde gelişmeler konusunda
nakledeceğim bilgi ve değerlendirmelerin sadece kendi görüşlerimi
yansıttığını öncelikle belirtmek isterim. Tabiî ki bazı noktalar, her
ülke için aynı öneme sahiptir. Yine de bunu kendi tecrübelerime
istinaden söylüyorum, her ülkenin uyguladığı meslekî eğitim sis
teminde yapısal farklılıklar kaçınılmaz ve doğaldır. Her sistem
kendine özgü tarihsel, geleneksel ve kültürel şartların sentezini
içerse bile bu, birbirimizle bilgi alış verişinde bulunamayacak kadar
farklı olduğum uz anlamına gelmez. Tam tersine, birbirimizin biri
409

kimlerinden yararlanm am ız ve birbirimize ilham verm em iz sistem 
lerin m ükem m elleşm esi açısından elzemdir. Bu yolla geliştirilecek
yeni sistem ler tabiî ki sonradan o ülkenin şartları doğrultusunda
y a p ış tırıla c a k tır.
Öncelikle şunu belirtm ek istiyorum: Eğitim, her ülkenin ge
lişme ve refahının anahtarıdır. Meslekî eğitim ise bu konumda,
değişen eğitim dalları arasında en ön sırada yer alır.
Öyle zannediyorum ki her ülke, eğitim ve iş arasındaki yakın
ilişki ve bağımlılığın artık bilincindedir. Beceri ve yetenekleri eğitim
yolu ile geliştirilm em iş gençler, işsizlik tehlikesi ile yüz yüzedirler.
Endüstri artık düşük kalite iş yaratmaktadır. Bu da gelecekte bizim
konum um uzdaki ülkelerde genç neslin, salt ana eğitim ile iş dün
yasında hiçbir şansa sahip olamayacakları anlamına gelmektedir.
Herkese açık, kaliteli modern eğitim olanaklarının yaratılması şart
tır.
Amaç, tüm Avrupa Birliği ve OEÖD raporlarında ısrarla be
lirtilen bir husus var. Meslekî eğitimin, iş yeri ve eğitim kurumu arasında sıkı bir iş birliği ile yani pratik ve teorik eğitim arasında sıkı
bir paralellik konumu ile uygulanmasının önemine değiniliyor. A v
rupa’nın birçok ülkesinde de bu tür birçok program hâlen uygula
mada. D anim arka’da, A lm anya’da ve Avusturya’da uzun yıllar uy
gulanan bu tür ikili eğitim sistemleri (meslek okulunda teorik eğitim
ve iş yerinde pratik eğitim olarak) çıraklık eğitimi, mükemmel so
nuçlar verm ektedir.
Çıraklık eğitimi D anim arka’da Orta Çağdan beri bilinm ekte
dir. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa sanayi devrimi sırasında işlerlik
kazanan bu ikili meslekî eğitim, günümüze kadar devamlı olarak
zamanın gerek ve beklentileri doğrultusunda uyarlanarak bugünkü
hâline ulaşmış ise de, uyarlam alar ve değişiklikler hâlen devam
etm ektedir ve edecektir.
M eslekî eğitim konusunda son günlerde tam am ladığım ız bir
reform programının da 2001 yılından itibaren uygulamaya konul
ması plânlanmaktadır. Bu hususa daha sonra değineceğim.
Bu tür program tasarılarının müzakereleri, yalnızca Bakan
lığımız yetkililerince yapılmayıp, iş dünyasından temsilcilerin de bu
çalışmalara katılarak söz hakkı aimaları, eğitim programlarının
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güncel sanayi ve ticaret koşullarındaki beklenti, gerek ve işlerlik
içinde yapılandırılmasını sağlamaktır.
Daha önce de belirttiğim gibi, meslekî eğitimde yapısal de
ğişikliklerle karşı karşıyayız. Eğitim Bakanlığımızca m eslekî eği
timde yapısal reform başlatmış ve temel eğitimden iş hayatına ge
çiş safhasına rahat ve çabuk geçişi odak noktası olarak almıştır.
Bu değişikliklerde temel alınan husus, tüm gençlerin eğitimi
olarak tanım ladığım ız eğitimden geçme zorunluluğudur.
Sayın Başkanım; size bu konuda hazırladığım yazılı raporu
daha sonra sunacağım.
Öncelikle, bu eğitim türlerini gençlere daha cazip ve daha
anlaşılır bir yöntemle ulaştırmayı amaçlıyoruz ve şu hususlara ön
celik tanıyoruz:
> Eğitim türlerinin

en yalın şekilde yapılanmasını sağla

mak,
> Öğrencilere eğitim seçme konusunda zaman kolaylığı
tanımak,
> Eğitim programlarını, tüm öğrencilerin takip edebileceği
şekilde yapılandırmak.
Bu tür sistemlerde dar boğazı oluşturan, yeterli sayıda çı
raklık işi yaratabilme hususudur. Bu da toplumsal malî yapı ve iş
dünyasının koşulları altında değişiklik gösterir. Geçmişte bu ola
nağı geliştirm ek amacıyla iş sahiplerine malî teşvik yardımı bile
yapılmıştır. Hatta iş yerlerinde çıraklık olanağı bulamayan gençler
için, okullar bünyesinde çıraklık statüleri oluşturulmuştur. Böylece,
normal bir çıraklık döneminden geçmeyen öğrenciler bile meslekî
eğitimlerini tamam lam a olanağına kavuşmuşlardır. Ancak, şunu da
sevinerek belirtmek isterim ki, bu tür bir güçlükle karşılaşan genç
lerin sayısı yok denecek kadar azdır.
Hedefimiz bu programları bireyselleştirme yoluna giderek,
aynı eğitim programını hem okula devam eden öğrencilere hem de
eğitimden uzak öğrencilere aynı işlerlikle sunabilmek. Bunun tek
yolu da öğrencilerin görüşlerini dikkatli dinleyerek, tercihlerini göz
önüne alarak eğitim programlarında birtakım değişiklik ve ayarla
malar yapmak.
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D anim arka’da gençlerin sayısında azalma var, bu azalan
grup, biz eğitim cilere özellikle meslekî eğitim konusunda talepler
yağdırıyor. Eğer onları dinlemezsek, öğrenci sayısı daha da azala
caktır. Sanayi sektörü ise, kalifiye iş gücü peşindedir. 80’li yılların
sonlarından günüm üze D anim arka’daki gençlerin sayısında yüzde
30’luk bir azalma gözleniyor. Bu da, hâli hazırdaki iş gücünün or
talam a yaş oranının giderek artacağı, başka bir deyişle, branşın
daki modern eğitim görmüş işçi sayısının giderek azalacağı anla
mına geliyor. Dolayısıyla bu iş gücünün beceri ve yeteneklerini
devamlı yenilemesi gereği doğuyor.
Meslekî eğitim hem iş dünyasını hem de gençlerin talep ve
tercihlerine cevap verebilecek şekilde yapılandırabilm ek amacıyla
bir dizi ön çalışma başlatılmış olup amaç, bu teşebbüsleri aşağı
daki belirtilen hususlar etrafında yoğunlaştırmaktır:
> Kalite,
> Enformasyon teknoloji,

> Evrenselleştirme,
> Kendi işini kurarak serbest iş erbabı olarak çalışma eği
limindeki gençlere destek vermek,
M üteahhitlik mesleğini daha cazip hâle getirmek.
Sizlere şimdi, m eslekî eğitim programlarının geliştirilm esin
de göz önüne alınması gerekli noktalardan kısaca söz etmek isti
yorum. İlk olarak kalite hususunu ele alalım:
Kalite hususunun, Danimarka'da önem kazanması, esas olan niteliklerin tespiti, önceleri, hariçten görevlendirilen bağımsız
eğitim m üfettişlerince değerlendirilirdi. Bu yöntemin giderek daha
yoğun eleştirilere hedef olması, hükümeti bu konuda yeni bir uy
gulamaya doğru itti.
D anim arka’da orta ve yüksek öğretimde mezuniyete esas
olan niteliklerin tespiti önceleri, hariçten görevlendirilen bağımsız
eğitm m üfettişlerince değerlendirilirdi. Bu yöntemin giderek daha
yoğun eleştirilere hedef olması, hükümeti bu konuda yeni bir uy
gulamaya doğru itti.
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Bu gelişmede ilk etap, bu nitelikleri yüksek öğretim düze
yinde saptayacak ve denetleyecek yarı özerk bir konumun oluştu
rulması oldu ve inanıyoruz ki bu uygulama yakın bir gelecekte
m eslekî eğitim de dahil olmak üzere diğer tüm eğitim kollarında da
uygulanmaya başlanacak.
İkinci önemli husus, tüm eğitim türlerine entegre edilecek
enformasyon teknolojisinin hangi düzey, kapsam ve strateji ile uy
gulanacağıdır. Ana hedef bu modern teknolojiyi tüm iş sektörlerine
eşit düzey, verim ve aynı yöntemlerle uygulayarak, değişik sek
törler arasındaki iş gücü beceri düzeyindeki farklılıkların önüne
geçmektir.
Danimarka eğitimcileri olarak bizler, enformasyon teknoloji
sinin, öğretmenlerin eğitimi, ekipman temini, eğitim araç ve teçhi
zatı, yeni programların geliştirilmesi vb. konulara tam entegresi ile
modern bir yapıya kavuşturulmasının ön hedef olduğu görüşünde
birleşiyoruz.
Daima önde olmak gerekiyor.
Üçüncü husus olarak ele alacağım evrenselleştirme unsu
runun, m eslekî eğitimindeki yeri ve önemi giderek ağırlık kazan
maktadır. Servis ve imalât sektöründe çalışan iş gücü mesleklerini
artık dış dünyaya dönük olarak sürdürmek durumundadırlar. Böyle
global bir iyi ortamında da, yabancı diller bilme ve yabancı kültürle
ri tanıtm ak şarttır. Bu konuda Avrupa Birliği ile iş birliğinin başlatıl
ması, gelişmeleri daha da hızlandırılmış olup, Avrupa’ya açık ve
değişimli olarak hâlen uygulanan birçok Avrupa Birliği eğitim prog
ramından olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Öğrencilerimizi, öğrenimlerine bir süre yurt dışında devam
edip geliştirm ek konusunda özendirdiğim iz gibi -ki, hâlen A.B.D .’de
orta öğretime devam eden öğrencilerim iz bulunuyor-, çıraklık öğ
renimi görecek öğrencilerimizi de bunu Avrupa Birliği ülkelerinden
birinde yapmaları konusunda destekliyoruz.
Kanımca, yurt dışında edinilen deneyim ve beceriler gele
cek için önemli bir yatırım oluşturuyor. Becerilerden daha çok kas
tım, yabancı dil bilgisi ile değişik kültür alış verişinin getirdiği es
nek, uyumlu ve özerk iş anlayışı. Kuvvetle inanıyorum ki, ancak
yurt dışında kazanılıyor.
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Dördüncü ve son ana hususu da, serbest is kurma konusu
na ta v ır olarak tanımlıyorum. Danim arka’da uzun senelerdir ser
best iş erbabı gereğince desteklenip teşvik edilmedi. Genel kanı,
kendi işini kuran erbabın, memuriyet yapanlardan daha ağır şart
larda çalıştığı ve daha az kazandığı yolundadır. Bu kanıyı değiş
tirm e çabası içinde hükümetin son kararıyla son birkaç yıldır bu
m üteşebbislere İş kurma safhasında kredi ve teşvik yardımı uygu
laması var. Ayrıca, serbest iş kurma konusu, bağımsız ders olarak
m eslekî eğitim veren okulların öğretim programına alındı.
Bundan sonra bizim için enteresan olan, gençlerimizin bu iş
türüne ilgisini arttırmak. Danimarka gibi, küçük şirketlerin çoğun
lukta ve ancak ufak bir kısmının orta büyüklükte olduğu bir ülkede
bu çok önemli bir konu.
Son 7-8 yıldır uyguladığım ız çeşitli fonlarla eğitim konusun
da hızlı araştırma ve gelişmeyi amaçlıyoruz. Bizce önemli iki hu
sus, hem öğrencilere hem öğretmenlere eleştirici, yenilik arayıcı ve
özerk görüşü aşılamak, bunun eğitimin ana kaynağı olduğu görü
şünü hep göz önünde bulundurmak.
Sizlere, şimdiye kadar hep gençlere dönük meslekî eğitim 
den söz ettim, yetişkinleri de unutm am ak gerekir. Hızla gelişen
modern toplumun dinamik yapısı ve enformasyon teknolojisinin
getirdiği üretkenlik, hem işverenin hem de memur ve işçinin bilgi,
beceri ve yetenek konusunda daha mükemmel, kalite ve verimli
olmasını gerektirm ektedir. Bu nedenle Yasam Boyu Eğitim tek
çözüm dür.
Hepinize teşekkür ederim.

Jens PEHRSON
Eğitim Bakanlığı
Meslekî Eğitim Bölümü
Eğitim Genel Müfettişi
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İNGİLTERE
AMAÇ VE HEDEFLER
> AMAÇ : Öğretmenlerin meslekî gelişimleriyle ilgili bazı
sorunları araştırmak.

HEDEFLER
> Öğretmen eğitimindeki son gelişmeleri ve Birleşik Krallık
içeriğini belirlem ek
> Mevcut gelişimleri destekleyen değerleri tanım lam ak
> Öğretm enlerin sorumluluklarını ve rollerini belirlemek
> Teknik/m eslek dersi öğretmenleri
standartlarını tanım lam ak

için

Birleşik

Krallık

> Bazı anahtar mesajları göz önünde bulundurmak
> Gelecek aksamaların tanım lanm asına başlamak

NEDEN ULUSAL STANDARTLAR ?
Birleşik Krallık'ta m eslekî eğitim öğretmenleri çok çeşitli
m eslekî sektörler ile ilgilenmek, çalışmak durumundadırlar.
1986 dan beri Birleşik Krallıkta, tuğla döşemekten, m uha
sebeye, kuaförlüğe kadar her iş için belirlenmiş "Ulusal M eslekî
özellikler" adı ile standartlar oluşturulmuştur. Bugün yürürlükte "40
takım " standart mevcuttur. Dahası, Birleşik Krallık bu konuda sı
nıflanmış bir toplumdur. Akadem ik ve meslekî sınıflar ve bu gün
hüküm et bu iki sınıf arasındaki engelleri köklü bir şekilde yıkmaya
çalışmaktadır.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ FARKLILIKLAR
Günüm üzde meslekî liselerinde çalışan öğretmenlerin eği
timleri farklı farklıdır. Bu gün çalışan öğretmenlerin kimi öğretmen
eğitimi almış, kimi almamıştır. Oysa, gerek ilköğretim gerekse orta
öğretim okullarım ızdaki bütün öğretm enler ya başarılı bir 3 yıllık ön
lisans eğitim inden sonra bir branşta uzmanlaşmak üzere 1 yıllık bir
eğitim alm alıdırlar ya da öğrenme ve öğretme becerilerini kazanıp,
bir branşta uzmanlaştırıldıktan 4 yıllık lisans eğitimine tâbi tutul
malıdırlar.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Bilgi devrimi gibi, teknolojideki değişiklikler, değişime odak
teşkil etmiştir, iletişim sistemleri geliştiği için eğitim ve öğretim de
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tamam en bu sistemlere adapte edilmelidir. Bu değişikliğin tümü,
m eslekî teknik eğitim sistemi v e belli o í anda m eslekî ve teknik öğ
retm enleri çok etkilemiştir. Yeni teknolojiyi kullanan yeni öğretim
modelleri, internet'i (world wide web) geliştiriyor. Yeni m eslekler ve
yeni yöntem ler, isteyenleri ve gelecek iş gücümüzü oluşturacakları
yeniden eğitm ek ve desteklem ek için yeni bilgiye, yeni becerilere
ve yeni yaklaşım lara ihtiyacımız vardır.

PARANIN DEĞERİ VE ÖĞRENCİLERİN DEVAMLIĞI
Birleşik Krallıkta diğer bir sorun da öğrencilerin (özellikle 16
yaş üstü) katıldıkları programı sonuna kadar götürüp bitirmemeleridir. Bazı programlara kaydolan öğrencilerin yalnızca %20 sinin
başarılı şekilde tamam ladıkları görülmektedir. Bunun nedenleri çok
çeşitlidir. Kimisi iş güvenliği garantisi aradığından, kimi yeterli
yönlendirm e olmadığından, kimi de öğretimin yetersizliğini fark
ederek programları tam am lam am aktadırlar. Bu nedenle her yıl
yaklaşık 300 milyon pound boşuna harcanmış olmaktadır. Bu du
rumda bu parayı korumanın yolu da yeterli ve etkili eğitim ver
mekten geçmektedir.

ZORUNLU BECERİLER
iletişim kurmada, kişiler arası iletişimde ve problem çözme
becerilerinde, teknolojik iletişim bilgilerini kullanmada problemleri
olan kişileri, yararlı vatandaşlar ve toplumda etkin rol alan kişiler
olarak yetiştirm em iz gerektiğinden emin olmalıyız.

KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET
Meslekî teknik ve teknik öğretmenlerin, öğretim becerilerinin
gelişmesi ihtiyacının yanı sıra, çalışan öğretmenlerin okul sistemi
içerisindeki eğitim inde de büyük değişiklikler olmuştur. Yapılan
eğitim araştırmalarının sonuçlarına göre Britanya'yı, diğer Avrupa
ülkeleri ve Am erika ile kıyasladığımızda içinde bulunulan durumun
tatm inkâr olmadığı görülmektedir.
Global pazarla yarışmak, için, Birleşik Krallık daha kaliteli
insan yetiştirm elidir ve bunu gerçekleştirm ek için eğitim sistemimizi
baştan aşağı geliştirm ek zorundayız.

KALİTE
Birleşik Krallık’ta hükümetimiz öğretim ve öğrenim stan
dartlarını yükseltm ek amacıyla 1994 yılında Öğretmen Eğitimi Ajansını kurdu. Daha açık söylersek amaç, öğretimde kaliteyi geliş
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tirmek, öğretmen yetiştirmedeki standartları yükseltm ek ve öğren
cilerin öğrenim kalitesiyle, başarı standartlarını geliştirebilm ek için
öğretimi bir meslek alarak atayabilmekti. Ayrıca, buradan yola çı
kılarak böyle bir oluşumun yüksek, ileri ve meslekî eğitim sektörleri
için de gerekli olduğu görüldü. Bu doğrultuda bu gün ileri eğitim ve
m eslekî eğitim okullarımız için 25 Ocak 1999’da kurulan ve teknik
okullardaki öğretim standartlarını belirleyen Ulusal Eğitim Organi
zasyonu (FENTO) faaliyete geçmiştir.
Bu standartların hedefleri ise üçe e ayrılır:
- Standartlardaki ulusal birlik,
- M eslekî gelişimin devamı,
- Eğitimin ihtiyaçlarının tanımlanm asındaki süreklilik, de
ğerlendirme ve insan kaynakları araştırmalarına katkıda bulunma

BÜTÜN BU STANDARTLARIN TEMEL ÖĞELERİNİ
OLUŞTURAN DEĞERLER
- Kapsamlı uygulama ve bilimsel düşünce
- Üniversitelerle iş birliği
- Merkeziyetçi öğrenim ve öğrenci özerkliği
- Yetkilendirm e, eşitlik ve katılım.

MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ
VE SORUMLULUKLARI
Branşlarındaki bilgi seviyelerinin yanında bütün öğretm enle
rin geniş bir alana hitap eden becerilerinin de iyi olması çok önem 
lidir. Bu özellikler bir öğretmen için, plânlayıp hazırlama, yönete
bilirle, organize edebilme, ölçme ve değerlendirmeye uyum sağla
yıp iletişim kurabilme ortak olup, yer alabilme gibi geniş bir aiana
yayılan becerilere olması gereklidir.
M eslekî ve teknik kolejlerde öğrenimin desteklenmesi ve
öğretim için anahtar konumundaki alanlar şunlardır.
1) Öğrencilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
- Potansiyel öğrenci ihtiyaçları için plân ve tanım
- Potansiyel öğrencileri öncelikli değerlendirme
2) Gruplar ve bireyler için öğretim ve öğrenim program ları
nın plânlanıp hazırlanması,
- Uygun öğretim ve öğrenim tekniklerini tanımlamak
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- Öğrenim programlarına katılımı artırmak
- Öğretim programlarının gerektirdiği çıktıları tanım lam ak
3) Öğretim ve öğrenim metotlarının kullanımı ve geliştiril
mesi,
- Bireysel öğrenimi teşvik edip desteklemek
- Gruplarda öğrenimi kolaylaştırmak
- Deneyim kazandırma yolu ile öğrenimi kolaylaştırma
4) Öğrenim süreçlerinin düzenlenmesi
- Etkili bir öğrenim ortamı oluşturm ak ve plânlamak
- Öğretim aktiviteleri oluşturm ak ve plânlamak
- Öğrenim süreçlerini öğrenciler ile birlikte gözden geçir
mek
- Öğrenimin desteklenm esinde kaynak seçmek ve geliş
tirm ek
- İş hayatı ile etkili ilişkiler kurmak ve yürütm ek
- Organizasyonların kalite kontrol sistemlerine katılmak
5) Öğrencilere destek sağlanması
- Öğrencilerin işe yerleştirilmelerini sağlamak
- Öğretimin etkiîi şekilde vorüebilmesini sağlamak
- Öğrencilerin rehberlik hizmetinden yararlanmasını sağ
lamak
- Öğrencilerin bireysel ihtiyacına yönelik destek sağla
mak
6) Öğrencilerin başarılarının ve öğrenim program sonuçları
nın değerlendirilm esi
- Öğrenimin ve başarının ölçülmesinde uygun değerlen
dirme metotları kullanmak
- Değerlendirme
sağlam ak

sonuçlarına

ait bilgilerin

kullanımını

7) Geleceğe yönelik uygulamaların plânlaması ve bireyin
perform ansının ölçülmesi
- Bireyin kazandığı performansı değerlendirmek
- M eslekî gelişimin devamı için bireyi cesaretlendirm ek
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8)
sağlamak

M eslekî uygulamaların kabul edilmiş şartlarına uyum

ANAHTAR MESAJLAR
Hizmet Öncesi:
- Hizmet öncesi ve hizmet-içi meslekî gelişim, etkin öğrenci
gelişim inde önceliklidir.
- Etkin katılımcılar, standartların geliştirilmesi araştırm ala
rında esas teşkil ederler.
- Değişimin devamlılığı, yüksek kalitede sürekli m eslekî ge
lişim ile sağlanabilir.
- Tüm katılımcıların aktif katılım sağladığı öğrenim kurumlarının kazananlar arasında olması kaçınılmazdır.
- İş birliğine yönelik ve yapısal değişimleri cesaretlendiren
dışa dönük anlamda bir kültürü teşvik ederken, bireysel özerkliği
en iyi şekilde koruyacak, ^¡atik olaıak etkin bir modeli geliştirmede,
bireysel ve grup etkileşiminde bir aktivite olarak, meslekî gelişim
görüşüne ihtiyaç vardır.

GELECEK AŞAMALAR
Aşağıdaki gibi özetlenebilecek basamaklardır:
>

Kültür uyumu

>

Vizyon oluşumu

>

Değerlerin tanımı

>

Değişikliklerin plânlanması

>

Katılımcıların uyumu

>

Avantajların belirlenmesi

>

Güçlüklerin önceden tahmini

>

Network tanımı

>

Birbirine güven

Andy CORNWELL
Zorunlu Eğitim Alanı Uzmanı
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İSRAİL
ÖZET
LİSELERDE TEKNİK ÖĞRETİM İÇERİSİNDE
DÜŞÜK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ
İsrail'de lise eğitimi, "genel eğitim" ve "teknik eğitim" olarak
ikiye ayrılır. Teknik eğitim öğrencilerinin yarısı üniversite sınavı
almaktadır. Üniversite dışı teknik öğretim, hem negatif izlenim hem
de başarısız öğrenciler nedeniyle zorluk içerisindedir. Düşük başa
rılı lise öğrencilerinin üniversite seviyesine kadar olan gelişimine
katkıda bulunm ak amacıyla 3 yıllık bir uygulama yapıldı. Sınıf
aktiviteleri; proje temelli çalışmalar, komputerize modern m akinele
rin kullanımı, tasarım da bilgisayar kullanımı, çizim ve öğrencinin
yaptığı çalışmanın sürekli değerlendirilm esi yönünde sağlanan
dereceli bir gelişme gibi faaliyetlerden oluştu. Pilot sınıf (10. sınıf)
13 öğrenciden oluşuyordu. 2. yılda programa iki okul daha katıldı
ve 3. yılda bu çalışma 10. sınıfta başlayan, 11. ve 12. sınıflara
uzanan 86 öğrencili 6 okula daha kaydırıldı. Mülâkatlar, gerek okul
içi gerek devlet sınavlarında ulaşılan sonuçlar, verileri oluşturdu.
Sonuçlar; sınıf atmosferinde ve öğrencinin kendi izleniminde deği
şiklikler gösteriyordu ve motivasyon artmıştı. Programda yer alan
öğrenci artışına paralel olarak, bu okullarda teknik çalışmalarda,
başarılı öğrenci sayısı artmış ve üniversite dışı öğrenci sayısı
düşmüştür. Bu çalışm alar sınıfı bir grup hâline getirmiş ve İbranice
ve İngilizce öğrenimi gibi genel konularda öğrencilerin m otivasyo
nunu arttırmıştır.

GİRİŞ
Yaşamın tüm sahalarında teknolojinin artan etkisinin görül
mesiyle, öğrencileri çevrelerindeki teknolojiye daha yatkın kılmak
ve ondan yararlanm alarını öğretmek yönünde bir ihtiyaç doğdu.
Geçmişte meslek okulları; el işçiliğine işçi hazırlayan okullar olarak
görülür ve düşük kapasiteli öğrencileri hedef alırdı. Bugünün tek
nolojisine eşlik eden prestij ve zorluklar en üst derecede başarılı
öğrencileri bu alana çekmektedir. (İsrail’de)
Örneğin, pek çok lise, yüksek başarılı öğrencilerin ilgilerini
çeken elektronik öğretimi vermemektedir.
Bu araştırma, ilkokul sonunda düşük başarılı öğrencilere
teknik eğitim vasıtasıyla lisede daha yüksek seviyede öğrenme
yollarını açma olanaklarını araştırmaktadır. Makalenin başında
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İsrail'de bu yolda yapılan bir uygulamadan bahsedilmiştir. 2. bö
lümde projenin üç yıl sonraki sonuçları sunulmaktadır.

İSRAİL'DE TEKNİK ÖĞRETİMDE BAŞARISI DÜŞÜK
ÖĞRENCİLER
Pek çok eğitim sisteminde, teknik okul öğrencilerini azaltma
eğilimi vardır. (Benavot, 1983) İsrail'de ise tam tersine, bu tip öğ
rencilerin sayısı 1950'lerde %20'den, 1980 ve 1990' larda %50'ye
çıkmıştır. (Kahane&Starr, 1976) İsrail'de lise eğitimi şekil 1’de gö
rüldüğü gibi genel ve teknik olarak ayrılmıştır.

Genel Eğitim

□

Teknik Eğitim

ŞEKİL -1
"Teknik Eğitim" terimi İsrail'de, hem teknik öğrenimi (elekt
ronik, mekanik gibi) hem de genel meslekî öğrenimi (yönetim, m o
da ve tasarım sanatları gibi) tanımlamada kullanılır. "Genel Eğitim"
genel bilimlerin (insan bilimleri, sosyal bilimler ya da doğa bilimleri)
öğrenimini tanımlar. Temel öğrenim (İbranice, Matematik ve İngi
lizce) herkes için zorunludur. Üniversite giriş sınavlarına katılan
öğrenci oranı "genel öğretim" den %97, "teknik öğretim"den
% 50’dir. (Sprinzak etal, 1992)
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TEKNİK ÖĞRETİMDE ÜNİVERSİTE DIŞI ÖĞRENCİLER
1950'lerde İsrail, pek çoğu kendini sosyo-ekonom ik m erdi
venin alt basam aklarında bulan bir göçmen akınına uğradı. So
nuçta anlaşıldı ki, bu grup çocukların ilkokul başarıları, daha iyi
donanımlı çocuklarınkinden düşüktü, (Örter, 1967; Mincowitch
etal, 1977)
Teknik öğrenimin lisede genişletilmesi, bu çocukları 12. sı
nıfa kadar eğitim sisteminin içinde tutabilmek amacıyla tasarlandı.
(Peleg&Adler, 1977). 1970'teki %56'ya karşın, 1990'larda İbrani
eğitim içerisinde yüksek öğrenim dışı 17 yaşındaki öğrenci oranı
%17 idi. (Sprinzak etal, 1992)

Diğer

M ekanik

Ş E K İL-2
Şekil 2 ’de gösterildiği üzere, İsrail lise eğitiminin 2 ana tek
nik eğitim dalı, elektrik-elektronik (%22,8) ve mekaniktir. (% 21,2).
Diğer branşlar; inşaat ve mimarî, bilgi teknolojisi ve ağaç işçiliğidir.
Elektrik-elektronik branşı daha yüksek başarılı öğrencilerin ilgisini
çekmektedir. Makine bölümü ise düşük başarılı öğrencilerin büyük
bir oranı tarafından seçilmekte olup, öğretim programı, ekipman ve
öğretmen kalitesi bakımından da düşük seviyededir.
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Ö Ğ R E TİM

İsrail'de yaşam standardı ve eğitim sistemleri içindeki büyük
değişikliklere rağmen, hâlâ 1950 ve 1960'ların ihtiyaçlarına karşılık
veren bir eğitim sistemi 1990'larda da varlığını sürdürmektedir.
Öğrencilerin değişik öğrenim alanları içindeki hareketliliğin açık ve yarışmacı olduğu "içerik hareketliliği" eğitim sistemi ve öğ
rencilerin hareketliliğinin kurum tarafından etkilendiği "yönlendirilmiş
hareketlilik" eğitim sistemleri adları altında Turner (1960) tarafından
yapılan ayırım, İsrail'de kolayca görülebilmektedir. İsrail'de lise öğ
rencilerinin yerleştirilmesi temelde ilk ve orta okul başarısına dayana
rak yapılmaktadır. (Yogev, 1981), Akademik yönde yerleştirilen bir
öğrenciye üniversite standardına uygun bir başlangıç uygulanmakta;
bu da yüksek öğrenimin ve prestijli bir mesleğin ön koşulunu oluştur
maktadır.
Teknik eğitimde ise, tersine, pek çok öğrenci üniversiteye giri
şe endeksli olmayan bir sisteme alınmaktadır. Üniversite dışı bir
programa yerleştirilen bir öğrenci de geride kalmaktadır.
Bu öğrencilerin ancak en iyileri öğrenimlerini teknik bir diploma
alacak seviyeye kadar sürdürebilmektedirler. Bu çocuklardan edinilen
düşük izlenime ek olarak onlara daha az ders saati ve emsallerinin
sahip olduğundan daha düşük kaliteli öğretmenler verilmektedir. Bu
problem özellikle, teknik eğitimde mekanik branşa yerleştirilmiş öğ
renciler arasında önemli bir sorundur. Bu alanda yönlendirilenler okulun en düşük seviyede öğrenen öğrencileridir. Hem disiplin hem de
motivasyon eksikliği sorunları vardır. Genelde bu öğrenciler teknik
eğitim şemsiyesinin altına, başka çözüm olmadığından alınmışlardır.
Öğrencileri değişik alanlara yerleştirmenin nedeni akademik
başarılarının altında yatsa da, onların sosyo-ekonomik tabanlarıyla
öğrenim sahaları arasında bir bağ vardır; ana babası Asya veya Afri
ka kökenli öğrenciler büyük çoğunlukla teknik-üniversite dışı alanlar
da öğrenim görmektedirler.
M O D ER N T E K N O L O JİK A TÖ LY E LE R D E M O TİVA SYO N VE
A N LA M LI Ö Ğ R EN M E

Başarı düzeyi düşük öğrencilerin gelişme sağlaması için ge
rekli şart, öğretim metodunda yapılacak bir değişikliktir, bu değişiklik
bilginin transferinden, edinilmiş bilginin anlamlı bir şekilde kullanılma
sına doğru olan bir değişikliktir. Motivasyonu sağlamak, özellikle art
arda başarısızlık ve hayal kırıklıkları yaşamış olan öğrenciler için kri
tik bir husustur. Bu öğrenciler ilgi alanları içinde olan ya da kişisel
ihtiyaçlarına uygun düşen çalışma konularını seçerler. Okul, öğrenci
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lere neyle ilgileniyorlarsa ona yönelmeleri konusunda, ulaşmaları ve
geliştirmeleri konusunda ve aynca yeteneklerini geliştirmek için ken
dilerine güvenmeleri konusunda şans tanımalıdır.
Günümüz teknolojik atölyeleri bu ihtiyaçlara cevap verebilecek
öğrenme ortamını sağlayacak potansiyele sahiptir. Bilgisayarlar, öğ
renciler ve karmaşık âletler arasında gerçek bir iletişim kurmaktadır.
Bir öğrenci, bilgisayarı pek çok alanda kullanabilir.

BİLİŞSEL YAPI
Teknolojik çalışmalara bağlı bilişsel gereksinimler ile, başarı
düzeyi düşük, hatta ortalama öğrencilerin değerli bilgiyi edinme yete
nekleri arasındaki uçurum, gitgide büyümektedir.
Problem, müfredat ve öğrencilerin bilişsel yeteneklerini biri bi
riyle eşlemekte yatmaktadır ve problem, teknolojide değil ama bilim
sel alanda pek çok defalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda
da pek çok sonuçlara ulaşılmıştır.
Teknoloji çalışmaları, öğrencilerin farklı bilinç düzeylerinde pek
çok işi başarabilmek için uğraşmalarını sağlamaktadır. Pratik
aktiviteler ile bunların somut ve "formal" sonuçları arasında serbest
ve sürekli bir değişim mümkündür. Teknolojik projeler etrafında odaklaşmak, öğrencileri problemleri sistematik bir şekilde sunma, farklı
çözümlerin sunulması ve test edilmesi, teori ve pratik arasındaki ay
rım ve hataların farkına varılması konularında zorlamaktadır. Bu dü
şünce aşamalarının varlığı, öğrenim sürecinin bir sonucudur ve öğ
renciyi bir üst çalışma akımına entegre etmenin bir ön şartı değildir.

ARAŞTIRMA AMAÇLARI VE METOT
İsrail’in kuzeyindeki altı okulda, başarı düzeyi düşük öğrencile
rin geliştirilmesi deneyi, 1991 yılından beri uygulamadadır. Bu, bilim
ve teknolojik eğitimi geliştirme amaçlı, genel bir projenin bir parçası
dır. Programın amacı teorik ve pratik çalışmalarda, öğrencilerin geliş
tirilmesidir. Üzerinde durulan nokta ise, teknolojik eğitimde başarı
düzeyi düşük öğrencilerin, bitirme sınavları döneminde başarı ka
zanmaları amacıyla birlikte, geliştirilmeleridir.
İsrail'de teknolojik eğitimde bitirme sınavı olmayan sınıflarda,
öğrenciler, meslekî diploma almaktadırlar; ancak bu öğrencilerin lise
ye devam etmek için çok az şansları vardır. Öğrencilere sunulan amaç, bitirme derecesi için çalışma imkânıdır. Özel bitirme sınavların
da elde edilen başarı, liseden sonra teknik üniversiteye girme ve tek
nisyen diploması alma imkânı sağlayabilir. Ayrıca, tam bir bitirme
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sertifikası için gerekli sınavların daha sonra tamamlanması da müm
kündür.
Deneysel program için gerekli unsurlar: Teknoloji çalışmaları
nın komputerize bir lâboratuvarda olması; öğrencilerin projeler üze
rindeki aktivitelerine odaklanma; teori ve pratiği aynı öğrenme orta
mında birleştirme; bilgisayarların normal günlük âletler gibi her işte
kullanılması; bilgisayarlı CNC makinelerin çalıştırılması; giyim tarzı
nın değişmesi.
İlk yıl, pilot grup olarak, 10, sınıflardan birinde deney başladı,
bu çalışma 12. sınıfların da deneye dahil edilmesiyle devam etti.
Program okullardan gelen isteğe bağlı olarak, bu bölgedeki altı okula
daha yayıldı. Bunun sonucunda aşağıdaki sorular cevaplanmalıydı:
1. Program, sınıfın genel havasını, öğrencilerin kendi ‘imaj'
larını ve çalışma motivasyonlarını değiştirdi mi?
2. Teknolojik disiplinlerdeki sınıfların akademik kazançları
neydi ve teknolojik çalışmaları da etkiledi mi?
3. Öğrencilerin bir üst çalışma akımına hazırlanması ne ölçüde
başarılı olmuştur?
4. Deney, teknolojik çalışmalarda, bitirme sınavı olan ve olma
yan sınıflarda öğrencilerin yerleşimini etkiledi mi?
Programın değerlendirilmesi, 13 öğrenciden oluşan bir pilot
grup için 'durum çalışması' olarak yapılmıştır. Öğrenci ve öğret
menlerle yapılan görüşmeler sonucunda nitelik ve nicelik bilgileri
toplanmış ve sınıf içi gözlemler yapılmıştır.

BULGULAR
Sınıf ortamı, kendilik imajı ve öğrencilerin motivasyonu.
İlk yıl, 3 görüşme sürdürülmüştür. Projenin ve amaçların öğ
rencilere sunulmasından hemen sonra, yılın ortasında ve yıl sonunda
yapılan görüşme. Görüşmeler 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle yapılmış
tır.

ÖN GÖRÜŞME
İlk görüşmede projenin amaçları öğrencilere sunulmuştur; öğ
rencilere etkili olabilecek değişimlerden söz edilmiştir. (Örneğin atölye
çalışmalardan lâboratuvar çalışmalarına dönüşen değişiklik) ve ar
dından grupla bir tartışma düzenlenmiş ve öğrencilerin davranışların
daki değişiklikler tespit edilmiştir. Öğrenciler eğlenceden inanmazlığa
kadar uzanan, geniş yelpazede bir davranışlar biçimi ortaya koy
muşlardır. Daha sonra öğrencilerle teker teker görüşülmüştür. Onlara
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görüşleri ve mekanik alanındaki teknolojik akımlarla ilgili olarak neler
bildikleri sorulmuştur. Cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla öğrenciler
den pek çoğu teknoloji alanında onları neyin beklediği konusunda az
çok bilgi sahibidirler. 2/3'ü teknolojinin diğer alanlarında çalışmak is
tediklerine, ancak okulun buna imkân sağlayamadığına dikkat çek
mişlerdir. 1/3'ü ise kendi başlarına mekanik alanda çalışmak üzere
araştırma yaptıklarını söylediler. Öğrenciler, eğer mekanik alanda
çalışırlarsa kafalarını çok fazla kullanmayacaklarını ve bunun 'pis' bir
iş olduğunu düşünmektedirler. Gelecekleri ile ilgili sorular soruldu
ğunda, öğrenciler, kaçamak cevaplar vermektedirler. Öğrencilere su
nulan proje, onlar tarafından kavrandıkça öğrenciler, okulun onlara
daha iyi olanaklar sağlamak amacıyla çalıştığı konusunda heyecan
duymaya başlamışlardır.
İLK YILIN O R T A S IN D A Y A P ILA N G Ö R Ü ŞM E

İkinci görüşme, onlara sunulan ilk projenin tamamlanmasına
yakın yapılmıştır. Öğrencilere mekanik çalışmalardan memnun olup
olmadıkları, en yakın arkadaşlarının bu konuda neler hissettikleri,
senenin başından bu yana öğrencilerde meydana gelen değişiklikler,
çalışmalara katılımlarındaki istek düzeyleri ve gelecekle ilgili düşün
celeri sorulmuştur. Bu konuda mekanik branştaki öğrenciler kendile
riyle gurur duyduklarını ve artık gerçek bir öğrenci gibi hissettiklerini
belirtmişlerdir. Sınıf çalışmalarıyla ilgili olarak ise öğrenciler arasında
artık daha fazla yardımlaşma olduğu ve kavgaların azaldığını söyle
mişlerdir. Ayrıca çalışmaların eskisinden daha 'temiz' olduğunu ve
şimdi 'kafalarını' daha çok kullandıklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin davranışlarında gözle görülür bir değişiklik mey
dana gelmiştir ve ilk görüşmede ortaya çıkan olumsuzluk yerine daha
olumlu bir havaya bırakmıştır, daha pratik ve amaca yönelik bir yak
laşım, eskisinin yerini almıştır.
YIL S O N U N D A YA PILA N G Ö R Ü ŞM E

Üçüncü görüşme ilk akademik (10. sınıf) yılın sonunda yapıl
mıştır. Görüşme, öğrenciler deney sınıfında ve yaz programı için çalı
şırlarken yapılmıştır. Görüşmede öğrencilerden şu anki durumlarını
ve görüşlerini proje başlamadan öncesiyle karşılaştırmaları istenmiş
tir. Öğrenciler genel olarak, bir yıl sonunda motivasyon ve isteklilik
düzeylerinde farkedilir bir yükselme olduğuna dikkat çekmişlerdir,
okula gelmeye ve ders çalışmaya olan isteklerinde bir artış meydana
geldiğini belirtmişlerdir.
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Yıl ortasında yapılan, bundan önceki görüşmede öğrenciler
genel olarak okula ve teknoloji çalışmalarına yönelik davranışlarında
ki değişiklikten söz etmişlerdi. Yıl sonundaki görüşmede, şimdiye ka
dar yaptıkları çalışmalardan sonuç aldıktan sonra, birer öğrenci ola
rak duygu ve davranışlarındaki, ödev ve okula gelme konularındaki
motivasyon yükselmesi gibi, değişikliklerden söz etmişlerdir.

İKİNCİ YIL YAPILAN GÖRÜŞME (11. SINIF)
Bu görüşmelerin 10. sınıf sonundaki bitirme testlerinin sonuç
ları alındıktan sonra yapıldığı bilinmektedir. (Bütün öğrenciler sınavı
iyi derecelerle geçmişlerdir.) Öğrencilerin kendilerine olan güvenleri
nin geliştiği dikkat çekiciydi ve öğrencilerin pek çoğu devam etmeye
istekli olduklarını ve diğer konularla da ilgilenmek istediklerini ifade
etmişlerdir.

AKADEMİK BULGULAR (KAZANÇLAR)
Sınıftan elde edilen akademik (kazançların) bulguların sürekli
olarak değerlendirilmesi i n . s!.n,ftan
sınıfa kadar yapılmıştır. Test
sonuçlarının madde analizi yapılarak, öğretmenle birlikte bir danış
man sınıfın zorlandığı konuları belirlemiştir ve iyi anlaşılmayan konu
lara yönelik bir tekrar programı hazırlanmıştır. Öğrencilerin okuldaki
çalışma saatleri %10-20 artırılmıştır; öğrencilerin öğleden sonraki ve
tatildeki çalışma süreleri de artırılmıştır.
Sonuçta sınıf, çalışmalarında ne kadar ilerlerse, uçurumun da
o kadar daraldığı tespit edilmiştir. Bitirme sınavlarının 3 akademik yıla
yayılmasının öğrenciler için bir katalizör vazifesi yaptığı ve çalışmala
rın da onlara geri bildirim verdiği anlaşılmıştır. Okulda yapılan sınav
sonuçlarına göre ortalama notların ulusal ortalamadan çok farklı ol
madığı görülmüştür. Bu ise bir kazançtır, çünkü deney gruplarındaki
öğrencilerin bazılarının geçmişte sınavlara uygun olmadığı belirlen
miştir.
Sonuçlar, teknoloji derslerindeki sınavları geçen öğrenci sayı
sının, genel derslerdeki sınavları geçen öğrenci sayısından büyük
olduğunu göstermektedir. Bu ise teknoloji çalışmalarının, öğrencilerin
bitirme sertifikasını elde etmek için gösterdikleri eforu etkilediğini
göstermektedir. Bu durum, 13 öğrencinin bitirme sertifikası için ek
kredi almalarında kendilerine yardımcı olan, bireysel teknoloji projesi
hazırlamalarıyla da göz önüne konmaktadır.
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ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİDE"BİTİRME SINAVLI HVE
"BİTİRME SINAVSIZ" SINIFLARA YERLEŞTİRMENİN
SONUÇLARI
Araştırmanın sorularından birisi, deneyin bu yerleştirme ko
şullarını ve aynı okul içinde ve diğer okullarda başarı düzeyi düşük
teknoloji eğitimine geçmiş öğrencilerin ilerlemeye hazır oluşlarını na
sıl etkilediğidir. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi aynı okulda ve pilot
sınıfın çalışmalarının yapıldığı atölyede yer almaktadır. Pilot sınıf öğ
rencileri ile diğer okullardan gelen öğretmenlerin karşılaşmaları plân
lanmış olmamasına rağmen, öğretmenler öğrencilerle tanışmakta ve
sınıfın atmosferine ve yapılan çalışmalara da şahit olmaktadırlar.
Böylece sınıftaki ortamı kendi okullarına taşımaktadırlar ve yeni de
ney sınıfları ortaya çıkmaktadır.
Amaç öğrencilere, bitirme sınavsız sınıftan mekanik merkezli
teknoloji çalışmalarına geçişte, bitirme sınavlı sınıfın yaşadığı süreci
yaşatmak için yardımcı olmaktadır.
Başarı düzeyi düşük öğrencilerin ilerlemesi programında sınıf
sayısının çoğalması, okullarda öğrencileri yerleştirme koşullarının
değişmesine yeterli delil değildir.
Deneyin amaçlarına ulaşmadaki başarısı, teknolojideki bitirme
sınavı için çalışan toplam öğrenci sayısının (okul nüfusuyla karşılaştı
rıldığında) artışıyla açıklanmalıdır.

TARTIŞMA
Araştırmanın ana konusu teknolojik çalışmaların, öğrencilerin
eğitim hayatında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymaktır. Geleneksel
olarak lisedeki başarı düzeyi düşük öğrencilerle ilgili teknik çalışmalar
araştırmanın çatısını oluşturmaktadır. Pozitif ve beşeri bilimlerle ilgili
akademik çalışmaların çatısı genellikle lisedeki başarı düzeyi en yük
sek
öğrenciler
üzerine
inşâ
edilmiştir.
Bu
araştırmada öğrenciler için yeni bir çalışma ortamı yaratmak için mo
dern teknoloji donanımlı potansiyel kullanılmıştır. Modern makine ve
kompütürlerle donatılmış teknoloji atölyeleri öğrenciler için okullarda
birer aktivite merkezi, içinde mutlu oldukları birer ortam oldular. Ça
lışma teorik çalışmalarla pratik deneyimlerin bir bütün oluşturduğu bir
entegrasyon içinde her öğrencinin hem birey hem de takımın bir par
çası olarak rol almasını sağladı.
Öğrencilerle yapılan bir dizi görüşme sonunda elde edilen bul
gulara göre öğrencilerin okulda yapılan teknolojik çalışmalara nasıl
katıldığına dair sorular cevaplanmıştır. İlk aşamalarda tamircilerin
kaba işçi olduğu şeklindeki eski imaj ortaya çıkmıştır. Fakat daha
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sonra teknolojik çalışmaların, öğrencilerin okuldaki çalışmalarını
güdüleyen bir güç olduğu ortaya çıkmıştır.
Öğrencilerin bitirme testlerindeki başarı motivasyonları za
manla teknoloji çalışmalarıyla sınırlı kalmadı ve diğer ana derslere de
yayıldı. Aslında resmen çalışma saatlerinin dörtte birini oluşturan tek
nolojik çalışmalar zaman içerisinde öğrencilerin okul içi çalışmalarının
odağı oldu ve öğrenciler bu alanı kendi geleceklerinde rol oynayacak
bir alan olarak görmeye başladılar.
Araştırmanın başka sınıflara da yayılması, öğretmenleri ve okul yöneticilerini de kapsayacak şekilde teknolojik eğitim programın
daki başarı düzeyi düşük öğrencilere yardım edilmesini amaçlıyordu
ve bu araştırmadan elde edilecek cevaplar gerçekten ihtiyaç duyulan
cevaplardı. Okullara sağlanan âletler, proje broşürleri ve bilgisayar
programları gibi, okullar için özel olarak geliştirilmiş öğretim mater
yalleridir. Pilot sınıflardan elde edilen bilgiler haftalık görüşmeler yo
luyla diğer okullardaki öğretmenlere de aktarılmıştır. Bir bölgeden
gelen öğretmen grubunun hizmet içi eğitimi teknoloji çalışmalarındaki
bitirme sınavına yöneltildi ve bunun etkisinin çok önemli olduğu gö
rüldü.
Başarı düzeyi düşük öğrencilere yardım etmek ve onları cesa
retlendirerek kalıcı etkiler yaratabilmek amacıyla ismi geçen
okullarda rehberlik programları ile ortak bir çalışma yapılmıştır. (Reh
berlik programında çalışan kişiler, eğitim danışmanları ve beşeri bilim
öğretmenleridir.) Aslında deney, teknoloji öğretmenlerini destekliyor
ve öğretmenlerle öğrenciler arasında teknoloji konuları çerçevesinde
bir bağ kuruyor gibi görünse de okul içindeki diğer unsurlar üzerinde
de etkili olmuştur.

Dr.Yitzhak CITRIN
Teknoloji Enstitüsü
Fen ve Teknoloji Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi
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İSRAİL
TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ(,)
Bu bir teknoloji eğitimi mi yoksa uygulamalı fen bilimleri programı
mı? Bu öğretim programı teknik veya meslekî mi, yoksa teknoloji eğitimi
olarak tanımlanan bir öğretim programı mı? Programda yer alan dersler
Sanat, Ekonomi, Fen Bilimleri ya da Sosyal Bilimlerle ilgili olarak mı dü
zenlendi? Bütün bu konular arasındaki kesin ayrıma gerek var mıdır?
Aslında bütün bu sorulara beklenen cevap, bütünleşmiş ve bölünmemiş
bir çevrede yaşadığımızdan, olumsuzdur. Bununla beraber, aynen öğ
retmen eğitimi ve öğrenim sürecinde olduğu gibi, bir programın araştırıl
ma ve geliştirilme sürecinde de uygulanabilirlik ve geniş bir kapsam oluşturabilmesi amacıyla konular arasında da bir ayırım yapılması gerekir.
Bu hazırlığın amaç, +ekno'oj! eğitiminin, kapsamını, uygulanabilir
metotlarını ve öğrencilerin öğretim sürecine katılımlarını içeren, temel
özelliklerini tanımlamaktır.

1. GİRİŞ
Yüzyıllardır çevreyi ve toplumu teknolojiye iten, insanoğlunun ya
rattığı bir dünyada yaşıyoruz. Aslında teknolojinin nimetlerinden yararla
nıyor olmak çok da memnun olunacak bir durum değildir. Diğer taraftan
hem teknolojiyi doğanın bir parçası olarak kabul etmek ve hem de ondan
korkmak gibi bir eğilim vardır. Çözümlerden birisi herkesi, kız ve erkek
öğrencileri, geleceğin avukatlarını, doktorlarını, mühendislerini, gazete
cilerini, sanatçılarını ve ev hanımlarını teknolojiyi kullanmaya cesaret
lendirmektir.
Teknoloji yalnızca okullarda öğretilen bir ders değildir. Teknoloji,
daha ziyade öğrencilerin, problem çözebilmelerini, ekip çalışması yapa
bilmelerini, karar verme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan bir hayat
tarzıdır. Güney Afrika gerçeğinin değişen manzarasında teknoloji eğitimi,
çıkış noktaları, sosyo-kültürel çevreleri, seviyeleri ve karakteristik özel
likleri farklı öğrencileri bir araya getirmektedir.
Problemlerden ya da ihtiyaçlardan birisi, bir ders, bir program ya
da bir kursun ne zaman ve nasıl Teknoloji Eğitimi olarak tanımlandığıdır.
Bir
teknoloji
programının
temel
ve
tartışılmaz
özellikleri nelerdir?

2. DENGELENMİŞ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Dünya çapındaki deneyimler, verimli insan kaynakları, bir ülkenin
ekonomik gelişimini ve vatandaşlarının refah düzeyini belirleyen ana
( 1Güney A frika’da Teknoloji Eğitiminin Geliştirilmesi Üzerine Uluslar Arası
Konferansa Sunulan araştırma Bulguları.
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faktörlerden biridir. "Verimli insan kaynakları", "vasıfsız ucuz işçi" de
mek değildir; fakat kişilerin, toplumun ve sosyal ihtiyaçların farkında ol
duğu bilgi seviyesine ulaşması demektir (1). Sağlam ve dengeli bir Tek
noloji Eğitimi programı, Güney Afrika’da insan kaynaklarının gelişimine
katkıda bulunmalıdır.
Teknoloji Eğitimi Programı aşağıda belirtilen üç prensipte
ifade edilir:
> Kapsam boyutu, leknoioji alanı için gerekli bilgi, beceri ve dav
ranışları entegre eder.
> Metot boyutu, programın kaliteli şekilde uygulanması için ge
rekli öğreti ve metotları kapsar. Teknolojik süreç, sistem yaklaşımı ve
birleştirilmiş yaklaşımlar gibi metotlar, bu alana özeldir ve bireyin söyle
nenleri yapmasından çok , öğrenimin tam içinde yer almasını sağlamalı
dır.
> İçerik boyutu, Teknoloji Eğitimi programının öğretim sürecini
kolaylaştırmaya yönlendirilmiş kısa süreli aktiviteler, modüller ve projeler,
okul hayatının içinde yer almalıdır.
Şekil 1, bu üç faktörün bileşenlerini gösteren üç boyutlu bir diyag
ramdır.

2.1 KAPSAM BOYUTU
Bu boyut, temel olarak öğretim programının dersleri ile ilgilidir.
Bilgi, beceri ve davranışlar, Teknoloji Eğitimi derslerinin temel konuları
olmalıdır.
Sözü edilen bilgi, teknolojik kavramları ve ilkelerini içermelidir.
Herhangi bir teknoloji sistemi veya sürecinin verileri, neden yapıl
dığı, nasıl çalıştırıldığı ve nasıl verimli kullanılabilir olduğudur. Mekaniz
maların, yapıların kontrollerin ve sistemlerin bilgisi her teknoloji alanı için
gereklidir. Güney Afrika’daki Yeniden Yapılanma ve Gelişim Programın
daki en önemli alanlar Ev, Gıda, Tekstil, Ulaşım, Sağlık ve İletişim Tek
nolojisi olmalıdır (2).
Teknoloji Eğitimi programını bitirenler, problem çözen, karar ve
ren, girişimci, üretken, iletişim kurabilen, yaratıcı, yenilikçi düşünebilen
kişiler olmalıdır ve bu kişiler, Teknoloji Eğitiminde kazandıkları becerile
rin, hayatın diğer alanlarındaki önemini göz ardı etmemelidirler. Bu bece
riler, aynı zamanda zaman yönetimi, para yönetimi, insan yönetimi ve
kaynak yönetimi alanlarını kapsamalıdır.
Eğitimde genel olarak en fazla bilgi ve beceri kazanımı üzerinde
durulmakta, davranış ve değerlere yeterli önem verilmemektedir. Bu
muhtemelen davranışların ölçülüp, değerlendirilebilir olmayıp, daha zi
yade soyut ve duyguya yönelik kavramlar olmasından kaynaklanmakta
dır. (3) Teknoloji Eğitimi sadece bir bilim dalı, öğrenciye hayat becerileri-
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ni de kavratan bir hayat tarzıdır. Bu eğitim, kişinin gerek fiziksel (ellerini
kullanma vs.) gerekse düşümsel faaliyetlerini yönlendirir. Güney Afrika'da
eğitimciler, öğrencileri davranış ve değerleri geliştirmeye yönlendirme
konusuna daha fazla önem vermelidir.

2.2 METOT BOYUTU
Metot, teknoloji eğitimi programının üretimden çok, yönteminin önemi üzerinde durur. Bu metotların ana yapısı temel olarak üç basa
makta toplanan teknoloji yöntemidir. (4)
Tasarım, seçilmiş bir fikrin geliştirilmesi ile en uygun çözümlerin
değerlendirilmesi ve öncelik verilen fikirlerin araştırılması, fırsatların,
sorunların ve ihtiyaçların açık bir biçimde bir araya getirilmesidir.
Plânlama ve Gerçekleştirme: İlke olarak plânlamayı gerektiren
âletlerle çalışma alanı, etkili ve yeterli metotlara el ve araç-gereç kulla
nımına, malzeme üretimine, kalite kontrolüne, güvenlik dikkate alınarak
üretime, sonuçlandırmaya dayanır.
Değerlendirme, kullanım ve pazarlama: Bu aşamada öğrenci,
ortaya çıkan ürünü deneyip ölçerek, başlangıçta tasarlanan ihtiyaç ve
özelliklere uyup uymadığını değerlendirir. Bir kullanıcı ve tüketici olarak
teknolojiyi, mevcut sistem ve yöntemleri kurar ve geliştirir; ürünleri bel
gelendirir, sunar, reklâmını yapar ve pazarlar.
Sistem yaklaşımı, teknoloji alanının (veri, işlev, çıktı ve sistemler
arasındaki uyum ve geçişler) bilinen özellikleridir, bu aynı zamanda öğ
rencilerin bilişsel gelişimiyle birlikte yürür. Öğrenciler, sistemden onun
bilişenlerine, genelden özele, bilinenden bilinmeyene doğru çalışmalı ve
yeni bilgiler edinmelidirler.
Bütünleşmiş yaklaşım, teknoloji eğitiminin diğer pek çok
alanla; Fen Bilimleri, Matematik, Ekonomi, Sanat, Çevre Bilimleri, Sosyal
Bilimler vs. olan ilişkilerinin özelliklerini ifade eder. Bütünleşmiş yakla
şım, ekip veya kişisel olarak yapılan çalışmaların, teknolojik plân veya
projelerin başarı veya başarısızlığında kişisel ya da paylaşılmış sorum
luluğun önemini ortaya çıkarmalıdır.

2.3 İÇERİK BOYUTU
İçerik boyutu, öğrencilerin yaşamları ile ilgili herhangi bir teknoloji
eğitimi programının gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Tasar
lanmış veya gerçekleştirilmiş bütün teknolojik projelerde; çevresel, sos
yal, kültürel faktörler ve ekonomik yapı göz önünde bulundurulmalıdır.
Kısa dönemli aktivitelerden, küçük projelerden veya modüllerden büyük
projelere geçişler, okul ve ev gibi en yakın sosyal çevreden olmalıdır.
Kimse unutmamalıdır ki, Güney Afrika'da nüfusun büyük bir ço
ğunluğu hâlâ kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu nedenle, bu gibi toplumlarda teknoloji eğitimi programlarını, kırsal kesimin gelişimiyle ilgilen
dirme çok önemli kritik bir noktadır. Yerli ve kırsal teknolojiler, programın
432

metot ve kapsam boyutlarının uygulanmasında birbiri ıio yaY ¡n ilişkisi
olan gıda ve sağlık teknolojisi alanları ile bütünleştirilmelidir. Teknoloji
eğitimi, insanların ihtiyaç ve isteklerine hizmet etmelidir ve öğrencilerin
yakın ilişkide oldukları anlamlı bir eğitim olmalıdır.

3. SONUÇ
Sonuç olarak, Teknoloji Eğitimi Programının, gelişimi çok yönlü
bir proje olduğu söylenebilir. (5).
Program, ders donanımı veya modüller geliştirilirken, kapsam alan içinde bulundurulan her bir konu temel özelliklere göre değerlendir
melidir. Bazı teknoloji konuları, kapsamı; bazıları, metot stratejilerini ve
diğerleri de temel olarak öğrencilerin durumu ile ilgili olabilir. Bununla
beraber, Teknoloji Eğitimi Programı bu özellikler arasında geniş kap
samlı bir denge sağlamalıdır. Yaşamda, uç noktalardan kaçınan dengeli
bir hayat felsefesi oluşturulmalıdır. Tıpkı sağlık uzmanlarının bütün gıda
gruplarını içeren dengeli bir diyet programı vermesi gibi. Böylelikle in
sanlar taraflılık veya tarafsızlık, hoşgörü veya dar kafalılık arasında orta
bir mutluluk yolu bulabilirler. Yine bu dengeyi oluşturmak, dar bir köprü
üzerinde dengeyi kaybetmeden yürümek kadar zordur.
İyi dengelenmiş Teknoloji Eğitimi Programını bitirenler toplumlarının, ekonomilerinin ve çevrelerinin ihtiyaçlarına duyarlı ve ilgili olmalı
dırlar.
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M illî Eğitim Bakanı Sayın Metin B O bT A N C IO Ğ LU nun Yurt Dışından
D avet Edilen Üyelere H ediyelerini Verm esi.
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Davet Edilen Ü yelere H ediyelerini Verm esi.
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JAPONYA

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN GENEL DURUMU
"Orta Öğretim Çerçevesinde Meslekî ve Teknik Eğitimin
Yeniden Yapılandırılm ası" Bölge Toplantısı

1. BİRİNCİ KADEME ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA TEKNİK
EĞİTİMİN GENEL DURUMU
1. İlköğretim ve ikinci kademe orta öğretim okulları program
standartları.
2. Endüstriyel sanatlar ve ev işleri dersinin genel amaçları
3. Bilgisayarın yaygınlaştırılm ası ve bilgisayar eğitimi.

2. İKİNCİ KADEME ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA MESLEKÎ
EĞİTİMİN GENEL DURUMU
1. ikinci kademe orta öğretim kurumlan program standartları
2. İkinci kademe orta öğretim kurumlarında program tas
lakları
3. Endüstriyel Eğitim

3. TEKNİK LİSELERİN AMAÇLARI, DERSLERİ, İÇERİĞİ VE
JAPONYA’DA MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN GENEL
DURUMU
1. BİRİNCİ KADEME ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA
TEKNİK EĞİTİMİN GENEL DURUMU
1.1

İLKÖĞRETİM VE BİRİNCİ KADEME ORTA ÖĞRETİM
KURUMLARI PROGRAM STANDARTLARI

ilköğretim ve birinci kademe orta öğretim kurumlarının prog
ram standartları Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen ders prog
ramlarında belirlenmiştir. Bakanlık, programları öğretmenler, araş
tırm acılar ve diğer ilgili kişilerden oluşan program çalışma grubu
nun önerileri doğrultusunda hazırlar.
Bakanlıkça hazırlanan bu programlarda, her sınıf seviyesin
deki dersler ve derslerin amaçlarının ana hatları gösterilir.
Mevcut program lar 1989’da yürürlüğe girdi ve nisan
1992’de ilköğretim okullarında, nisan 1993’te de ortaöğretim birinci
kademe okullarında uygulamaya konulmuştur.
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Tekrar gözden geçirilen bu programlar, 4 temel rehberlik alanını belirlemiştir:
a. Çocukların gelişim düzeyi dikkate alınarak; kendine özgü
konu alanlarının karakteristik özelliğine göre okulda yer alan eğitim
aktivitelerinin her birini içine alarak, mantık ve duygu zenginliğine
sahip olan genç kişilerin (gençliğin) gelişimini sağlamak,
b. Çocukların yaratıcılık özelliklerinin geliştirmesini sağla
mak, toplumdaki olumlu değişimleri çocukların alması (benim se
mesi) için kapasitelerini geliştirmek. Çocuklar aynı zamanda birey
sel olarak öğrenm ek istedikleri yönde teşvik edilmelidir,
c. Her vatandaşa gerekli temel bilgi ve becerileri kazandır
mak, her çocuğun bireysel özelliğini geliştirecek eğitim program la
rının niteliğini artırmak,
d. Çocukların davranışlarının Japon kültürü ve gelenekleri
doğrultusunda geliştirilmesinin yanı sıra diğer ülkelerin tarihleri ve
kültürleri konusunda da bilgilendirilmeleri ve bu yolla Japonların
uluslar arası platformda yer almasının sağlanması.
Her okul; kendinin ve toplumun gerçek durumunu ve öğren
cilerin özelliklerini ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurarak,
öngörülen programlarını organize eder, uygular.
Okul programları temel dersler, ahlâk bilgisi ve özel
aktiviteler dersi olmak üzere üç grupta hazırlanır. Özel aktiviteler;
sınıf aktivitelerini, kulüp aktivitelerini ve okul çalışmalarını (eğlen
celer, takdim programları, sağlık, güvenlik, beden eğitimi, okul ge
zileri, kurumların eğlenceleri) içerir.
Şimdi size ilköğretim okullarında ve birinci kademe orta öğ
retim okullarında bir yıllık okul saati standardını göstereceğim. Bir
okul (ders) saati, ilköğretim okullarında 45 dakika, ikinci kademe
orta öğretim okullarında 50 dakikadır.
Birinci kademe orta öğretim kurumlan için seçmeli ve zo
runlu dersler önemlerine göre saatlendirilmiştir. Seçmeli dersler
den biri yabancı dildir ve okullarda da İngilizce öğretilir. Birinci ka
deme orta öğretim okulları için, program yeniden gözden geçiril
miş, üçüncü sınıf için seçmeli derslerin faaliyet alanı geliştirilmiştir.
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ZORUNLU EĞİTİM OKULLARINDA DERS SAATİ SAYISI

TABLO - 4
İlkokul

Ortaokul
2

3

4

5

6

30 6

31 5

280
105

280
105

210
105

210

175
105

175
105

175
105

175
105

-

-

-

-

68

105
70

70

70

70

70

68

70

70

70

70

70

B e d e n E ğ itim i

102

105

105

105

105

105

M o ra l E ğitim i
Ö ze l A k tiv ite le r

34
34

35
35

35
35

35
70

35
70

35
70

T o p la m

850

910

98 0

10 15

*. U'îS

Ja p o n Dili
S o s y a l B ilg ile r
A ritm e tik
Fen

136
-

102

DERSLER

Ç e v re H a ya tı
M ü zik
Sanat
ve
S a n a tla rı

N ot

El

175
-

105

Sınıf

I

II

III

N

J a p o n Dili

175

140

140

S o sya l
B ilg iler

140

140

7 0 -1 0 5

RUNLU I DERSLER

1

Sınıf

M a te m a tik
Fen

105
105

140
105

140

M ü zik

70

3 5 -7 0

1 0 5 -1 4 0
35

G üzel
S a n a tla r

70

3 5 -7 0

35

S a ğ lık ve
B eden
E ğitim i

105

105

1 0 5 -1 4 0

E n d ü s triy e l
S a n a tla r ve
E v İşi

70

70

7 0 -1 0 5

O

B ir d e rs saa ti 4 5 d a kika d ır.

M o ra l E ğitim i

35

35

35

özel
A k tiv ite le r

3 5 -7 0

3 5 -7 0

3 5 -7 0

S e ç m e li
D e rs le r

10 5 -1 4 0

1 0 5 -2 1 0

1 4 0 -2 8 0

T o p la m

1050

10 50

10 50

N o t : B ir d e rs saati 5 0 da kika d ır.

1.2. ENDÜSTRİYEL SANATLAR VE EV İŞLERİ DERSİNİN
GENEL AMAÇLARI
1. Genel Amaçlar: Öğrencilerde; ev yaşamı, sosyal yaşam
ve beceriler arasındaki ilişkinin derinden anlaşılmasını sağlamak,
yaşam için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağla
mak ve pratik davranışlar, yaratıcılık ve gönüllü plânlama yapma
becerisini geliştirmek.
2. Her Alan İçin İçerik ve Amaçlar;
A. AĞAÇ İŞLERİ

Amaçlar: Temel ağaç ürünlerinin üretimi ve düzenlenmesi
ile ağacın mahiyeti arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak ve
uygulama durumu ve amaçların uyumunda üretim için yetenekleri
ni geliştirmek.
B. ELEKTRİK

Amaçlar: Öğrenci de, elle yapılan (el yapımı) âletlerin kulla
nımının ve fonksiyonunun, elektrik devrinin (akımının), temel elekt
rik devrinin üretimi ve düzenlenm esinin ve elektrik âletlerinin gü
venli ve doğru kullanılması için yetenekleri geliştirmek.
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C. METAL İŞLERİ

Amaçlar: Öğrencide temel metal ürünlerinin üretim
aktiviteleri ve düzenlenmesini, yöntem ler ve metal materyallerin
özellikleri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak, kullanım
durumu ve amaçlarına göre ü re tim ü çin yeteneklerin gelişmesini
sağlamak.
D. MAKİNA

Amaçlar: Öğrencide, makine mekanizması ve değişim ile enerjinin kullanımı, temel devimsel modellerin üretimi ve düzenlen
mesi ve makineyi doğru kullanmak için yeteneklerinin gelişmesini
sağlamak.
E. TARIM

Amaçlar: Öğrencilerde, tarım ürünlerinin aktivitelerinden
başlayarak tarım teknikleri ve ürünün gelişme durumu ve ürünlerini
sistemli olarak artırmak için yetenekleri geliştirmek.
F. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Amaçlar: Öğrencilerde bilgisayarların rolü ve fonksiyonların
anlaşılması, bilgiyi doğru kullanmak için temel becerilerin gelişm e
sini sağlamak.
G. AİLE YAŞAMI

Amaçlar: Öğrencilerde, aile yaşamını daha iyi duruma ge
tirm ek için aile ve bireysel yaşam arasındaki ilişkinin anlaşılmasını
sağlamak.
H. BESLENME

Amaçlar: Öğrencilere, gençler için uygun öğünleri sistemli
olarak hazırlam ak için beceriler geliştirmek, yiyeceklerin özellikleri
ve seçimi ile beslenmenin anlaşılmasını sağlamak.
I. GİYİM

Amaçlar: Öğrencilerde rahat bir yaşam sürecine kıyafet ha
zırlam ak için yetenekleri geliştirmek, temel el sanatları ve günlük
yaşam kıyafetlerinin yapımı çalışması, giyim ve yaşam arasındaki
ilişkinin anlaşılmasını sağlamak.
J. EV İŞLERİ

Amaçlar: Öğrencilerde, ev işlerinin plânlanması aktivitelerin
ö ğ re n ilm e s i, ya k ın çe vre ve ev â le tle rin in a n la ş ılm a s ın ı
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ve evin doğru dürüst kullanılması için becerilerin geliştirilmesini
sağlamak.
K. ÇOCUK BAKIMI

Am açlar: Öğrencilerde, küçük çocuklarda ilgilerin harekete
geçirilm esi, küçük çocukların giyimi ve yiyecekleri, çocuklar için
oyun aktivitelerinin öğrenilmesi, onların zihinsel ve fiziksel geli
şimleriyle, yaşam larının anlaşılmasını sağlamak.
3.
da verilir.

Öğretim programlarında konular aşağıdaki başlıklar

a. Okul, yukarıda sayılan 11 alandan en az 7 sini (A dan K
ya) öğrencilerin karakteristik özellikleri, yerel çevre ve okulun du
rumunu dikkate alarak seçmesi gerekir. Seçilen alanlardan dört
alanın, MA. Ağaç işleri", "B. Elektrik", "G. Aile Yaşamı", ve "H.
Beslenme", tüm öğrencilere verilmesi gerekir.
b. Prensip olarak, birinci sınıfta A. Ağaç işleri ve G. Aile Y a
şamı alanlarının verilmesi gerekir.
c. Ağaç işleri, Elektrik, Aile Yaşamı ve Beslenme dersleri
standart olarak 35 ders saati olmalıdır.
d. Öğrenme aktivitelerinin plânlanması, her alan ve her ala
nın alt başlıkları arasındaki ilişki temel uygulamalı, öğretim geniş
kapsamlı olarak geliştirilebilmelidir.

1.3. İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİMDE
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE BİLGİSAYARLARIN DONANIMI
Bir bilgi toplum unda vatandaş ve bağımsız bir kişilik olarak
geleceği yaşayacak olan bu günün çocukları için önemi giderek
artan ve ilerleyen bilgi teknolojisinin niteliklerinin gelişmesine ihti
yaç duyulm uştur. Eğitim Bakanlığı, İlk ve orta öğretim düzeyinde,
yeni ders programlarında bilgiyi destekleyen öncelikli dersleri be
lirlemiştir.
Bunlar aşağıdaki rrıadduıerı içermektedir:
a. Birinci kademe orta öğretim okulları: m atematik ve fen bi
limlerinde temel bilgisayara giriş ile ev ekonomisi ve endüstriyel
sanatlarda yeni bir alan olarak temel bilgilerin oluşturulması.
b. İkinci kademe orta öğretim okulları: Fen bilimleri ve m a
tem atikte kom pütür ile ilgili dersler; genel eğitimde, bilgi edinme
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dersi gibi yeni ders alanlarının oluşturulması; endüstri ve ticaret
derslerinde bilgiye ulaşma eğitiminin geliştirilmesi; meslekî ders
lerde (tarım, balıkçılık, ev ekonomisi, çocuk bakımı) bilgiye ulaş
maya giriş,
c.
Her seviyedeki okullarda: Bütün derslerin öğretiminde bil
gisayar ve diğer eğitim araçlarının kullanılır duruma getirilmesi,
Bilgi toplumuna ayak uydurabilmek için eğitim çalışmaları
artırılarak, bu amaçların yeterli bir şekilde gerçekleşmesini sağla
mak için yapılan değerlendirm eler tamamlanmaktadır.

1. Bilgisayarın ve Diğer Bilgi Araçlarının Donanımı
1990 malî yılından 1994 malî yılına kadar Eğitim Bakanlığı;
Japonya’nın tamam ında devlet özel eğitim okullarında (özel eğitim
yapan körler, sağırlar vb. okullar), birinci ve ikinci kademe orta öğ
retim okulları ile devlet ilköğretim okullarında bilgisayarın sistemli
olarak donanımını desteklem ek için eğitim amaçlı bilgisayarların
devlet desteğiyle donanımını sağlamıştır. (İkinci kademe orta öğ
retim okullarının genel eğitim derslerinde bilgisayarların donanımı
1991 mglî yılında yapılm ıştır.) İkinci kademe orta öğretim okulları
nın m eslekî eğitim derslerinde bilgisayarın donanımına, 1968'deki
Endüstriyel Eğitim Konseyinin önerileriyle 1970 malî yılında baş
lanmış ve aynı zamanda bilgisayarlar ikinci kademe orta öğretim
okullarının m eslekî eğitim derslerinde kullanılmak üzere sistemli
olarak yerleştirilmiştir. Devlet okullarındaki bilgisayarların donamını
Tablo 1'de gösterilmiştir.
1994 malî yılından, ikinci kademe orta öğretim okullarında
(genel eğitim dersleri) %42, özel eğitim okullarında %8, birinci ka
deme orta öğretim okullarında %42, ilköğretim okullarında %22
oranında, sözü edilen eğitim bilgisayarları için yeni hedefler ko
nulmuştur. Bu hedeflere tahminen 6 yıllık bir periyotla ulaşılmıştır
ve gerekli finansm anın sağlanması için yerel vergiler kullanılmıştır.

2. Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitiminin Artırılması
Eğitim Bakanlığı, öğreticilerin informasyon (bilgi) düzeyini
geliştirm ek için, öğretmenlerin öğretim becerilerini geliştirme doğ
rultusu amacıyla hizmet içi eğitimlerini tamamlamaktadır.
Birincisi, birinci kademe orta öğretim okulu "Endüstriyel Sa
natlar" öğretmenlerine ve meslekî alanlarda endüstri ve ticaret ko

441

nularını içeren informasyon dersleri, ikinci kademe ortaöğretim
öğretm enlerine informasyon eğitimi sürecini içeren dersler hizmet
içi eğitimle verilmiştir.
İkincisi,
hizmet
içi
eğitim
kursları
öğretmenlere
(inform asyon) bilgi eğitimi rehberlerince düzenlenmiştir. Bu kursla
ra birinci kademe ve ikinci kademe orta öğretim okulları M atematik
ve Fen öğretmenleri ile Matematik ve Fen müfettişleri katılm akta
dır.
Üçüncü olarak; öğretmenlerin öğretim becerisini geliştirm ek
ve öğretm enleri eğitime bağlam ak için informasyon teknisyenlerine
görev verilmiştir. 1994 mnlî y lın d a başlayan bu program alt'nda
informasyon teknisyenleri ve diğer bilgisayar uzmanları, öğret
menlere özel önerilerde bulunmak ve teknik rehberlik sağlamaları
için yarım zamanlı olarak ücretle çalıştırılmışlardır. Bu programın
bütçesini sağlam ak için yerel vergiler kullanılmıştır.

3. İkinci Kademe Orta Öğretim Okullarında İnformasyon
Teknisyenlerinin Eğitimi.
İnformasyon teknisyenlerinin eğitimi; ikinci kademe orta öğ
retim okullarında, informasyon ve informasyon teknolojisi prog
ramları uygulanm ak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
İkinci kademe okullarındaki informasyon kurslarının sayısı
ve bu kursları alan öğrencilerin sayıları tablo 2'de gösterilmiştir.

4. Okul Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı
1992 malî yılında Eğitim Bakanlığı kullanılan araçlar üzerine
bir araştırmayı pilot okullar da uygulamaya başlamıştır. 1994 malî
yılında tüm Japonya'da toplam 66 okulda bu araştırma uygulandı.
Araştırm a bilgisayarın ve diğer eğitimsel araçların kullanımı dik
kate alınarak bu okullarda başarıyla tamam lanmaktadır.
Bireysel konu alanlarının özelliklerini aksettirm ek (sonuç
almak) için yüksek nitelikli bilgisayar programları uygulandı, ilköğ
retim ve orta öğretim de çocukların farklı ihtiyaçlarına göre bilgisa
yarın kullanımına karar verildi.
Sonuçta, Bakanlık yüksek nitelikteki eğitim program m odeli
ni ve okul eğitiminde bilgisayarın kullanımını üzerine yapılan araş-
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-tırmayı doğrulayan araştırmayı tamam lam ak için eğitim kuruluyla
anlaşma yapm ıştır (onay almıştır).
1994 malî yılında bu yaklaşım, bilgisayarlı eğitim programı
nın gelişmesi için gelişim grubu olan eğitim kurulunca başka bir
programla
değiştirilmiştir.
Bu
programın
amacı,
eğitim
aktivitelerinin geniş alana yayılması için uygun eğitim program ları
nı okullara sağlamaktır.
Eğitim Programı İnformasyon ve Araştırma Merkezî, yüksek
nitelikli eğitim programlarını tedarik etmektedir. Bu programların
yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bakanlık,
informasyon teknolojisi ve multimedya teknolojisinin gelişimini so
nuçlandırmada ilerlemenin avantajından yararlanan okul eğitimi
için farklı yaklaşımları içeren çalışmaları başlatmıştır.

31 Mart 1996'da Devlet Okullarında Bilgisayarların Donanımı
Tablo : 1
O kul
No (A)

B ilg is y a r
D o n a tıla n
O k u lla r (B )

D o n a n ım
O ra n ı %
(B /A )

İlk O kul

2 3 .9 9 7

2 0 .3 2 2

8 4 .7

O rta o k u l

1 0 .4 9 8

1 0 .4 6 4

9 9 .7

2 4 9 .5 8 1

2 3 .9

4 .1 6 5

4 .1 6 5

1 0 0 .0

2 5 7 .6 7 9

6 1 .9

902

887

9 8 .3

7 .8 7 4

8 .9

3 9 .5 6 2

3 5 .8 3 8

90.6

6 5 5 .1 5 7

18.3

L ise
Ö zel E ğ itim O k u lla rı
TOPLAM

Y e rle ş tirile n
B ilg is a y a r

(C)

O rta la m a
Y e rle ş tirile n
B ilg is a y a r (C /B )

1 4 0 .0 2 3

6 .9

İkinci Kademe Ortaöğretim Okullarında Enformasyon
Derslerinin Sayısı ve Bu Dersi Alan Öğrencilerin Sayısı
Tablo-2
1989 M a lî Y ılı

1996 M a lî Y ılı

İn fo rm a s y o n T e k n o lo jis i D ers No
Ö ğ re n c i S ayısı

93
13.9 30

186
2 7 .3 5 0

İn fo rm a s y o n D ers No
Ö ğ re n c i S ayısı

245
4 5 .2 6 7

479
8 4 .1 1 8

K ateg o ri

Kaynak : Eğitim Bakanlığı "Temel Okul Araştırmaları"

2.
İkinci Kademe Orta Öğretim Kurumlarında Meslekî Eği
tim de Genel Durum
2.1- İkinci Kademe Orta Öğretim Kurumlarında Meslekî Eği
tim İçin Program Standartları.
İkinci kademe orta öğretim okulları dersleri iki kategoride sı
nıflandırılmıştır: Genel ve özel dersler.
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Günüm üzde uygulanan dersler daha çok tarım, endüstri, ti
caret, balıkçılık, ev ekonomisi, bakıcılık, fen-m atem atik, beden
eğitimi, müzik, sanat, İngilizce vb. sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu
derslere ilave olarak 1994 öğretim yılından itibaren üçüncü bir ders
gurubu olarak, hem genel hem de meslekî derslerden zorunlu ve
seçmeli olanları kapsayan bir program uygulanmaktadır.
İkinci kademe orta öğretim okulları programı, Eğitim Bakan
lığınca öngörülen ders programına bağlı kalmaktadır, ikinci kade
me orta öğretim ders programları mart 1989’da yeniden düzen
lenmiş ve bu programın ilk uygulaması Nisan 1994 yılında okulla
rın birinci sınıfından başlamak üzere etkili bir biçimde uygulamaya
başlanmıştır.
Ders programı, ilköğretim ve birinci kademede orta öğretim
okulları için dört rehberlik dersi önermektedir.
Şema 2, programda öngörülen dersleri ve alınması gereken
kredileri gösterm ektedir. Özel eğitim okullarının programı da bu
standartta olmak durumundadır. Verilen standart kredi sayıları,
okulun bölgesel yapısına göre kararlaştırılmıştır. Her sınıf için en
az 80 kredi gereklidir.
Aşağıdaki konular her öğrenciye zorunludur.
DERSİN ADI
Japon Dili

İÇERİĞİ
Japon Dili 1

Coğrafya ve Tarih

Dünya Tarihi A veya Dünya Tarihi B; Japon Tarihi A,
Japon Tarihi B; Coğrafya A veya Coğrafya B

Vatandaşlık

Çağdaş Toplum, Ahlâk, Politika ve Ekonomi

Matematik

Matematik 1

Fen

Fen, Fizik 1A, Fizik 1B, Kimya 1A, Kimya 1B,
Biyoloji 1A, Biyoloji 1B, Fen Bilimleri 1A,
Fen Bilimleri 1 B

Sağlık ve Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Sağlık

Sanat

Müzik 1, Güzel Sanatlar 1, Sanat Eserleri,
Kalligrafi 1

Ev Ekonomisi

Genel Ev Ekonomisi, Ev Yaşamı Teknikleri, Genel
Ev Yaşamı
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İKİNCİ KADEME ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA GENEL EĞİTİM
KONULARI HER KONUNUN STANDART KREDİSİ
(D e r s )
K o n u A la n ı

Japon Dili

Coğrafya ve
Tarih

Vatandaşlık

Fen

Sağlık ve
Beden Eğitimi
Yabancı Dil

Ev Ekonomisi

K o n u la r

Japon Dili 1
Japon Dili 2
Japon Dili Deyimleri
Japoncanın Kullanımı
Klâsikler 1
Klâsikler 2
Dünya Tarihi A
Dünya Tarihi B
Japon Tarihi A
Japon Tarihi B
Coğrafya A
Coğrafya B
Çağdaş Toplum
Ahlak
Politika ve Ekonomi
Fen
Fizik 1 A
Fizik 2 B'
Fizik 3
Kimya 1 A
Kimya 2 B
Kimya 3
Biyoloji 1 A
Biyoloji 2 B
Biyoloji 3
Dünya Bilimi 1
Dünya Bilimi 2
Dünya Bilimi 3
Beden Eğitimi
Sağlık
İngilizce 1
İngilizce 2
Konuşma A
Konuşma B
Konuşma C
Okuma
Yazma
Müzik 1
Müzik 2
Müzik 3
Güzel Sanatlar 1*
Güzel Sanatlar 2
Güzel Sanatlar 3
El Sanatları Üretimi 1 *
El Sanatları Üretimi 2
El Sanatları Üretimi 3
(El Yazısı) Hattatlık 1
Hattatlık 2
Hattatlık 3
Genel Ev Ekonomisi
Ev Yaşamı Teknikleri
Genel Ev Yaşamı

S t a n d a r t K r e d i S a y ıs ı

4
4
2
2
3
3
2
4
2
4
2
4
4
2
2
4
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
7-9
2
4
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

N o t : 1 .B ir k r e d i 3 5 d e r s s a a tid ir .
2 . B ir d e r s s a a ti 5 0 d a k ik a d ır .
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(N is a n 9 4 'te n s o n r a g e ç e r lid ir )

Bu iki dersten biri

Bu dört dersten biri

* Bu ikili gruptan beş grupta her biri

•

Bu üç dersten biri

2.2 İkinci Kademe Meslek Okullarında Program Taslağı
Tüm meslek dersleri ve standart kredi sayıları Tablo 3'te gösterilmiştir.

TÜM MESLEK OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN ALMASI
GEREKEN DERSLER VE DERS ALANLARI
TABLO - 3
Ders alanı

Dersler

Japon Dili

Japon Dili

4

Coğrafya ve
Tarih

Dünya Tarihi

4

Vatandaşlık

Sosyal Bilgiler

4

Matematik

Matematik 1

4

Fen

Fen

4

Sağlık ve
Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Sanat

Ev Çalışması
Genel Ders
Alanları ve
Dersler
Meslekî Dersler
Ev Çalışmaları
ve Aktiviteler

Standart
Kredi Sayısı

Özel ihtiyaç durumlarında okulda,
standart kredi sayısı artırılabilir
veya azaltılabilir.

7-9

Sağlık
Müzik 1
Güzel Sanatlar
El Sanatları
Üretimi
Genel Ev Ekonomisi
ve Diğerleri
en az
35
en çok
37
30'dan fazla

Açıklama

2
2
Bunlardan biri seçilm e.... gerekir

4

işe uyum derslerinde yabancı dil dersleri kredileri
10 krediden fazlaya çıkabilir.

6'dan fazla

2.3 Endüstriyel Eğitim
1. Endüstriyel Eğitimin Amacı:
Öğrencide, endüstri teknolojisindeki problemlerin çözümü
için davranışları ve yetenekleri geliştirmek, endüstrinin rolü ve
öneminin anlaşılmasını sağlamak, her endüstri alanında temel bilgi
ve beceriyi sağlamak.
2. Endüstri Dersleri
15 temel ders, standart endüstri dersi olarak listelenmiştir.
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Bu derslerin isimleri şunlardır:
Makine
Otomotiv
Elektrik
Elektronik
Bilgi Teknolojisi
Mimarlık
Endüstri Araçları
İnşaat Mühendisliği
Kimya Endüstrisi
Metal Endüstrisi
Seramik
Tekstil
İç Dekorasyon
Dizayn
3. Endüstri Eğitiminin İçeriği
1989 yılından itibaren uygulamaya konulan konular listelenmiştir. Her dersin standart kredi sayısı, eğitim kurulu tarafından belir
lenmiştir. Bu konuların isimleri aşağıda listelenmiştir.
Temel Endüstri, Uygulama, Çizim, Teknolojide Matematik Bi
limleri, Temel Endüstri Teknolojisi, Proje Çalışması, Makine Mühen
disliği, Makine Dizaynı, Ölçüm ve Kontrol, Elektronik Makinecilik, Elektronik Makine Uygulamaları, Otomotiv Mühendisliği, Temel Elekt
rik, Elektrik Uygulamaları, Elektrik Gücü Teknolojisi, Elektronik Tek
nolojisi, Elektronik Devre, Elektronik Ölçüm ve Kontrol, İletişim Tek
nolojisi, Elektronik İşletim Teknolojisi, Programlama Teknolojisi, Bilgi
sayara Başlangıç, Endüstriyel Ölçüm Teknolojisi, Mimarlık, Mimarlık
Plânlaması, Mimarlık Hukuku, Araç ve Bölüm Plânlaması, Havalan
dırma Araçları, İnşaat Mühendisliği Çalışmaları, Hidrolik, İnşaat Mü
hendisliği Plânlaması, Endüstriyel Kimya, Kimya Endüstrisi, Kimya
Mühendisliği, Kimya Sistem Teknolojisi, Kimya Mühendisliğinde Gü
venlik, Çevre Teknolojisi, Seramik Teknolojisi, Seramik Endüstrisi,
Tekstil Teknolojisi, Dizayn Tarihi, Dizayn Teknikleri, Endüstriyel Yö
netim Teknolojisi, Endüstriyel İngilizce,
4. Endüstriyel Eğitim Programları
Endüstri programlarının oluşturulmasında ve organize edilme
sinde aşağıdaki noktalara dikkat edilir:
a. Prensip olarak, endüstri dersleri toplam ders saati sayı
sının yarısından fazla olmalıdır.
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b. Prensip olarak, birinci sınıfta öğrencilerin "Teknolojide
Matematik Bilimi" ve "Temel Endüstri" derslerini öğrenmeleri gerekir.

Tokyo Metropolitan KURAMAE Teknik Lisesi Ders Programı
1.

M e k a n ik M ü h e n d is liğ i
yTİ

______ ________
B irin ci

BT
D ers A la n ı

Japon Dili

Dersler

CS

Japon Dili 1
Japon Dili 2
Japon Dili
Açıklamalar
Japon Dili Kulla
nımı
Klasikler 1
Klasikler 2

CC

CC

S

üçüncü
BT

TC.CPC

CS

CS

CC

CC

E
S

2

2

2
2

2
2
2

Çağdaş Toplum
Politika ve
Ekonomi

2

Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik

4

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

2

2
2

Fizik 1B
Fizik 2
Kimya 1B
Kimya 2

2

S a ğ lık ve
B ed en
E ğ itim i

Beden Eğitimi
Sağlık

2
1

Sanat

Müzik 1

2
3

Yabancı
Dil

İngilizce 1
İngilizce 2
Konuşma B
Konuşma C
Okuma
Yazma

G e n el
D e rs le rin
T o p la m
K red i
S ayısı

CS

E

2

V a ta n d a ş 
lık

Ev E ko
n o m isi

CC

2

Dünya Tarihi A
Coğrafya A

Fen B ilg isi

TC.CPC

3

C o ğ ra fy a
ve T arih

1
2
3
A
B

Tablo 4’de gösterilmiştir.

İkin ci

2

2

2

2

2

2

2
1

2
1
2

2
1

2
1

2
2

2

3

3

2

1

2

2
2
2
2

Genel Ev Yaşamı

2
2
3

19

1

9
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15

2

3
2

15

Y ıl

İk in c i

B irin c i
BT

D ers A lan ı
M e s le k î
D e rs le r

Mekanik Uygula
maları
Mekanik Çizim

2

Teknolojide
Matematik

2

Temel Enformas
yon Teknolojisi

2

Mekanik Mühen
disliği
Mekanik Dizayn

TC.CPC

E

CS

CC

S

3

3

3

2

2

CC

CS

D e rs le r

2

Ü çüncü

CC

BT
CS

CC

TC.CPC

E

CS

S

CC

3
2

2
2

2

2

2

2

Temel Elektron
Bilgisi

1

2

Teknik İletişim

2

Çevre Teknolojisi

DERS
Temel Teknoloji
Dersleri (BT)

Ders ve ekstra
Program Aktiviteleri

1

2

3

Genel Dersler

19

19

22

Meslekî Dersler

11

9

6

Ev Aktiviteleri

1

1

1

Klüp Aktiviteleri

1

1

1

Genel Dersler

19

15

15

Meslekî Dersler

11

13

13

Ev Aktiviteleri

1

1

1

Klüp Aktiviteleri

1

1

1

CS : Zorunlu Dersler
CC : Zorunlu Seçmeli Dersler
ES : Seçmeli Dersler
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Toplam

92

92

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
Genel Dersler

SN : Standart Kredi Sayısı
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M E S LE K Î DERSLER
SN

DERSLER
Elektrik Mühendisliği

CS

3
3
4

CS

4

(2)

4

Temel Enformasyon
Teknolojisi
Temel Elektrik

Mimarlık Çizimi
Temel Enformasyon
Teknolojisi
Mimarlık Konuları

4

3

3
3

2
2

3

3

2

5

2
3

3
5
8
2
2

2
2

2

2
1
2
2

Mimarlık Planlaması

2

2
2
2
7
3

6

1
4

2

Yapı

3

ı - ______

3

Mimarlık Dizaynı

3
4

(2)

3
3

Mimarlık Çalışmaları

2

|

ES

2
2

Elektrik Makinaları ve
Araçları
Elektrik Gücü Mühen
d is liğ i
Elektron Devresi

Teknolojide Matematik

3

1

■

Mimarlık Uygulamaları

3

Toplam
3
8

ES

2

Temel Endüstri

H

I

CS

Elektrik Çizimi

| Mimarlık

i

K redi

Elektrik Uygulamaları
Teknolojide Matematik

5

Ü çü n cü

3

Temel Endüstri

2

İkinci

B irin ci

1

3

1

l

SAĞLIK MÜHENDİSLİĞİ
DERSLER

Temel Endüstri
Araç Uygulamaları
Araç Çizimi
Teknolojide Matema
tik
Temel Enformasyon
Teknolojisi
Araç Donanımı
Havalandırma Araçla
rı
Araç ve Bölüm Plân
laması
Mimarlık Konuları
Elektrik Uygulamaları

B irin ci
CS

CS

|

ES

CS

ES

T o p la m

I

3
2
2

K redi

Ü çü n c ü

İkinci

3
2

3
3

3
6
7
2
2

2
2
2

2

2
4
2

2
2

2
2

4
2

Muneharu IVVAMOTO
Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı
İlköğretim ve Orta öğretim Okul Denetçisi
3-2-2 Kasumiga seki

CHİYODA-KU, TOKYO 100-0013/JAPONYA
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GÜNEY KORE

KORE'DEKİ MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİ
A. ÜLKENİN YAPISI, SOSYO-EKONOMİK DURUMU
1. Kore'nin Yapısı (Profili)
2. Ekonomik Kalkınması
3. İş Piyasası

B. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
1. Eğitim Sistemi
2. Genel Eğitimin Meslekî ve Teknik Yönleri
3. M eslekî ve Teknik Eğitim

C. DESTEKLEME SİSTEMLERİ
1. M eslekî ve Teknik Eğitimin Yönetimi
2. Araştırm a ve Geliştirme
t

3. Öğretmen Eğitimi
4. M eslekî ve Teknik Eğitim İle Endüstri Ortaklığı

D. GELECEKTEKİ HEDEFLER VE KORELİLERİN GÖREVLERİ
1. Temel Eğitim Reform Ölçütleri
2. Yeni M eslekî Eğitim Sistemi
3. Reform Çabaları ve Korelilerin Gelecekteki Görevleri

A. ÜLKENİN YAPISI, SOSYO-EKONOMİK DURUMU
1. Kore'nin Yapısı (Profili)
Asya Kıtası'nın doğusunda yer alan Kore Cumhuriyeti beş
bin yıllık tarihiyle dem okratik bir devlettir. Kore, kuzeydeki ılıman
iklimin etkisi altındadır. Ancak, yaz ve kış mevsimleri arasındaki
iklim farklılıkları, çevresindeki kıta ve Kore yarımadasını çevrele-
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yen denizlerden kaynaklanmaktadır. Yaz mevsimi, Haziran’dan
Ağustos sonuna kadar, Kış mevsimi Aralık’tan Şubat’a kadar sür
mektedir. Genellikle soğuk ve kurak olmakla birlikte ara sıra ağır
kar yağışlı ve kuzeyden esen rüzgarlara açıktır. Bu iki mevsim arasında İlkbahar yumuşak ve Sonbahar ise parçalı bulutlu ve se
rindir.
Am nokkang ve Tumangang nehirlerinin bir baştan bir başa
geçtiği Kore; Kuzeyde Rusya ve Çin ile sınır komşusudur. Batıda
Sarı denizle Ç in’den, Doğuda Doğu denizi ile Japonya’dan ayrılır.
Yarımadanın yaklaşık %70'i dağlık bölgedir, özellikle de ya
rımadanın kuzey ve doğu kısımları daha da dağlıktır. Kore yarı
madasının yaklaşık yüzölçümü 220.000.000 km^ dir ki, bu yüz
ölçüm Büyük Britanya'nın yüzölçümünden daha küçüktür. Kore
yarımadası Güneyde Kore Cumhuriyeti ve kuzeyde Kuzey Kore
olmak üzere ikiye bölünmüştür.
1997 yılında yıllık gelişme oranı %0.98 ile tahmini nüfusu
yaklaşık 45.9 milyondur. Toplam nüfusun yaklaşık %74.8 kentler
de yaşamaktadır. Kilometrekareye yaklaşık 455 kişi düşmüş ve
nüfus yoğunluğu en fazla ülkelerden biridir.
Budistler %48.8 ile nüfus içinde en fazla gruba sahiptir, Hıristiyanlar %48.2 (%36.4 Protestan, % 1 1.8 Katolik) ve Konfüçyus’a
inananlar ise % 0.6’lık bir orana sahiptirler.

2. Ekonomik Kalkınma
20.yy'ın ortalarına kadar, Kore tarıma dayalı bir toplumdur.
Doğal kaynakların yokluğu nedeniyle, ekonomik kalkınma progra
mından beş yıllık bir kayıpları söz konusudur. Ekonomik kalkınma
programının- başarıyla uygulanması sonucunda şu an Kore m o
dern endüstrileşmeyi sağlamış durumdadır.
Kore'de doğal kaynakların yokluğundan kaynaklanan yavaş
kalkınma, iyi yetişmiş iş gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Son on yılı aşkın süredir, Kore'nin ekonomik kalkınma dü
zeyi şaşırtıcı boyuttadır. 1963'den 1978'e kadar kişi başına düşen
Gayri Safi Milli Hasıla oranı yıllık yaklaşık %10 artmıştır ve
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1963'de ilk defa kişi başına
10.548$’a ulaşmıştır.

100$’a, 1996 da ise bu miktar

1996‘da Kore'de üretim-tüketim dengesi 455.6 milyar dolar
dır. 1975'den 1996'ya kadar olan dönemde Kore'nin toplam millî
hasılası (GDP) 5 kattan fazla artmıştır.
Tablo I; Tarım ürünlerinin üretimdeki payının öneminin
azaldığını gösterm ektedir. 1995'de Tarım Sektörünün oranı % 6.9
dur ki bu oran 1962 de % 44’tü. Hizmet sektörünün pay içindeki
oranı %34.1 den %42.5 e kadar çıkmıştır.

TABLO-1
YIL
Sınıflandırma

1962

Toplam

1979

1995

100.0

100.0

100.0

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık

44.0

20.3

6.9

İmalat

12.4

16.8

26.9

9.5

16.8

2

34.1

35.4

42.5

Sosyal Harcamalar Ve Düzenlemeler
Diğer Hizmetler

Kaynak: Ekonomik İstatistikler Yıllığı, 1963, 1980, 1996
3. İş Piyasası
1996 yılında iş piyasasındaki iş gücü yaklaşık 21 milyondu.
İş gücüne erkeklerin katılım oranı %76.1 kadınların ise %48.7 dir.
Kore'de iş gücü piyasasındaki en önemli değişim çalışan
kadın sayısına göz attığımızda ortaya çıkmaktadır. 1980'lerde iş
piyasasının içine giren kadın oranı erkeklerin oranından 3 kat daha
fazladır. 1980'lerde 16 yaş ve üzeri olan kadınların oranı sadece
% 5 arasında artmasına rağmen, iş gücünü iş piyasasında kulla
nan kadınların oranı 1970'de %46 iken 1996'da % 53’e kadar çık
mıştır. En önemli artış ise 18 yaş ve altında çocuğa sahip olan ka
dınlar arasında görülmüştür.
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Endüstrideki İş Gücü Dağılımı (1000 kişi)
TABLO - 2
YIL

1970

1981

1986

1991

9.617

14.023

15.505

18.612

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

50.4

34.2

23.6

16.5

Madencilik ve İmalat

14.3

21.3

25.9

27.2

(13.2)

(20.4)

(24.7)

(26.8)

22.5

35.3

44.5

50.5

56.3

66

Sınıflandırma
Çalışan Kişi Sayısı

İmalat
Hizmetler ve Diğerleri

1996

11.6

KAYNAK: Ulusal İstatistik O fis i, Ekonomiye Katılan Aktif Nüfus Sayımı, 1997

Piyasadaki iş gücünün yaklaşık % 20'si orta okul eğitimini,
%50'si lise eğitimini, %30'u iki yıllık yüksek okul eğitimini, üniver
site ya da yüksek okul eğitimini tamamlamıştır. İş gücü piyasasın
daki eğitim düzeyinin bu kadar yüksek olması ile birlikte, profesyo
nel iş gücünün ortak kullanımı sayesinde endüstriyel yapıda hızlı
bir değişiklik olmuş, üretkenlik oranı böylelikle daha da artmıştır.

Tablo 3 Eğitim Durumuna Göre İş Gücü Dağılımı
TABLO - 3
YIL

1985

1987

1990

1993

100

100

100

100

İlkokul Mezunları ve Altı

38

34

29

24

Ortaokul Mezunları ve Altı

21

21

20

17

Lise Mezunları

31

34

38

42

Meslek Yüksek Okulları, Yüksek 0 kullarve Üniversite Mezunları

10

11

13

17

Sınıflandırma
Toplam

KAYNAK: Ulusal İstatistik Ofisi, Kore’nin Sosyal Göstergeleri, 1997

İşsizlik: Kore bu yüksek ekonomik performansı sayesinde
nitelikli iş gücünün piyasaya rahat bir dağılımını sağlamıştır. Kore
hızlı ekonom ik kalkınmasına rağmen, oldukça düşük oranda bir
işsizlik oranı ile karşı karşıya kalmıştır. 1980'ler hariç son 20 yılı
aşkın süredir bu işsizlik oranı her zaman için %5'in altında kalmış
tır.
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1998 Eylülünde işsizlik oranı %8'e ulaşmıştır, 1997'nin
sonlarında ise bu oran %3.1 dir ve ortalama oran ise %2.6'dır.
1998 yılının Ocak ayının sonunda işsiz sayısı 934 bin kişidir. A n
cak bu oranın 1998 yılında IMF'nin kontrolü altındaki çeşitli eko
nomik hareketlenm elerin sonucunda artması beklenmektedir.

B. MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
1. Eğitim Sistemi
a. Basamaklı Okul Sistemi: Kore 6-3-3-4 yapısını takip
eden altı yıllık zorunlu eğitimden oluşmaktadır. Bunun 3 yılı orta
eğitim, üç yılı İlse eğitimi, takip eden 2 yılı ya da 4 yılı ise fakülte
ve yüksekokullarda gerçekleşen yüksek öğretimdir.
Akadem ik yıl iki dönem den oluşmaktadır. Birinci dönem
(söm estr) 1 Mart tarihinde başlar, 31 Ağustos' ta sona erer. İkinci
söm estr 1 Eylül de başlayıp Şubat ayının sonunda sona erm ekte
dir. Üniversite ve yüksek okullar İse okulların mevzuatına göre 2 İle
5 sömestri kadar olabilir.
b. Okul-Öncesi Eğitimi: Okul öncesi eğitim 3-5 yaş arası
çocukların anaokulu eğitimini kapsamaktadır. Çocukların sözlü,
sosyal, zihinsel ve flzikom otor yeteneklerinin gelişmesi için uygun
çevre ortam ının sağlanmasını amaçlayan okul öncesi eğitim de
1997 yılında ülke genelinde 9005 anaokulu ve 568.096 öğrenci
bulunm aktadır.
c. Temel Eğitim: 6 yıllık temel eğitim zorunlu ve 6-11
yaşları arasında öğrenciler İçin ücretsizdir. Kore'nin kültürünü ve
modern toplum içinde yaşam ak İçin gerekil olan temel beceri ve
genel bilgileri vermeyi amaçlam aktadır. Nüfusun neredeyse 6100’ü
zorunlu temel eğitime katılmaktadır. 1997 yılı İtibariyle ülke gene
linde 5721 okulda 3.783.986 öğrenci temel eğitime katılmaktaydı.
d. Orta Öğretim:
d.1. Orta Okul Eğitimi: Ortaokul eğitimi 12-15 yaşları ara
sındaki çocuklar İçin üç yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İlkokuldan
mezun olup, orta okula devam etmek İsteyen bütün öğrenciler okulların kapasitesine göre çekiliş yöntemiyle okullara kabul edilir
ler. Düzenli faaliyetler gerekli olanlar ve seçmeli olanlar şeklinde
ikiye ayrılm aktadır. 1997 yılında İlkokullardan mezun olan öğren456

çilerin %98.8 ortaokula devam etmişlerdir. Ortaokul eğitimi sadece
kırsal kesimde ücretsizdir, ancak en yakın gelecekte herkes için
zorunlu ve ücretsiz olacaktır.
d.
2. Lise Eğitimi : Lise eğitimi, orta okul eğitiminden s
ra öğrencilere ileri düzeyde genel ve özel eğitim vermeyi am açla
maktadır.
Liseler; akademik, m eslekî ve diğer liseler (yabancı dil eği
timi, sanat, atletizm ve fen liseleri) olmak üzere gruplara ayrıl
maktadır. 1997 yılında ülke genelinde 771 'i meslekî lise olmak üzere toplam 1892 lise bulunmaktadır. Genel ve meslekî liselerde
gerekli yaş grubunun %90'ı öğrenci olarak kayıtlıdır.
İleri düzeydeki genel eğitimin pratik edildiği akademik lise
lerdeki öğrenciler öğrenimlerinin ikinci yılında, Beşerî ve Sosyal
Bilimler, Doğa Bilimleri ve Meslekî Eğitim alanlarından birini ken
dilerine ana bölüm olarak seçerler. Seçimlerini ilgi, kabiliyet ve is
teklerine göre ilerde kariyer yapacakları iş alanıyla ilgili olarak ya
parlar. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ilk iki yıllarını üniversite
başvurusuna hazırlık olarak harcamak zorundadırlar. Öğrenciler
üçüncü yılın başında meslek alanlarına geçiş yapabilirler.
Meslek liseleri öğrencilere ileri düzeyde genel eğitimin yanı
sıra, tarım, ticaret, teknoloji, denizcilik ve balıkçılık alanlarında da
meslekî eğitim vermeyi amaçlamaktadırlar. 1980'lerin başlarında,
meslek liseleri endüstri ve toplumlardaki hızlı değişimlerle baş edebilecek gerekli bilgi donanımı yapılmış iş gücünü piyasaya sun
maya başlamıştır. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, bilim, sanat ve atle
tizm liseleri uygulamaya geçmişlerdir. Hükümetin kuvvetli desteği
ile bu okullar öğrencileri mümkün olduğunca erken yaştan başla
yıp, potansiyellerin maximum düzeyde geliştirip uzmanlaştırmayı
amaçlamaktadırlar.
e. Yüksek Öğretim: Yüksek öğretim kurumlan 4 kategori
ye ayrılmaktadır. Bunlar; yüksek okullar ve üniversiteler, eğitim
üniversiteleri (fakülteleri), eğitim yüksek okulları, iki yıllık yüksek
okullar, Açık öğretim üniversitesi, polyteknik üniversiteleri ve diğer
okullar (Din eğitimi veren Yüksek Okulları ve Seminerler). Yüksek
Öğretim Kurumlarının çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığının kontrolü
altındadır. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci kontenjanı, öğretim per457

sonelinin niteliği, program, dereceler İçin gerekli unsurlar üzerinde
kontrol hakkına sahiptir. 1997 yılı İtibariyle ilgili yaş grubunun
% 68.8’i yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı bulunmaktadır.

f.
Yüksek Okul ve Üniversiteler: Yüksek öğretim to
mun ilerleyebilmesi, toplum içinde gerekli uyumun gerçekleşebil
mesi için kişilerin içindeki liderlik duygularını güçlendirm ek am a
cıyla gerekli temel akadem ik teorileri öğretmek ve çalıştırmayı,
bunların u yg u la n a b ilirliğ in i sağlamayı amaçlar. Yüksek okullarda
eğitim süresi 4 ile 6 yıl arasında değişmektedir.
Üniversitelerde her dersin tam am lanabilm esi için gerekli
olan ölçüm birimi "kredi" olarak adlanmaktadır. Her üniversite her
kredinin tam am lanabilm esi için gerekenleri kendisi kontrol eder,
mezun olabilm ek için minimum kredi gereklidir, standart krediler ile
maximum krediler her dönem İçin alınm ak zorundadır. Hazırlık
derslerinin tam am lanabilm esi için gerekli kredilerin toplanm a m e
totları ve limitleri okulların m evzuatlarına göre yapılmaktadır.
q. Eğitim Üniversiteleri ve Eğitim Yüksek Okulları: Eğitim
üniversitelerinde ilkokul öğretmenleri; eğitim yüksekokullarında ise
ortaokul öğretm enleri eğitim görmektedirler. Bütün eğitim üniver
siteleri ulusaldır. Eğitim 4 yıldır. Öğrencilerin pratik/staj yapabile
ceği okullar vardır. Öğrencilerin yapmaları gerekli staj süresi 4
haftadır. Bu eğitim sırasında öğrenciler ilkokullarda derslerin anla
tılışını ve bazı idari çalışmaların nasıl yapıldığını izler ve uygular
lar. Eğitim üniversitelerinin programları Sosyal Bilim ler alanı ile
Tem el Bilimler alanı olmak üzere İkiye ayrılmıştır. Temel Bilim ler
de kendi arasında eğitlm -öğretim teknikleri ve genel konular olmak
üzere alt başlıklara ayrılırlar.
Genel konular İlköğretim eğitimi ile ilgili konulardan oluş
maktadır. Bu genel bilgilerden İlkokul öğretmenlerin genel temel
konuları millî eğitim ve öğretim metotlarına uyum gösterecek ko
nular arasından seçilmektedir. Aynı zamanda daha da uzm anlaş
ma gerektiren ileri düzeyde konular da mevcuttur. Öğrencilerin bu
konularda da 21 krediyi tamamlamaları beklenmektedir.
Üniversitelerin eğitim yüksek okulları tarafından önerilen
dersler genellikle Sosyal bilimler, Temel Bilimler ve bazı genel alt
konular olarak belirlenebilir. Öğretmenlerin belli bir alanda uz458

m anlaşabilmeleri için gerekli konularda gerekli öğretmen eğitimini
tamam lam aları gerekmektedir.
h.
İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları: İki ya da üç yıllık
olabilen meslek yüksek okulları hızlı endüstrileşme sürecinde ge
rekli olan teknik iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen eğitim
kurumlandır. 2-3 yıllık meslek liseleri ile iki yıllık yüksek okulların
birleşmesi iie oluşmuşlardır.
1979 yılında kurulmalarından itibaren, sayıları 1997 yılı iti
bariyle 155'e çıkmıştır. Bu okullarda kayıtlı öğrenci sayısı ise
724.741‘dir.
İki yıllık meslek yüksek okullarının amacı iş gücünün ihtiyaç
duyduğu orta düzey teknisyenleri yetiştirm ektedir.

Uzmanlık dersleri; teknik, tarım, beslenme, balıkçılık, sağlık,
ticaret ve iş hayatı, ev ekonomisi, sanat ve atletizm vb. iki, üç yıllık
derslerin tamam lanmasıyla oluşmaktadır. Beslenme, klinik patolo
jisi, fiziksel bakım, radyasyon, balıkçılık ve motor programları 3
yıllık eğitim gerektirm ektedir. İletişim programı 2,5 yıllık eğitim ge
rektiren tek programdır. Diğerleri ise sadece iki yıllık bir eğitim ge
rektirirler.
ı. Özel Eğitim: Özel eğitim, okul öncesi, ilköğretim ve orta
öğretim düzeyinde, görme, duyma, zihin, fiziksel, duygusal ya da
konuşma yönünde zorlukları olan insanlara eğitim vermeyi planla
m aktadır. Çeşitli rahatsızlıkları olan 22.789 öğrencinin kayıtlı bu
lunduğu 114 özel eğitim kurumu mevcuttur. 25.300 daha az
özürlü çocuğa ise, normal okullarda açılan özel sınıflar vasıtasıyla
eğitim verilmektedir. Özel eğitim kurumlarırvda görev alacak öğ
retm enlere ülke genelinde 2 ulusal ve 6 özel yüksek okul tarafın
dan gerekli özel niteliklerini sınayan bir sınav yapılmaktadır.

2. Genel Eğitimin Meslekî ve Teknik Yönleri

a.
İlkokul Programları : İlkokulların resmi programları se
kiz temel konudan oluşmaktadır; ahlâk eğitimi, Kore dili, sosyal
bilgiler, aritmetik, bilim(fen), fiziksel eğitim, müzik ve güzel sanat
lar, uygulamalı sanatlar. Aynı zamanda ekstra program faaliyetleri
ve isteğe bağlı derslerde mevcuttur. 4-6 sınıflar arasındaki öğren
ciler için zorunlu olan uygulamalı sanatlar öğrencilere el aletlerini
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kullanmaları için olanak sağlar, basit makineler ile çeşitli diğer
materyallerin kullanılmasını sağlar.
Öğrencilerin m eslekî bilinçlerinin ve anlayışlarının gelişe
bilmesi için bir çok faaliyetler program içerisinde mevcuttur.
Meslekî eğitimin önemli olan diğer bir yanı ise öğrencilere
m eslekî yaklaşımı ve iş ahlâkını, iş dürüstlüğü bilincini aşılıyor ol
masıdır.
M eslekî yeteneklerin geliştirilmesinde ilköğretim okullarım ı
za en önemli katkı hiç kuşkusuz genel eğitim doğasında görüle
cektir.
İlkokul programlarında yer alan okuma, konuşma ve yazma
konularındaki yeterlik hiç kuşkusuz aynı zamanda pek çok m es
lekte de temeli oluşturm aktadır. İlkokul öğrencileri iletişim kurmada
gerekli yetilerini geliştirirlerken, ses ayarlamalarını yapmak, farklı
elem entler arasındaki ilişkileri analiz etmek, bazı özel hareketlerin
sonuçlarını tahmin etmek gibi kendilerinin meslekî yeterliklerini
artırmaya da hazırlamaktadır. Bir çok meslekte bu yetenekler, el
becerilerinden çok daha önemlidir.
Kişiler arası yeteneklerde irıeslekî yeterliğe ilkokuldan itiba
ren katkıda bulunulan diğer bir alandır. Şu bir gerçektir ki; bir çok
kişi m esleklerinde m eslekî yeteneklerini sergileyememekten kay
naklanan değil, kişiler arası iletişimsizlikten kaynaklanan başarı
sızlıklar söz konusu olmaktadır.

b.
Orta Okul Programı : Ortaokul programı 11 gere
nu(ders), seçmeli dersler ve program dışı ekstra faaliyetlerden
oluşm aktadır. Gerekli dersler m eslekler ile üretken eğitimi arasın
da iş birliğini sağlayacak şekilde m eslekî konuları içermektedir.
Üretken iş gücü ile ilgili olarak orta okullarda verilen dersler,
teknoloji ve endüstri, ev ekonomisi ve bilgisayar bilimleridir. Bilgi
sayar dersleri seçmelidir. 102 birim olan orta okulu bitirme prog
ramının 4 birimi ev ekonomisi, 5 birimi ise teknoloji ve endüstridir.
Teknoloji ve endüstri programlarındaki dersler yapımda tek
noloji, yapı, iletişim ve ulaştırma, tarım, endüstri, ticaret derslerini
içerir. Dersler materyaller, enerji, araç-gereç, temel bilgileri ve ye
teneklerin geliştirilmesini kapsar.
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c.
Lise Programı: Liselerin ilk yılında bütün öğrenciler a
nı dersleri zorunlu olarak alırlar. İkinci sınıftan itibaren beşerî ve
sosyal bilimler, doğa bilimleri, meslek bilgisine yönelik dersleri ilgi
istek ve yeteneklerine göre seçerler.
M eslekî eğitim ve ev ekonomisi programlarında yer alan
dersler millî programda belirlenmiştir. Teknoloji, ev ekonomisi, ta
rım, endüstri, ticaret, balıkçılık, bilgi, endüstri dersleri bu program 
da yer almaktadır.
Akadem ik liselerde meslekî eğitim programları 1974 yılında
başlamıştır. Meslekî eğitimin 3. yılındaki öğrenciler isterlerse kendi
okullarında isterlerse de diğer kurumlarda (meslekî okulları, özel
teknik okullar, meslek eğitim merkezleri gibi) meslekî-teknik prog
ramlarına katılırlar.

Meslekî ve Teknik Eğitim Alan Öğrenci Sayıları
TABLO - 4
YIL

1993

1994

1994

1996

7.300

6.865

5.607

4.669

(12.5)

(14.1)

(14.2)

(15.1)

2.706

2.429

1.679

1.109

(4.6)

(5.0)

(4.3)

(3.6)

8.072

6.912

5.395

4.414

(13.8)

(14.2)

(13.7)

(14.3)

5.477

6.079

7.828

6.186

(9.3)

(12.5)

(19.9)

(20.0)

5.670

9.268

6.661

6.007

(9.7)

(19.1)

(16.9)

(19.4)

0

774

1.088

415

(0.0)

(1.6)

(2.8)

(1.3)

29.355

16.262

8.109

8.109

(50.1)

(33.5)

(26.2)

(26.2)

58.580

48.589

39.408

30.909

Sınıflandırma
Uygulanan
Program

Meslek Okulları

Teknik Liseler

Halk Eğitim Merkezleri

Uzman Eğitim Merkezleri

Özel Teknik Enstitüler

Şirket-İçi Eğitim M erkezleri

Akademik Okullar Programı

Toplam

KAYNAK: Eğitim Bakanlığı, 1997
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Akadem ik lise öğrencilerinden meslekî eğitim programlarına
kayıtlı olan öğrenci sayısı 21.731 'dir. Bu sayının Akadem ik liselere
kayıtlılara oranı %5'dir.
Meslekî eğitime yönlenen öğrenci sayısı
azalmaktadır.

1993'den beri

Akadem ik liselerin öğrencileri için meslek okullarında elekt
ronik, elektrik, elektrik yalıtımı, ticaret, otomotiv bakımı, tamiri, en
düstriyel sanatlar ve güzel sanatlar.
Özel teknik kurumiarı otom otiv yapım bakımı, hava ulaşım
araçları bakımı, ısı kontrol, bilgi işlem aşçılık, güzel sanatlar, fırın
cılık ve hemşirelik.

3) Meslekî ve Teknik Eğitim
1.
M eslekî ve Teknik Eğitimin Yönetimi: M eslekî Teknik Eği
tim programları hem liselerde, hem de 2 yıllık meslek yüksek okullarında örgün eğitim içindedirler.
Lise düzeyinde m eslekî ve teknik eğitim programlarında eğitim 3 yıldır, orta öğretimin üzerine yapılan kurumlarda ise 2 yıldır,
denizcilik ve balıkçılık bölümü 2,5 yıl, hemşirelik ise 3 yıldır.
1997 yılı itibariyle m eslekî teknik liselerinde kayıtlı öğrenci
sayısı 960.037 okul sayısı 771 'dir. 155 tane de iki yıllık yüksek
okul mevcuttur.

a. Liselerde Meslekî-Teknik Eğitim: Meslek liselerinin
genel amacı gerekli iş bilgisi, becerisi ve meslek bilinci oluşmuş,
hızlı endüstriyel gelişmelere ayak uydurabilecek, bilgi toplumuna
uyum sağlayacak bireylerin gelişmesine yardımcı olmaktır.
Tarım, teknik, iş ve ticaret, deniz ve balıkçılık, ev ekonom i
leri alanlarında meslekî ve teknik eğitimin olanağını sağlarlar.
Devlet m eslekî ve teknik liselerin çağın ihtiyaçlarına göre,
endüstriyel teknolojiye ayak uyduracak öğrencilerin yetiştirilmesini
hedefler.
1997 yılında Tarım Meslek Okulu sayısı 27, Teknik Lisesi
sayısı 191, Ticaret Lisesi sayısı 248, Denizcilik ve Balıkçılık Lisesi
sayısı 10, Birleşik Meslek Lisesi sayısı 38'dir.
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Teknik liselerde kayıtlı öğrencilerin seçebilecekleri 53 farklı
ders mevcuttur. Tarım liselerinde bu sayı 14, Balıkçılık ve Denizci
likte kayıtlı öğrenciler için bu sayı 8, iş ve ticaret liselerinde ise bu
sayı 7'dir.

Meslek Okullarının Durumları
TABLO - 5
Öğrenciler

Okullar

Sınıflandırma

Öğretmenler
Toplam

Devlet

—

22.162

1.400

—

1.400

186.667

131.477

318.144

9.399

5.166

14.565

248

102.902

262.183

365.085

5.301

10.160

15.461

—

10

7.452

7.452

456

—

456

48

15

63

42.208

27.053

69.261

2.420

3.389

5.809

Çok Amaçlı

140

92

232

75.438

102.495

177.933

4.546

4.477

9.023

Toplam

446

325

771

436.829

523.208

960.037

23.522

23.192

46.714

Dev

Öz.

Top

Devlet

Tarım

27

—

27

22.162

Teknik

119

72

191

Ticari

102

146

BalıkçılıkDenizcilik

10

Meslekî

Özel

Özel

Toplam

KAYNAK: Eğitim Bakanlığı, Eğitim İstatistik Yı lığı, 1997

Meslek liselerinin programları genel derslerden ve meslek
derslerinden oluşur. 3 yıl ya da diğer bir deyişle 6 dönemde mezun
olan öğrencilerin 204-216 kredi arasında kredi toplamaları gerek
mektedir. 204-216 kredinin, 104-154 kredisi genel derslerden, 88122 kredisi ise meslek derslerinden toplanmaktadır. 88-122 ara
sında meslek derslerinden toplanacak kredinin %50'si yeni 41-62
kredisi uygulama derslerinden alınmalıdır.
Millî, Halk ve meslek liselerinde tamamlanması zorunlu
olan öğretim süresi 3 yıldır. Okullar diğer endüstri kurumlan ile iş
birliği içerisinde etkin eğitim programlarını tamamlarlar.

b.

Yüksek okullarda Mesleki ve Teknik Eğitim: Lise v

dengi okul mezunları bu okullara girebilirler. 1994’ten beri, bu
okullara giriş okul başarısı, okul bitirme testi, mülakat ve beceri
testleriyle belirlenmektedir. Ayrıca yüzde 50-60’lık kontenjan yüzdesi, mesleki lise mezunu olup da üniversite 1. Sınıfta okuyanlar,
ulusal sertifika sistemi ile belirlenmiş sanatkârlar ve sanayi dalın
da tecrübe sahibi işçiler için ayrılmıştır.
Mesleki yüksek okulların orta dereceli teknisyen yetiştirm e
ye yönelik bir pratik eğitim üzerine kurulmuş olmasına rağmen,
eğitim öğretimde kesin bir sınır yoktur. Üniversitelere devam et
mek isteyen öğrenciler için kapılar daima açıktır. Çalışan gençler
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için, Kore Havacılık ve Haberleşme Üniversitesinde olduğu gibi,
teknoloji üniversitelerine giriş sağlanır. Mesleki yüksek okul eğiti
minin, sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlayacak çabalar
sarfedilm esi sebebiyle, mezunların iş bulma yüzdesi giderek yük
selmektedir.

Programa göre Meslekî Yüksek Okul Öğrenci Sayısı
TABLO - 6
Sınıflandırma

Kursa Kaydolanlar

Toplam

1. Yıl

2. Yıl

Beşeri Bilimler

17.225

14.628

—

j Sosyal Bilimler

77.722

70.629

—

| Doğal Pozitif Bilimler

27.381

177.830

24

205.235

¡Tıp ve Eczacılık

27.381

25.680

13.881

66.942

| Sanat ve Beden Eğitimi

42.026

35.776

—

77.802

I Öğretmenlik

10.877

10.239

—

21.116

202.612

334.782

Toplam

3. Yıl

13.905

31.853
148.351

551.299

KAYNAK: Eğitim Bakanlığı, Eğitim İstatistik Yıllığı, 1997

C. SİSTEMİ DESTEKLEME
1. Meslekî Teknik Eğitimin Yönetimi
a. Yönetim Organizasyonu: Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetimi Eğitim Bakanlığı, akadem ik aktiviteler, bilimsel ve halk
eğitimi ile ilgili politikaların form ülüzasyonu ve geliştirilmesinden
sorumlu merkezi hükümet kuruluşudur. Eğitim Bakanlığı eğitim
politikalarının uyarılması ve koordinasyonunu yapar, ders kitapla
rının basımını ve onaylanmasını sağlar, her düzeyde okullara yö
netim desteği ve mali destek sağlar, yerel eğitim ajansları ile ulusal
üniversitelere danışm anlık yapar, öğretmen eğitimi sistemini çalış
tırır ve resmi olmayan eğitim fonksiyonunun yürümesinde sorum 
luluk taşır.
Bakanlıkta, Bakan ve Bakan vekilinin başkanlık ettiği iki ofis
ve Okul Politikası Ofisi, ve Yaşam boyu Eğitim Bürosu, Akadem ik
Araştırm a Politikaları Bürosu, Eğitim Bilgi ve Teknolojisi Bürosu ve
Çevre Islah Eğitimi Bürosu. Ek olarak ofislerden ve m eslekî konu
lardan sorumlu 13 memur bulunmaktadır.
Yaşam boyu Eğitim Bürosu, orta öğretim ve ortaöğretim
sonrası okullar ve kolejlerdeki teknik ve mesleki eğitim yönetim in
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den sorumludur. Yaşam boyu Eğitim Bürosu dahilindeki M eslekî
ve Profesyonel Eğitim Politikası Dairesi, ortaöğretim sonrası ve
üçüncü derecede teknik meslekî eğitimle ilgili merkezi hükümet
düzeyinde ofistir. Meslekî Yüksek Okul Destek Dairesi Meslek
Yüksek Okullarındaki yönetim ve akademik konularla ilgilenir.
Yerel yönetim kanunuyla, eğitim yönetimi merkezden ayrı
tutulm uştur ve Eğitim Bakanlığı bütçe plânlama ve ana yönetimle
ilgili kararlar konusunda yerel otoritelere yetki vermiştir.
Farklı bölgelerin farklı özelliklerinden kaynaklanan ve gittik
çe artan ihtiyaçlara cevap verm ek amacıyla, 7 metropolitan şehir
ve 9 vilayette ve ayrıca ilçe ve eşdeğeri yönetim bölgelerinde ge
nel yönetimden ayrı olarak, bölge eğitim ofisleri kurulmuştur.
Eğitim, sanat ve bilim yönetiminden sorumlu yerel eğitim
ofislerinin yönetim yetkisi bir müdür (müfettiş) tarafından üstlenil
miştir. Yerel idare heyeti tarafından seçilen müdür dört yıl hizmet
eder.
1998 yılında, metropolitan şehirlerde ve vilayetlerde 16 böl
ge eğitim ofisi bulunmaktaydı. Bölge ofislerinde, Ortaöğretim Eği
tim Bürosu altındaki Bilim ve Teknoloji Eğitimi Bölümü, bir üst or
taöğretim okulu düzeyinde teknik-m eslekî eğitimden sorumludur.
Eğitim danışma organizasyonu olarak, Eğitim Bakanlığına,
Eğitim Politikası Danışma Kurulu asiste eder. Eğitim Politikası
Danışma Kurulu, Mayıs 1998’de hükümetin eğitim politikasını ve
eğitimdeki gelişmelerle ilgili önemli konuları incelemek üzere res
men göreve başlamıştır. Görevi, Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan
danışmanlığı ve desteği sağlamaktır.
O zamandan beri etkin tartışma ve araştırma aktivitelerinin
yürütülm esini sağlamıştır ve eğitim politikalarının geliştirilip ilerletilmesinde mükemmel sonuçlar üretmiştir. Bu sonuçlar arasında
meslek yüksek okullarına giriş sisteminin geliştirilmesi, bağımsız
yerel
sistemlerin
oluşturulması,
özel
eğitimde
teşviklerin
gruplandırılması, mesleki liseierin iyileştirilmesi, okul güvenliğini
sağlayan kuruluşların teşviki, nitelikli öğretmen yetiştirme sistem i
nin desteklenmesi ve başka konular da bulunmaktadır. Kurul, eği
timde uzmanlaşmış ve iki yıl için görevlendirilmiş 60 üyeden oluş
maktadır. Kurul 6 alt komite ve alt komitelerin başkanlarından
oluşmuş bir kapsamlı idare komitesinden oluşmaktadır.
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b. Meslekî ve Teknik Eğitimin Finansmanı: Kore’de eğitimin finansm anı, merkezî hükümet bütçesi, bölgesel ve yerel
hüküm et bütçesi ve özel okulların finansal kaynaklarını kapsar.
> Eğitim finansm anının büyük bir kısmı hükümetin desteği
ne, öğrencilerin harçlarına bağlıdır. Bu arada şirketlerin ve sosyal
kuruluşların payı daha azdır.
> Ulusal eğitim bütçesinin ana kaynağı iç gelirlerdendir. Bu
bütçe Eğitim Bakanlığının operasyonel harcamalarını, enstitülerin
araştırmalarını ve her bölgede ilk ve ortaöğretimi desteklem ek amacıyla kullanılan yerel eğitim finansmanı bağışlarını kapsar.
> İlköğretimden yüksek okula kadar, her seviyede özel okul
bulunm aktadır. M eslekî yüksek okullar ile üniversitelerin yaklaşık
% 80’i özel okullardır. Özel okulların kaynaklarının çoğu ailelerin
verdiği harçlar, ulusal ve bölgesel katkılardan sağlanan destek ve
okulların kendi kaynaklarıdır.
> Kore hükümeti, son zamanlardaki eğitimin niteliğine ba
kıldığında, eğitimin kalitesini geliştirm ek amacıyla eğitime ayrılan
bütçeyi genişletm iştir. Eğitim bütçesini % 5’e çıkarma çabası sonu
cunda, 1977 yılında eğitim bütçesi % 4.8’e yükselmiştir.
> Ulusal kaynakların dağılımıyla ilgilenmediğimizde, yakla
şık % 11’i m eslek liseleri ile meslek yüksek okullarına harcanmış
olacaktır. Detaylar tabloda gösterilmiştir.

Eğitim Bakanlığına Hâzinenin Sağladığı Bütçe
Sınıflandırma

Bütçe

TABLO - 7
Yüzde

İlköğretim Ortaöğretim ve Özel Eğitim
Meslekî Teknik Eğitim
Yüksekokul Eğitimi
Eğitim Bilgisi
Yaşam Boyu Eğitim ve Uluslar Arası
Kooperasyon
EBS ve Araştırma Organizasyonu

1.746.567
2.757.892
998.115.000
45.832.500
28.757.500

40.9
1.9
1.2

86.176.667

3.5

Ulusal Okul ve Politika Araştırması
Eğitim Bakanlığı Çalışmaları ve Çalı
şanların Ücretleri

13.417.500
822.605.833

0.5
33.7

2.440.150.830
Yerel Eğitim Finansman Desteği=121.067.367.£n
Kaynak : Eğitim Bakanlığı- Kore’de Eğitim 1997-1998

100

¡Toplam
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7.2
11.1

2. Araştırma ve Geliştirme
M eslekî ve teknik eğitim-öğretim çalışmaları ve projeleri
için araştırma geliştirme faaliyetleri temelde meslekî eğitimöğretim de Kore Araştırma Enstitüsü tarafından yapılır. (KRIVET).
KRIVET herkese yaşam boyu öğrenim şansı sağlamak ve bunun
yanında ulusun yarışmacılığını arttırmaya katkıda bulunmak am a
cıyla, m eslekî eğitim-öğretim güçlendirm ek için 1977 yılında oluş
turulmuştur.
KRIVET m eslekî ve teknik eğitim-öğretimin bütün alanların
da, eğitim araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesini
sağlar.
> Meslekî eğitim-öğretimde ulusal tem eller üzerine yapılan
politika orijinli araştırmalarla ve sanayideki insan işgücüyle ilişkili
olarak;
> Çeşitli meslekî eğitim-öğretim programlarının geliştirilm e
si, yaygınlaştırılm ası ve değerlendirilmesi;
> Saniyede meslekî eğitim-öğretim ile yaşam boyu meslekî
eğitim -öğretim arasında bir bağ kurarak bir sistem oluşturulması.
> M eslekî eğitim -öğretimdeki ulusal istatistikler bütünün
toplanması, analiz edilmesi ve basılması yoluyla, insanlara uz
manlık alanları ve eğilimleri doğrultusunda, kariyerlerini seçmeleri
ve geliştirm eleri yönünde yardımcı olunması;
> Kişilerin m eslekî uzmanlıklarına ve yeterliliklerine, eği
timlerden daha fazla değer veren meslekî yeterlik sistemlerinin
geliştirilmesiyle ilgili araştırmaların formülüze edilip girişimlerde
bulunulması;
> Kore’deki meslekî eğitim-öğretimin geliştirilmesiyle ilgili
olarak, bu konuda gelişmiş ülkelerde, personel ve bilgi değişimi
yapılması, m eslekî ve teknik eğitimdeki tecrübelerimizin gelişmiş
ülkelerle paylaşılması.

3. Öğretmen Eğitimi
Çeşitli kolejlerin ve üniversitelerin meslekî ve teknik öğret
men yetiştirme bölümlerinde öğretmen, orta dereceli teknik okullar
ile meslek liseleri için eğitilirler.
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Teknik eğitim alanları öğretmenleri,
“Choongnam National Üni.” “Mühendislik Bölüm ü”nün “Endüstri” bölümünde eğitim görürler.
Bu bölümün yıllık öğrenci yerleştirme kapasitesi, 7 farklı alanda (elektronik, elektrik, mekanik, inşaat, metalürji gibi) 70 öğ
rencidir. Bilgisayar teknolojisi öğretmenleri, “Kore National Uni.”
“Eğitim Bölüm ü”nde yıllık 20 kişilik kapasiteyle eğitim görürler.
M eslekî ve teknik eğitim bölümlerinde öğrenciler, çeşitli
m eslekî ve teknik- eğitim, pedagoji dersleriyle ilgili öğretim, kendi
uzmanlık alanlarındaki teknik ve mühendislik derslerine ilâve ola
rak öğretim uygulamaları ve genel dersler almak zorundadırlar.
Eğitimleri sırasındaki başarılarına göre öğrencilere 4 yıllık lisans
diploması ve orta öğretim öğretmenliği yeterlik belgesi alırlar.
> Ziraat eğitimi alanındaki öğretm enler üç üniversitede eği
tim görürler. (Seoul National Uni. Soorchon National Uni., Kunkook
Uni.) Bu üç üniversitenin yıllık toplam öğrenci kapasitesi, bu alan
da, 80 kişidir.
> Balıkçılık ve Denizcilik alanındaki öğretm enler “Pusan
Marine & Fisheries Uni.” nin Denizcilik ve Balıkçılık bölümünde
eğitilirler. Bu üniversitenin yıllık kapasitesi 10 öğrencidir.
> İş ve ticaret alanındaki öğretmenler, ülke genelindeki 15
farklı yüksek okul ve üniversitede eğitim görürler.
> Bu m eslekî ve teknik öğretmen yetiştiren enstitülerden
başka, pek çok yüksek okul ve üniversite orta dereceli okul öğret
menleri için üst düzey eğitim programları sunmaktadır. Bu düzen
lemeler, bu programlara kaydolan öğrencilere ve öğretmen eğitimi
bölümleri veya yüksek okulların dışındaki öğrencilere, uzmanlık
alanlarında meslek edinme imkânı sağlar.
> Orta dereceli m eslekî ve teknik eğitim öğretmenlerinin
hizmet-içi eğitimleri, 4 orta dereceli okul tarafından yürütülür.
> Kore Teknoloji ve Eğitim Üniversitesi, m eslekî eğitim öğ
retmenlerini, m eslekî ve endüstriyel eğitim enstitüleri ile teknik li
selerin, eğitm enlerini yetiştirm ek üzere 1992’de kuruldu. Üniversite
13 lisans programı ve 2 lisansüstü programı (Makine ve Elektrik
Müh.) sunmaktadır. Üniversitenin 1998’deki, yıllık kayıtlı öğrenci
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sayısı 320’dir. Üniversite ayrıca mevcut öğretmen ve eğitmenlere
yeniden eğitim ve üst eğitim programları sağlayacaktır.

4. Meslekî Teknik Eğitim ile Endüstri Ortaklığı
> M eslekî ve teknik okullar ile endüstri arasındaki işbirliği
oldukça zayıftır. Endüstriyel kuruluşlar, lise ve yüksek okullardan
gelen isteğe bağlı olarak, teknik-m eslekî lise öğrencileri ile meslek
yüksek okulları öğrencilerine, organize olmamış ve yapılaşmamış
iş tecrübesi sağlamaktadırlar.
> Hızla değişen toplum ihtiyaçlarına cevap vermek ve mü
kemmel endüstriyel işgücünü sağlamak amacıyla, Kore Hükümeti,
özellikle teknik eğitim-öğretim alanlarında olmak üzere, meslekî ve
teknik eğitim ile endüstriyel kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliş
tirm ek için, meslekî ve teknik eğitim-öğretim sistemini yeniden ya
pılandırılma süreci içerisindedir. Yeniden yapılanmanın amacı,
okullardaki ve endüstriyel kuruluşlardaki kaynakları paylaşarak
m eslekî ve teknik eğitimin etkinliğini arttırmaktır.
> “Dual Sistem ” (ya da 2+1 program) adı verilen Yeni T ek
nik Lise Eğitim Sistemi ilk kez 1994 yılında tanıtılmıştır. Bu prog
ram okullardaki 2 yıllık meslekî eğitimin ardından, endüstri kuru
luşlarındaki 1 yıllık pratik eğitimi kapsar. 1998’de bu program 40
tane model okulda uygulandı ve sonucunda 9.110 öğrenci 1.928 iş
yerinde istihdam edildi.
1999’dan beri lise kademeli olarak teknik liselerde uygu
lanmaktadır. Müfredatın içeriği aşağıdaki g ib id ir:

TABLO - 8
Sınıflandırma
Operasyonel metot

Mevcut Durum
3 yıllık okul eğitimi

Yenilenen
2 yıllık okul eğitimi
1 yıllık pratik eğitim

Teori ve kavram üzerinde İş ve beceri üzerinde du
durur.
rur.
Eğitimin içeriği

Günlük dersler.

Gündüz dersleri
Gece dersleri
Yaz dersleri
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> Pratik eğitimin süresi ziraat ticaret liselerinde 1-6 aylık,
teknik liselerde 1-12 aylık ve denizcilik-balıkçılık liselerinde 3-12
aylık süreler arasında çeşitlilik göstermektedir.
> Endüstri kuruluşları ile kolejler arasındaki işbirliği, en
düstrinin talep ettiği yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla
düzenlenm iştir. Meslek yüksek okulu eğitimi şu aktiviteler sayesin
de endüstrinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır:
Ö ğrenciler için stajyerlik, meslek yüksek okulunun endüstri
alanındaki öğretimi, endüstri çalışanlarının meslek yüksek okulla
rındaki eğitimi, yüksek okullar ve endüstri kuruluşları arasındaki
teknik ve bilgi alış-verişi ve araştırmaları, endüstri kuruluşları ve
kolejler arasındaki işbirliği komitesinin kuruluşu ve organizasyonu,
endüstriyel ihtiyaçlardan kaynaklanan müfredatın çalıştırılması.

D. KORELİLERİN GELECEKTEKİ HEDEFLERİ VE GÖREVLERİ
1. Temel Eğitim Reform Ölçütleri
Hükümet, sanayileşmenin sınırsız rekabet ortamında refah
ve gelişmenin sağlanması için, ulusal rekabet ortamının teşvik
edilm esine öncelik vermektedir. Göreceli olarak, uluslar arası re
kabeti teşvik etmek amacıyla da, toplumda olduğu gibi, hükümet
de büyük bir çaba sarfetmektedir.
Dahası, eğitim değişimde ve reformda örnek olma rolünü bir
görev olarak üstlenm iştir ve eğitimin problemlerini çözerek, uzun
vadede gelişme kaydetm ek amacıyla, eğitim reformunu gerçekleş
tirme görevini üstlenmiştir.
Bu tür zamana bağlı bir görevi başarıyla yürütm ek için, Eği
tim Reformu Başkanlığı Komisyonu (direkt başkana bağlı yürüt
meden sorumlu birim) 1994’ün Şubat ayında kurulmuştur. Ve 48
alanda eğitim reformu önerileri sunmakla görevlendirilmiştir. Ko
misyon yeni eğitim ideolojisini ve "açık eğitim sistemi ve herkesin,
her yerde ve her zaman kendini gerçekleştirebilm esi için eğitim
imkânı elde etmek şansının verildiği yaşam boyu öğretim toplum u
zun yapılandırılm ası” konulu eğitim reformuna yönelik amacını
oluşturm uştur. Bu nedenle komisyon 31 Mayıs 1995’te temel eği
tim reform plânlarını ve 9 Şubat 1996’da ve 20 Ağustos 1996’da
diğer reform plânlarını açıklamıştır.
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9 Şubat 1996’da sunulan Eğitim Reformu Önerisi (11), Yeni
Meslekî Eğitim Sistemini içermektedir.

2. Yeni Meslekî Eğitim Sistemi
Meslekî eğitim, bir koleje kabul edilmeyen öğrencilerin seç
tiği, ikinci sınıf bir eğitim sistemi olarak meslek edinmek üzere de
vam edilen bir eğitimdir. Çünkü eğitimin içeriği gerçek hayatın ta
leplerini karşılamaz. Meslekî okullardan alınan çeşitli diplomaların,
iş dünyası tarafından kabul edilmeyişi, uzun süredir bir şikâyet ko
nusudur. Ulusal meslekî eğitimin gelişmekte olan durumu, okullar
ve iş dünyası arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklan
maktadır.
Bu m eslekî eğitim reformunun asıl amacı, “Yaşam boyu
Açık Öğretim Toplumunu gerçekleştirm ek üzere “Yaşam boyu
M eslekî Eğitim Sistem i”ni kurmaktır. Bu da kesinlikle her bireyin
yetenek ve ilgisine uygun, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren,
yüksek kalitede eğitimli insan kaynaklarının gelişmesine imkân
sağlayacaktır.
M eslekî eğitim reformu aşağıdaki dört yolla başarıya ulaşa
caktır:
1. Meslek liseleri mezunlarının geleceğe umutla bakm a
ları için, çalışma hayatlarına devam ederken, öğrenimleri doğrultu
sunda “polytechnic uni., junior college (meslek yüksek okulu),
polytechnic college, New University ve hatta lisans üstü eğitim e”
devam edebilmeleri sağlanacaktır. Buna ulaşmak için de hükümet
m eslekî eğitime ayrılan bütçeyi arttıracaktır.
2. Eğitim sistemi rekabete ve birlikte çalışmaya dayalı
olacak; okullar ve sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin gerçek
leşmesine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda okullar birbirleriyle
yarışmaya teşvik edileceklerdir.
3. Meslekî eğitim sanayide kullanılır olacaktır; sanayi ku
ruluşlarının meslekî eğitimin değerlendirilm esinde ve yönetiminde
rol olmasına yol açacaktır. Sistemin yeniden organize edilmesi,
okullar ve kurumlar arasındaki insan ve malzeme kaynaklarının
etkin değişimine olanak sağlayacaktır.
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4.
Sistem, “etkisiz bir eğitim 'den “etkili bir eğitim ”
cektir. Hükümetin buradaki bağlantıyı sağlayan yeterlilik sistemi
yeniden gözden geçirilecektir ve böylece eğitim-öğretim entegras
yonu sağlanacaktır; en son multi-media ve telekomünikasyonun
etkili kullanımıyla, öğrencilere düşük maliyetli, fakat yüksek kaliteli
m eslekî eğitim sağlanacak; her okulun anatomisi yükseltilecek; ve
yerel yönetim girdilerinin finansmanı ve rolü güçlendirilecektir.
20’li ve 30’lu yaşlardaki iyi eğitilmiş çok sayıda birey olm a
sına rağmen, sıradan vatandaşın genel eğitim standardı, gelişmiş
ülkelerdeki benzerleriyle karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır. Şu
anki duruma göre, Kore işgücünün eğitiminde ulaştığı başarı şöyledir: % 36’dan daha altı lise eğitimi, %45 lise mezunu, %6 meslek
yüksek okulu mezunu, %13 yüksek okul mezunu. Eğer bu yükseliş
böyle devam ederse, 2000 yılına kadar bu oranlar %26, %50, %9,
%15 olacaktır. Bu da gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmemiz
için daha çok uzun bir yolumuz olduğu anlamına gelmektedir.
Şu anki eğitimin seviyesini yükselterek, gelişmiş ülkeler se
viyesine ulaşmak için radikal bir meslekî eğitim reformuna ihtiyaç
vardır.
Bu değişikliği yaratm ak için, hükümet ve iş dünyası, aynı
zamanda eğitim ve öğretim enstitüleri güçlerini birleştirmek ve iş
birliği yapm ak zorundadırlar.
2000 yılına kadar ulaşılması beklenen üç ana hedef aşağı
da sıralanmıştır:
a. Yüksek okula gitmek istemeyenlere liselerde düzenli
meslekî eğitim imkânı sağlanmalı.
b. İsteyenlere meslek yüksek okulu düzeyinde, meslekî
öğrenim imkânı sağlamak.
c. Meslekî becerilerini geliştirmek isteyen çalışan kesi
me, istedikleri alanda meslekî eğitim-öğretim fırsatı vermek.

3. Reform Çabaları ve Korelilerin Gelecekteki Görevleri
Kore Meslekî ve Teknik Eğitiminin Geleceğe Yönelik Plânla
rı ve Reformun Etkileri
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1. İş ve okul arasındaki geçişleri sağlayan yeni meslekî eği
tim oluşturulmuştur. Önce “açık ve sürekli eğitim çağı” için legal
bir vakıf hazırlanmıştır. 1996 banka kredisi yasası, sınava bağlı
olarak yüksek okullara “part-tim e” devam edecek öğrenciler için
çıkarılmıştır.
2. İkinci olarak, yeni meslekî eğitim sisteminin oluşturulması
için koşullar hazırlanmıştır : Meslekî Eğitimi Geliştirme Kanunu,
Belge Edinme Temel Kanunu, Kore Meslekî Uzmanlığı Geliştirme
Enstitüleri Kanunu gibi.
3. Üçüncü olarak, meslek liseleri öğrencilerini ve sanayi ça
lışanlarını liseye bağlı yaygın eğitime taşımalı.
4. 1995’ten beri Eğitim Bakanlığı reformları uygulamaya
koymak için etkili uygulama plânları hazırlamaktadır. 1996-1998
arasında uygulamaya geçebilmek için hazırlıklarını tamamlamıştır.
5. 120 Eğitim Reformunun gerçekleştirilmesi 10-15 yılı bu
lacaktır. Aşağıda 120 reform maddelerinden bazıları verilmiştir:
a. Uzmanlaşmış lise sayısının arttırılması,
b. Lise müfredatının ilk ve ortaokul müfredatıyla bağlantı
sının sağlanması,
c. Meslek yüksek okullarına ve Polytechic üniversiteleri
ne giriş şartlarının geliştirilmesi,
d. Meslek liselerinde alân-ağırlıklı eğitimin güçlendirilm e
si,
e. Meslek yüksek okullarında eğitim kalitesinin geliştiril
mesi,
f. Polytechic üniversitelerinde eğitim kalitesinin geliştiril
mesi,
g. Polytechic yüksek okullarının rolünün güçlendirilmesi,
h. Yeni üniversite ve okulların kuruluşunun ve çalışm ası
nın desteklenmesi,
ı. Meslekî eğitim için meslek okullarının kurulmasının ve
meslek edindirme yüksek öğrenim programlarının tanıtılması,
j.
sağlanması,'

Yaşam boyu meslekî rehberliğin ve bilgilendirmenin
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k. Kadınlar ve yoksullar için meslekî eğitim fırsatlarının
geliştirilmesi,
l.

Özel eğitim görmüş öğrencilerin eğitimlerinin onaylan

ması,
m. M eslekî öğretim ve iyileştirilmiş meslekî eğitim ve sa
nayide öğretim fırsatlarının geliştirilmesi,
n. Eğitim maliyeti sisteminin fizibilitesinin yeniden yapı
landırılması,
o. Ulusal ve devlet m eslekî eğitim enstitülerinin resm ileş
tirilm esinin teşvik edilmesi;
p. Meslekî eğitim enstitülerinin vergiden muaf tutulması
ve finansal desteğin sağlanması için bir fon kurulması,

JOO-HO PARK
E ğitim B akanlığı
M e sle kî Eğitim P olitikası
D aire Başkan Y a rdım cısı

16.Millî Eğitim Şûrası’na yurt dışından katılan konuklar.

474

16.Millî Eğitim Şûrasfna yurt dışından katılan konuklar.

16 Millî Eğitim Şûrası’na yurt dışından katılan konuklar
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16.Millî Eğitim Şûrası’na yurt dışından kstfian konuklar.

16.Millî Eğitim Şûrası’na yurt dışından katılan konuklar.
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TABİÎ ÜYELER (Madde 6-7)
SIRA
ADI SOYADI
NO
1
Metin
BO STANC IO Ğ LU

UNVANI

ÜYELİK
DURUMU

Millî Eğitim Bakanı

T A B İÎ ÜYE

2

Prof.Dr.Halil CİN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu (B aşkan)

T A B İÎ ÜYE

3

Ahmet KABİL

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi (S ö zcü )

T A B İÎ ÜYE

4

Ali Haydar ŞAHİN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi (K a tip )

T A B İÎ ÜYE

5

Tuncay KARAYTUĞ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

6

Celal TOPKAN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

7

Cem alettin LÂFÇI

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

8

Avni AKYOL

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

9

Dr.Yusuf EKİNCİ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

10

Doç.Dr.Ömer ÖZYILMAZ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

11

Dr.T ayyar ALTIKULAÇ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

12

Gürcan DAGDAŞ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

13

Haşan DİKİCİ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

14

Avni DOĞAN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

15

Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

16

Dr.Sema PİŞKİNSÜT

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

17

Ayvaz GÖKDEMİR

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

18

İbrahim YILMAZ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

19

Mikail KORKMAZ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

20

İsmail KALKAN D ELEN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

21

Ömer ERTAŞ

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

22

Lale AYT AMAN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

23

Mehmet Emin AYDIN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE
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SIRA
NO

ADI

SOYADI

UNVANI

ÜYELİK
DURUMU

24

Nurettin KALDIRIMCI

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

25

Emin KAR AA

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İİ ÜYE

26

Yalçın GÜRTAN

TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

27

Bener ÇORDAN

M EB M üsteşarı

T A B İÎ ÜYE

28

Orhan ÖZALP

Talim ve Terbiye K u ru lu Başkanı V.

T A B İÎ ÜYE

29

Mehmet TEMEL

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

30

Necdet ÖZKAYA

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

31

Cemil ÇETİN

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

32

Ahmet ERDOĞAN

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

33

Cevdet CENGİZ

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

34

Saim HEKİM OĞLU

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

35

İbrahim BARBAROS

Müsteşar Yardımcısı

T A B İÎ ÜYE

36

Saim ERDEM

Teftiş Kurulu Başkanı

T A B İÎ ÜYE

37

Ahmet Remzi SEZGİN

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanı

T A B İİ ÜYE

38

Osman ÇELİK

Birinci Hukuk Müşaviri

T A B İÎ ÜYE

39

Özcan TEKİN ER

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

40

Doç.Dr.Ata TEZBAŞAR AN

İlköğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

41

Hüseyin ATILGAN

Ortaöğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

42

Naim DURMAZ

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

43

Süheyla AKPINAR

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

44

Ali SUNGURTEKİN

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

45

Aydın ÖZYAR

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

46

Doç.Dr.Mualla SELÇUK

Din Öğretimi Genel Müdürü

T A B İÎ UYE

47

M.Süheyl ÇİYAN

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü V.

T A B İÎ ÜYE

48

Doç. Dr. Aydoğan ATAÜNAL

Yükseköğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

49

Tolga YAĞIZATLI

Dış İlişkiler Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

50

Aysal AYTAÇ

Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

480

SIRA
NO

ADI

UNVANI

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

51

Güngör KILINÇ

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

52

Abdülkadir AKGUL

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdür V.

T A B İİ ÜYE

53

Ruhi ESİRGEN

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü V.

T A B İÎ ÜYE

54

Hüseyin ACAR

Personel Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

55

Halim KUÇUK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü

T A B İİ UYE

56

Güler ŞENÜNVER

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

57

Dr.Ezdihar KARABULUT

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

58

Nâzım İrfan TANRIKULU

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

59

ÖmerÖZÜDURU

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

60

Sürmeli AGDEMİR

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

61

Selâhattin MEYDAN

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

62

Haşim AYAOKUR

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

63

Sevim ÇAM ELİ

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

64

Ömer AÇIKEL

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

65

Dr.Veli KILIÇ

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

66

Ömer ÖZCAN

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

67

Erhan AVUNDUK

Talim ve Terbiye Kumlu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

68

Füsun KOKSAL

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

69

Nurettin BAŞER

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

T A B İÎ ÜYE

70

Ali EKER

Okuliçi Beden Eğiti., Spor ve İzcilik
Dairesi Başkanı

T A B İİ ÜYE

71

Bekir TURGUT

Yayımlar Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

72

Muammer
DÜĞENCİOGLU

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

73

Kadir KELECİOĞLU

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

74

Ahmet USLU

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı

T A B İİ ÜYE

75

Recep IŞIK

İşletmeler Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

76

Kenan TURNA

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

77

Tekin İLTER

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE
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SIRA
NO

ADI

UNVANI

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

78

İsmail KAR ATAŞ

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

79

Hüseyin ÇALIK

Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

80

Dr.Yurdanur ATLIOGLU

T A B İİ ÜYE

81

İsmail KÜSMEZ

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanı
Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve
Yav.Fonu Dairesi Bşk.

82

Faik DEMİRTAŞ

Projeler Koordinasyon Kurulu Başkanı V.

T A B İÎ ÜYE

83

Dr.Necmettin YEŞILMEN

T A B İİ ÜYE

84

Kadir ÇETİN

Meslekî ve Teknik Eğitimi Araştırma ve
Geliistirme Merkezi Başkanı V.
Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme
Dairesi Başkanı

85

Mehmet YAVAŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

86

Necmettin UÇKAN

Bakanlık Koordinatör Müşaviri

T A B İÎ ÜYE

87

Behçet YAVUZ

Ankara İl Millî Eğitim Müdürü

T A B İÎ ÜYE

88

Ömer BALIBEY

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

T A B İÎ ÜYE

89

Zeki Bilgin İNANLI

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü

T A B İÎ ÜYE

90

Prof.Dr.Kemal GÜRÜZ

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı

T A B İÎ ÜYE

91

Prof.Dr.İsmail TOSUN

Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili

T A B İÎ ÜYE

92

Prof.Dr.Uğur BÜĞET

Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili

T A B İÎ ÜYE

93

Dr.Fethi TOKER

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanı

T A B İİ ÜYE

94

Kutlu SAVAŞ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

T A B İÎ ÜYE

95

Prof.Dr.Reşat GENÇ

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurulu Başkanı

T A B İİ ÜYE

96

Prof.Dr.Azmi SÜSLÜ

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

97

Prof.Dr.A.Bican ERCİLASUN Türk Dil Kurumu Başkanı

T A B İÎ ÜYE

98

Prof.Dr.Yusuf HALLAÇOGLU Türk Tarih Kurumu Başkanı

T A B İÎ ÜYE

99

Prof.Dr.Sadık Kemal TURAL Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

T A B İÎ ÜYE

100

Yücel YEN ER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
Genel Müdürü

T A B İİ ÜYE

101

Prof.Dr.Orhan GÜVENEN

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı

T A B İÎ ÜYE

102

Bahattin GULGÖR

T A B İÎ ÜYE

103

Atilla DEĞIRMENCIOĞLU

Devlet Plânlama Teşkilâtı
Sosval Sektörler ve Koor. Genel M d.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürü

104

Erol ÖKTEM

Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürü

T A B İÎ ÜYE

482

T A B İİ ÜYE

T A B İİ ÜYE

T A B İİ ÜYE

S E Ç İM L E G ELEN ÜYELER
(Madde 8)
SIRA
NO

ADI

SOYADI

Ü YELİK

UNVANI

DURUMU

1

Hüseyin GÖKTAŞ

Bakanlık Müşaviri

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

2

A.Bilge NAZİKOĞLU

Bakanlık Müşaviri

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

3

Cahit ÖZGİRAY

Bakanlık Müşaviri

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

4

Ruhi PEHLİVAN

İl Millî Eğitim Müdürü

YALOVA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

5

Murat TANER

İl Millî Eğitim Müdürü

SAKARYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

6

Reşat KÜÇÜKDEMİR

İl Millî Eğitim Müdürü

E D İR N E

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

7

Alpaslan PEKER

İl Millî Eğitim Müdürü

B A L IK E S İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

8

Mustafa TOKER

İl Millî Eğitim Müdürü

M A N İS A

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

9

Bekir KAR

İl Millî Eğitim Müdürü

D E N İZ L İ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

10

Niyazi ÖZDAMARU\R

İl Millî Eğitim Müdürü

M UĞ LA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

11

İbrahim SALDUZ

İl Millî Eğitim Müdürü

AFYON

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

12

Süleyman AKYÜZ

İl Millî Eğitim Müdürü

A NTALYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

13

Metin M EM İŞ

İl Millî Eğitim Müdürü

İÇEL

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

14

Sinasi SOYER

İl Millî Eğitim Müdürü

HATAY

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

15

Arif YÜCEDAĞ

İl Millî Eğitim Müdürü

BURDUR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

16

Timur ŞEYH OĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

K IR Ş E H İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

17

Mazlum ALTUNKAYA

İl Millî Eğitim Müdürü

KARAMAN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

18

Sezai YILDIRIM

İl Millî Eğitim Müdürü

YO ZG AT

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

19

Nezir KAHRAMAN

İl Millî Eğitim Müdürü

Ç A N K IR I

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

20

Yılmaz ÖZDEMİR

İl Millî Eğitim Müdürü

ZONGULDAK

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

21

Diler ERDEM

İl Millî Eğitim Müdürü

KARABÜK

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

22

Yar d. Doç.D r.M uz affer
TUNÇ

İl Millî Eğitim Müdürü

TRABZO N

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

23

Özden ÖZDEMİR

İl Millî Eğitim Müdürü

AMASYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

24

Kemal SUCU

İl Millî Eğitim Müdürü

ARDAHAN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

25

Hamza DOĞUÇ

İl Millî Eğitim Müdürü

E L A Z IĞ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

483

SIRA
NO

ADI

26

Aziz YAVAŞ

İl Millî Eğitim Müdürü

İĞDIR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

27

Fahrettin GÜN

İl Millî Eğitim Müdürü

SİVA S

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

28

Celal ER YILMAZ

İl Millî Eğitim Müdürü

D İY A R B A K IR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

29

Tevfik KALE

İl Millî Eğitim Müdürü

B ATM AN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

30

Mustafa ÇIĞ

İl Millî Eğitim Müdürü

A D IY A M A N

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

31

Hal it AZİZOĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

ŞANLI URFA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

32

Ayşe YILMAZ

Bozüyük İlçe Millî Eğitim Müdürü

B İL E C İK

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

33

Ö.Faruk TÜRKKAN

Kuşadası İlçe Millî Eğitim Müdürü

A Y D IN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

34

M.Kâzım ÖZONUR

Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürü

ADANA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

35

Necip ŞAN

Seydişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü

KONYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

36

Erdoğan ER KAYMAZ

Ayancık İlçe Millî Eğitim Müdürü

37

Haşan ÇEKİL

Ovacık İlçe Millî Eğitim Müdürü

38

Veysel YILMAZ

Şehitkamil İlçe Millî Eğitim Müdürü

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SİNO P
TUNCELİ
G AZİ A NTEP

39

Saim AÇIKGÖZ

40

Muharrem SERVİ

41

Fevzi ŞAHINGOZ

42

Şadi ATAMAN

43

Cem alettin KORKMAZ

44

Kenan KAYA

45

Sevinç ÜNAL

46

İsmail ADAR

47

Tahir ARGUN

48

Mehmet BERBER OĞLU

49

Ayten ARTIRMA

50

Azime ÇAKIRER

51

Semra ALPSAN

52

Zeynep GUDUL

53

Mehmet GUMUŞ

54

Şevki ÇELEBİ

Bakanlık Başmüfettişi
ANKARA
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ANKARA
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğ ü
İS T A N B U L
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğ Ü
İS T A N B U L
Bakanlık Başmüfettişi
İZM İR
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğü
Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğü
İZM İR
Bakanlık Başmüfettiş:
Z M İR
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğü
II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişi
ANKARA

484

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SOYADI

II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişler
Kurulu Başkanı
İS T A N B U L
II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişi

55

Mustafa KAZ D AL

56

Orhan ERGUN

57

Osman URGANIOĞLU

58

Nihat KİRİŞÇİ

II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişler _
Kurulu Başkanı
İZM İR
II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişi

59

Nizam ettin DOST

II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişi

60

Necmettin TAHMAZ

61

Bekir Sıtkı YILDIRIM

II Millî Eğitim Müdürlüğü llköğetim Müfettişler
Kurulu Başkanı
SANLI URFA
Halil Rıfat Paşa ilköğretim Okulu Müdürü

62

Nizami SELVI

Merkez Şükrü Paşa İlköğretim Okulu Müdürü

63

Sedat KUÇUK

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürü

64

Davut TÜRE

Merkez Gazi İlköğretim Okulu Müdürü

65

Erdal YILMAZ

Öğretmen Zeynep Erdoğdu İlköğretim
Okulu Müd.ürü
ADANA

66

Abdullah ALD EM İR

İsmetpaşa İlköğretim Okulu Müdürü

67

Lütfi SAYIN ER

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Öğretmeni

TRABZO N

ANTALYA
VAN

SİVA S
E D İR N E
SİNO P
M A N İS A

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

68

Uğur Sedat UNSAL

Y.Yuvalı Köyü İlköğretim Okulu Öğretmeni

69

Levent YAZICI

Fatih İlköğretim Okulu Öğretmeni

70

Ali BACANAK

71

Hüseyin OKKALI

72

Recep YAVUZ

Merkez Karabağ Köyü İlköğretim Okulu
Öğretmeni
BATM AN
Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü
Sınıf Öğretmeni
ÇANAKKALE
İstiklal İlköğretim Okulu Öğretmeni

73

Ali Haydar ÜLGER

Türüdü 100 Yıl İlköğretim Okulu Öğretmeni

74

Ayşe Meral TOPLU

Perşembe Vakfı İlköğretim Okulu Öğretmeni

75

Yılmaz ÇOPUR

Mehmet Emin Resulzade Andüs.Md.

76

Haluk SANI

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Usesi
Öğretmeni
ANKARA

77

Ahmet KURT

Cumhuriyet Usesi Müdürü

ERZURUM

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G L L E N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

78

Ömer DURAK

Atatürk Usesi Müdür Yardımcısı

ERZURUM

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

79

Sakin ÖNER

Vefa Anadolu Usesi Müdürü

İS T A N B U L

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

80

Mehmet KOÇ

Yahya Kemal Beyatlı Usesi Öğretmeni

A D IY A M A N
K o ca sin a n /K A Y S E R İ
MALATYA

SAMSUN
M UĞ LA
M ersin /İÇ E L
ANKARA

İS T A N B U L

81

M.Durak KARANFİL

Atatürk Usesi Müdürü

82

Bahri PAMUK

Dr.Zeki Akpınar Usesi Oğremeni

SANLI URFA
SANLI URFA

83

Cumali MECNUN

Turgut Özal Usesi Müdürü

485

ADANA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

84

Yesar ELER

Turgut Özal Usesi Öğretmeni

85

Rasim AKIN

86
87

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
ADANA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

19 Mayıs Lisesi Müdürü

SAM SUN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Aziz İSKENDEROĞLU

19 Mayıs Lisesi Öğretmeni

SAM SUN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Süleyman OZDURAN

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Müdürü

İZM İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SİİRT

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İZM İR

88

Selam i ALICI

Karşıyaka Atakent Anadolu Usesi Öğretmeni

89

Yakup ERDOĞAN

90

M.Saim KOYLU OĞLU

91

Mehmet GURSES

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Usesi
Müdürü
O rta k ö v /İS T A N B U L
Çukurova Elektrik Endüstri Meslek
Usesi Müdürü
ADANA
Atatürk Endüstri Meslek Usesi Müdürü

92

Ali ATLAS

Atakum Endüstri Meslek Usesi Müdürü

93

Metin KOZLUCA

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

94

Haşan ÖZEN

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

95

İsmail YAĞCI

Meram Endüstri Meslek Usesi Müdürü

İZM İR

ES K İŞ E H İR
SAM SUN
/K O C A E L İ
ANTALYA
KONYA

96

Ahmet AYAYDIN

Çınarlı Endüstri Meslek Usesi Müdürü

97

Haşan DAL

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

98

Mehmet ALA

Fatih Endüstri Meslek Usesi Müdürü
E R Z İN C A N

99

Adem OKSUZ

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

100

Selahattin KODÇI

Atatürk Endüstri Meslek Usesi Müdürü

101

Abdülkadir AÇAR

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

102

Veysel AKTAŞ

Merkez Endüstri Meslek Usesi Müdürü

103

Emine KIRAÇ

Atatürk Anadolu Meslek Usesi Müdürü

104

Nesrin KINIK

105

Gjlgün SAKA

106

Serap ÇOKGULER

Zübeyde Hanım Teknik, Anadolu Kız Meslek ve
Meslek Usesi Müdürü
S ıh h iv e /A N K A R A
IHKIB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek
Usesi Müdürü
A v c ıla r/İS T A N B U L
Mithatpaşa Kız Meslek Usesi Müdürü

107

Gönül DURULAN

Anadolu Meslek ve Kız Meslek Usesi Müdürü

A R T V İN
D E N İZ L İ
SA N LI URFA
VAN
ANKARA

Ü s k ü d a r/İS T A N B U L
A Y D IN

108

Hafize KIRIŞMAN

Kız Meslek Usesi Müdürü

109

K.İlkay GUNAL

İsmet İnönü Anadolu Kız Meslek Usesi Müdürü

K ü çü kyalı/İZM İR
ANTALYA

110

Çiçek ANÇEL

Anadolu Kız Meslek Usesi Müdürü

111

Saniye GENÇ

Anadolu Meslek ve Kız Meslek Usesi Müdürü

112

Latife ERGUN

Anadolu Meslek ve Kız Meslek Usesi Müdürü

KAHRAMAN MARAS
TRABZON
KASTAMONU

486

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

113

ADI

Nimet DEMIRCIOĞLU

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SOYADI

Rıfkı Salim Burçak Kız Meslek Lisesi Müdürü

SİİRT

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ANTALYA

S E Ç İM L E "
G E LE N ÜYE

ERZURUM

114

Gönül ÜNAL

Kağızman Kız Meslek Lisesi Müdürü

115

Nesrin ÇELIKKAN

Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü

KARS
SA N LI URFA

116

Canan ERTEKİN

Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi Müdürü

117

Enver SARICA

Antalya İHL ve AndoluİHL Müdürü

118

Tahsin AKŞIT

İzmir Karşıyaka IHL ve AndoluİHL Müdürü

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E C İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E C İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ARDAHAN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İZM İR

119

İbrahim BOZKURT

Elazığ IHL ve AndoluİHL Müdürü

120

Zarif ZEYREK

Gaziosmanpaşa IHL Müdürü

121

Mehmet DEDE

Samsun IHL ve AndoluİHL Müdürü

122

İsmail Hakkı ÖZEN

Tevfik İleri IHL ve AndoluİHL Müdürü

123

Bekir AYHAN

Şanlı Urfa IHL ve AndoluİHL Müdürü

124

Mehmet KULAK

Ticaret Meslek Lisesi Müdürü

125

Güven ULUTEKIN

Ticaret Meslek Lisesi Müdürü

126

Zeki DEMIRTAŞ

Merkez Ticaret Meslek Lisesi Müdürü

127

Muzaffer ŞAŞMAZ

Merkez Ticaret Meslek Usesi Müdürü

128

İsmail GÖLGE

Ticaret Meslek Usesi Müdürü

129

Enis GOZUBATIK

Çobanoğlu Ticaret Meslek Usesi Müdürü

130

Mehmet DEMIRALP

Anafartalar Ticaret Meslek Usesi Müdürü

131

İbrahim KURT

And.Otelcilik ve Turizm Meslek Usesi Müdürü

132

İsmail ACAR

Merkez Ticaret Meslek Usesi Müdürü

133

Kadir TİRYAKI

Merkez Ticaret Meslek Usesi Müdürü

E L A Z IĞ
İS T A N B U L
SAM SUN
ANKARA
SA N LI URFA
B a k ırk ö v/İS T A N B U L
K aracabev/B U R S A
D E N İZ L İ
M A N İS A
A n ta k y a /H A T A Y
ADANA
ANKARA
N EV ŞEH İR
SAM SUN
KASTAM ONU

134

Ragıp KAHAN

Merkez Ticaret Meslek Usesi Müdürü

135

Erol BALCI

Ticaret Meslek Usesi Müdürü

136

Burhan ENSARI

And.Otelcilik ve Turizm Meslek Usesi Müdürü
D İY A R B A K IR

137

Turan GENÇ

Şahinbey Ticaret Meslek Usesi Müdürü
G A Z İA N T E P

138

Mediha KÖKEN

Meiikgazi Anaokuiu Müdürü

139

Şükran EVİRGEN

Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu Müdürü

KAYSERİ
B e s v o l/İS T A N B U L

140

Sevtap BEKIŞOGLU

141

Aysel Naciye YILDIZ

Kavaklıdere İlköğretim Okulu Anasınıfı
Öğretmeni
K av ak lıd e re /A N K A R A
İsmail Erez İlköğretim Okulu Anasınıfı
Öğretmeni
D em et e vle r/A N K A R A

487

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO
142

ADI

SOYADI

Osman Nuri EKİZ

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü
F a tih /İS T A N B U L

143

Dilek ALAKUŞ

Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü V.

144

Aytekin ŞAHIN

Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmeni

145

Sibel YILDIZ

Akpınar Anadolu Öğretmen üsesi Öğretmeni

146

Kemal İNCECİK

147

Hami CANPOLAT

148

Ayşen DİNÇ

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
ANKARA
Yahya Ozsoy İşitme Engelliler İlköğretim
Okulu Müdürü
A ltın d a ğ /A N K A R A
Başkent Meslek Okulu Öğretmeni

149

Keziban YILMAZ

150

Güler SUR UCU

Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi
Öğretmeni
A ltın d a ğ /A N K A R A
Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Müdürü

151

Suna EKŞİ

Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni

152

Osman OZDEMIR

Kanunî Sağlık Meslek üsesi Müdürü

153

Satılmış UZUN

Kanunî Sağlık Meslek üsesi Müdür Yard.

154

Necdet DOĞANATA

Özel Fatih üsesi Yönetici ve Öğretmeni

D İY A R B A K IR
K IR IK K A L E
Lâdik S A M S U N

K e c iö re n /A N K A R A

Ü s k ü d a r/İS T A N B U L
Ü s k ü d a r/İS T A N B U L
K IR IK K A L E
K IR IK K A L E
K o n a k /İZ M İR

155

İbrahim AR İKAN

Özel MEF üsesi Genel Müdürü

156

Cemil KOCA

Özel Samanyolu İlköğretim Okulu Genel Müdürü

İS T A N B U L

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

157

Ayşe BAŞÇAVUŞOGLU

Özel Tevfik Fikret üsesi Yönetici ve Öğretmeni

158

Dündar UÇAR

159

Habip CANITEZ

Özel Okullar Derneği Başkanı
GMK Bulvarı No:99/1
ANKARA
Özel Antaiya Otelcilik ve Turizm Meslek üsesi
Genel Müdürü
A NTALYA

160

Ceyhan DEMİR

Halk Eğitim Başkanı

S İN O P

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E C İM L E
G E LE N ÜYE

161

Muzaffer ASLAN

Haik Eğitim Başkanı

B A R T IN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

162

S.Sırrı KABADAYI

Halk Eğitim Başkanı

ES K İŞ E H İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

163

Süleyman CAN

Halk Eğitim Başkanı

İZ M İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

164

Hilmi DULKADİROĞLU

Halk Eğitim M erke Müdürü

İÇ EL

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

165

Abdulbaki ÖZBEK

Halk Eğitim Merkez ¡Müdürü

ŞA N LI URFA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

166

Müslüm ÇAĞL4R

Halk Eğitim Merkezi Müdürü

ERZURUM

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

167

Osman FEDAİ

Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü

168

Rıfat ÜNAL

Sinop Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Y e n im a h a lle /A N K A R A
ANKARA

KONYA
SİNO P

169

Ali Osman KAR ABAYI R

Kocaeli Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü

170

Nurettin SAKARYA

Bursa NilüferÇıraklık Eğitim Merkezi Müdürü

KOCAELİ
BURSA

488

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO
171

ADI

SOYADI

Kamil KAYNAŞ

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
Balıkesir Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
B A L IK E S İR

172

'Orhan GENÇ

Trabzon Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
TRABZON

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

173

M.Emin SEÇKİN

Afyon Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü /A F Y O N

174

Fevzi TÜRKMEN

175

Mahmut AYATA

Pendik Çıraklık Eğitim Merkezi Kalıpçılık
Öğretmeni
İS T A N B U L
Kayseri Ayşe Baldöktü Çıraklık Eğitim Merkezi
Müdürü V.
KAYSERİ

176

Prof.Dr.Necdet BASA

YÖK Genel Kurul Üyesi

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

177

Em.Hv.Korg.Erdoğan
ÖZNAL

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

178

Prof.Dr.H.Nihat BİLGEN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

179

Prof. Dr. Kem al GÜÇLÜOL

Çankaya Üniversitesi Rektörü

180

Prof.Dr.Eyüp Günay İSPİR

181

B O LU

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Fırat Üniversitesi Rektörü

E L A Z IĞ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Prof.Dr. Enver
HASANOĞLU
Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU

Gazi Üniversitesi Rektörü

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İZM İT

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

183

Prof.Dr.Ömer Faruk
BATIR EL

Marmara Üniversitesi Rektörü

İS T A N B U L

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

184

Prof.Dr.Etem Ruhi FIGLALI

Muğla Üniversitesi Rektörü

185

Prof.Dr.İsmail ÇALLI

Sakarya Üniversitesi Rektörü

186

Prof.Dr.Lütfi ÇAKMAKÇI

Süleyman Demirel üniversitesi Rektörü

182

Kocaeli Üniversitesi Rektörü

M UĞ LA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SAKARYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İS P A R T A

187

Prof. Dr. Ram azan ÖZEN

Zonguldak Karaelmas üniversitesi Rektörü

188

Prof.Dr.Mehmet KÜLAHÇI

189
190

Prof.Dr.Ömer Faruk
EMRULİAHOĞLU
Prof.Dr.Alim IŞIK

191

Prof.Dr.Yalçın ORS

192

Prof.Dr.Refet YINANÇ

193

Prof.Dr.Haşan KULUNK

194

Prof.Dr.Ihsan GOK

195

Prof.Dr.Adil ALTIN DAL

196

Prof.Dr.Filiz GÜNDÜZ

197

Prof. Dr. Hüseyin OGUT

198

Prof.Dr.Şadiye KÜLAHÇI

199

Prof.Dr.İrfan YÜKLEN

Abant İzzet Baysal üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Dekanı
D ü zce /B O L U
Afyon Kocatepe üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Dekanı
AFYON
Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
KÜTAHYA
Gazi üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
ANKARA
Gazi üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Dekanı
ANKARA
Kocaeli üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
ANKARA
Marmara üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
İS T A N B U L
Sakarya üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
SAKARYA
Selçuk üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Dekanı Vekili
KONYA
Selçuk üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı Vekili
KONYA
Abant İzzet Baysal üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Öğretim Üvesi
D ü zce /B O L U
Marmara üniversitesi Teknik Eğitim .Fakültesi
Öğretim Üvesi
İS T A N B U L

ZONGULDAK

489

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

200

Prof.Dr.lnan GÜLER

201

Prof.Dr.Asaf VAROL

202

Prof.Dr.Şan ÖZALP

Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörü

203

Prof.Dr.Suna BAYKAN

204
205

Prof. Dr. Nur an
ZENGİNGÖNÜL
Prof.Dr.Bilge SAIN

206

Prof.Dr.Taciser ONUK

207
208

Doç.Dr.Dur an
ALTIPARMAK
Prof.Dr.Ilhan AKHUN

209

Doç.Dr.Fahri KAYADIBI

210

Prof.Dr.İrfan GÜNEY

211

Prof.Dr.Burhanettin CAN

212

Prof.Dr.Rifat ILHAN

213

Prof. Dr. Berna ALPAGUT

214

Prof.Dr.Adil TURKOĞLU

215

Yard.Doç.Dr.Atilla KOCA

Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üvesi
B e y a z ıt/İS T A N B U L
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
İS T A N B U L
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
İS T A N B U L
Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi_
Öğretim Üvesi
M UĞ LA
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı
HATAY
Çukurova Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dekanı
ADANA
Z.Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim
Fakültesi Öğretim Üvesi
ZONGULDAK

216

Prof.Dr.Osman İNCİ

Trakya Üniversitesi Rektörü

217

Prof.Dr.Nezahat SEÇKİN

218

Doç.Dr.Ulvi ŞEKER

219

Prof.Dr.Sait YAZICIOĞLU

220

Prof. D r. Sabi h T AN SAL

221

Prof.Dr.Esen ONAT

222

Prof.Dr.Erçin KASAPOĞLU

223

Prof.Dr.Naci GORUR

224

Prof.Dr.Derin ORHON

225

Prof.Dr.Yıldırım UÇTUĞ

226

Prof.Dr.Alp ESİN

227

Prof.Dr.Nur ullah
GÜLTEKİN

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Öğretim Üvesi
İS P A R T A
Z.Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim
Fakültesi Öğretim Üvesi
ZONGULDAK
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
ANKARA
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üvesi
İS T A N B U L
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Dekanı
Maltepe/ANKARA
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı
Beytepe/ANKARA
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi
Dekanı
İS T A N B U L
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Dekanı
İS T A N B U L
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekanı
ANKARA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Müdürü
ANKARA
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Dekanı
İS T A N B U L

228

Erdoğan ÖNER

Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Öğretim Üvesi
E L A Z IĞ

490

AFYON

E D İR N E

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SOYADI

229

Neşet Ömer YILDIZ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

230

Metin ÜĞDÜL

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Müsteşarı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

231

Midhat ŞEREF

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı V.

232

Dr.Süreyya ADANALI

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

233

Haşan Şahin CENGİZ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı V.

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

234

Doç.Dr.H.Yurdakul
YİGİTGÜDEN

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

235

Fermani UYGUN

Turizm Bakanlığı Müsteşarı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

236

Korg. Şener ER UYGUR

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

237

Sezai BAGBAŞI

Gençlik ve Spor Genel Müdürü V.

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

238

Meryem DİNÇ

239

llyas ÇAKIR

240

Salih YURTTAŞ

241

Talat UĞUR

242

Hüseyin COŞKUN

243

Eşref GULTEKİN

DPT.Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Sos.Uz.
ANKARA
DPT.Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Sos.Uz.
ANKARA
DPT.Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Sos.Uz.
ANKARA
DPT.Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Sos.Uz.
ANKARA
DPT.Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Sos.Uz.
ANKARA
Ankara Adalet Meslek Lisesi Müdürü
Dr.Besim Ömer Caddesi Çocuk Islâh Evi Yanı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

244

Fatma CANDAN

245

Mehmet Ali ALBAYRAK

246

Halil IŞIK

Keçiören /A N K A R A

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
Eğitim Plânlama Dairesi Başkanı
ANKARA
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilâtlandırma
ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Okullar Şubesi Müdürü
/A N K A R A
İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi.Müdürü
G E LE N ÜYE
ANKARA
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
O rA n Y o lu /A N K A R A
S E Ç İM L E
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
G E LE N ÜYE
Daire Başkanı
ANKARA
S E Ç İM L E
Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı
G E LE N ÜYE
E m ek /A N K A R A
S E Ç İM L E
Millî Savunma Bakanlığı
G E LE N ÜYE
Harita Genel Komutanlığı
ANKARA
S E Ç İM L E
Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu
G E LE N ÜYE
Komutanlığı Plân.Prog.Şube Müdürü
. B A L IK E S İR
S E Ç İM L E
Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığı
G E LE N ÜYE
Eğt.veTşk. Dai.Egt.ve Öğr.Şb.Eğt Uzm.
ANKARA
S E Ç İM L E
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
G E LE N ÜYE
Temsilcisi
L o d u m lu /A N K A R A
S E Ç İM L E
TRT Genel MüdürlüğüYayın Plânlama
G E LE N ÜYE
Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi
BaskanıArastırma Müdürü
O R A N /A N K A R A
ANKARA

247

Erdoğan ER KUŞ

248

Muhlis ERSOZ

249

Bünyamin OZGUR

250

Hüseyin Kİ LİNÇ

251

Müh.Alb.Zeki YEŞİL

252

Öğ.Bnb.Nusret HATIRNAZ

253

HaleTUNÇ

254

İbrahim BOZDAG

255

Necdet ŞİMŞEK

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
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SIRA
NO

ADI

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

256

Şuayip YAMAN

257

Emine DALFIDAN

258

Ahmet Emin ASLAN

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik
Araştırmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

259

Ömer BERKİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürü

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Eaitim Uzmanı
ANKARA
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Muhabiri
T a n d o q a n /A N K A R A

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

E m e k /A N K A R A

260

Prof.Dr.Saim OZKAR

TÜBİTAK TBAG Yürütme Komitesi Üyesi

261

TUBA Akademik Danışmanı

262

Prof.Dr.Süleyman Çetin
ÖZOĞLU
Emrah GUR ŞAH BAZ

263

Kadir Yaşar EFENDIOGLU

Türk Standartları Enstitüsü APK Uzmanı

264

Hüseyin YILMAZ

265

Prof.Dr.Cengiz YALÇIN

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Başkan Yardımcısı
ANKARA
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

266

Turgay ÇAVUŞOĞLU

SHÇEK Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Şube M üdürü
ANKARA

267

Prof.Dr.Ömer PEKER

TODAİE Öğretim Üyesi

Y ü c e te p e /A N K A R A

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

268

Serap AKSOY

269

Oktay EKŞİ

270

Nazmi BİLGİN

271

Taylan ERTEN

272

Mustafa GENÇ

273

Cengizhan ERDEM

274

İsmet DEMIRDOGEN

275

Necdet SAKAOĞLU

Millî Prodüktivite Merkezi İş Etüdü ve İşletme
Orqanizasvonu Bolüm Başkanı
ANKARA
Basın Konseyi Başkanı Halaskârgazi Caddesi
No: 194/5 Sark Ap. Kat:2
İS T A N B U L
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Çevre Sokak No:35
C a n k a v a /A N K A R A
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı
Temsilcisi
ANKARA
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi
ANKARA
Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Konur
Sokak No:71/8
B akanlıkJar/A N K A R A
Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı
Selanik Caddesi No:46/12
K ızıla v /A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Selâmi Çeşme Gülden Sokak Bahar Apt.No:6/7

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

276

Necat BOZKURT

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:417 /16

277

Zürriyet DOĞAN

278

F.Güher KUM BASAR

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Hülva Sokak No:41/15
G O P /A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Prof.Dr.Ali Tarlan Cad.Öğr.Sit.B Blok Daire:30

279

Hamdi BINAY

E m e k /A N K A R A
K av ak lıd e re /A N K A R A
K av ak lıd e re /A N K A R A

DİE Başkanlığı Eğitim Merkezi Koordinatörü
ANKARA
B a k a n lık la r/A N K A R A

ANKARA

K a d ık ö v /İS T A N B U L
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

D ik m e n /A N K A R A
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

B o s ta n c ı/İS T A N B U L

280

Ihsan OZÇUKURLU

281

Orhan ÇAKIROĞLU

282

Sabahattin ŞAHIN

Talim ve Terbiye Kurulu Eski
Karanfil Sokak No: 10
Talim ve Terbiye Kurulu Eski
Bakanlık Müşaviri
Talim ve Terbiye Kurulu Eski
Ballıbaba Sokak No:20/10

Üyesi
D ik ili/İZ M İR

Üyesi
K ız ıla v /A N K A R A

Üyesi

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

K ü ç ü k e s a t/A N K A R A

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Dikilitaş Emirhan Caddesi Gelincik Sok.No.3/17
B e $ ik ta $ /İS T A N B U L
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S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

283

Ahmet SEVGİ

284

Prof. Dr. Atilla OZMEN

285

M.Vahit YILMAZ

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Osman Temiz Mah. 1.Cad. 1.Sok No:416

286

Prof.Dr.Yaşar BAYKUL

287

Dr.Ali Ferhan OĞUZKAN

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
S E Ç İM L E
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi G E LE N ÜYE
ÖğretimÜvesi
B e v te p e /A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
S E Ç İM L E
Atatürk Bulvarı No:160/3
G E LE N ÜYE

288

ACengiz AĞIN

289

Hüseyin IŞIK

290

Fahri ZORLU

291

Prof.Dr.M.Feyzi OZ

292

Prof.Dr.Ilhan SEZGİN

293

Prof.Dr.Hıfzı DOĞAN

294

Ahmet Hamdi ÖZER

295

Aliye COŞKUN

296

SelmaÖZBAY

297

Cafer BUYUKOZER

298

Ahmet ÇELİK

299

Necla DERELİ

300

Mehmet ÇAPAR

301

İlknur GALATALI

302

İsmail GUNDOGDU

303

Osman BAŞARICI

304

Cevat ZUM BUL

305

Sal i ha ÇOPUR OĞLU

306

Metin COZA

SOYADI

•

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
S E Ç İM L E
1.Cadde No 93/3
B ah ç eliev le r/A N K A R A
G E LE N ÜYE
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
S E Ç İM L E
Gazi Üniv.Fen-Edebiyat Fakültesi ÖğretimÜyesi G E LE N ÜYE
T ek n lk o k u lla r/A N K A R A
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

D ik m e n /A N K A R A

K a v a k lıd e re A N K A R A

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi Türk-lş
Blokları No:160/8
A vd ın lık e v le r/A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
20.Sokak No:10/5
B ah celiev le r/A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
8.Cadde 86.Sokak No:19/4
E m e k /A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
18.Sok. No:32/5
B ah celiev le r/A N K A R A
Talim .ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Gazi Ünv Eğitim Bilimleri FakOğretim Üyesi

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üvesi
C e b e c i/A N K A R A
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
Ataköy 9.Kısım D-3 Blok B Kapısı No:17

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

B a k ırk ö v/İS T A N B U L

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Üyesi
4.Cadde 57.Sokak No:2/8
E m e k /A N K A R A
Okul Aile Birliği BaşkanıKozlu Fatih Sitesi
Evko No: 66/C Daire:1
ZONGULDAK
Okul Aile Birliği Başkanı
Lale Kent 1 Kooo. Evleri E. Blok No:5
M US
Merkez Batman Usesi Okul Aile Birliği Başkanı
B ATM AN

Merkez And.Kız Meslek Usesi Okul Aile Birliği
Başkanı Halk Eğitimi Merkezi Kuaförlük Bölümü
Usta Öğreticisi
S İN O P
Çıraklık Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği
Başkanı
O S M A N İY E
And.Kız Meslek Usesi Okul Aile Birliği Başkanı
Albavrak Cad.Azim Apt.Kat: 2 No:9
CORUM
Anadolu Usesi Okul Aile Birliği Başkanı
Altınova Mahallesi Tarım Kredililer Sitesi
E Blok Daire:3
T E K İR D A Ğ
Ticaret Meslek Usesi Okul Aile Birliği Başkanı
Ziraat Bankas1P'tişiği Çiçek İşhanı Kat: 2 No: 1

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

KAHRAMANMARAŞ

Teknik Use, And.Mes.ve Mes.Us.Okul Aile
Birliği Başkanı Şükrüpaşa Mah. Utku Yapı
Koop.A Blok No:9
E D İR N E
H.F.E.And.Usesi Okul Aile Birlicji Başkanı
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Doğan Apt. No:3/5

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

K IR Ş E H İR

Teknik ye End.Meslek Usesi Okul Aile Birliği
Başkanıİnönü Cad.Özmeriç Apt.No:128/6
D E N İZ L İ
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S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

307

Dursun SARI

308

UNVANI

ÜYELİ K
DURUMU

Nihat ZINCIRCI

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile
Birliği Başkanı
UŞAK
H.Sani Konukoğlu End.Meslek Üşesi
Okul Aile Bir. Bşk. Kolej tepe M ah. İnönü
Cad.No:20/6/
S ah ln b ev /G A Z İ A N T E P

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

309

Gülseren GÜNEŞ

Kız Meslek Lisesi Giyim Öğretmeni

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

310

Melek UR EĞEN

311

Yavuz OZGUN

312

Hacer YÜKSEL

313

Kasım ER KM EN

Merkez Metin Nuran Çakailıklı And.Lisesi Okul
Aile Birliği Başkanı Işıklar Cad.Dr.Vasfi
Cankatar Apt.No:8 Kat:7/14
A NTALYA
Kız Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı
Park Caddesi No:2
M A N İS A
Merkez Anadolu üsesi Okul Aile Birliği Başkanı
Yeni Mahalle 37.Sokak No:6/3
ORDU
Gazi Unv. Endüstriyel Sanatlar Eğiti m i Fakültesi
Endüstriyel Teknoloji Eğ.Böl.Öğrencisi

314

Zeynel ŞENER

ODTÜ Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel
Otomasyon Programı 2.Sınıf Öğrencisi

315

Umut TAŞMAN

316

Süleyman Hilmi TEKİZ

317

Dilşat ÇELEBİ

Hacettepe Unv.Ankara Meslek Yüksek Okulu
Öğrencisi
O p e ra /A N K A R A
Gazi Unv.Teknik Eğ.Fak.Elektronik-Bilgisayar
Eğitimi Böl .Öğrencisi
ANKARA
Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu Öğrencisi

318

Haşan Murat SANIR

Gazi Çiflik Usesi Öğrencisi

319

Neslihan ŞİMŞEK

Dikmen Endüstri Meslek üsesi Öğrencisi

320

Figen NURLU

100.Yıl Kız Meslek üsesi Öğrencisi

321

Ayhan ELITOK

Ankara Ticaret Meslek üsesi Öğrencisi

322

Zeynep ON AL

Çıraklık Eğitim Merkezi ve4.Akşam Sanat
Okulu Öğrencisi
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

323

Alaattin YÜKSEL

Balıkesir Valisi

B A L IK E S İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

324

Utku ACUN

Kütahya Valisi

KÜTAHYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

325

Gökhan AYDIN ER

Hatay Valisi

326

Mustafa YILDIRIM

327

SOYADI

SİİR T

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

T e k n lk o k u lla r/A N K A R A
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ANKARA

ANKARA
T e k n lk o k u lla r/A N K A R A
D ik m e n /A N K A R A
E m e k /A N K A R A
O p e ra /A N K A R A

HATAY

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Kayseri Valisi

KAYSERİ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Atıl UZELGÜN

Çorum Valisi

ÇORUM

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

328

Ali AKAN

Muş Valisi

MUŞ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

329

Muammer GÜLER

Gaziantep Valisi

330

Sebahattin YÜCEL

Çorlu Kaymakamı

331

M.Haluk SAYGILI

Konak Kaymakamı

332

Ali ÜLGER

Tarsus Kaymakamı

333

Orhan KIRLI

Yenimahalle Kaymakamı

494

G A Z İA N T E P

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

T E K İR D A Ğ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İZM İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

İÇ EL

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ANKARA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ÜYELİK
DURUMU

SIRA
NO

AD l

334

Hayati SOYLU

Bafra Kaymakamı

SAM SUN

SECİMLE
GELkN ÜYE

335

Hakan KUBAL!

Çıldır Kaymakamı

ARDAHAN

SECİM LE
GELEN ÜYE

336

Muştala DEMİR

Silopi Kaymakamı

Ş1RNAK

SECİM LE
GELEN ÜYE

337

Osman TABAK

Tekirdağ Beledye Başkanı

TE K İR D A Ğ

SECİM LE
GELEN ÜYE

338

AdiAYGÜL

Mamsa Beledye Başkanı

M ANİSA

33S

Haşan SUBA$İ

Antalya Beledye Başkanı

A N TA LY A

340

İsmaıi EŞREF

Zonguldak Beledye Başkanı

UNVANI

SOYADI

ZO NGULDAK

341

Ömer DURAK

342

Camii ŞE3AY

Harmancık ilçe Beledye Başkanı
H ar m an cık B URSA
Boca ilçe Beledye Başkanı

343

Mete ARSLAN

İskenderun ilçe Beledye Başkanı

344

Doğan TAŞDELEN

Çankaya İlçe Beiecsye Başkanı

BucaTZMİR
İsken derun/H ATA Y

Sam AYDEMİR

SECİM LE
GELEN ÜYE
SECİM LE
GELEN ÜYE
SEÇİMLE
g e l E n ÜYE
SECİMLE
GELEN ÜYE
SEÇİM LE
GELEN ÜYE
s e c im l e

Cankaya'A N K A R A

345

SECİM LE
ÜYE

g e l En

Gokcebey İlçe Beledye Başkanı
ZO NGULDAK

346

Alaaodin AVCI

Arpaçay İlçe Beledye Başkanı

347

Ali YILMAZ

Şehıtkâmıi İlçe Beiecsye Başkanı / GAZI ANTEP

348

Fikret YILMAZ

Barbaros Belde Beledye Başkanı

349

Şevki ÖKTEM

Gökçen Belde Beledye Başkanı

350

M . Aanan ÖZÇELİK

Yenişehir Belde Beledye Başkanı

351

ibranı m YURDAKUL

Kır başı Belde Beledye Başkanı

KARS

GELEN ÜYE
SECİMLE
GELEN ÜYE
SECİM LE
GELEN ÜYE

T E K İR D A Ğ

SECİMLE
GELEN ÜYE
SEÇİMLE
GELEN ÜYE

T iralZ M İR

SEÇİMLE
GELEN ÜYE

İÇEL

SECİM LE
GELEN ÜYE

355

İbrahim GÖNÜL

İl Genel Meclisi Üyesi

T E K İR D A Ğ

SECİMLE
GELEN ÜYE
SECİMLE
GELEN ÜYE
SECİMLE
GELEN ÜYE
SEÇİMLE
GELEN ÜYE
SEÇİMLE
GELEN ÜYE

356

Receo POSOS

İl Genel Meclisi Üyesi

TEK İR D A Ğ

SECİMLE
GELEN ÜYE

357

Ali Ihsan KAYA

İl Genel Meclisi Üyesi

İZMİR

SECİMLE
GELEN ÜYE

353

Olcay VELİOĞLU

İl Genel Meclisi Üyesi

İZMİR

SECİMLE
GELEN ÜYE

359

İsmaıi SARI

İl Genel Meclisi Üyesi

H A TA Y

SECİMLE
GELEN ÜYE

360

Yunus BAY

İl Genel Meclisi Üyesi

İÇEL

SEÇİMLE
GELEN ÜYE

361

Refik YILDIRIM

İl Genel Meclisi Üyesi

ANKARA

SECİMLE
GELEN ÜYE

B eyp az ar ı/ A N K A R A

352

Yusuf KALDI

Kozlu Belde Beledye Başkanı

353

Necatı ERKMEN

Dağpınar Belde Beledye Başkanı / D igor/K A R S

354

Halil T ASKI RAN

Oğlananası Belde Beieaye Başkanı

’ K ozlu/ZO N G U LD A K

Menderes/İZMİR

495

SIRA
NO

ADI

362

Koksa) GÜL

İl Genel Meclisi Üyesi

363

Ali AŞIK

İl Genel Meclisi Üyesi

364

Necdet ER DAĞI

İl Genel Meclisi Üyesi

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

365

Hayrettin MAHMUTOĞLU

İl Genel Meclisi Üyesi

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

366

Hüseyin KÖŞKDERE

İl Belediye Meclisi Üyesi

T E K İR D A Ğ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

367

Savaş AKINCI

İl Belediye Meclisi Üyesi

İZM İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

368

Mustafa SON KAYA

İl Belediye Meclisi Üyesi

SAM SUN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

369

Yakup YILDIZ

ı. Beıediyt Meciisi üyesi

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

370

İbrahim ÇAKIR

Karıncalı Belde Belediye Meclisi Üyesi

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
ANKARA
ZONGULDAK

O rhanel ¡/B U R S A

371

Niyazi EMLİ

İlçe Belediye Meclisi Üyesi

372

Şükrü AKTAŞ

Yakakent Belediye Meclis Üyesi

373

Erdoğan GÜRCAN

İlçe Belediye Meclis Üyesi

374

M er diye OZTURK

Başaran Mahallesi Muhtarı

P o la tlı/A N K A R A

Rıdvan SUNAR

Bahçeağıl Köyü Muhtarı

376

İbrahim GÜRKAN

Karayakuplu Köyü Muhtarı

377

İbrahim OZAN

Ovacık Köyü Muhtarı

378

Ali BATUMAN

Akkapı Mahallesi Muhtarı
Obalar Caddesi No:8

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SAM SUN

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

K a ğ ız m a n /K A R S

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

T E K İR D A Ğ

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

K ö rfe z /İZ M İT

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

K em alp aşa/İZ M İR

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

O s m a n q a zi/B U R S A

375

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SİN O P

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

R İZ E

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

KARS

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

S u su z / K A R S

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

A k y a k a /K A R S

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

S e v h a n /A D A N A

379

Ahmet TÜRKKAN

Çiftlik Köyü Muhtarı

380

Emin KAMBUROĞLU

Adac am i Köyü M uhtar ı

381

İsmet YILMAZ

Şehiiiur M ahali esi Lluntaı ı

382

Mehmet DALMIŞ

İncesu Köyü Muhtarı

383

Ayhan KARAKOL

İncedere Köyü Muhtarı

384

Prof.Dr.Niyazi KARASAR

3A Araştırma Eğitim Danış.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Taşkent Caddesi No:11/1

385

Prof.Dr.Doğan ÇAGU\R

Yıldız Blokları A-4 No:43

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

B ah c e lie v le r/A N K A R A
Y e n im a h a lle /A N K A R A

386

Prof.Dr.Sudi BÜLBÜL

387

Prof.Dr.Yüksel KAVAK

388

Ekrem KAYA

Hacettepe Unv.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölüm Başkanı
B e v te p e /A N K A R A
Hacettepe Unv.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Öğretim Üvesi
B e v te p e /A N K A R A
Dicle Ünv. Mes.Yük.Okulu Müdürü / B A T M A N

496

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

SIRA
NO

ADI

389

Betül TİMUR

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SOYADI

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

390

Dr.Nilay ULKU

391

Pr of.D r.M ustafa OZC AN

392

Orhan KALKAN

393

Ahmet C UN EDIOĞLU

394

Tevfik ALICIOĞLU

395

Mustafa H.ÇOLAKOĞLU

396

Yüksel GURKAN

397

Mustafa KOKSAL

398

Ahmet ALPASLAN

399

Hüseyin Uğur TUNCEL

400

Meltem UĞUR

401

Asım KÜLAH

402

Sinan FİDAN

403

Ahmet AYDIN

404

Timur YER LİKAYA

405

Ali Tamer KAVALAL!

406

Bayraktar MAY

407

Tuncay DÖN ER KAYA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
MEB.Sağlık Eğitim Merkezi Başhekimi
S E Ç İM L E
Beşevler K a m p ü s ü /A N K A R A
G E LE N ÜYE
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
S E Ç İM L E
Cüreti m Uvesi
B A L IK E S İR
G E LE N ÜYE
Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel
S E Ç İM L E
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı /A N K A R A G E LE N ÜYE
Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Daire Başkanı
S E Ç İM L E
Konva Yolu üzeri
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
G E LE N ÜYE
M KEK Genel Müdürlüğü Persnel ve Organizasyon S E Ç İM L E
Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü
G E LE N ÜYE
T a n d o q a n /A N K A R A
S E Ç İM L E
KOSGEB Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi
T an d o q a n /A N K A R A
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
TAI-TUSAŞ Teknik Eğitim Müdürü PK.18
06692- K a va kİ ıd ere/A N K A R A G E LE N ÜYE
Mucitler Derneği Başkanı
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
İzmir Caddesi No:20/17
K ızıla y /A N K A R A
S E Ç İM L E
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
G E LE N ÜYE
Güvercin Yolu No:111-112
G a z i/A N K A R A
S E Ç İM L E
ROKETSAN Eğitim KoordinatörüAnkaraSamsun Karavolu 40.Km. P.K:30
A N K A R A G E LE N ÜYE
VESTEL Şirketler Grubu Ambarlı Petrol Dolum
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
Tesisleri Yolu
34840-A vcılar/İS T A N B U L
S E Ç İM L E
RENAULT Eğitim Merkezi II.Müdürü MAIS A.Ş.
G E LE N ÜYE
Büvükdere Cad. No:175
L ev e n t/İS T A N B U L
S E Ç İM L E
ASELSAN A.Ş. PK..101 Y e n im a h alle/A N K A R A
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi A.Ş. Esenboğa
G E LE N ÜYE
Havalimanı Yolu 22.km
A k v u rt/A N K A R A
S E Ç İM L E
MAN Kamyon vc Otobüs Sanayi A.Ş.Esenboğa
G E LE N ÜYE
Havalimanı Yolu 22.km
A k v u rt/A N K A R A
S E Ç İM L E
TEZSAN Takım Tezgahları Sanayi ve T.A.Ş.
Genel Müdürü P.K:12 41401 Ç ayırova/G E B ZE G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
Libya Caddesi 96’lar Apartmanı 4.Blok No:4
İn c e s u /A N K A R A
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
Çıraklık Eğitimi Merkez Müdürü
A Y D IN
G E LE N ÜYE

408

Recep Peker ÇULCU

Çıraklık Eğitimi Merk.Müd.Seyhan

409

Ahmet VAROL

Anafartalar And.Ticaret Mes.üs.Öğr. U lu s/A N K . G E LE N ÜYE

410

İsmet NİŞANCI

Erkek Teknik Öğretim Gn.Md.Gn.Müdür Yard.

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

411

Mehmet ÇAKIREL

Erkek Teknik Öğretim Gn.Md.Gn.Müdür Yard.

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

412

Sadettin BAYRAKTUTAR

413

Cengiz IŞSEVER

414

Gülgün ERHUN

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

415

Ahmet HAYKIR

Personel Genel Müdürlüğü Şube Müd.ürü

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

416

Mehmet OZTURK

417

Osman TUNCAL

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

S E Ç İM L E
G E LE N Ü YE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

ANKARA

ADANA

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E

497

418

Osman AKKUŞ

419

A.Fikret BAYRAKLI

420

Unsal OZPINAR

421

Prof.Dr.Hüseyin KORKUT

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
ANTALYA

422

Necmettin CANDAN

İnkılâp Sokak No:31/3

423

Haşan OZTURK

Alanya Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

K ızıla y /A N K A R A
A la n v a /A N T A L Y A

424

Mehmet IYIGUN

425

Prof. Dr.Tür kan SAYLAN

426

Ayla HATIRLI

Dikmen Cad desi Doğankent Sitesi No:382 /15
C Blok
D ik m e n /A N K A R A
Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Bşk.Evliya
Çelebi Mh. Tarlabaşı Bulvarı Şimal Sokak No:10

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE
S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

Şişhane İSTANBUL

ANAÇEV Tunus Cadesi No:80/1
K avaklıdere/ANKARA

498

S E Ç İM L E
G E LE N ÜYE

DAVETLİ ÜYELER
_____ (M adde 9)_____
SIRA
NO

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

ADI SOYADI

1

Prof.Dr.Orhan OĞUZ

Millî Eğitim Eski Bakanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE

2

Şinasi OREL

Millî Eğitim Eski Bakanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
Ü YE

3

Prof.Dr.Sabahattin ÖZBEK

Millî Eğitim Eski Bakanı

ANKARA

DAVETLİ
Ü YE

4

Prof.Dr.Sefa REİSOĞLU

Millî Eğitim Eski Bakanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE

5

Ali Naili ERDEM

Millî Eğitim Eski Bakanı

ANKARA

DAVETLİ
ÜYE

6

Necdet UĞUR

Millî Eğitim Eski Bakanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE

7

Haşan SAĞLAM

Millî Eğitim Eski Bakanı

ANKARA

DAVETLİ
ÜYE

8

Vehbi DİNÇERLER

Millî Eğitim Eski Bakanı

ANKARA

DAVETLİ
ÜYE

9

Metin EMİROĞLU

TBMM Üyesi Millî Eğitim Eski Bakanı

10

Haşan Celâl GÜZEL

11

Avni AKYOL

Millî Eğitim Eski Bakanı ve
Yeniden Doous Partisi Genel Bsk7 A N K A R A
TBMM Üyesi ve Millî Eğitim Eski Bakanı

/A N K .

DAVETLİ
ÜYE

12

Koksal TOPTAN

TBMM Üyesi Millî Eğitim Eski Bakanı

ANK.

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

13

Nahit MENTEŞE

TBMM Üyesi Millî Eğitim Eski Bakanı

ANK.

DAVETLİ
ÜYE

14

Nevzat AYAZ

Millî Eğitim Eski Bakanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE

15

Turhan TAYAN

TBMM Üyesi Millî Eğitim Eski Bakanı

16

Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM

TBMM Üyesi Millî Eğitim Eski Bakanı/A N K .

17

Hikmet ULUĞBAY

TBMM Üyesi Devlet Bakanı ve
Millî Eğitim Eski Bakanı

ANKARA

ANK.

ANKARA

18

Mehmet Nuri YILMAZ

Diyanet İşleri Başkanı

19

Metin YETİŞEN

20

Nuri KODAMANOĞLU

Devlet Personel Başkanı Temsilcisi
Eğitim Dairesi Başkanı
K ız ıla v /A N K A R A
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

21

H.Hüsnü CIR İTLİ

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

22

Mehmet ÖNDER

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

23

Abdullah NİŞANCI

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

24

A.Nihat AKAY

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

25

Prof.Dr.O.Cevat ALKAN

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İS T A N B U L
ANKARA

26

Cezmi BİREN

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

49 9

İST.

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

SIRA
NO

ADI SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

27

Prof.Dr.Cemil KIVANÇ

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

28

Prof.Dr.Ihsan SEZAL

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

İST.

DAVETLİ
Ü YE

29

Prof.Dr.Necati ERŞEN

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı

İST.

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

30

Zekai BALOĞLU

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

İST.

DAVETLİ
Ü YE

31

Prof. Dr. Galip
KARAGÖZOGLU

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

32

Fehmi ARABACIOĞLU

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE

33

Emin SAĞLAM ER

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
Ü YE

34

Ülkü BİLGEN

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
Ü YE

35

S.Gürkan TEKİN

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
Ü YE

36

Ömer OKUTAN

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı
ve Bakanlık Müşaviri
ANKARA

37

Ramazan Çetin DAĞLI

38

Orhan OZDOĞANLAR

39

Bayram MERAL

ANKARA

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

ANK.

DAVETLİ
ÜYE

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı

İS T A N B U L

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE

ANKARA

DAVETLİ
Ü YE

ANKARA

40

Salim USLU

Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı

41

Rıdvan BUDAK

42

Erkut YUCAOĞLU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Başkanı
İS T A N B U L
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı

ANKARA

İS T A N B U L

43
44
45

Ethem DÜZGÜN

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı

Mehmet Atilla MARAŞ

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı

Hamdi AKIN

Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı

46

Yavuz ON EN

47

Refik BAYDUR

48

Faruk YÜCEL

Türk Mühendis ve Mimar Odaları.Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı
K ız ıla v /A N K A R A
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Başkanı
K ız ıla v /A N K A R A
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı

49

Fuat MİRAS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

50

Derviş GUNDAY

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfed.Başkanı

51

M.Tınaz TİTİZ

Beyaz Nokta Vakfı Başkanı
Sair Nedim Sokak No:2/9 C a n k a v a /A N K A R A

52

Nihat ÖZDEM İR

Ordu Yardımlaşma Kurumu Başkanı

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

53

İlhan KÜSMENOĞLU

Milli Piyango İdaresi Genel Müd.ürü

DAVETLİ
Ü YE

54

Kemal KAFADAR

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müd.
Baba Nakkaş Sokak No:8

DAVETLİ
Ü YE

L e v e n t/İS T A N B U L

K ız ıla v /A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A

____________ i

N ak ka s te p e /İS T A N B U L

50 0

SIRA
NO

ADI SOYADI

55

Dr.Mehmet HENGIRMEN

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
TÖMER Başkanı Ziya Gökalp Cad.No:18
K ızıla v /A N K A R A

56

Bekir ONGUN

57

Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK

58

A.Faruk OZTIMUR

59

Necati BALTA

ILKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Taşkent Sokak
No:25
K u rtu lu s 'A N K A R A
Tekışık Yayıncılık A.Ş. Kâzım Karabekir Caddesi
No:40/85
U lu s /A N K A R A
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı
Soysal Sitesi No:108
K ızıla v /A N K A R A
TURK-IŞ Eğitim Uzmanı Bayındır Sokak No:10

60

Zehra GUNER

Birleşik Metal-İş Sendikası Tünel Yolu Cad. No:2

61

Şahin SERİM

62

Zeki ÖZKAN

63

Dr.Vefik EVİN

HAK-IŞ Araştırma Uzmanı Tunus Caddesi
No:37
K av ak lıd e re /A N K A R A
M es. Eğ. ve Küçük San. Dest. Vakfı (MEKSA)
Eq.BI.Bsk.ÜsküpCad.No:24/9 C a n k a v a /A N K .
MEES Eğitim Vakfı Genel Sekreteri

64

SuzanOZGUN

Türkiye Bankalar Birliği Ankara Eğitim Merkezi
Yöneticisi Paris Cad.No:12

65

Suat YALKIN

TESK Genel Başkan Vekili Tunus Caddesi No:4

K ız ıla v /A N K A R A
B o s ta n c ı/İS T A N B U L

Z in c irlik u v u /İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

A .A v ra n c ı/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A

66

Ali Paşa AKSU

TESK Genel Başkan Vekili Tunus Caddesi No:4

67

Okkeş OZPOLAT

TESK Genel Başkan Vekili Tunus Caddesi No:4

68

Haşan OZCAN

TESK Genel Sekreteri Tunus Caddesi No:4

69

Cansın KAVUKÇU

70

Ihsan YEN ER

71

Yücel BAYATLI

72

Alev TOKER

73

Semra SEVUK

TISK Yönetim Kurulu Üyesi veTEKIS Yön.Kur.
Bsk. Mesrutivet Cad.No:1/4 K ızıla v /A N K A R A
TISK TEKIS Yönetim Kurulu Üyesi
Mesrutivet Cad.Nd:1/4
K ız ıla v /A N K A R A
TISK TEKIS Yönetim Kurulu Üyesi
Mesrutivet Cad.Nd:1/4
K ız ıla v /A N K A R A
TISK AYGAZ A.Ş. Personel Müdürü
Mesrutivet Cad.Nd:1/4
K ızıla v /A N K A R A
TOBB Eğitim Müdürü Atatürk Bulvarı No:149

74

Kemal GUNERGUN

T USIAD Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
GÜNSAN A.Ş. Muallim köy Yolu Üzeri P.K.:138

75

Doç.Dr.Ali ŞİMŞEK

Anadolu Univ.İletişim Bilimleri Fak.Öğretim
Üvesi
Y u n u s Em re K am p ü s ü /E S K İS E H İR

76

Tamer MÜFTÜOĞLU

İHKİB Eğitim Bölüm Başkanı

77

Mustafa BALKUV

78

Kadir BAYRAKTAR

79

Erbil CİHANGİR

TRISAD Yönetim Kurulu Başkanı Yüzyıl Mah.
Bar bor os Cad. 61. Sok. No :33
Baqcılar/İST.
Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri
Atatürk Bulvarı No:193
K avaklıdere/A N K .
T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İstanbul Tekstil ve Konf.İhr.Birlikleri Genel
Sekreterliği Altan Erbulak Sok.No:10/1

80

Ali İmdat UÇAR

TUROB Yönetim Kurulu Üyesi Koşuyolu Emlak
Bankası Konutları A Blok D.15

81

Doğan HATIPOGLU

Borusan Makina Servis ve Tic.A.Ş.İstanbul Bölge
M üd. Ankara Asfaltı 71

B a k a n lık la r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A
B a k a n lık la r/A N K A R A

B akan lıkla r/A N K A R A

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

41400-K O C A ELİ

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

G ayretten e/İST A N B U L
DAVETLİ
ÜYE

K a d ık ö v /İS T A N B U L

C avırova G e b ze /İS T A N B U L

501

DAVETLİ
ÜYE

SIRA
NO

ADI SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

82

Zü beyde ÇELEBIOĞLU

TISK Araştırma Uzmanı
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ızıla v /A N K A R A
Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü

83

Yenal ANSEL

84

Teoman KERMAN

85

Alim BAŞARAN

86

Kemal BAL

87

Fethi BOLAYIR

88

Mustafa GAZALCI

89

ŞuayipOZCAN

90

M .Akif İNAN

91

Gültekin KURTOĞLU

92

Müjgan DERICIOGLU

93

Doç.Dr.Mustafa ALTINOK

94

Prof.Dr.Tahir HATIPOĞLU

95

Cahit KOCAÖMER

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği Başkanı
Kabataş Erkek Lisesi
O rta k ö v /IS T A N B U L

96

Pr of.D r.M ustafa BALCI

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı

97

Prof.Dr.Mustafa ALTINTAŞ

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Fevzi Çakmak
Caddesi No:64-C
B e ş e v le r/A N K A R A
Gazi Unv. Endüstri yel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi

S ö ö ü tö z ü /A N K A R A

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü
İnönü Bulvarı
E m e k /A N K A R A
Türk Eğitim Müfettişleri Sendikası Başkanı
Ulus İshanı A Blok Kat:2 No115
U lu s /A N K .
EGITIM-SEN Başkanı Konur Sok.No:35/-4-5-6
K ız ıla v /A N K A R A

Demokrat Eğitimciler Sendikası Başkanı
GMK Bulvarı No:67/1
M a lte p e /A N K A R A
Eğitimciler Derneği Başkanı Sokollu Mehmet
Pasa Cad. No:105/2
D lk m e n /A N K A R A
TÜRK EGITIM-SEN Başkanı Kubilay Sokak
No:45
M a lte p e /A N K A R A
EĞIT-BIR Sendikası Başkanı Atatürk Bulvarı
Ambarlar Yolu Cad. No:10/28
S ıh h ive /A N K .
Teknik Öğretmenler Sendikası Başkanı
Kovan Sok.No:7/7
A v d ın lık e v le r/A N K A R A
Kız Teknik Öğretmenler Okulunu Bitirenler Der.
B$k.KozaSok.No.33y3
Ç ankaya /A N K A R A
Teknik Eğitim Derneği Temsilcisi Menekşe 1
Sok. No:6/12 Ümit Apt.
K ız ıla v /A N K A R A
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Mareşal
Fevzi Çakmak Cad.No:64-C

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE

B e ş e v le r/A N K A R A

98
99

Doç.Dr.Fevzi ULUG

KARABÜK

T e k n lk o k u lla r/A N K A R A

101

Doç.Dr.Ahmet
MAHİROĞLU
Prof. Dr. Nur ay
SENEMOĞLU
Prof.Dr.Hüsnü ARICI

102

Prof.Dr.İsmail BİRCAN

Tezel Sokak No:10/1 Y u k a rıA y ra n c ı/A N K A R A

103

Yard.Doç.Dr.Gönül
GÖKTEKİN
Yard.Doç.Dr.I.Yaşar KAZU

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

100

Gazi Unv.Teknik Eğitim Fak.Öğretim Üyesi
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

Süleyman Demire!..Üniversitesi Burdur Eğitim
Fakültesi Öğretim Üvesi
BURDUR
Hacettepe Unv.Eğitim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üvesi
C e b e c i/A N K A R A

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

106

Yard.Doç.Dr. İbrahim
ERTÜRK
Yard.Doç.Dr.Mehmet
ALT İNÖZ

Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Üyesi
O p e ra /A N K A R A

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE

107

Zeki UR HAN

İçel Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü

DAVETLİ
Ü YE

108

Haşan ATABAŞ

109

Abbas BALKIZ

110

Devlet AKSOY

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Genel MüdürYardımcısı
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

104
105

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

Fırat Unv.Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim
Üvesi
E L A Z IĞ
Gazi Unv. Endüstri yel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi
T e k n lk o k u lla r/A N K A R A

502

Î ÇEL

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

SIRA
NO

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

ADI SOYADI

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Eğitim Uzmanı
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Görevli Öğretmen)
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Görevli Öğretmen)
Yıldırım Beyazıt Anadolu Kız Meslek Usesi
Öğretmeni
ANKARA
Yunus Emre Kız Meslek Usesi Müd.ür
Yard.ımcısı
ANKARA

111

Şahap YILMAZ

112

Ferda AKGUL

113

Necla MUTLU

114

Gamze YÜCEL

115

Betül AT AY

116

Yücel YÜKSEL

Yaygın Eğitim Enstitüsü Md.V.

117

Halis DEMİR

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü

118

Ekrem AKAR ÇAY

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi

ANKARA

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

AĞRI

DAVETLİ
ÜYE

TOKAT

119

Nurettin UÇAK

II Millî Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişi
D E N İZ L İ

120

Ünsal CER AN

Merkez Endüstri Mes.Usesi Md.

121

Ali SARI

Atatürk Usesi Müdürü

122

Rahmi ŞENTURK

Endüstri Meslek Usesi Müdürü

K IR IK K A L E
ORDU

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

123

Hürriyet ÖZTÜRK

Kız Meslek Usesi Md. B a b a e s k i/K IR K L A R E L İ

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE

124

Necla MUSLU

Ticaret Meslek Usesi Öğretmeni

YALOVA

DAVETLİ
ÜYE

125

Salih ZENGİN

Atatürk Usesi Müdürü

TO KAT

DAVETLİ
ÜYE

126

Prof.Dr.Haydar TAYMAZ

127

Prof.Dr.Rıfat OKÇABOL

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üvesi
ANKARA
Boğaziçi Univ.Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

128

Doç.Dr.Mehmet GÜROL

129

Prof.Dr.Şefik YAŞAR

130

Prof.Dr.Levent KILIÇ

131

AlevGUNAL

132

Demet BORTUCENE

133

M.Tevfik İNCE

134

Hüseyin Edip USTA

MEB Bakanlık Müşaviri

135

Prof.Dr.Yıldız KUZGUN

Eser Sitesi D Blok No'2/10

B o zü v ü k /B İL E C İK

B e b e k /İS T A N B U L

Fırat Unv.Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim
Üvesi
E L A Z IĞ
Anadolu Unv.Eğitim Fak.Öğretim Üyesi
Y u n u se m re K am p ü s ü /E S K İS E H İR

Anadolu Unv.Açık Öğretim Fakültesi Oğetim
Üvesi
Y u n u sem re K am p ü s ü /E S K İS E H İR
TESK Genel Sekreter Yard. Tunus Caddesi No:4
B akan lıkla r/A N K A R A

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Eğitim Müdürü
Baba Nakkaş Sok.No:8 N akkaste p e /İS T A N B U L
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

136

Halil ÇALIK

TBMM Üyesi

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

137

Mehmet BÜYÜKYILMAZ

TBMM Üyesi

DAVETLİ
ÜYE

138

Refet ANGIN

MEB Bakanlık Müşaviri

139

Mehmet AFŞAR OĞULLARI

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

B a h çel ievler/A N K A R A

503

İS T A N B U L

DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE

SIRA
NO

ADI SOYADI

140

Bil ada DELEN

141

Necmettin ŞAKAR

142

Süleyman RİDVANOĞLU

143

Prof.Dr.Türkay TUDEŞ

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Çıraklık ve Yaygın Eğ.itim Genel Müdürlüğü
Genel MüdürYard.ımcısı
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Meslekî Rehabilitasyon ve İstihdam
Dairesi Başkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
TRABZON

144

Prof.Dr.Osman ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü/SAMSUN

145
146

Yard.Doç.Dr.Işık Şifa
ÜSTÜNER
Prof.Dr.Şakir BAYINDIR

147

Prof.Dr.Kâzım TULUCU

148

Prof.Dr.Doğan ABUKAY

149

Prof.Dr.Abidin AYPAR

150

Prof.Dr.Veli ÇELİK

151

Dr.Selçuk MISTIKOGLU

152

Prof.Dr.Selçuk ARIN

Akdeniz Üniversitesi Antalya Meslek
Yüksekokulu Müdürü
ANTALYA
Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek
Yüksekokulu Müdürü
E R Z İN C A N
Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek
Yüksekokulu Müdürü
O S M A N İY E
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu
Müdürü
İZM İR
Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek
Yüksekokulu Müdürü
ANKARA
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek
Yüksekokulu Müdürü
K IR IK K A L E
Mustafa Kemal Universitesi.lskenderun Meslek
Yüksekokulu Müdürü
İs k e n d e ru n /H A T A Y
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek
Yüksekokulu Müdürü
T E K İR D A Ğ

153

Abdullah ÇELİK

EmeHi £qi£mc'

504

ANKARA

DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
ÜYE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE
DAVETLİ
Ü YE

MÜŞAHİTLER
£Ma_d_de_1_0|
SIRA
NO

1

UNVANI

Ü Y E LİK
DURUMU

Ali ve Orta Mahsus Talim Vezirliği Orta Mahsus
Meslekî Talim Merkezi Baş Uzmanı

M üşahit

A D I SO YADI

Şuhral Sagdullayeviç
ABDULLAYEV

T a ş k e n t/Ö Z B E K İS T A N

2

Mehmet BILIŞOV

Bilim Bakanlığı Meslek Eğitimi Genel Müdürü
A ş g a b a t/T Ü R K M E N İS T A N

3

Z.ABDULLAYEV

4

Adil AHMETOV

5

Amirhon S. SAFAROV

Tahsil Nazırlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Şube
Müdürü
Bakü /A Z E R B A Y C A N
Eğitim-Kültür ve Sağlık Bakanlığı Eğitim
Komitesi Başkanı
A lm a tı/K A Z A K İS T A N
Çalışma Bakan Yardımcısı

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

D u sa n b e /T A C İK İS T A N

6

Cenişbek USU BALI EV

7

Johoo PARK

8

Mediha BEKIROGLU

9

Rasim BEKIROV

10

Antoaneta VOYKOVA

11

Dr.Konstantin PETKOVSKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan
Yardımcısı
B işkek/K IR G IZİS T A N
Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Politikası Daire
Başkan Yard.
S e u l/G Ü N E Y K O R E
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Dikiş, Nakış ve El Sanatları Kurs Programı
Yöneticisi
BATI TR A K Y A
Teknik İlimler Doçenti Kırım Devlet Sanayi
Pedagoji Üniv.Okutmanı
K ırım /U K R A Y N A
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Meslekî Eğitim _
Politikası Dairesi Başkanı
B U L G A R İS T A N
Manastır Eğitim geliştirme Merkezi Müdürü

M üşahit
M üşahit
M üşahit

M üşahit
M üşahit

M AKEDONYA

M üşahit

G Ü R C İS T A N

M üşahit

12

Tamaz TATİSHVİLİ

Eğitim Bakanı Yardımcısı

13

Dr.Yitzhak CITRIN

14

Dr.Eli EIZENBERG

15

Jens PEHRSON

16

Rexhep ÇUKO

17

Maksim KONİNİ

18

Burhan TABAKU

19

Doç.Alim TETUEV

Teknoloji Enstitüsü Fen ve Teknoloji Eğitimi
Bölümü Öğretim Üvesi
İS R A İL
Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Gel işti rme.Genej
Müdür Yardımcısı
İS R A İL
Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Bölümü Eğitim
Genel Müfettişi
D A N İM A R K A
Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Use Eğitimi Genel Müdürü
ARNAVUTLUK
Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Meslekî Eğitim Şube Müdürü A R N A V U T L U K
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Meslekî Teknik Eğitim
Dairesi Eğitim Uzmanı
ARNAVUTLUK
Eğitimve Bilim Bakanı 1.Yardımcısı
Tarih Doktoru

M üşahit

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

K A B A R T A Y -B A L K A R C U M H U R İY E T İ

20

Jurgen BAUMANN

Sanayi ve Ticaret Odası Meslekî Eğitim Eyalet
Dairesi Müdürü Sclosstrasse17

M üşahit

19053-Sch weri n/D E U TSC H LA N D

21

Klaus WUNDERLICH

Eğitim Merkez Müdürü

Werkstrasse 114

19061-S c h w e rin /D E U T S C H L A N D

22

Andy KORNWELL

Zorunlu Eğitim Alan Uzmanı/ NEWI Plas Coch
Campus Mold Road Wrexham

M üşahit
M üşahit

M en c he ste r/İN G İL T E R E

23

Tahir G.GAFUROV

Eğitim Bakanı Yardımcısı

24

Yücel ANGIN

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü

T A T A R İS T A N

K U Z E Y K IB R IS T Ü R K C U M H U R İY E T İ

505

M üşahit
M üşahit

SIRA
NO
25

ADI SOYADI
Ali YÖNEL

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi KuruluUyesi

M üş a h it

K U Z E Y K IB R IS T Ü R K C U M H U R İY E T İ

26

Muneharu IVVAMOTO

Meslekî ve Teknik Eğitim Müfettişi

M üş a h it
JAPONYA

27
28
29
30

Doç.Dr.Faukat.
Hamidulloviç KİDRASOV
Prof.Dr.Osman KAZANCI
Erdoğan ÖZEN
Zeki SARUHAN

Millî Eğitimi geliştirme Enstitüsü Başkanı
BAŞKORDOSTAN

Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Müdürü 100 .Yıl
B a lg a t/A N K A R A
Teknik Eğitim Vakfı Genel BaşkanYardımcısı
Menekşe 1 Sok. No:6/12
K ız ıla y /A N K A R A
Selânik Caddesi SSK Işhanı A Blok Kat:8 No:511
K ız ıla y /A N K A R A

31
32
33
34
35

Füsun ASLANTOSUN
Murat ŞENTUNA
Ali KARACAN
Fatih OZCAN
Dr.Hamit KATIRCIOGLU

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Eskişehir Yolu 9.Km
L o d u m lu /A N K A R A
Ankara Uni.Beden Eğt.ve Spor Yük.Ok. 4.Sınıf
Antrenör Eğt.Prog. Öğrenci si
ANKARA
Gazi üniye;¿itesi T uTİzîT: İşletmesi Eğitimi
Bölümü Öğrencisi
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
Başkent Unv.Teknik Bilimler Meslek Yüksekok.
Endüstriyel Elektronik Programı öğrencisi
Eskişehir Yolu 20. Km.
ANKARA
BAŞTEM Hanımeli Sokak No:47
S ıh h iy e /A N K A R A

36
37

Doç. Dr. Şemsettin
ÖZDEMIR
Müştak DEM İR BİLEK
.Alper Selçuk SAKAR

M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M ü ş a h 't

M ü ş a h it

ALPA Döküm Ltd.Şti.29.Sokak No:13
O s tim /A N K A R A

M ü ş a h it

AKKORDANSA Genel Müdürlüğü
Ç a y ıro v a -G e b ze /İZ M İT

38

M üş a h it

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
İşletmeciliği Yüksek Okulu 1.Sınıf Öğrencisi

M ü ş a h it
M üş a h it

Büken t/A N K A R A

39

Prof.Dr.Ali Doğan
ARSEVEN
Metin GOKYOKUŞ

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Karanfil Sok.No:45
B a k a n lık la r/A N K A R A
Özel Marmara Radyo-Televizyon ve Gazetecilik
And.Tek.Lis.Cumhuriyet Caddesi Cami Sokak
No:3
İS T A N B U L
Doç.Dr.Halil İbrahim YALIN Gazi Univ. Teknik Eğitim Fak.Eğitim Bilimleri
Böl.Öğr.Üye.
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
Yar d. Doç.D r.M ustafa
Gazi Univ. Endüstriyel Sanatlar Eğitim
KAR AAG AÇLI
Fak.Öğretim Üyesi
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
Yard.Doç.Dr.Atilla TAZEBAY Gazi Univ. Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
Bölümü Öğretim Üvesi
T e k n ik o k u lla r/A N K .
Yar d. Doç. D r.M ünevver
Gazi Univ. Meslekî Eğ. hak.Eğitim Bilimleri
ALKAN
Bölümü Öğretim Üyesi
T ek n ik o k u lla r/A N K .
Yard.Doç.Dr.Hacer TOR
Gazi Univ. Endüstriyel Sanatlar Fğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A
Dr.Özen DALLI
TUGEV Yönetim Kurulu Üyesi Meşrutiyet
Caddesi No:57/4
B e y o ğ lu /İS T A N B U L

M ü ş a h it

47

Enver GÜN AY

Bolu Abant Oteli Müdürü

M ü ş a h it

48

Murat BASKI

49

Harun YALVAÇ

llkumut Dersaneleri kurucusu Necaiibey
Caddesi No:36/2
Y e n iş e h ir/A N K A R A
MOPAK Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kırovası Mevkii
35170-K em alpaşa/lZM İR

40
41
42
43
44
45
46

506

A b a n t/B O L U

M ü ş a h it
M ü ş a h it

M üş a h it
M ü ş a h it
M üş a h it
M ü ş a h it
M ü ş a h it

M ü ş a h it
M üş a h it

SIRA
NO

ADI

50

Erkan KOMAÇ

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

Kaynak .Tek. San. ve TicAŞ.Tek.Eğ.Uz. Ankara
Asfaltı Üzeri Yan Yol Mermer Sok.No:16

M üşahit

K arta l/İS T A N B U L

51
52
53

Mustafa AKSOY
Ahmet KİRAZ
İsmet OZT UN ALI

54

Doç.Dr.Songül ALTINIŞIK

55

Cafer ÇATALBAŞ

SHOVTv.Program Koordinatörü Eski Büyükdere
Cad.No:77
M aslak /İS T A N B U L
Altı Nokta Körler Derneği Yön.Kur.Üyesi Cebeci
Erzurum Mah.Geçim Sok.
ANKARA
Türkiye Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği
Yön.Kur.Üy. Konur Sok. No:4/1
ANKARA
Merkez Bankası İnsan Kaynakları Gn.Md.Eğ.
Plân. M d. Atatürk Bul.No:140
ANKARA
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Eğitim Müdürü
T a n d o ğ a n /A N K A R A

56

Behzat AKT AŞ

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:207

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

K avakl ıd ere/A N K A R A

57
58
59

Yasin YILDIRIM
Taha ÜLKER
Koray TURAN

Harrani .Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel M üd.
Ş A N L IU R F A
Delta Giyim San. veTic. Ltd.Şti.Gn. Müdürü
Kasımpaşa Asfaltı No12/2
K em alpaşa/İZM İR
Sheraton Oteli Personel Müdürü

M üşahit
M üşahit
M üşahit

K av ak lıd e re /A N K A R A

60

Serdar KARABEYOĞLU

61

Hüseyin ÇAKIR

62

Salim YILMAZ

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
G.M.K.Buivarı No:128
M a lte p ö 'A N K A R A
Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Eser
Çiçekçilik Farabi Sok.No:13/D
ANKARA
İçel Kuyumcusu Uray Caddesi No:1
Mersi n/İÇ EL

63

Tevfik TALAŞ

PROSER Sabancı Gıda San.ve Tjc.A.Ş.
Müşteri Temsilcisi 12.Cad.61.Sok.No:10/1-2-3

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

D em e te v le r/A N K A R A

64
65

Kıymet M İSTILIOĞLU
Ahmet PINAR

Kent Güzellik Salonu BaJıkçıoğlu Işhanı 2.Kat
S ıh h iy e /A N K A R A

M üşahit

I.Akşam Sanat Okulu Genel Depo Müdürü
Kültür Sokak No:7
B ahcellevler/İS TA N B U L

M üşahit
M üşahit

63

İlhan UÇAR

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yard.

67

İsmet KİRAZ

Oya Dershaneleri Kurucusu
GMK Bulvarı No:23/5
D e m irte p e 'A N K A R A
Marmara Unv.Teknik Eğ.Fak.Göztepe Kampüsü

68
69
70

Yard.Doç.Dr.Bahattin CAN
Dr.Oğul ZENGINGONUL

71

Yard. Doç. Dr. Gönül
İÇBİLEN
Yard.Doç.Dr.Hakan KOÇ

72

Doç.Dr.Ahmet DUMAN

73

Erol KAYALAR

ORDU

81040-G ö zte p e /İS T A N B U L

M üşahit

9 Eylül U.niv.lktisadi ve İdari Bil.Fak.Çalışma ve
Endüstri İlişkileri Bölümü Öğr.Gör.
İZM İR
Bişkek Cad.Yeşiltepe Blokları Blok 3 Daire:41

M üşahit

E m e k /A N K A R A

Gazi Unv.End.San.Fak.Tarımsal İşletmecilik
ve Kooo.Eğitimi Anabil.Dalı Bşk.
ANKARA
Ankara Unv. Eğiti m Bil.Fak.Halk Eğitimi Bölümü
Öğretim Görevlisi
C e b e c i/A N K A R A
Emekli Subayevleri C Blok No:30/2
Y ü c e te p e /A N K A R A

74

Seyfî YÜCEL

Sakarya Çıraklık Eğitimi Merkezi Öğretmeni
ADAPAZARI

75

M.Alptekin AYDIN

M üşahit

HIPOKRAT Tıbbi Malzemeler İmalat ve
Pazarlama A.Ş. 407/6 Sokak No:10
Pınarbaşı /İZ M İR

507

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

SIRA
NO

ADI

76

Mehmet ÖNER

Tl
78

SOYADI

Filiz ABAY
Sezai A.ILHAN

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

Seyranbağları İlköğretim Okulu Müdürü V.
K üçükesat /A N K A R A

M üşahit

Gençlik Birliği Derneği Genel Başkan Yard.
Atatürk Spor Salonu İçi
U lu s /A N K A R A
Meşrutiyet Caddesi Meşrutiyet Işhanı No:No/58

M üşahit

B a k a n lık la r/A N K A R A

M üşahit

Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi
PTT Sokak No:3
ADAPAZARI
Ankara Sanayi Odası Atatürk Bulvarı No:193

M üş a h it

80

Burhanettin
RENÇBEROĞLU
S.Murat ERSOY

K ava kİ ıd er e/A N K A R A

M üş a h it

81

Dr.Erdoğan OKYAY

Meslekî Eğ.ve Küçük San.Dest.Vakfı (MEKSA)
Eğ.BI.Bşk.ÜsküpCad.No:24/9 Ç an kaya/A N K .

M üş a h it

Ordu Halk Eğitimi Merkezi Md.Yard.

M üş a h it

79

82
83

Osman TOPKAYA
Yusuf MERİÇ

ORDU

Bursa Tic. ve San. Odası Yön.Kurulu Üyesi
Otosansit Sanayi Sitesi 13.Blok No:18-20

M üş a h it

S irin evler/B U R S A

84
85
86

Eyüp OZAN
Ozcan SARAÇOĞLU
Ali Rıza ERCAN

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Araş.-İstatistik Mem. / K A H R A M A N M A R A Ş
TESK Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Fed.Bşk.
GMK Bul.No:114/2
M a lte p e /A N K A R A
TESK Türkiye Ağaç İşleri Esnaf Sanatkârları
Fed. Bşk. GMK Bul.No:107/4

M üşahit
M üşahit
M ü ş a h it

M a lte p e /A N K A R A

87
88
89
90
91
92

Temel ÇORUH
Ozcan KAYIRAN
Ömer AYDIN ER
Sinan TURHAN
Dr.İrfan YAZMAN
NuranSENAR

93

Zehra KAYA

94

NilayŞENSOY

95

İsmail BODUR

96
97
98
99

Mustafa DEMİRLİ
Hikmet KESKİN
Ahmet TANIK
Metin IÇTEM

TESK Türkiye Umum Ayakkabıcılar Fed. Bşk.
Selânik Cad.No:80/5
K ızıla y /A N K A R A
TESK Türkiye Elekt. Elektro.ve Ben.Esn.San. Fed.
Bşk.Necatibey Cad.No:86/3 K ızıla y /A N K A R A
TESK Türkiye Berberler ve Kuaförler Fed. Bşk.
Selânik Cad.Itır Ap.No:51/12 K ız ıla y /A N K A R A
TESK Türkiye Terziler ve Konfek.Fed.Bşk. GMK
Bul.Akıncılar Sok.No:3/2
M a lte p e /A N K A R A
TESK Baş Danışmanı
Tunus Caddesi No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
TESK Eğitim ve Plânlama Müdürü
Tunus Caddesi No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
TESK Eğitim ve Plânlama Müdür Yardımcısı
Tunus Caddesi No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
TESK Eğitim ve Plânlama Uzman Yardımcısı
Tunus Caddesi No:4
B a k a n lık la r/A N K A R A
TESK Yön.Kur.Üyesi Kaleiçi Cum.Cad. Bağ-Kur
İl Müdürlüğü Üzeri Kat:2
E D İR N E
TESK Yön.Kur.Üyesi Selvi Mah.Karaahmet
Sok. Gül taş İşhanı Kat:1 No:79/81
KÜTAHYA
TESK Yönetim Kurulu Üyesi Karamanlı
Mahallesi Mutlu Sokak No:2
BOLU
İzmir Matbaacılar Odası Başkanı 441 Sokak
No:10/2
K e m e ra ltı/İZ M İR
İstanbul Esnaf ve San.Odaları Bir.Eğ.Md. Alpay
İzer Caddesi. Pelini i .Sokak

M ü ş a h it
M ü ş a h it
M ü ş a h it
M üş a h it
M üşahit
M üş a h it
M üş a h it
M üşahit
M üşahit
M ü ş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it

İn c irli-B a k ırk ö v /İS T A N B U L

100

Prof.Dr.Sabahattin BALCI

ivieslek Yüksekokulu Müdürü

Ç A N K IR I

M üşahit

101

H.Mehmet DURAK

Sanayi Odası Genel Sekreteri Yeni Pervane Mh.
Kocasinan Bulvarı No:161
KAYSERİ

M üşahit

508

SIRA
NO

ADI

UNVANI

ÜYELİK
DURUMU

Sanayi Odası YoneDm Kurulu Üyesi Yeni
Pervane Man. Kocasınan Bul.No:161/ KAYSERİ
TAİ-TUSAŞ öğretim Grutxı Amiri PK.18

Müşahit

SOYADI

102

Muammer ER SOY

103

Şükrü GÜZEL

06692-Kavaki »de r^ A N KARA

104

Şakır DOKTOROGLU

105

Nihat KARAKARTAL

106

M.Esat ALG AN

107

Ahmet ERDEM

Muammer Akscy Bulvarı Yetkin Şekerci iş
Merkezi Kat:3 No:304
GAZİ ANTEP
Ege Bdgesı Sanayi Odası Yönetim Kurulu Uvesı
Cumnurıyet Bul.No:63
Pasaport/ÎZMİR
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Abdnpaşa Caddesi No:42
01321-ADANA
Basın Mahallesi Ustun Sokak No:3/13
K eciö ren/A N K A R A

Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit

Ömer BULUT

Endüstri Meslek üsesi öğret.

KIRIKKALE

Müşahit

109

M.Şerif KANIK

Kocaeli Sanayi Odası Yon.Kur.Uye.Özel Kocaeli
Koleji Yeniköy Mevkii No:42
İZM İT

Müşahit

110

H.Alp BOYDAK

111

Önder YILDIRIM

Beyaz Nokta Vakfı Eğitim Uzmanı Şair Nedim
Sokak No:2/9
Çankaya/ANKARA
Milli Piyango İdaresi Geneı Mudurlüöu APK
Dai.Bşk.Zıyabey Cad.22.Sok. No:1 Baigat/A N K .

112

Hüseyin YEŞİL

Ticaret Mesiek Lisesi Müdürü

113

Aışe AKPINAR

114

Salih GÜLEÇ

115

Fikret GÖKÇE

116

Orhan GÖKÇE

117

Erd EFRAND

118

Doç.Dr.Tülay ER

119
120

Yard. Doç. Dr.Zekiye
KUTLUSOY
Mr.VVdfgang KAPPLER

Araştırma Teknik Hizmetler Birimi Bülten Sok.
Yeşil Han No:14/25-28 Kavaklıdere/ANKARA
Meslek Lisesi ve Tek. üse Mazun.Der.Gn.Bsk.
Hısarpark Cad Karakuş Sok.Nc:12 Ulus/ANK.
Türkiye Sakatlar Konf.Teşkiiâtiandırma Sekreten
Soysal Sitesi No: 108
Kızılay/ANKARA
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri
Soysal Sitesi No: 108
Kızılay/ANKARA
Türkiye Sakatlar Konîeoerasyonu Üyesi
Scysal Sitesi No: 108
Kızılay/ANKARA
Gazı Umv.'Eğtım rak. reisefe Bdumü Öğretim
Üyesi
TeknikokuUar / A N K A R A
Gazi Univ. Eğitim rak. reisefe Bölümü Öğretim
Üyesi
T eknikokullar /A N K A R A

121

Otto BAUER

122

Yakup ÖZDEM

Karabük Ticaret Lisesi Müdürü

KARABÜK

Müşahit

123

Endüstri Meslek Usesı öğret

K IR IK K A LE

Müşahit

124

Muzaffer
BÜYUKKÖMÜRCÜ
Doç.Dr.Semra ONAL

Müşahit

125

Prof.Dr.Esra TURAN

Marmara Umv. Teknik Eğtım Fak.Öğreöm
Üyesi Koşuydu
Üsküdar/ISTA N B U L
Gazı Umv.Meslekî Eğtım Fak.öğreıım Üyesi

106

YOZGAT

Cıhanser imren KURU eliyle Filistin Sokak
No21/2
Gaziosm anpasa'ANKARA
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:28l özçelik
Işhanı Sahray-ı Cedıd
Kadıköy/ISTA N B U L

T ekn iko ku llar/A N K A R A

126

Prof.Dr.Semıha AYDIN

Gazı Umv.Meslekî Eğtım Fak.öğretim Üyesi
T ekn iko ku 11ar/A N K A R A

127

Doç.Dr.Fulya TEMEL

Gazı Ümv.Meslekî Eğtım Fak.öğretim Üyesi
Tekn iko ku llar/A N K A R A

128

Doç.Dr.Ayten ULUSOY

Gazı Umv.Meslekî Eğtım Fak.öğretim Üyesi
Tekn iko ku llar/A N fcA R A

509

Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit

Müşahit
Müşahit
Müşahit
Müşahit

S IR A

ADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

SO YADI

NO

129

Ayhan KORCUM

130

Ahmet Bekir PALAZOGLU

131

M evi üt SARI

Dikmen Nevzat Ayaz Anadolu Meslek ve Kız
Meslek Lisesi Müdür V. D ik m e n /A N K A R A
Eğitim Araçları ve Donatım Dai.Başkanlığı
Atatürk Eğitim Müzesi Md. B eş e v le r/A N K A R A
TISK KAMU-IŞ Uzmanı.Meşrutiyet Cad.No:1/4
06650-K ızılay/A N K A R A

132

Selami ŞENGUL
Turan ONUR

134

Burhan ORALP

135

Cengiz AT AY

136

İbrahim AR İKAN

137

Nurseli TARCAN

138
139
140

Tufan BEKMEZ
Yusuf SERDAROGLU
Uğur KARINLIOGLU

TISK MEES Eğitim Vakfı
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK TEKIS Danışma Kurulu Üyesi
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK İN IŞEV Koordinatörü
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK IGSAŞ A.Ş. Eğitim Şefi
Meşrutiyet Cad.Nd.1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK Hukuk Müşaviri
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK TEKIŞ Danışma Kurulu Üyesi
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
TISK TEKIŞ Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
K ız ıla y /A N K A R A
Şaphane Çok Programlı Use Müdürü
Ş a p h a n e /K Ü T A H Y A

141

Sevil ÖNCELER

Türk Eğitim Derneği Koleji Müdürü

142

Ahmet ÖZCAN

Ayrancı Lisesi Müdürü

143

Erol AVCIOĞLU

Gazi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

144

Doç.Dr.Fatma GOK

Boğaziçi Üniv. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

146
147

İrfan YILDIRIM
Hayati İPEK
Yaşar MANGALOĞLU

M üşahit
M üşahit
M üş a h it
M üş a h it
M üş a h it
M üşahit
M üş a h it
M üşahit
M üş a h it
M ü ş a h it

ANKARA

M ü ş a h it

Y .A y ra n c ı/A N K A R A

M ü ş a h it

AFYON

B e b e k /İS T A N B U L

145

M üşahit

TISK INTES Meşrutiyet Cad.Nd:1/4
06650-K ızıla y /A N K A R A

133

M üşahit

ALTAŞ El aletleri Teknik Tanıtım Eğitim Uzmanı
İstanbul-Ankara Yolu 35.Km.
İS T A N B U L
Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

M üş a h it
M üşahit
M üş a h it

ANKARA

M üş a h it

Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaşım Etütleri
Şube Müdürü İnönü Bulvarı
ANKARA

M ü ş a h it
M üş a h it

148

Nil TURAGAY

Devlet Konuk Evi Yöneticisi

149

Cem TARHAN

Bilkent Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Eğitimi
Fakültesi Öğretim Üyesi
ANKARA
Selçuk Univ.Mes.Eğ. Fak.Giyim Endüstrisi ve
Giyim Sanat.Eğ. Böl.Bşk.
M e ra m /K O N Y A

M üş a h it

ANKARA

M ü ş a h it

E m e k /A N K A R A

M üşahit

150

Prof.Dr.Nimet GENER

U lu s 'A N K A R A

M üş a h it

151

H.Fatih ÇELEBİ

Ankara il Millî Eğitim Md.Şube Md.

152

İbrahim YURT

81.Sokak 6.Blok No:4/22

153

Doç.Dr.Şule ERÇETİN

Hacettepe Üniv.Eğ.Bil.Fak.Öğr.Üy.

ANKARA

M üş a h it

154

Haşan ERTUĞ

Emekli Öğretmen Balaban Köyü /

KOCAELİ

M üşahit

155

Veli CUMA

İl Millî Eğitim Müdürü

ADANA

M üş a h it

5 10

SIRA
NO

ADI

ÜYELİK !
DURUMU

UNVANI

SOYADI

156

Mahmut YILMAZTÜRK

İl Millî Eğitim Müdürü

A R T V İN

M üşahit

157

Aziz ER SOY

İl Millî Eğitim Müdürü

A Y D IN

M üşahit

158

Mehmet ERDOĞAN

İl Millî Eğitim Müdürü

B İL E C İK

M üşahit

159

Sebahattin GAMSIZ

İl Millî Eğitim Müdürü

B İN G Ö L

M üşahit

160

Fesih YEN ER

İl Millî Eğitim Müdürü

B İT L İS

M üşahit

161

Cem alettin
DEDEBEYOĞLU

II Millî Eğitim Müdürü

B O LU

M üşahit

162

Engin ÖZBEK

İl Millî Eğitim Müdürü

BURSA

M üşahit

163

Nihat TARAKÇI

İl Millî Eğitim Müdürü

ÇANAKKALE

M üşahit

164

Metin TOPKARAOĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

ÇORUM

M üşahit

165

Ahmet AKYÜZ

İl Millî Eğitim Müdürü

E R Z İN C A N

M üşahit

166

Ahmet AYDIN

İl Millî Eğitim Müdürü

ERZURUM

M üşahit

167

Adnan ÖZKAN

İl Millî Eğitim Müdürü

ES K İŞE H İR

M üşahit

168

Bekir Eyüp ÇELİK

İl Millî Eğitim Müdürü

G A Z İA N T E P

M üşahit

169

Nihat GÜVENİR

İl Millî Eğitim Müdürü

G İR E S U N

M üşahit

170

Hulusi BEŞİROĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

GÜMÜŞHANE

M üşahit

171

Kemal TAN YÜREK

İl Millî Eğitim Müdürü

HAKKARİ

M üşahit

172

Rafet KAM EROĞLU

İl Millî Eğitim Müdürü

İS P A R TA

M üşahit

173

Fazıl KARDAŞ

İl Millî Eğitim Müdürü

KARS

M üşahit

174

ismet YILMAZ

İl Millî Eğitim Müdürü

KASTAM ONU

M üşahit

175

Hayrettin TOKBAY

İl Millî Eğitim Müdürü

KAYSERİ

M üşahit

176

Bayram SEZER

İl Millî Eğitim Müdürü

K IR K L A R E L İ

M üşahit

177

Cemal ŞİŞMAN

iı Milli Eğitim Muüurü

KOCAELİ

M üşahit

178

Hüseyin ÖZLÜK

İl Millî Eğitim Müdürü

KONYA

M üşahit

179

Hayati GÜRSEL

İl Millî Eğitim Müdürü

KÜTAHYA

M üşahit

180

T.Yücel ÇUHACI

İl Millî Eğitim Müdürü

M ALATYA

M üşahit

181

Erdoğan TURGUT

İl Millî Eğitim Müdürü

KAHRAMAN MARAŞ

M üşahit

182

Sedat ŞAHİN

İl Millî Eğitim Müdürü

M A R D İN

M üşahit

511
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SIRA
NO

ADI

SOYADI

ÜYELİK
DURUMU

UNVANI

183

Hamdullah HASPOLAT

İl Millî Eğitim Müdürü

MUŞ

M üşahit

184

Turgut KOÇAK

İl Millî Eğitim Müdürü

N E V Ş E H İR

M üşahit

185

ismet ORANLI

İl Millî Eğitim Müdürü

N İĞ D E

M üşahit

186

Bumin AKGÜN

İl Millî Eğitim Müdürü

ORDU

M üşahit

187

M. Al i BALCI

İl Millî Eğitim Müdürü

R İZE

M üşahit

188

Nevzat BULUT

İl Millî Eğitim Müdürü

SAM SUN

M üşahit

189

Kerivan TATAR

İl Millî Eğitim Müdürü

SİİR T

M üşahit

190

Hayrettin GÜR SOY

İl Millî Eğitim Müdürü

SİNO P

M üşahit

191

Sedat KAPLAN

İl Millî Eğitim Müdürü

T E K İR D A Ğ

M üşahit

192

Mustafa AYGÜN

İl Millî Eğitim Müdürü

TO KAT

M üşahit

193

Ahmet KALKAN

İl Millî Eğitim Müdürü

TUNCELİ

M üşahit

194

Tevfik ATASOY

İl Millî Eğitim Müdürü

UŞAK

M üşahit

195

Bekir COŞKUN

İl Millî Eğitim Müdürü

VAN

M üş a h it

196

İbrahim YILMAZ

İl Millî Eğitim Müdürü

AKSARAY

M üş a h it

197

Yusuf KÜÇÜK

İl Millî Eğitim Müdürü

BAYBURT

M üş a h it

198

Veli KORKMAZ

İl Millî Eğitim Müdürü

K IR IK K A L E

M üşahit

199

Osman AKOVA

il Millî Eğitim Müdürü

Ş IR N A K

M üş a h it

200

Mehmet GÜMÜŞ

İl Millî Eğitim Müdürü

B A R T IN

M üşahit

201

Elvan ŞAHİN

İl Millî Eğitim Müdürü

K İL İS

M ü ş a h it

202

Cemil ÖZTÜRK

İl Millî Eğitim Müdürü

O S M A N İY E

M üşahit

203

M.Asuman KUZUOĞLU

M üşahit

204

Prof. D r.M ustafa T AN

Uygulayıcı Multi Medya Derneği Başkanı
HaJaskârgazi Cad.No:270/8
Ş iş li/İS T A N B U L
Gazi Univ.Eğitim Fakültesi Dekanı

205

İbrahim ÇOKSAK

T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

Demirci KaraMah. 1429.Sokak No:29/15
A NTALYA

206
207
208
209

Nilüfer YILDIR
Işık TUNCA
Mustafa TOPÇUOĞLU
Nihal BOLKOL

Kız Teknik Öğretim
Şube Müdürü Kız Teknik Öğretim
Şube Müdürü
Kız Teknik Öğretim
Daire Başkanı
Kız Teknik Öğretim
Daire Başkanı

5 12

M üşahit
M üş a h it

Genel Müdürlüğü
M üşahit

Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğü

M üşahit
M üşahit
M üş a h it

SIRA
NO

ADI

UNVANI

ÜYELİK
DURUMU

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Danışmanı
A NTALYA
Güllük Caddesi Günaydın Sitesi Kat:7 Daire:50

M üşahit

SOYADI

210

Nuri ÇETİN

211

İsmail Hakkı MERCANLI

A NTALYA

212

Nuran AKYUZ

213

Orhan ŞENOĞLU

214

Prof.Dr.Rauf AR İKAN

Yeşilbahçe Mahallesi 1446. Sokak 1.Çiviler
Sitesi A Blok No: 8/16
A NTALYA
Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi
Havaalanı Karşısı Honda Plaza
A NTALYA
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanı
T e k n ik o k u lla r/A N K A R A

Gazi Univ.Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dekan Yard.
Teknikokullar/A N K A R A
Ankara Univ.Adalet Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Görevlisi
ANKA R A

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

215

Doç.Dr.Burhan ÇİL

216

Ünal UZDIL

217

Prof.Dr.Saim KAPTAN

Emekli Öğretim Üyesi

218

Sezer SOYSAL

219

Fethi Murat DOĞAN

Bakanlık Başmüfettişi
Teftiş Merkezi Koordinatörlüğü
İS T A N B U L
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Eğitim Müdürü Baba Nakkaş Sok.No:8

220

Orhan EKİNCİ

Eğitim Teknolojileri Genel Müd.ürlüğü
Genel Müd.ürl Yard.imcisi
A N KA R A

M üşahit

221

Ali ERKAN

Emekli Bakanlık Başmüfettişi

ANKARA

M üşahit

222

Prof.Dr.Ahmet KURTOĞLU

İstanbul Sanayi Odası Temsilcisi

İS TA N B U L

M üşahit

223

Prof.Dr. Süleyman KOD AL

Süleyman Demirel Üniversitesi
Teknik Eaitim Fakültesi Dekanı

ANKARA

M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit
M üşahit

N a kkast e p e/İ ST A N B U L

224

Yaşar KANDAL

Meslek Yüksekokulu

225

Zafer KANYILMAZ

Ticaret Odası Temsilcisi
Gazi Bulvarı No:74/1

M üşahit
İSPARTA
ERZİNCAN

M üşahit

İZMİR

M üşahit

226

Nuri ZEYTİNOĞLU

Maliye Bakanlığı Şube Müdürü

M üşahit

227

Ali Mercan AYDIN

Maliye Bakanlığı Devlet Bütçesi Uzmanı

M üşahit

513

GENEL SEKRETER
Haşim AYAO KUR

: Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Sevim ÇAM ELI
Mehm et S. ÇİYAN
Nurten DEMİR

: Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
: Genel Müdür Yardımcısı
: Genel Müdür Yardımcısı

GENEL KOORDİNATÖR
Mahm ut ÖZBUĞA

:

Şube Müdürü

MALÎ KOORDİNATÖR
Şube Müdürü

Salim DARICILI

SÛRA SUBESİ MÜDÜRÜ
Necm ettin ERTÜRK

:

Şube Müdürü

RAPORLARIN TAKİBİ VE İNCELENMESİ
Ahm et ÇITTI
Şerafettin C A NKU RT
M eryem ERASLAN

: Şube Müdürü
: Görevli Öğretmen
: Görevli Öğretmen

BİRİM KOORDİNATÖRLERİ
Feriha AYHAN
Cengiz İŞSEVER
Bayram YAM ANO ĞLU
Gülgün ERHUN
Seval FER
Osm an YILD IR IM

BİLGİSAYAR

:
:
:
:
:
:

Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Görevli Öğretmen

HİZMETLERİ

Mustafa YILMAZ
Emel UZ
Filiz GÜL
Nuray SOYLU
Fatma IŞIK
Aysel ÖZUZUN

MALÎ HİZMETLER
Ahm et TOM BUL
Metin AKGÜNEY
Mahir ARAŞ
Veysel ÇALI
Nusret OKMEN
Ümit DOĞAN
M ehm et ASİLER

SUNUCULAR
Ekrem TAMER
Muammer UZUNCA

: Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu Genel Müdürlüğü
: MEB Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
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