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Eğitim ve öğretim, millet olmanın, bayındır
vbir vatan kurmanın temel şartıdır. Cihanın,
olacağına akıl erdiremediği büyük ve millî bir
mücadeleyi başarmış olan Türkiye, olmaz gibi
görünen bu ehemmiyetli ve çok büyük muharebeyi
de muvaffakiyetle sonuçlandıracaktır. Bunda hiç
kimsenin şüphesi olmasın.
Mustafa Kemal ATATÜRK

SUNUŞ

Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni
kuşaklara aktanlması sürecidir. Bu aktanm, bireyin sağlıklı ve uyumlu bir
şekilde yetişmesini sağlayarak onlann yeni bilgi ve becerileri oluşturmasına
zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda bakıldığında eğitim, her alandaki
değişim ve gelişmenin itici gücü konumundadır. Değişme ve gelişmeler
hayatımızı daha da kolaylaştıracak ve yaşam kalitemizi yükseltecektir. Bu
anlamda eğitime verilen önem, insana verilen önemle eş değer görülmelidir.
Müzakere etmek, eleştirmek, sorgulamak, ortak akılla hareket etmek,
katılımcı bir şekilde meseleleri ele almak modem demokratik yönetimlerin
en önemli özelliklerinden biridir.
Türk devlet geleneğindeki istişare ve meşveret anlayışının eğitim
alanına yansıması, Millî Eğitim Şûraları ile gerçekleşmiştir. Millî Eğitim
Şûralarının temeli kabul edilen ve 16 Temmuz 1921’de Sakarya Savaşı
öncesi, millî mücadelenin en zor zamanlarında, top sesleri arasında
gerçekleşen I. Maarif Kongresi ile devlet geleneğimizin bu önemli
uygulamasının her şart altında yapılabileceği gösterilmiştir. Maarif Kongresi
sonrası Heyeti İlmiye toplantıları ile süregelen istişare geleneği, 1939
yılından itibaren Şûra adıyla anılmaya başlamıştır.
Şûralar, Türk toplumunun hızla değişen ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bir eğitim sisteminin kurulabilmesi için eğitimle ilgili tüm
uygulamaların konuşulup değerlendirildiği ve sorunların çözümüne ilişkin
önerilerin tespit edildiği bilimsel toplantılardır. Şûralar, mevzuatımıza da
yansıtılarak Millî Eğitim Bakanlığının en üst düzeydeki danışma organı
olarak görülmüştür.
01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılmış olan 18. Millî Eğitim
Şûrası da bu amaç çerçevesinde toplanmış ve Şûrada Avrupa Birliği
sürecinde gelecekteki adımlarımızı belirleyecek \ e eğitim politikalarımıza
yön verecek “Eğitimde 2023 Vizyonu” kapsamında çeşitli kararlar
alınmıştır.

Değişimin ve dönüşümün hızlı yaşandığı günümüz dünyasında,
bireyleri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin
değişmeden olduğu gibi kalması ve bu şekilde yüklenmiş oldukları
sorumlulukları yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Ülkemizde de
öğretim programlarının yemlenmesi ve bilişim teknolojilerinin eğitimde
kullanılması başta olmak üzere eğitimin tüm süreçlerinde bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Bu sürece liderlik edecek olanların, eğitim yöneticileri ve
öğretmenler olduğu düşünüldüğünde, onların bilgi çağının gereklerine
uygun beceriler kazanmaları, kendilerini sürekli yenilemeleri sürecin
başarısı açısından hayati önem taşımaktadır.
Bu anlayış ve yaklaşımla toplanan 18. Millî Eğitim Şûrası ele aldığı
konularda ciddi tespitlerde bulunmuş ve çözüme ilişkin önemli kararlar
almıştır. Alman kararlar Millî Eğitim Bakanlığının bu konulardaki
oluşturacağı politikalara katkı sunacaktır. Bu sebeple, bu Şûraya değerli
görüşleri ve deneyimleri ile katkıda bulunan üniversite temsilcilerine, eğitim
sendikalarına, Bakanlığımız çalışanlarına, kamu ve özel kurum ve
kuruluşların seçkin temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve öğrencilere
içtenlikle teşekkür ediyor, Şûra sonuçlarının eğitim sistemimize hayırlar
getirmesini diliyorum.
Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı

Bu millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü biliminden,
buluşlarından, ilerlemelerinden faydalanalım. Ancak unutmayalım ki asıl temeli
kendi içimizden çıkarmak zorundayız.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, bilimsel ve kültürel bakımdan güçlü,
demokrasisini mükemmel, daha müreffeh ve rekabet gücü yüksek bir ülke olarak
ilerlemesini arzu ediyorsak eğitim alanındaki çalışmaların kesintisiz devam
ettirilmesi elzemdir.( ^
Abdullah GÜL
Cumhur Başkanı
18. Millî Eğitim Şûrası açılış töreni kutlama mesajından alınmıştır.

Bugüne kadar 17 kez düzenlenen şûra. Millî eğitimimiz, eğitim camiamız,
öğrenci ve velilerimiz açısından son derece önemli, şekillendirici, belirleyici
kararların alındığı bir mecra olmuştur. Bugün başlayan şûranın da eğitimin
önündeki güncel sorunların yeni bir anlayışla ele alınarak tartışılacağı, gündemdeki
konularda yeni yaklaşımların üretileceği bir toplantı olacağına inanıyorum. (*)
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
18. Millî Eğitim Şûrası açılış töreni kutlama mesajından alınmıştır.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakam
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Merdan TUFAN
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

SUNUCU - Sayın Bakanım, Sayın Millî Eğitim Bakanım, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri, Sayın Eski Bakanlanm, 81
ilimizden gelen Değerli Yöneticiler, Eğitimciler, Değerli Akademisyenler,
Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Basın Mensupları 18.
Millî Eğitim Şûrası açılış törenine hoş geldiniz.
SUNUCU-Programımıza başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi
huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklâl Marşı’mızı okumaya davet
ediyorum, arz ederim.
Teşekkür ediyoruz efendim.
Cumhur Başkanımız Sayın Abdullah
gönderdiği kutlama mesajını arz ediyorum.

Gül’ün

programımıza

Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Millî Eğitim Bakam,
Eğitimde 2023 Vizyonunu belirlemek amacıyla düzenlenen 18. Millî
Eğitim Şûrası na davetiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin başlarından
itibaren gerçekleştirilen eğitim şûralarının, eğitim hayatındaki yeri ve önemi
büyüktür. Şûralar, geleneksel niteliği ile eğitim konusunun kapsamlı şekilde
değerlendirilmesine, sorunların ele alınmasına imkân vermekte, çağın ruhuna
uygun stratejiler ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, bilimsel ve kültürel bakımdan güçlü,
demokrasisini mükemmel, daha müreffeh ve rekabet gücü yüksek bir ülke
olarak ilerlemesini arzu ediyorsak eğitim alanındaki çalışmaların kesintisiz
devam ettirilmesi elzemdir.
“Cumhuriyetin 100. yılında eğitim nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap
ararken Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesinin ve eğitimci kadrosu başta
olmak üzere bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesinin önemini vurgulamak isterim.
Modem bir eğitim sürecinden geçmiş, her yaşta öğrenmeyi ilke
edinmiş, ülkesini seven, Millî ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli, yetenekleri
ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmiş, vizyon sahibi bir insan kaynağının
toplumumuzun itici gücü olacağına şüphe yoktur. Bu nedenle okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde kalitenin yükseltilmesi, eğitim
sisteminin küreselleşen dünyanın şartlan ve toplumun beklentileri
doğrultusunda, çağdaş kriterlere kavuşturulması yönündeki adımlann hızlı bir
şekilde atılması ve uygulanması gerekmektedir. Bu konuda kamu veya özel
sektör olsun bütün kesimlere sorumluluk düştüğü muhakkaktır.
Eğitimde fırsat eşitliğinin aynm olmaksızın tüm vatandaşlanmız için
sağlanması şüphesiz ki bu sürecin esas boyutunu oluşturmaktadır. Diğer
taraftan sanayi ve hizmetler sektöründe son yıllarda artan eleman ihtiyacı
karşısında mesleki eğitimin üzerinde yoğun şekilde durulması gerektiği
kanaatindeyim. Neticede kararlılıkla hayata geçirilecek uzak görüşlü hamlelerle
ülkemizi, 2023 yılında eğitim başta olmak üzere bütün alanlarda hedeflediğimiz
seviyeye, Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesinin üstüne
taşıyacağımıza inancım tamdır.
Bu düşüncelerle 18. Millî Eğitim Şûrası’na çalışmalarında başarılar
diliyor, tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Abdullah Gül
Cumhurbaşkanı

SUNUCU - TBMM Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in
telgrafını arz ediyorum.

Bakanlığınız tarafından düzenlenen 18. Millî Eğitim Şûrası açılış
törenine

nazik

davetiniz

için

teşekkür

ediyorum.

Cumhuriyetin

kuruluşundan beri yapılan Millî Eğitim Şûraları, eğitim sistemimizin bir
anlamda geleceğini şekillendirmektedir. Eğitim politikalarıyla hedeflerinin
belirlendiği bu şûralann eğitimin kalitesinin artırılmasında önemli roller
üstlendiğini düşünüyorum. Bu şûrada “Eğitimde 2023 Vizyonumuz”
konusunu seçmenizin çocuklarımızı ve ülkemizi geleceğe hazırlamak için
çok önemli bir perspektif olduğu kanaatindeyim.
18.’incisini
Cumhuriyetimizin

düzenlediğiniz

şûrada

alınan

kararların

100. yılı olan 2023’te dünyanın en gelişmiş

10

ülkesinden biri olma hedefimize hizmet edeceğinden kuşku duymuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle 18. Millî Eğitim Şûrası’nm başarılı geçmesini
diler, şahsınızda tüm seçkin konuklarınıza selam ve sevgilerimi iletirim.

Mehmet Ali Şahin
TBMM Başkanı

SUNUCU - Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
göndermiş olduğu mesajı arz ediyorum.

Sayın Nimet ÇUBUKÇU, Millî Eğitim Bakanı
Değerli katılımcılar, eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri,
hanımefendiler, beyefendiler; sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor, 18. Millî
Eğitim Şûrası çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum.
Millî Eğitim Şûrası hiç kuşku yok ki Millî Eğitimimizin en yüksek
dayanışma ve karar organıdır. Bugüne kadar 17 kez düzenlenen şûra, Millî
eğitimimiz, eğitim camiamız, öğrenci ve velilerimiz açısından son derece
önemli, şekillendirici, belirleyici kararların alındığı bir mecra olmuştur. Bugün
başlayan şûranın da eğitimin önündeki güncel sorunların yeni bir anlayışla ele
alınarak tartışılacağı, gündemdeki konularda yeni yaklaşımların üretileceği bir
toplantı olacağına inanıyorum.
Biz hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri Türkiye’nin en
önemli meselesi olarak eğitimi gördük. 8 yıldır bu anlayışla, bu felsefe ile
çalıştık. Genel bütçeden en önemli payı eğitime ayırdık. Eğitimin önündeki
maddi engellerin kaldırılması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, eğitim ve
öğretim alanında hiçbir mazeret kalmaması için yoğun gayret sarf ettik.
İstiyoruz ki hiçbir yavrumuz okuldan, eğitim hayatından, eğitimin sağladığı
imkânlardan mahrum kalmasın. İstiyoruz ki çocuklarımız, bu ülkenin
geleceğini teslim edeceğimiz nesiller hayata çok daha güçlü, çok daha
donanımlı bir şekilde hazırlansınlar. Tüm gençlerimiz teknolojiye hâkim olsun.
Çağımızın imkânlarım azami derecede kullanabilsin. Küresel rekabette avantaj
kazansın istiyoruz.
Türkiye olarak 2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri
haline gelme hedefimiz vardır. Eğitim alanındaki hedeflerimizi de bu
perspektifle, bu vizyonla belirlemek zorundayız. Bunun için eğitim
kurumlanınız mahrumiyetlerin değil imkân ve fırsatlann en geniş biçimde
sunulduğu yerler olmalıdır. Eğitim kurumlanınız yasaklann değil
özgürlüklerin, statik, köhnemiş düşüncelerin değil özgün ve aydınlık
düşüncelerin yerleştiği kurumlar olmalıdır. Bu noktada Hükümet ve Meclis
kadar eğitim camiamıza da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Türkiye
olarak hepimizin kendini yenilemesi, yeni durumlara, yeni şartlara, yeni bir
dünyaya ayak uydurması gerekiyor. Ben, yannın Türkiye sinin çok daha
aydınlık, çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Eğitim camiamızın donanımlı,
fedakâr ’ kadrolarıyla bu hedefi yakalama yönündeki gayretlerini takdirle
izliyorum Bu vesile ile ülkem ve milletim adına eğitim camiamızın tüm
mensuplarına şükranlarımı iletiyor, 18. Millî Eğitim Şûrası çalışmalarının
verimli geçmesini diliyor, tüm katılımcıları sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

SUNUCU - Değerli Bakanlarımıza ve devlet büyüklerimize
gönderdikleri mesajlardan dolayı da teşekkür ediyoruz efendim.
Millî eğitim sistemimizi bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere
uygun olarak yapılandırmak, geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimiz
başta olmak üzere tüm toplumumuzu çağdaş seviyeye yükseltmek ve gerekli
kararları almak amacı ile gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûrası 5 gün boyunca
devam edecektir. Eğitimde 2023 Vizyonu ve şûra konulan şöyledir:
“Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi”
“Eğitim Ortamlan, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği”
“İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi”
“Ortaöğretime Erişimin Sağlanması”
“Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi”
“Psikolojik Danışma,
içeriyor.

Rehberlik ve Yönlendirme” başlıklannı

Atatürk diyor ki;
“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini
veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik
mevkiine konduğu vakit Türk Milleti yükselecektir.”
Değerli konuklar, şimdi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın
Merdan Tufan T sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Arz
ederim,
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Merdan TUFAN (Talim ve Terbiye Kurulu Başkam) - Sayın
Bakanım, Saygıdeğer Protokol, Millî Eğitim Şûrası nın Değerli Üyeleri.
Kıymetli Basın Mensupları;
18. Millî Eğitim Şûrası’nm genel kurul çalışmalanna hoş geldiniz
diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İnsanoğlu özellikle son birkaç asırdır bilimsel ve teknolojik alanlarda
inanılması güç çalışmalar yapmış ve başarılar elde etmiştir. Eğitim başta
olmak üzere bilim, sağlık, iletişim, teknoloji, ticaret, bilişim ve endüstriyel
alanlardaki gelişmelere baktığımızda uygarlığın kat ettiği mesafe hepimizi
şaşırtmakta ve bireysel hayatımız başta olmak üzere toplum hayatımızın
bütününü etkilemektedir. Tüm bu gelişmelerin temelini oluşturan bilimsel
ve ekonomik ilerlemeler, dünya ve insanlık tarihinin yeniden
şekillenmesinde ve dönüşmesinde öncü bir görev üstlenmiş, değişimin
lokomotifi olmuştur. Dünyada yaşanan bu hızlı, takip edilmesi her geçen
gün zorlaşan değişim ve dönüşüm süreci karşısında gelişmekte olan ülkeler
yanında gelişmiş ülkeler de eğitim sistemlerini yenileme ve eğitimin
niteliğini artırma arayışına girmişlerdir. Gelecek kuşakların uygarlığın
yapıcı ve yaratıcı bir ortağı haline gelmesini sağlamak, tarih boyunca eğitim
sistemlerinin temel amacı olmuştur. Eğitim alanındaki karar vericiler, bu
temel amacı gerçekleştirebilmek için kendi dönemlerinin bilgi anlayışındaki
gelişmeleri, okulun ve öğretmenin rolündeki değişmeleri, öğrenci
profilindeki, veli önceliklerindeki, öğretim stratejilerindeki ve konu
alanındaki farklılaşmaları dikkate alarak eğitim sisteminde kimi zaman dar,
kimi zaman da geniş kapsamlı değişikliklere gitmişlerdir.
Değerli katılımcılar; bilindiği üzere Millî Eğitim Şûralan eğitim
sistemini geliştirmek ve yenilemek, eğitimin kalitesini yükseltmek, eğitim
ve öğretimle ilgili konulan masaya yatırarak belirlenmiş olan gündem
üzerinde, ortak akıl çevresinde titiz ve bilimsel çalışmalar yapmak ve
gerekli kararları almak amacıyla toplanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı nın
köklü bir seçmişe, kültüre ve bilgi birikimine sahip bir kurum olması, bu
zenginliğinin ortak akılla buluşarak şûra konulan üzerinde yapılacak olan
çalışmaların anlamlı ve doğru sonuçlar doğurması açısından hepimizin
şevkini, heyecanını ve çalışma azmini artırmaktadır.
Ü lkem izde ve özellikle Bakanlığımızda süregelen bir şûra
geleneğinin bulunması ve bu geleneğin değişen toplumsal ihtiyaçlar
çerçevesinde eğitimimizin sürekli gözden geçirilmesine ve yemlenmesine
sağladığı
katkılar
Bakanlığımızın
en
güçlü
yanlarından
bınnı
oluşturmaktadır.
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1921 yılında I. Maarif Kongresi ile ilk temelleri atılan Millî Eğitim
Şûraları 1939 yılından bugüne kadar 17 kez toplanmış olup bugün de 18.
Millî Eğitim Şûrası genel kurul çalışmalarını yapmak üzere araya gelmiş
bulunmaktadır.
Değerli şûra üyeleri gerçek ve bilimsel eğitim planlı, programlı ve
yöntemli bir çalışmayı gerektirir. Toplumun sosyal, kültürel, politik ve
ekonomik
yönden
kalkınmasında
ve
bireylerin
kendilerini
gerçekleştirmelerinde önemli bir role sahip olan eğitim sisteminin, 3 temel
öğesi vardır: Bunlar öğrenci, öğretmen ve programdır. Eğitim sisteminin 3
temel öğesinden birisi olan öğrencilerimiz bizim hedef kitlemizdir. Bütün
çabalarımız onlar içindir. Onlar eğitim çalışmasının olmazsa olmazıdır.
Sistemin diğer temel öğesi ise öğretmenlerimizdir. Eğitim
sistemindeki her yeniliği öğrencilere, öğretmenlerimiz aracılığıyla aktarırız.
Bu nedenle onların hizmet öncesi kazandıkları donanımları, sayıları, hizmet
içi eğitimleri, mesleki gelişim ve memnuniyetleriyle, buna bağlı
oluşturdukları motivasyonları son derece önemlidir.
Bakanlığımızda devam eden öğretmen yeterlilikleri çalışması,
yukarıda önemsediğimiz hususlara katkı sağlayacak çok değerli bir
yeniliktir. Eğitim sisteminde yapılan her türlü düzenleme, geliştirme ve
yenileme, programlarda yer aldığı ve öğretmenler eliyle öğrencilere ulaştığı
ölçüde anlam kazanır.
Eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerin program geliştirme
çalışmalarına dayandırılması gereği bütün dünya tarafından kabul edilmiş
bir gerçektir. Programa dayandırılmayan ya da programda tarif edilmeyen,
öngörülmeyen hiçbir husus öğrenciden veya öğretmenden beklenemez.
Kısaca öğretmen eğitiminden ders kitabına, sınıf yönetiminden uygulanacak
öğretim yöntemine ve yetiştirilecek insan niteliğine kadar her şey uygulanan
programlarda mevcuttur, mevcut olmalıdır. Çünkü program, eğitimin ana
yasasıdır.
Değerli katılımcılar; Cumhuriyet döneminde zaman zaman program
yenileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Son olarak 2003 Yılında
başlatılan çalışmalarla da öğretim programlarında ve ders kitaplarında
devrim niteliğinde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Eğitim
bilimlerindeki öğretme ve öğrenme yaklaşımı, bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler ekonomiye, demokrasiye ve insan haklarına duyarlı bir eğitim
anlayışı, bireysel ve millî değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi
ihtiyacı, yatay eksende dersler arası ve dikey eksende her bir dersin kendi
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içinde kavramsal bütünlük sağlaması zorunluluğu dikkate alınarak öğretim
programları yeniden ele alınmıştır. Programlarda öğrenci merkezlilik, sürece
dayalı ölçme ve değerlendirme, öğrenmeyi öğrenme, etkinlik temelli,
katılımcı ve aktif öğrenme, gerçek hayata uygunluk, ezbercilikten uzak oluş
gibi bakış açılan ve uygulamalan öne çıkmıştır. 2003 Yılından bu yana
çeşitli tarihlerde uygulamaya konulan okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi,
TEDEP, MEGEP, Ortaöğretim Projesi ve İGMEP gibi çeşitli projelerle okul
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullanyla bütün okul türlerinin öğretim
programlan yenilenmiştir.
Mesleki eğitimde de modüler sisteme geçiş yapılarak ekonominin ve
sektörün beklentilerine paralel insan kaynaklannın yetiştirilmesi
hedeflenmiştir. Yenilenen ve geliştirilen öğretim programları, öğrencilerin
psikolojik,
ahlaki,
sosyal ve kültürel konularda gelişimlerini
hedeflemektedir. Aynca öğrencilerin gözlem becerileri gelişmiş, araştıran,
soran, sorgulayan, eleştirme ve problem çözme becerisi kazanmış,
sorumluluklannı ve haklannı bilen, çevresiyle uyumlu, toplumun
önemsediği sorunlara karşı duyarlı, millî benlik ve bütünlüğüne bağlı, insan
haklarına saygılı, kişisel gelişimi esas alan bireyler olarak yetiştirilmeleri
amaçlanmıştır.
Değerli katılımcılar; 6 yıldır uygulanan yeni programlar pek tabi
olarak öğretmenin eğitimini, mesleki gelişimini, eğitim ortamlarının
düzenlenmesini ve zenginleştirilmesini, okul kültürünün kurumsal bir
yapıya kavuşturulmasını, okullarımızın her türlü fiziki hem türlü insan
kaynaklan hem de bilimsel alt yapısının zenginleştirilmesini, tüm
öğrencilerimizin eğitimine erişiminin sağlanmasını, çocuklanmızm \ e
gençlerimizin estetik duygulannı ve bedensel gelişimlerini önceleyerek,
beceri kazanmalannı ve değer üretmelerini, hayatları boyunca se\ ecekleri
ve gurur duyacakları bir mesleğe kavuşmalarını, gerekli danışmanlık
hizmeti venlerek doğru yönlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Dinamik bir danışmanlık hizmetinin verilerek yönlendirme
yapılmasını zorunlu kılan bu süreç, eğitimin bir bütünlük anlayışı
çerçevesinde ele alınmalıdır. Öğretim programlannda gerçekleştirilen
değişime paralel olarak şura gündeminde yer alan 5 konuda da önemli
çalışmaların titizlikle yapılarak çıkan kararlar doğrultusunda düzenlemelerin
bir an önce gerçekleştirilmesi, ülkemizin menfaati ve insanımızın mutluluğu
açısından önem ve aciliyet arz etmektedir. Bu çerçevede; 5 günlük şura
gündeminde yer alacak konular ışığında aşağıdaki sorulara birlikte ce\ap
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arayarak bir beyin fırtınası yapmanın toplantımızın daha verimli geçmesi
açısından hayati bir öneme sahip olduğunu düşünmekteyim.
Eğitimde çağın gereklerini yerine getirecek ve öğrenme etkinliklerini
organize edecek öğretmeni nasıl yetiştireceğiz?
Dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğu günümüzde öğretmenin
mesleki gelişmelere paralel olarak kendini yenilemesini nasıl sağlayacağız?
Yetiştirdiğimiz öğretmeni ne şekilde istihdam edeceğiz?
Eğitimdeki yeni gelişmeler, Türkiye’nin Dünya konjonktüründeki
yeri ve hedefleri itibariyle kurum kültürü bakımından nasıl bir eğitim
ortamına ihtiyacımız var?
Eğitim ortamının koordinasyonunu sağlayacak olan eğitim liderlerini
nasıl yetiştirecek ve seçeceğiz?
Eğitimin meslek edindirmenin yanı sıra eğitimli insan yetiştirme
boyutuyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişen eğitim
süreci içerisinde mevcut öğrenci kitlesinin ilk ve ortaöğretime devamlarını
sağlamak için bu kurumlan nasıl güçlendireceğiz?
Göz kamaştırıcı bir hızla gelişen bilişim sektörünün de etkisiyle,
öğrencilerin bilgi taşıyıcı birer nesne değil bilgi kullanıcı özne olmaları
gereği ortaya çıkmıştır. Bu öznenin kişisel gelişimini sosyal hayatla, sanatla
ve sporla irtibatını hangi şartlar altında ve nasıl kurabiliriz?
Öğrencileri nasıl daha sosyal yapabiliriz?
Onların yaşadıkları dünyayı, kirlilikten ve çatışma kültüründen uzak
tutacak değer üretmelerini nasıl sağlayabiliriz?
Bu yeni öğrenci yapısını, ne zaman, nasıl ve hangi alanlara
yönlendireceğiz?
Ona uygun
geliştireceğiz?

rehberlik

ve

danışmanlık

2023 vizyonuna sahip bir eğitim
kurumlanmızı nasıl dizayn edeceğiz?

hizmetlerini

modelini

nasıl

geliştirmede

Ve insan kaynaklarımızı harekete geçirmede ne tür bir yol
izleyeceğiz?
Bu sorular, Bakanlığımızın yıllardır muhasebesini yaptığı, üzerinde
titizlikle çalıştığı ve siz değerli şûra üyelerinin dikkatlerine sunulan temel
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konulan teşkil ediyor. Burada 5 gün boyunca yapacağımız çalışmalarla, bize
vereceğiniz cevaplar birer meşale olarak önümüzü aydınlatacak ve bundan
sonraki harekât planımızın omurgasını oluşturacaktır.
Eğitimde 2023 vizyonuna hazırlık amacı taşıyan 18. Millî Eğitim
ŞûrasTnda alman kararlar yeni bin yılda ülkemizin eğitim alanında uluslar
arası camiada örnek teşkil edecek uygulamalanyla önemli başarılar
kazanacağına dair öz güvenimizi pekiştirecek, insanımızın nitelikleriyle ve
başarılarıyla daha müreffeh yarınlara ulaşmamızda bizlere rehberlik
edecektir. Bu açıdan 18. Millî Eğitim Şûrası eğitim alanında gerçekleştirilen
köklü değişikliklerin bütüncül açıdan değerlendirilmesi için önemli bir fırsat
olacaktır.
Değerli katılımcılar; bu çalışmanın ilk günlerinden itibaren bize
destek veren ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza,
şûramızın çalışmalanna görüş ve önerileriyle katkı sağlayan değerli
akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, Bakanlık
mensuplanmıza şükranlarımı sunuyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başlangıçtan
bugüne Türk Millî Eğitimine hizmeti geçmiş, şûralara katılarak katkıda
bulunmuş ve ebediyete intikal etmiş bulunan tüm eğitimcileri rahmet ve
minnetle anıyor, katılımınız, yapacağınız çalışma ve sunacağınız katkı için
de sizlere şahsım ve kurumum adına şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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SUNUCU - Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkam Sayın Merdan TUFAN’a teşekkür ediyoruz.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU konuşmalannı
yapacaklardır. Kürsüye davetlerimi arz ederim.
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Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU-Değerli Konuklar.
Değerli Şûra Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri.
Çok Değerli Akademisyenler ve Basınımızın Değerli Temsilcileri;
Millî eğitim sistemimizin gelişmesine ve eğitimimizin bileşenlerinde
niteliğinin yükseltilmesine büyük katkılar sağlayacak olan 18. Millî Eğitim
Şûrası nın açılışını ülkemizin ilk kadın Millî Eğitim Bakanı olarak
yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Bugün bu kürsüden
Cumhuriyetimizin ilk kadın Millî Eğitim Bakanı olarak sîzlere hitap
etmenin onurunu yaşıyorum. Elbette bu sonuçta Cumhuriyetimizin
kuruluşunu izleyen dönemde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde gerçekleştirilen reformların ve Onun ülke kadınları için açtığı
aydınlık yolun büyük bir payı bulunmaktadır.
Gerçekten de Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlar, Büyük Önder
Atatürk'ün onlara duyduğu inancı ve desteği hep arkalarında hissetmişlerdi.
Bu güçlü destek sayesinde kadınlar, toplumsal hayatın hemen her alanında
var oldular ve başarı hikâyelerine imza attılar. Yeni bir yüzyılın
başlangıcında bu değerli mirasın geliştirilerek sürdürülmesinde ve her türlü
ayrımcılıkla mücadelede en önemli unsur eğitimdir. Bu doğrultuda hükümet
olarak ana hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında istikrarlı büyüyen,
bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, lider Türkiye'de nitelikli
ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi için en uygun eğitim imkânlarının ve
ortamlarının herkes için sağlanmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, sevgi ve şükranla anıyor, eğitimde
2023 vizyonu ile gerçekleştirdiğimiz 18. Millî Eğitim Şûramızın eğitim
sistemimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.
Sizlerin de bildiği gibi Millî Eğitim Şûralan, Türkiye'nin eğitim ve
kültür alanındaki birikimlerini oluşturan ve çok değerli uzmanların, bilim
insanlarının, eğitim idarecilerinin ve ilgili kurum temsilcilerinin bir araya
geldiği toplantılardır. Bu istişare toplantıları \ esılesiyle eğitimcilerin bir
araya gelerek tecrübe ve birikimlerini paylaşmaları sonucunda ortaya çıkan
değerlendirmeler,
sadece
bugünümüzü
değil,
geleceğimizi
de
şekillendirecek önemli kararlara dönüşmektedir.
Şûralar eğitim sistemimizi geliştirmek, niteliğini yükseltmek, eğitim
ve öğretimle ilgili konulan tespit ve tetkik etmek ve gerekli kararları almak
açısından önemli fırsatlardır. Aynı zamanda eğitim sistemimizin içinde
bulunduğu noktayı gözler önüne sererek tüm paydaşlarımızı bilgilendirme
özelliğine de sahiptir.
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Türk devlet geleneğindeki istişare ve meşveret anlayışının eğitim
alanına yansıması Millî Eğitim Şûralan ile gerçekleşmiştir. Müzakere
etmek, eleştirmek, sorgulamak, ortak akılla hareket etmek, katılımcı bir
şekilde meseleleri ele almak modem demokratik yönetimin de bir esasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi köklerine baktığımız zaman, millî iradeye ve
eğitime büyük önem verildiğini görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare etmesi için TBMM’nin kurulmasına büyük
önem vermiş, millî mücadeleyi milletin iradesi ile şekillendirmiştir. Aynı
şekilde Cumhuriyetin üzerinde yükseleceği eğitim sistemimizin gelişmesi
için de en geniş katılımla Millî Eğitim Şûrası tertip edilmiştir.
Millî Eğitim Şûralarının üyesi sayabileceğimiz I. Maarif Kongresi 16
Temmuz 1921 ’de Sakarya Savaşı öncesi, millî mücadelenin en zor
zamanlarında, top sesleri arasında gerçekleşmiştir. Eğitim sistemimizin
esaslannı belirlemek için düzenlenen bu toplantı, millî mücadeleyi
gerçekleştirenlerin Türkiye’nin geleceğine dair inancının en açık
göstergesidir.
Atatürk açılış konuşmasında, geleceğe hazırlanan gençlerin hiçbir
zorluk karşısında yılmamasını, sabır ve metanetle çalışmalarını
sürdürmelerini ve ebeveynlerinin de çocukların eğitimini tamamlamaları
için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca ortaya
çıkan yeni şartlar sebebiyle, milletin ortak akılla zaferler kazandığını ve
bunu yeni nesillere öğretecek olan kişilerin de öğretmenler olduğunu
vurgulamıştır.
I. Maarif Kongresi’nin Heyeti İlmiye Toplantılarının ardından, ilk
şura 1939 yılında toplanmış ve bugüne kadar 17 Millî Eğitim Şûrası
gerçekleşmiştir.
İçinde bulunduğumuz Avrupa Birliği sürecinde gelecekteki
adımlarımızı belirleyecek ve eğitim politikalarımıza yön verecek olan 18.
Millî Eğitim Şûrası ise “Eğitimde 2023 Vizyonu” kapsamında beş ana
başlık altında gerçekleştirilecektir.
Bunlar;
“Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi”
“Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği”
“İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi”
“Ortaöğretime erişimin sağlanması”
“Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi” ve
“Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme”dir
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Kimi temalar geçmiş dönemlerde yapılan şuralarda da ele alınmış
olmasına karşılık, eğitimin değişen koşullar ve sorunlar ışığında her zaman
gözden geçirilmeye, düzeltilmeye ve iyileştirmeye ihtiyaç duyan çok
dinamik bir süreç olduğunu hatırda tutmak gerekir.
Büyük değişimlerin yaşandığı dünyada kişileri hayata hazırlama
görevini yüklenen eğitim sistemlerinin değişmeden olduğu gibi kalması ve
bu şekilde yüklenmiş oldukları görevleri yerine getirebilmeleri de mümkün
değildir. Ülkemizde müfredatların yenilenmesinden, bilişim teknolojilerinin
eğitimde kullanılmasına kadar çok geniş bir yelpazede ve eğitimin tüm
süreçlerinde bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır.
Bu sürece liderlik edecek olanların, eğitim yöneticileri ve
öğretmenler olduğu düşünüldüğünde bilgi çağının gereklerine uygun
beceriler kazanmaları, kendilerini sürekli yenilemeleri sürecin başarısı
açısından hayati öneme sahiptir. Çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenme
becerisine sahip olmaları, hayat boyu öğrenme sürecinin aktif bir öznesi
haline gelmeleri öncelikle nitelikli öğretmenlerimizle mümkün olacaktır. İyi
eğitilmiş ve yüksek düzeyde motive edilmiş öğretmenler kaliteli eğitimin de
çok önemli bir unsurudur.
Öte yandan, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, eğitimde
yeni yaklaşımlar öğretmenlerin geleneksel rol ve işlevlerinin değişmesine
neden olmuştur. Öğretmen yeterlilikleri öğrenci başarısını önemli ölçüde
etkilemektedir.
Türkiye demokratik açıdan çok genç bir nüfusa sahip, bunun yanı
sıra üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı kapsamında
gerçekleştirilen TALİS çalışmasına göre; Türkiye de öğretmenlerin %73 ü
40 yaşın altındadır. Bir taraftan büyük bir fırsat olarak görülmesi gereken bu
husus aynı zamanda çok genç bir iş gücünün hizmet içi eğitiminin önemini
de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu genç iş gücünün, hangi alanlarda
mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi \e ihtiyaçlar üze*ınde
planlamaya gidilmesinin üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum.
Genç bir öğretmen kitlesine sahip olmamız, ülkemizin gelinimi ve
kalkınması açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Bu avantaj, etkili
ve verimli bir şekilde kullanmanın yolu öğretmenlerimizin niteliğim
yükseltmektir. Bakanlığımızın hazırladığı "öğretmen mesleği genel
yeterlilikleri” ve “öğretmen özel alan yeterlilikleri” çalışması da bu amaca
yöneliktir. Söz konusu çalışma öğretmen yetiştirme politikalarının
belirlenmesinde hizmet içi öğretmen yetiştirme programlarının hazırlanması
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ve geliştirilmesinde, öğretmenlerin kendilerini tanıma ve mesleki
gelişimlerini planlayıp gerçekleştirmelerinde, öğretmen seçiminde,
öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde büyük önem
taşımaktadır. Performans ölçümüne dayalı değerlendirme sistemiyle edenetim sistemi çalışmaları 2010 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.
Bu doğrultuda öğretmen yeterlilikleri, yönetici yeterlilikleri ve
eğitim kurumu standartları tespit edilmiş, tespitler doğrultusunda mevzuat
ve yazılım çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde
öğretmenlerimizin mesleki gelişmeleri için hizmet içi eğitim çalışmalarına,
faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması, uzaktan eğitim gibi
çağın öngördüğü interaktif yöntem ve tekniklerle daha etkin ve verimli bir
şekilde
yeniden
yapılanması
planlanmıştır.
Bu
kapsamda
üniversitelerimizden de destek almaya başlayacağız.
Saygıdeğer şûra üyeleri; şûramızın gündem maddelerinden bir tanesi
de, “Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliğidir'’. Bu konu ise fiziki
mekânlara göre öğrenci-öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm
paydaşlan kapsayan psikolojik bir ortam içermektedir. Okullann bir
derslikten ziyade yaşamın bir parçası olarak algılanması, okul binaları
tasarlanırken bunların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Okullar birer eğitim ve öğrenim ortamı olması yanında öncelikle
birer yaşama alanıdır. Bu alan öğrenciler için değil herkes içindir. Bu
kapsamda fiziki altyapının her yönüyle iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
amacına uygun olarak sağlık, estetik, ergonomik ve pedagojik esasların
dikkate alındığı öğrenme ve öğretme ortamları oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
Eğitimin mekânlarla sınırlı olmadığı ve bir ömür boyu devam eden
bir süreç olduğu anlayışı her yaştan insanın eğitim sistemi içerisine dâhil
edilmesi ve politikalar üretilmesi ihtiyacını da doğurmuştur. Toplumumuzun
rekabet gücünü artırmak için ihtiyaç duyacağı insan kaynaklannm
yetiştirilip geliştirilmesi işi, sadece üniversitelerden ve okuldan
beklenmemelidir. Diğer taraftan yetişkinlerin de yeni beceriler kazanıp yeni
mesleklere geçiş yapmalarına imkân sağlayacak değişik eğitim ortamlarım
da toplumumuza sunabilmemiz gerekir. Ayrıca bu bağlamda işveren
kurumlanmızm çalışanlarına gelişmiş toplumlardaki düzey ve yoğunlukta
hizmet içi eğitim imkânları sunmaları özendirecek koşullarda
oluşturulmalıdır. Son dönemde kişilerin yeni beceriler edinmesine imkân
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sağlayan sertifika programlarının yaygınlaştırılması bu açıdan sevindirici bir
gelişmedir.
Değerli üyeler; dünyanın hemen her ülkesinde toplumlann eğitim ve
kültür düzeyi, çocuklara eşit eğitim verilip verilmediği ile ölçülür. Öncelikle
Türkiye gibi nüfusu çok genç olan toplumlarda, eğitime erişim çok daha
fazla önem taşımaktadır.
Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli eğitim sorunlarından birisi
temel eğitim düzeyinde kayıt, devam ve tamamlama alanında
yaşanmaktadır. Dolayısıyla eğitimin kalitesini yükseltmek başta kız
çocuklarımız olmak üzere eğitimin her kademesinde eşit fırsatlardan
yararlanılması,
engelli
çocuklarımızın
eğitim
yoluyla
topluma
kazandırılmaları, çocukların gelişiminde çok büyük bir rolü olan okul öncesi
eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının yükseltilmesi ve mesleki
eğitimin geliştirilmesi en önemli gündem maddelerimizi oluşturmaktadır.
18. Millî Eğitim Şûramızda bu konuda çıkacak kararları, yapılacak
tespitleri ve çözüm önerilerini, ortaöğretimin güçlendirilmesi ve % 100
okullaşma hedefimize ulaşmamızda çok önemsediğimi, çağdaş bir eğitimin
uygun şartlar ve ortam hazırlama yolunda gösterdiğimiz çabaya da önemli
bir ivme kazandıracağını vurgulamak isterim.
Değerli katılımcılar; eğitimin amaçlan bakımından bütün fertlerin
beden, zihin, ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde
gelişmiş bir kişiliğe, karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, genç bir
dünya gücüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer
veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler
olarak yetiştirmek bulunmaktadır.
Öğrenim çağındaki her bireyin olumlu, ahlaki ve insani nitelikler
kazanması, uygun tercihlerde bulunup doğru kararlar \ ermesi, iyi
davranışlar ortaya koymasına yardımcı olacak değerler ve becerilerle
donanımlı olarak yetiştirilmesi eğitim kuramlarımızın temel hedefi
olmalıdır.
Eğitim
sistemimiz
öğrencilerimize
bilgi,
beceri,
tutum
kazandırmanın yanı sıra onların dengeli, sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe sahip
ve temel insani değerleri kazanmış iyi insan, ıyı vatandaş o.arak
yetişmelerim sağlamak görevini üstlenmiştir. Bunu sağlamak, her şeyden
önce öğretmenlerin, eğitim sisteminin ahlakı ya da değer boyutunu anlama,
içselleştirme ve bunları öğrencilerine aktarabilme yeterliliğine sahip
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olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin çocukta iyi bir karakter
yapılanmasını amaçlayan değerler eğitimi, ayrı bir ders olarak görmeyip
bütün ders programlan ve okul içi etkinlikleri de içine alacak şekilde
müfredatı oluşturmalıdır.
Okul, örnek davranışların, iyi karakterin vücut bulduğu bir yer
olmalıdır. Sınıftaki günlük yaşam kadar kantin, spor salonu, teneffüs
alanları gibi bütün okul ortandan da insani değerlerin yaşandığı ortamlar
olmalıdır.
İşte; “spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi” başlığı altında
yapılacak olan tartışmalann da günümüzde öncelikli olarak yer tutan bu
alanlara büyük ışık tutacağını düşünüyoruz.
İlköğretimde beceri eğitimi Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda
özellikle değişime ayak uydurabilme, girişimcilik ve başkalarıyla birlikte
etkin çalışabilme, kendini sürekli geliştirme, öğrenme ve düşünme
becerilerinin kazandırılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bu
becerileri kazanmalarının yanı sıra uzman öğretmenler ve rehberler
tarafından etkili yönlendirme hizmetleri uygulanmaktadır. Ortaöğretimde ise
öğrencinin ilköğretimde kazandığı bu bilgi, beceri ve yetenekleri problem
çözme yaklaşımı içinde kullanması ve geliştirmesi önemlidir. Bu amaçla
eğitim sistemleri geleneksel eğitim anlayışının sınırlarının ötesine geçerek
toplumun gereksinimlerini yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla ele alarak
hazırlamakta ve uygulamaktadır. Eğitim ve öğretimde bilgi teknolojilerini
kullanması eğitim sürecinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu çerçevede ülkemizde de 2005 yılında temel eğitimde, 2006
yılından itibaren ortaöğretimde yapılandırıcı eğitim müfredatı uygulamaya
konmuştur. Bütün eğitim kademeleri için beceri tabanlı bir eğitim anlayışı
öngörülerek çocuklann ve gençlerin karar verebilme, sorun çözebilme,
eleştirel düşünme, araştırma, iletişim ve Türkçeyi doğru ve etkili güzel
kullanma, bilgi teknolojilerini kullanma, özdenetim, girişimcilik, güvenlik
ve korumayı sağlamaya yönelik temel becerilerde esas alan eğitim ve
öğretim programları hazırlanmıştır.
Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak öğrencilerimizin
toplumsal hayata tam katılımlarını sağlayacak ve öğrendikleri bilgileri
hayata uygulayabilecek beceri kazanmaları ön plana çıkarılmıştır. Bundan
sonra önümüzdeki hedef ise beceriye yönelik eğitimlerin ilk ve ortaöğretim
kurumlannda geliştirilmesidir.
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Sîzlerin de bildiği gibi; teknolojinin eğitime entegrasyonu
çerçevesinde Bakanlığımızca çok önemli altyapı çalışmaları yapıldı ve
yapılmaya devam ediyor. Ve çok önemli projeler yürütülüyor.
Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen
müfredat programlarının bilişim teknolojileri ile güçlendirilmesine ağırlık
verilmiş, bütün ilk ve ortaöğretim kurumlannda bilişim teknolojileri sınıfı
kurulmuş ve sınıflarımızın tamamında internet bağlantısı sağlanmıştır.
Eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ve yaygınlaşması
eğitimde niteliğin yükseltilmesi bakımından gerçekten de önemlidir. Ancak
öğrenme ve öğretme sürecindeki değişikliklerle eğitim teknolojilerindeki
gelişmelerin öğretmenlerin işlevini azaltmadığı, sadece öğretmen ve öğrenci
arasındaki klasik çizginin yerini daha demokratik öğrenme ortamlarına ve
sınıf yönetimine bıraktığını söylemek isterim.
Tartışmasız tek doğruya sahip öğretmen modeli birlikte öğrenme
modeline doğru evrilmekte, bu da öğrenme ortamlarını daha zengin ve etkin
kılmaktadır. Öğretmenden, öğrenciyi merkeze alarak hangi bilgiye nasıl
ulaşılacağını, bundan nasıl yararlanılacağını, elde edilen bulguların nerede
ve nasıl kullanılacağını, bilgiyi başka alanlara nasıl aktaracağının öğretmesi
beklenmektedir.
Cumhuriyetin, yeni nesillerin yetişmesi nasıl öğretmenlerimizin eseri
olmuşsa, 21.yy.ın bilgi toplumunda da hayat boyu öğrenme yaklaşımını
benimsemiş nesillerin de yine öğretmenlerimiz tarafından yetiştirileceğini
belirtmek isterim.
Değerli şûra üyeleri; son olarak eğitim sistemimizin güçlendirilmesi
gereken alanlardan biri olan “psikolojik danışma, rehberlik ve
yönlendirm ece değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum.
Üniversitelerimizin rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı,
eğitimde hizmetler programı ve pedagojik formasyon almaları kaydıyla
psikoloji bölümü mezunlan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve
kurumlarla rehberlik ve araştırma merkezlerine rehber öğretmen kadrolarına
atanmaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kuramlarda
yaklaşık 15000 rehber öğretmen görev yapmaktadır. Mevcut norm ise
39000’dir. Buna karşılık devlet ve vakıf üniversitelerinin bu bölümlerine her
yıl yaklaşık 2700 kontenjan ayrılmaktadır. Psikolojik danışma, rehberlik ve
yönlendirme hızmetlennın amaçlanna uygun olarak öğretmen-öğrencı
sayısının dengelenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak bu alanda
daha alacak çok uzun bir yolumuz bulunuyor.
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18. Millî Eğitim Şûrası’ndan bu alanda da milat olacak uygulamalara
kaynaklık edecek çözümlerin çıkmasını umuyoruz.
Değerli katılımcılar, değerli şûra üyeleri ve basınımızın değerli
mensuplan; Türkiye nüfusunun %45’inden fazlasının 0-29 yaş aralığında
olduğu düşünülecek olursa bu demografik göstergelere sahip Avrupa’da
başka bir ülke bulunmamaktadır. Türkiye çok hızlı yaşlanmasına rağmen 21.
yy.m ilk çeyreğinde istihdam edilebilir genç nüfus potansiyeli açısından en
şanslı demokratik süreçlerden geçmeye devam edecektir.
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız yılda, çalışır
durumdaki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının doruk noktasına
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizi gelecekteki hedeflerine
taşıyacak olan eğitim alanında bugünden atacağımız önemli adımlardır.
Bilgi ekonomisi, bilgi toplumu, e-devlet ve bu gibi kavramların
tartışıldığı günümüzde “Eğitimde 2023 Vizyonu’' ana başlığı altında ele
alacağımız konular Cumhuriyetimizin 100. yılma doğru emin ve kararlı
adımlarla ilerlememize fırsat sağlayacaktır. Son 8 yıldır eğitime yapılan
muazzam yatırımların eğitimin nicel boyutlarıyla ilgili sorunları büyük
ölçüde arkamızda bırakmış olarak bundan sonra eğitimin tüm bileşenlerinde
kaliteyi artırmak bilhassa eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin bilgi
ve becerilerinin artırılması mesleki gelişimleri öncelikli gündem maddemiz
olacaktır.
Bu kapsamda 18. Millî Eğitim Şûrası’nm da “Eğitimde 2023
Vizyonu" başlığı altında Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki değişim ve gelişim sürecini ve hedeflerini bütüncül bir bakış
açısıyla değerlendirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu söylemek
isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle şûra üyelerini gündemini oluşturan sorun
alanlarına ilişkin çalışmalarında başarılar diliyor, çıkacak değerli tavsiye
kararları, çözüm önerileri için şimdiden teşekkür ediyorum.
Eğitim sistemimizin geleceğine ışık tutacak, Türk eğitim sistemimizi
daha da ileri noktalara taşıyacak gelişmelere katkıda bulunacak olan 18.
Millî Eğitim Şûrası’nm çalışmalarını gerçekleştiren Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı Merdan Tufan beyefendiye, Talim ve Terbiye Kurulunun
değerli üyelerine, Bakanlığımızın tüm mensuplarına içtenlikle teşekkür
ediyorum. Şura çalışmalarının başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

BAŞKANLIK DİVANI
SEÇİMİ
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SUNUCU-Saym Bakanımıza, teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, Şûranın I. Oturumunda divanın teşekkülü için
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU’yu divandaki yerine davet
ediyoruz, arz ederim efendim.
Şûra Genel Sekreteri Sayın Halil AŞICI ile Genel Sekreter
Yardımcısı Sayın Abdulkadir YILMAZ'ı da yerlerine davet ediyoruz.
Divanımız, Sayın Bakanımızın Başkanlığında gerçekleşecek.
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Millî Eğitim Bakanı ve Şûra Divan Başkanı Sayın Nimet
ÇUBUK ÇU -Değerli Şûra Üyeleri, Şûra Yönetmeliğimizin 15. maddesi
gereğince iki başkan vekili, 4 katip üyenin seçim işlemine geçiyoruz. Eğer
adaylık için önergeler varsa divan Başkanlığına ulaştırmalarını rica
ediyorum.
Bir önerge ulaştı. Bilgilerinize sunuyorum.
“ 18. Millî Eğitim Şûrası Divan Başkanlığına,
Başkan vekilliği için Merdan TUFAN ve Prof. Mehmet ŞİŞMAN’ı,
katip üyeliklere Prof. Dr. Ali Murat SÜMBÜL, İbrahim Ethem YAMAN,
Erol ORTAKAYA ve Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN’m aday olarak
gösterilmesini arz ve talep ederiz.”
Önerge sahipleri Prof. Dr. Emin GARİP, Prof. Dr. Vehbi ÇELİK,
Prof. Dr. Cemil ÇELİK, Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ ve Prof. Dr. Metin
soyadını okuyamadım.
Değerli şûra üyeleri bu önergeyi oylannıza sunuyorum. Kabul
edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Kendilerini divana davet ediyorum. Buyursunlar.
SUNUCU- Evet, Seçilen değerli üyelerimiz divanda yerlerini
alıyorlar.
Millî Eğitim Bakanı ve Şûra Divan Başkanı Sayın Nimet
ÇUBUKÇU - Değerli Şûra üyeleri; Şûra sekreterimiz Halil Aşıcı, kısaca
şûra hakkında bir bilgi verecek, ondan sonra bir ara vereceğiz ve komisyon
çalışmalarıyla şûramız devam edecek. Buyrun Halil Bey.
Halil AŞICI (Şûra Genel Sekreteri / MEB Talim ve Terbiye
Kurulu Üyesi) - Sayın Bakanım, Şûranın Değerli Üyeleri hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Komisyon çalışmaları saat 14.00’te başlayacak.
“Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişim

bu

salonda ,
“Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği" karşı binada
Anadolu salonunda,
“İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi", “Ortaöğretime
Erişimin Sağlanması” Çamlıca salonu bu binada 3. katta,
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“Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi’' karşı binada Kapadokya
Salonunda,
“Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme” Pamukkale
salonunda, o da karşı tarafta toplanacaktır.
Değerli komisyon üyeleri, isimliklerinizin arkasında hangi
komisyonlarda görev aldığınız yazılı. Bunlar bağlayıcı değil. Tekrar kontrol
ederek hangi komisyonlarda çalışmak istiyorsanız onları koordinatörler
vasıtasıyla değiştirebiliriz.
Komisyonlar çalışmaya başlamadan önce kendi aralarında açık oyla
bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçecekler. Komisyonlara
girerken yaka kartlarınız muhakkak takılı olsun, onlarla beraber
koordinatörlerimiz sizlere yardımcı olacaklar.
Bugün öğleden sonra, salı günü tam gün ve çarşamba günü öğleye
kadar komisyonlarımızı çalışacaklar ve raporlarını hazırlayacaklar.
Komisyonlarımız gerektiğinde alt komisyonlarına bölünebilirler. Onun için
koordinatörler vasıtası ile bizlere ulaşırsanız çalışma odalarımızı sizlere
hazır durumda bekletiyoruz.
Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar komisyonlarımız çalışmalarını
bitirerek raporlarını Genel Sekreterliğimize ulaştırdıklarında, öğleden sonra
yapılacak Genel Kurul çalışmaları için çoğaltma işlemlerini yapmamız
gerekiyor.
Komisyonlarda, Genel Kurul üyeleri arasında müşahit üyelerimiz de
var. Müşahit üyelerimiz de çalışmalara katılabilirler ancak oylanması
gereken kararlar varsa müşahitlerimizin oy hakkı bulunmamaktadır. Sadece
görüş bildirebilirler.
Komisyonlarda ses kayıt cihazları bulunduğu için daha sonra
deşifresi yapılacak. Söz alan konuşmacımız adını soyadını söylerse
deşifrede neleri söylediğini açık olarak biz yer verme şansı yakalayabiliriz.
Basın mensuplarımız komisyonlarımızın ilk çalışma anında ve Genel
Kurul çalışmaları başladığı anda görüntü ve ses kaydı yapabilecekler. Ancak
komisyon çalışmaları devam ederken basın mensuplarımız burada
bulanamayacaklar. Onu da hatırlatmak istiyorum.
Genel Kurul çalışmaları ise çarşamba günü saat 14.00’te I.
Komisyonun raporunun sunumu ile başlayacak. Sunumun gayet kısa olması
gerekiyor. Raporlar üzerinde söz almak isteyenler divana müracaat
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ederekler. Söz alacaklara, divan başkanımız ve yardımcıları tarafından
sırasıyla söz hakkı verilecek. Bunlar da çok kısa tutulacak.
Değerli üyeler barınma ve ağırlama konusunda da bir kısa şey
söylemek istiyorum. Tesisin imkânlarına göre sizlere barınma ve ağırlama
imkânları sunuyoruz. Tabi Ankara dışından geldiğimiz için yolluk ve
yevmiyelerimiz taahhuk edecektir. Mutemetlerimiz sizinle irtibata
geçtiğinde getirdiğiniz belgelerinizi, ulaşım bilgilerinizi onlara vermeniz
gerekiyor. Odalarda mini barlarda bulunan şeyler tüketildiğinde sizlerin
tarafından onların ödenmesi gerekiyor. Onu hatırlatayım. Acil durumda
rahatsızlık olanlar için 112 burada devamlı ekip bulunduracak, onlara biz
yardımcı olabiliriz. 5 Kasım Cuma günü komisyon çalışmaları sonuçlanacak
ve değerlendirme konuşmasıyla kapanacaktır, teşekkür ediyorum.
SUNUCU- Sayın AŞICI’ya teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım,
değerli katılımcılar programımızın açılış bölümü burada sona ermiştir. Arz
ederim. Saat 13.00’te Millî Eğitim Vakfı 6. Olağan Temsilciler Kurulu
Toplantısı, Millî Eğitim Bakanımızın Başkanlığında gerçekleştirilecektir.
Burada temsilciler kurulu üyeleri programın gerçekleştirilebilmesi için
danışmada kendileri için hazırlanan masalarda hazırun cetvellerini
imzalayacaklardır. Komisyon çalışmaları saat 14.00 te başlayacak,
teşekkürler efendim.
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Öğretmenin Yetiştirilmesi,
İstihdamı ve Mesleki
Gelişimi
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Hayati ÇANCI (Komisyon Sorumlusu)
Komisyonumuzun çalışmalarını başlatmak üzere Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürümüz Ömer BALIBEY’i davet
ediyorum.
Ömer BALIBE\ (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) - Saygıdeğer üyelerimiz, malumunuz burası Millî Eğitim
Bakanlığımızın öğretmen yetiştirme ile ilgili komisyon istihdamı var,
öğretmen yetiştirmesi var, burada dekanlar ve üniversiteler var ve Şûranın
en ağırlıklı gündemi burası öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamı.
Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın dışında konuşmacılar rica ediyoruz.
Dostlarımız, akademisyenler, bilim adamları ya da özel sektörden insanlar
olsun istiyoruz. Komisyon Başkanlığı için bir teklif var. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez bey teklif edilmiştir.
Hocamızın dışında başka aday var mıdır?
(Burhanettin DÖNMEZ aday olmadığını söylüyor)
Burhanettin Hocam, devlet öyle emir verirse seçilecek.
BİR KATILIMCI - Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümü Prof.
Dr. Fatma Alisinanoğlu önermek istiyorum.
Ömer BALIBEY - (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) İki önerilen Hocamız da buradalar. Elazığ Millî Eğitim
Müdürümüzü oylamayı sayması için buraya bekliyoruz. İzmir Millî Eğitim
Müdürümüz Ragıp Bey de buyursunlar.
Saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Burhanettin Dönmez Hocamızı tensip
eden arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar.
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu Hocamız tensip edenler işaret
buyursunlar.
Burhanettin Hocamızı buraya davet ediyoruz. Ayrıca komisyon
başkanlık
divanında görev yapacak iki arkadaş daha rica ediyoruz.
Özellikle Millî Eğitim Müdürlerimizin dışında olsun istedim. Özel
sektörden gönüllü aday var mıdır?
Alaattin Sarı bey aday oldu ve kendisini buraya davet ediyoruz. Bir
tane de öğretmen alalım. Salih bey buyurun lütfen.
İki raportör ile birlikte bir de komisyon başkan yardımcısı olması
gerekiyor. Bir raportör daha istiyoruz.
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Fatma Alisinanoğlu Hocamız Komisyon Başkan yardımcısı olarak
teşrif ederseniz bizleri onurlandırırsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz.
BİR KATILIMCI - Oylayalım
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-Hocam daha önce oyladık. Fatma Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ- Komisyon Başkanı (İnönü
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) Öncelikle teveccühünüz
için teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, değerli katılımcılar, değerli öğretim üyeleri
sanıyorum en kalabalık grup bizimki olacak. Bu tür gruplarda çalışmanın
bazı güçlükleri olduğunu biliyorum.
Öncelikle 18. Millî Eğitim Şûrası’m düzenleyen kurulda yer alan
arkadaşlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Öğretmen yetiştirme Türk eğitim tarihi açısından bakıldığında
sürekli olarak üzerinde durulan bir konudur. Biz öğretmen yetiştirme
konusunda ülke olarak kuşkusuz çok önemli bir deneyime sahibiz. Ancak
sanırım bu toplantıda bizim üzerinde durmamız gereken şey, olayı tarihsel
süreçte bütün derinliğiyle ele almak değil, içinde bulunduğumuz koşullarda
var olan sorunları belirlemek ve bu sorunların çözümüne dönük öneriler
geliştirebilmektir.
Bu anlamda bu şûranın kendisi toplantı nihai bir toplantı olarak
düşünülebilir. Büyük bir emek ürünü köklü bir çalışma olarak, fikirler
düşünceler illerden süzülerek geliyor. Bölge toplantılarının sonuçlarını
burada paylaşmaya çalışacağız. Bu anlamda daha önceden hazırlanan
raporlar bizim için daha önemlidir. İlde emek veren arkadaşların düşünceleri
bizler için çok önemli, yok saymamız mümkün değil. Bu nedenle çalışmaya
büyük bir grupla başladığımızda bazı güçlükler olacağını ifade etmiştim.
Eğer kabul ederseniz bugünkü oturum için bir önerim olacaktır.
Gelen arkadaşlarımızın birçoğu sanırım raporları okudular ve ilbölge raporlarına zaten katkıda bulundular. Buraya gelirken de Talim ve
Terbiye Kurulu dokümanları gönderdi. Bunları inceleyerek geldik.
Dolayısıyla kabul görürse bugünkü oturumu serbest bir tartışma şeklinde
gerçekleştirelim. Okuduklarımıza ek olarak sorunları önce saptayalım.
Öneriler olarak çok genel nitelikte alalım.
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Yine bizlere yetki verirseniz komisyon olarak çalışalım, il ve bölge
raporlarını bütünleştirip, yarın öğleden sonra da sizlere sunalım. Raporlar
üzerinde düzeltmek istediğiniz cümleler ya da ilave etmek istediğiniz
hususlar varsa, düşüncelerinizin yansımadığını düşünüyorsanız bunları da
rapora ilave ettikten sonra Genel Kurul'a sunabiliriz diye düşünüyorum.
Böyle bir öneriyi oylarınıza sunuyorum.
Gördüğüm kadarıyla öneri kabul edildi.
Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı - Talim Terbiye
Kurulu Üyesi)—Komisyon Başkanlık divanı, çok değerli komisyon üyeler.
Mehmet Temel Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Talim Terbiye
Kurulu Üyesiyim.
Sayın Divan Komisyon Başkanmm önerileri doğrudur ancak hafif
bir değişiklik şeklinde bir önerim olacak. Kendilerinin de belirttiği gibi millî
eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan öğretmen yetiştirme konusunda
şûra gündeminde yer alan diğer konular gibi iller ve bölgelerde çok güzel
çalışmalar yapıldı. Öneriler, sorunlar belirlendi. Bunları değerlendirmek
amacıyla bir alt komisyon oluşturulması ve bu komisyonda eğitim
sistemimizin her kademesinde birer temsilcinin görev almasının ve bu
komisyonun illerde ve bölgelerde gündemin bu maddesiyle ilgili yani
öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılan çalışmalar, belirlenen sonuçlar ve
çözüm önerileri hakkında bir rapor hazırlanması ve bu raporun üzerinde bir
komisyon çalışmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Bunu arz etmek için
söz aldım. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ediyorum. Aslında
söylediğimiz şey farklı değil gördüğüm kadarımla. Bu raporun daha geniş bir
komisyonda hazırlanması, alt komisyon şeklinde oluşturulması \e
hazırlanması öneriliyor.
Bir başka öneri de yazılı olarak geldi. Müsaadenizle onu okumak
istiyorum.
“Öğretmen Yetiştirme Komisyonu Başkanlığına, 05-08 Haziran
2010 tarihlerinde Ankara’da toplanan öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı
ve mesleki gelişimi ön hazırlık komisyonunun hazırlamış olduğu rapor esas
alınarak komisyon çalışmalarının devam etmesini teklif ederiz.
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Prof. Dr. Feridun MERTER
Prof. Dr. Ali YILDIRIM
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Prof. Dr. Ali Paşa AYAZ
Prof. Dr. Salih ÇETNE"
Tabii ki bu rapor da esas alınacak. Raporlar okunduktan sonra bu
oturumda ilave etmek istediğiniz şeyleri not alıp, raporu oluşturacağımız alt
komisyon aracılığıyla yeniden sizlere sunacağız. Söz konusu rapor üzerinde
yarın çalışacağız. Zamandan tasarruf amacıyla önünüze daha net mesajlar
veren metinler verelim istiyorum. Tabii ki kararı verecek olan sizler
olacaksınız.
Konuyla ilgili söz almak isteyen? Buyurun lütfen.
Yüksel ALICI (Eğitim-İş Genel Komisyon Başkanı)-Saym Divan
KOMİSYON BAŞKANIımız, Dekan arkadaşlarımız işin içindeler. Konu da
öğretmen yetiştirme olduğuna göre üniversitelerden ve eğitim
fakültelerinden gelen arkadaşlar burada söz alsınlar. Yaşadıkları sıkıntılar,
yetiştirme konusundaki sıkıntılar nelerdir bunları söylesinler. Burada esas
soru öğretmen nasıl yetiştirilir? İkinci soru; yetiştirdiğiniz öğretmen ne
yapar? Atanır mı atanmaz mı? Sorunumuz iki başlıkta böyle özetlenebilir.
Öğretmen yetiştiren kurumlarm dekanları ya da yöneticileri söz
alsınlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok teşekkür ediyorum. Raporlar
okunup gelindi ve bu oturumda söz ettiğiniz şeyler yapılacak. Konuşmak
isteyen herkese sırasıyla söz verilecek. Arkadaşlarım not alacaklar ve rapora
onları da ilave edeceğiz.
Söz alan arkadaşlar kendilerini tanıtsınlar
Nebahat BOĞUT (Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Birliği
Komisyon Başkanı)-Söz konusu raporlar çok doğru, ilave yapılacak ya da
çıkarılacak noktalar olacaktır. Bunun için burada 5 gün yorulmaya geldik.
Müsteşarımıza katılıyorum. 3 başlık altında hemen alt komisyonlar
oluşturulmasını ve hemen çalışılmaya başlanmasını arzu ediyorum.
Teşekkür ederim.
Osman Nuri GÜLAY (Antalya İl Millî Eğitim Müdürü) - Biz
bölgelerde bölge şûrası yaptık ve raporlarını Bakanlığımıza arz ettik. Bölge
şûralarında alman kararları kurula arz etsek ve çalışmamıza öyle devam
etsek daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Çünkü burada bölge veya il
şûralarına katılmayan birçok arkadaşımız var. Bilgilerine sunarak oradan bir
rota belirleyerek devam etsek daha iyi olacağını düşünüyorum.
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Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)Burada öneride bulunan hocalarımızın söylediklerinden yola çıkarak ilk
yapmamız gereken şeyin bir planlama olduğunu anlıyoruz. 5 gün içerisinde
ne yapacağız? Bunu aşama aşama, komisyonların çalışma saatleri belli
olursa, hangi saatlerde hangi konulan çalışacağız bunlan belirleyebilirsek
çok iyi olur. İlk defa bir Şûra'ya katılıyorum. Gelen raporu okudum. O
raporda sorunlar, öneriler maddeler halinde sıralanmış. Belki kendi
içerisinde analiz edilmesi gerekir. İl il, bölge bölge ve merkezin daha önce
yapmış olduğu çalışmaların analiz edilmesi gerekir.
Bunun yanı sıra benim öğretmen eğitimi ile ilgili kitap ve makale
çalışmalarım var. Öğretmen yetiştirme, istihdamı ve mesleki gelişimi
konulannda ayn komisyonlar çalışırsa daha iyi olacağı kanaatindeyim.
Öncelikle çalışma takviminin somut bir şekilde belirlenmesini öneriyorum.
Hüseyin ACIR (MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü)Önümüzdeki 4 gün içerisinde öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki
gelişimi ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. İlköğretim, ortaöğretim, mesleki ve
teknik ortaöğretim şeklinde düşünebiliriz. Yaygın eğitim de bunun bir
parçasıdır. Genel olarak ortaöğretim bazında belli sorunlar olmakla birlikte
şu an öğretmen yetiştiren fakülteler bunlar için vardır.
Mesleki teknik eğitimle ilgili geçtiğimiz dönem içinde bir yapılanma
oldu. Teknik eğitim fakülteleri 2015-2016’dan itibaren artık tarih oluyor.
Mesleki eğitim fakülteleri ya da ticaret turizm eğitim fakülteleri.
KOMİSYON BAŞKANI - Yönteme ilişkin
bağlayalım sonra söz ettiğiniz konularla ilgili konuşuruz.

konuyu

karara

Hüseyin ACIR (MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü) Yöntem ile ilgili, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki teknik öğretim şeklinde
3’İÜ bir başlık oluşturulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü
Türkiye Cumhuriyeti olarak mesleki teknik öğretimde öğretmen
yetiştirilmesine ilişkin bir model arayışı içerisindeyiz.
Komisyon Başkanı -Yönteme ilişkin önerisi olan varsa söz vermek
istiyorum. Yoksa bu önerilerden hareketle bizim önerimiz olacak.
BİR KATILIMCI —Sayın Komisyon Başknım, okul öncesi eğitimin
ayn bir başlık altına alınmasını öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum, arkadaşlarım not
aldılar.
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU (Kilis Üniversitesi Öğretim
Ü yesi)-Antalya’da 11 ilden gelen raporu toparladık ve tek bir rapor haline
getirdik. Bu şekilde raporları birleştirebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI- Teşekkür ediyorum Sayın CİNOĞLU.
BİR KATILIMCI- TALİS Türkiye raporlarını incelediğimizde
Türkiye’deki öğretmen nüfusumuzun ağırlıklı olarak 30-35 yaş aralığında
olduğu görülecektir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme ayrı, öğretmenin
hizmet içinde eğitimi ayrı başlık altında incelenmelidir. Bence çok acil olan
öğretmenin meslek içindeki eğitimi olmalıdır. Günün şartlarına göre eğitim
verilmesi başlığının ayrılması gerekir.
İlhami BAYRAKTAR (Muş İl Millî Eğitim M üdürü)-B ir konuya
açıklık getirmek istiyorum. Burada 5 günlük bir çalışma süremiz var gibi
söyleniyor ancak, Çarşamba günü raporlarımızı teslim etmemiz gerekiyor.
Yani tartışabileceğimiz sadece şûranın ikinci günüdür. Bu nedenle illerden
gelen raporların bir an önce birleştirilip, raporlar üzerindeki tartışmanın
yarın yapılmasını istiyorum. Yoksa zamanımız yetmeyecektir. Daha önceki
şûralara da katıldım. Zaman sıkıntımız olunca da acele bir şekilde ortaya
düzgün sonuçlar içeren bir rapor çıkmamış olacaktır. Bu da olumsuz bir
sonuç olacaktır.
Cumali DEMÎRTAŞ (MEB Müsteşar Yardımcısı) - Ben görüşü
destekliyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Görüşleri aldık. Az önce Muş Millî
Eğitim Müdürü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi süremiz Cuma gününe
kadar değil. Çarşamba günü raporların son şeklini vermek zorundayız. Yani
tartışmak için yarınımız var. Bu sorumluluktan dolayı tabii ki insan sonuç
odaklı hâle geliyor. Ancak şunu da anlayışla karşılıyorum. Belki daha
önceki komisyon çalışmalarına katılma fırsatı bulamayan arkadaşlar buraya
geldiler ve düşündükleri bazı şeyleri bize iletmek istiyorlar. Saygıyla
karşılıyorum, katkılarına ihtiyacımız vardır.
O nedenle bu önerilerden sonra yine katılım genelde aynı noktada
birleşiyor. Komisyon raporlarında yer alan hususlara ilave olarak serbest
öneriler şeklinde kendi görüşünü ifade etmek isteyen arkadaşlarımız
görüşlerini ifade edecekler, biz not alacağız ve alt komisyon olarak bölge
çalışmalarında tekrar eden sorunlar ve bu çalışmalardaki önerileri bunlarla
denkleştirmek suretiyle birleştirmiş olarak sizlerin huzuruna yarın çıkacağız.
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Bu şekilde hazırlanan raporu eleştirmenizin iyi olacağını ve daha hızlı yol
almamızın mümkün olacağını düşünüyorum.
Tabii ki farklı görüşler var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum.
Açılışta da ifade etmiştim. Öğretmen yetiştirme deyince biz güncel sorunları
tartışmaya ve onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kuşkusuz arkadaşlarımızın
ifade etmeye çalıştığı birçok şeyi katılanların çoğu biliyor. Ancak şu
kadarını söyleyeyim; malumunuz şu anda Türkiye'de öğretmen yetiştirme
ile ilgili sayısal bir problemimiz yok ve yine son zamanlardaki
uygulamalarla çeşitli fakültelere, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı
kararında yer alan alanlarda eğitim görmüş olan kişilere formasyon hakkı
verildi.
Öğretmen olmayı bekleyen çeşitli kaynaklarda farklı sayılar olmakla
birlikte 320 bin civarında öğretmen adayı var. Yine YÖK tarafından verilen
izne bağlı olarak açılan ancak bir türlü kontrol altına alınamayan YÖK’ün
kararında belirtilen bazı koşullar vardı. 2,5 not ortalamasına sahip olmak
gibi. Üniversitede eğitim fakültesinin ve eğitim bilimleri bölümünün olması
ve bu bölümlerde yeterli öğretim üyesinin olması gibi şartlar olmasına
karşın son zamanlarda kontrolden çıkmış bir formasyon furyası var. Bu
formasyon kurslarının birçoğunda nitelik endişesi güdülmüyor. Alandan
olmayan insanların ders verdiğini biliyoruz. Ve pedagojik formasyon
kazandırma yerine belge vermeye dönüştüğünü görüyoruz. Bunun ötesinde
istihdam açısından baktığımızda bu kadar insana belge vermek suretiyle
onları biraz daha ümitlendiriyoruz ama istihdam imkânımızın çok sınırlı
olduğunu da maalesef biliyoruz.
Burada bir sıkışmışlığımız var. Hükümetler üzerinde bir toplumsal
baskı unsuru olarak üniversite mezunu insanların iş beklentisi var.
Öğrencilerin rektörlüklere ve YÖK e yaptığı baskı \ ar. Bu önce çok serbest
bırakıldı ve sonra toparlanma çalışıldı ancak toparlanamadı. Bunun yarattığı
başka sorunlar var. Örneğin; eğitim fakültesi dışında 4 yıllık fakülte
mezunlarına öğretmenlik hakkı verildiğinde ortaöğretim alan öğretmenliği
olarak algılanan eğitim fakülteleri içinde yer alan ortaöğretim fen \e
matematik alanları, ortaöğretim sosyal alanları öğretmenliği gibi
öğretmenlik alanlarından mezun olanlar, 5 yıl okuduktan sonra bu hakkı
elde ederken diğer fakültelerde 4 yıl okumak suretiyle bu hak elde
edilebiliyor Ayrıca eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar
örneğin biyolog olabiliyor ya da kimyacı, kimyager ya da kimya mühendisi
olabıdiyor aynı zamanda öğretmen de olabiliyor. Ancak eğitim fakültesi
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mezunları sadece öğretmen olabiliyor. Bu sorunlar genel olarak bilinen
sorunlardır.
Mesleki teknik eğitimle ilgili eleman yetiştirmede öğretmen
yetiştirmede bir kısım fakültelerin kapatıldığı, isimlerinin değiştirildiği,
kesin bir çözüme bağlanmadığı da biliniyor. Bunlara ilişkin konulan
arkadaşlar söz aldıklarında ifade edecekler.
Benim kanaatime göre; acil olan sorun üniversite mezunu insanların
istihdamıdır. Ama öğretmenlik değerlerinin kazandırılması, öğretmenliğin
saygınlığına zarar vermeme önemlidir. Sayısal problemleri önemli ölçüde
aşmış olduğumuz bir dönemde niteliğe öncelikli ağırlık verebilmemiz,
eğitim fakültelerine daha yüksek bir puanla gelen öğrencilerin bu puanlarını
daha yükselterek gelmeleri de söylenebilir. Formasyon işi fen-edebiyat
fakültelerini kurtarmanın aracı olarak görülmemelidir.
Çok genel nitelikte bu açıklamaları yaptıktan sonra söz isteyen
arkadaşlara sırasıyla söz vereceğim. Arkadaşlarımın alacağı notları da daha
önceki çalışmalar ilave etmek suretiyle yarınki oturumda bu rapor üzerinden
tartışma ortamı sunacağız.
Sayın Genel Müdürüm buyurun.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) -Sayın Komisyon Başkanım, saygıdeğer üyeler.
Burada iki tane önemli konu var. Bu konunun gündeme gelmesini
Genel Müdürlük olarak Şûra Komisyo Başanmdan ve Sayın Bakandan da
rica ettik. Zaten 2023 Vizyonu diyoruz, dolayısıyla günlük çözümlerden söz
etmiyoruz. 328 bin atanmayan öğretmenin dışında, 2023’e doğru plan ve
program ne olmalı sorusundan yola çıkarak hedeflerimizi belirlemeliyiz.
Günü kurtarmamalıyız. Bunun için iki konuya dikkat çekmek istiyorum.
Birincisi şudur: Millî Öğretmen Komitesi üyesiyiz. Bu 3 senedir başladı.
Millî Eğitim Bakanlığından 5 tane genel müdür katılıyoruz. Talim ve
Terbiye Kurulu Komisyon Başkanı da katılıyor. 5 tane dekan geliyor. YÖK
Komisyon Başkanı Yardımcısı Yekta Bey geliyor. Biz orayı gördükten
sonra Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasındaki kopukluğun ne kadar
hassas ve önemli olduğunu gördük. Bu çalışmanın çok geç kaldığını gördük.
Bu çalışma YÖK’ten Başkanlığının almış olduğu onayla devam ediyor.
Ancak bu sistem öncelikle oturtulmalıdır. Arz ve talep dengelerinde Millî
Eğitim Bakanlığı ne istiyor? 79 tane eğitim fakültesi var. Millî Eğitim
Bakanlığı her yıl 40 bin civarında öğretmen alıyor. Fen-edebiyat fakülteleri
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sistemin içerisine geldi. Şu an 350 bin. Fen-edebiyatlardan sonra 180 bin
katılım olacak. 2 sene sonra 500 bin öğretmen sokakta olacak. Bu sorunun
çözülmesi için neler yapılmalı konusu öncelikle burada gündemde olmalıdır.
Benim kanaatim böyledir.
İkincisi; Eğitim Fakülteleri Personel Genel Müdürümüz YÖK’te
brifing verdiler. Arz ve taleplerimizi bildirdik. Eğitim fakülteleri bu kadar
çocuğumuzu umutsuz şekilde mezun edip sokağa salmalı mı, yoksa bir
sistem içinde mi öğrenci almalıdır? Eğitim fakülteleri kendini sorgulamalı
mı? Yani herkes Millî Eğitim Bakanlığımı sorguluyor ancak eğitim
fakülteleri kendini sorgulamalı mıdır? Burada tenzih ederek konuşuyorum
ancak yardımcı doçentlerle 3 bin öğrenci yetiştirmeye çalışan fakültelerimiz
var. Bunlar sorgulanmalı. İkinci husus budur.
Üçüncüsü ve daha önemlisi ise; özellikle eğitim fakültelerindeki
çocuklarımız bu bilgileri ne kadar alıyorlar? Şu anda maalesef bizim
liselerdeki dershanelerimiz gibi eğitim fakültelerinin yanında KPSS kursları
açılmıştır. Dekanlar bunu biliyorlar, hepsini ben de ziyaret ettim. 2. sınıftan
itibaren KPSS kursları var. Çocuklar oradan direkt oraya gidiyorlar. Yani
eğitim fakülteleri artık öğretmen üreten bir fakülte değil, çocukların iş
bulacakları bir yer haline gelmiştir. Bu da sorgulanmalı diye düşünüyorum.
Öğretmen yeterlilikleri konusunda Sayın Bakan daha sonra bilgi
verir ama bana göre en önemli sorunlar bunlardır. Sayın sendika Komisyon
Başkanları da sorunlara değinecektir. Ancak ben 3 konunun, Millî Öğretmen
Komitesi’nin burada bir şahsiyet kazanması için, YÖK ile Bakanlık arasında
bunun sistemli bir şekilde oturtulmasını istiyorum.
Fakültelerimiz de kendilerini sorgulasınlar. Bu kadar eğitim fakültesi
fazla mı. 150 bin öğretmen neden yetiştiriyoruz, bu konuları sorgulayalım.
Ayrıca sistemin içerisinde bu çocuklar nasıl yetişiyorlar? Staja gidiyorlar
mı, intem dediğimiz sistem var mı? Yanı haftada 6 saatlik \e 14 haftalık bir
eğitim ile eğitim fakülteleri sistemin içinde nasıl öğretmenler yetiştiriyorlar.
Bunları sorgulamak gerekir. Bunları sorgulamayı arz ediyorum efendim.
Komisyon Başkanı - Teşekkür ediyorum. YÖK ile Millî Eğitim
Bakanlığı arasındaki kritik ilişkiler, Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi ve
hesapsızca açılan eğitim fakülteleri nedeniyle niteliğin düşmesi noktalarında
sorunlar ifade edildi. Arkadaşlarım not aldılar.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü)- Sayın
Komisyon Başkanı, Değerli Katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Çok Değerli Abim Ömer Bey, özellikle Öğretmen Millî
Komitesi’nin son dönemdeki fonksiyonlarını ifade etti. Sayın Komisyon
Başkanı; Millî Eğitim Bakanlığı nın öncelikli ve önemli sorunlarından biri
öğretmen ihtiyacı ve öğretmen istihdamıdır. Bu konuyu maalesef son
dönemlerde YÖK Başkanlığı gündemine aldı. Daha önce üniversitelerde
genel sekreter olarak görev yapan bir yönetici olarak benim gözlemlerimde;
üniversitelerde senato kararlarına dayalı olarak bölüm teklifleri yapılır.
YÖK Başkanlığında, yürütme kurullarında, genel kurullarda uygun görülür
ve kontenjanlar belirlenirdi. Bu yöntem şu anda Türkiye'de 374 bin
öğretmenin potansiyel aday olarak Millî Eğitim Bakanlığımın kapısında
beklemesine neden oldu. 152 tane öğretmen yetiştiren yüksek öğretim
kurumu var. 79 tane eğitim fakültesi, 27 tane mesleki-teknik eğitim
fakültesi, 46 tane beden eğitimi spor yüksek okulu, bunlara ek olarak da son
dönemlerde fen-edebiyat fakültelerinin formasyon veren bölümleri var. Bu
sayı gün geçtikçe artıyor. Bu sorun son iki yılda ancak Millî Eğitim
Bakanlığı ve YÖK arasında yapılan sağlıklı bir iletişim sonucunda
Öğretmen Millî Komitesi’nin gündemine alındı. Biz şu anda YÖK’e hangi
alanlarda ne kadar öğretmen ihtiyacımız olduğunu bildiriyoruz. Eskiden bu
yoktu. Dolayısıyla istihdam ve kontenjanların YÖK tarafından yeniden
irdelenmesi gerekir. Rastgele bölüm ve kontenjanın belirlenmemesi lazım.
Yoğunluk alanları da bölüm itibariyle farklılık gösteriyor. Şu anda 24 bin
rehber öğretmene ihtiyacım olmasına rağmen, potansiyel olarak bu kadar
öğretmen yok. Dolayısıyla ihtiyaç ile potansiyel öğretmen adayı arasında da
bir bağlantı yok. Bu konuyu mutlaka şûranın gündeme alması, YÖK’ün
özellikle konuyu değerlendirmesi gerekiyor. Biz bakanlık olarak 2023
öğretmen arz-talep dengesi kapsamında bir proje geliştirdik. Şu anda
Özellikle TUİK, TÜBİTAK, YÖK ile hatta sendikaları da dâhil ederek
projemizi belli bir aşamaya getireceğiz. Ancak YÖK, yükseköğretim
kurulularındaki kontenjan ve bölümlerini yeniden gözden geçirmezse bizim
özellikle kamuoyunda öğretmen istihdamına ve taleplerimize ilişkin
sıkıntılarımız devam eder.
Tüm kamu kuruluşları içerisinde en fazla personel istihdam
etmemize rağmen bir yılda aldığımız öğretmen sayısı 40-50 bin arasında
değişiyor. Ancak şu anda 374 bin potansiyel aday bekliyor. Her yıl bu
fakültelerden mezun olan 53 bin civarında öğrenci var. Dolayısıyla arz-talep
projeksiyonu kapsamında kontenjanların ve yeni açılacak bölümlerin
yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Alanların ihtiyaçlarının
belirlenmesi de Bakanlık tarafından değerlendirilecek, zaman içinde bu
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bekleyen adaylar eritilmek suretiyle belki bir çözüm bulunacaktır. Arz
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI—Teşekkür ediyorum. Bir cümle ilave
etmek istiyorum. Not alan arkadaşlar için Sayın Genel Müdürün ifade ettiği
bir noktayı açıklama gereği duyuyorum. Anladığım kadarıyla vurgulanan
nokta, eğitim planlaması ile ilgili ciddi sorunlarımız olduğunu gösteriyor.
Yani uzun dönemde ne kadar öğretmene ihtiyacımız olacak ve ne kadar
öğretmen yetiştiriyoruz?. Her halükarda bu şartlarda yetiştirdiğimiz bu
öğretmenleri istihdam etme gibi bir imkânımız yok. Yani herkese
formasyon belgesi versek bile onlara görev veremeyeceğiz, bunu daha açık
ifade etmeliyiz ve bir kısım insanları ümitlendirmemeliyiz.
Bugünlerde devam eden formasyon programlarında, mezun olmuş iş
bulamamış insanlardan 1500 lira ile 5000 lira arasında değişen ücretler
alınıyor. Ve bu insanların ümidi sömürülüyor. Eğer bunlann hepsi öğretmen
olamayacaksa çok basit bir öneri sunmak istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığı
alan yeterliliğine dayalı sınav yapar, atayacaklarının formasyonunu da
üniversiteler verebilir. Çok ilginç bir nokta.
Şunu söylemekte yarar görüyorum. Kendi üniversitemde eğitim
fakültelerinde gücümüzü formasyon için kullanmaya zorlanıyoruz. Baskı
altında kalıyoruz. Oysa acil olarak özel eğitim ve PDR alanında ihtiyacımız
vardır. Ancak gücümüzü bu alanda kullanmamıza izin verilmiyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite ve YÖK de bundan şikâyetçidir.
Kimi kime şikayet edeceğimiz konusu biraz karıştı gibi geliyor. Bunu iyi
planlamamız gerekiyor. Sorun sadece öğrenci kontenjanlarının artırılması
değil, planlama ile ilgili ve öğretmen tazlası ile ilgilidir. Buradan belirli
alanlarda öğretim üyesi yetiştirme işinin de daha ciddiye alınması gerektiği
sonucu çıkıyor.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi) -A z
önce Ömer Bey bazı konulara değindi. Biz aslında ön hazırlık komisyon
raporunda bu konulara değinmiştik. Eğitim fakültelerinde açılan bölümlerle
fen-edebiyat fakültelerinde açılan bölümler arasında bir bağlantı yok. Bu
bağlantının yeniden kurulması ve bölümlemenin yeniden yapılması gerekir.
Bu sorunu belirterek esneklik de getirmiştik. YOK ve Bakanlık işbirliği
içerisine girerek bu bölümlerden bazılarına, bazı yıllar ara verip öğrenci
almayacak ve öğrenci almaya ihtiyaç duyduğu zaman devam edecekti.
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Diğer bir konu ise şöyle; Bakanlığın Öğretmen Okulları Genel
Müdürlüğünü iğnelemek de fayda var. Öğretmen okulları ve eğitim
fakültelerinin programları arasında hiçbir benzerlik yoktur. Tamamen farklı.
Üstelik öğretmen okulları öğretmen dışında her şeyi yetiştiriyor, sadece
öğretmen yetiştirmiyor. Sebebi şudur: Öğretmen okulları bugün ÖSYM
sınavında fen liselerinden sonra ikinci sırayı işgal ediyor. Oldukça zeki
çocuklar. Fakat bunlar eğitim fakültelerinden ziyade başka fakültelere
gidiyorlar. O halde bu çocukların eğitim fakültelerine gelmesi için
özendirici bazı tedbirler alınmalı, öğretmen okullarında ve eğitim
fakültelerinde uygulanan programların birliği sağlanmalıdır. Bir diğer nokta
da; nasıl tıp fakültelerinde öğrenciler son bir yılı hastanelerde geçiriyorlar ve
adına da intem doktor diyorlarsa, eğitim fakültelerinde de biz de adına
intem öğretmen diyerek bunları bir yıl okullarda, iş başında eğitmemiz
gerekir.
Önemli konulardan bir diğeri de daha önce bahsedilen okul temelli
hizmet içi eğitimdir. Hizmet içi eğitimin belirli merkezlerden ziyade
okullarımıza kaydırılması ve yerel sorunların buralarda tartışılıp, yerel
çözümlerin getirilmesi gerekir.
Eğitim fakültelerinde uygulanan program millî eğitim bakanlığının
hazırlamış olduğu öğretmen yeterliliklerine uygun değildir. Eğitim
fakültelerinde uygulanan müfredatın öğretmen yeterliliklerine göre yeniden
düzenlenmesi gerekiyor. Yani Bakanlığımız öğretmen yeterliliği konusunda
çok güzel bir ölçüt geliştirmiş ancak bu ölçütün uygulanması gerekir.
Eğitim ve Fen-edebiyat fakülteleri arasında da bir ters işleyiş söz
konusudur. Fen-edebiyat fakültelerinden 4 yılda mezun olanların 1 yıl
eğitim fakültelerine geçişleri sağlanmalıdır. Yani ayrıca pedagojik
formasyon yerine bu öğrencilerin sınavsız eğitim fakültelerine geçişi
sağlanmalı ve 1,5 yıl da eğitim fakültelerinde okumalıdırlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Söz alacak arkadaşların 3 dakikalık
konuşma süresine özen göstermesini rica ediyorum efendim.
Yüksel ADIBELLİ (Eğitim-İş Genel Komisyon Başkanı) - Sayın
Divan, Değerli Konuklar, Şûra açılışında Talim ve Terbiye Kurulu
KOMİSYON BAŞKANIı konuşmasında bazı şikâyetleri ifade etti. Sayın
Bakanımız, Genel Müdürlerimiz de bu şikâyetleri ifade etti. Peki, sorunu
kim çözecek? Kime şikâyette bulunacağız?
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Üniversitelerde öğretim üyesi sıkıntısı gündeme geldi. Lise açar gibi
bu kadar üni\ ersiteyi kim açıyor? YÖK değil siyasi iktidar açıyor. Bir rektör
hoca ile üniversite açılıyor ki biz buna yüksek lise diyoruz. Endüstri meslek
lisesinde dersine giren hocalarımız, meslek yüksek okulunda, eğitim
fakültesinde de derse giriyor. Öğrenci de lisede mi üniversitede mi olduğunu
şaşırıyor. ‘k2023 vizyonu ismi güzel ancak burada somut bir sorun var. 320
bin öğretmen adayı deniyor. Burada adaydan değil 320 bin öğretmenden söz
ediyoruz. “Bu kadar öğretmen ne olacak?’' sorusunu kendimize sormamız
gerekiyor. Bu 320 bin öğretmenden bir kısmı intihar etmiş, güvenlik
görevlisi olmuş, astsubay olmak için sıraya girmiş, polis olmak için sıraya
girmiş. Bu çocukları fakültelere kim aldı, kim teşvik etti?
Öğretmen yetiştirmede sıkıntı var, doğru.
Köy enstitüleri, öğretmen okulları, eğitim enstitülerimiz vardı. ÖSS
sınavına girer, ardından mülakatla eğitim enstitülerine alınırdı. Bu sorunla
ilgili YÖK, Millî Eğitim Bakanlığı’m, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK’ü
suçluyor.
Burada kimse siyasi iradeyi eleştirmiyor. Siyasi irade kendine göre
haklı olabilir. Burada üniversitelerimize, hocalarımıza çok büyük görevler
düşmesine rağmen onlar da sorunlara ilişkin kayıtsız kalıyorlar. Katsayı
eşitlemesi konusunda, hukuk, eğitim, öğretmen ile ilgili bir durumda dahi
üniversitelerimiz yorum yapmıyor. Siyasi iktidara karşı kim kamuoyu
oluşturacak?
20 yıllık bir emekten söz ediyoruz, sendikaları nasıl yok sayabiliriz.
YÖK’ü, siyasi iktidarı, Millî Eğitim Bakanlığını, üniversitelerimizi,
sendikalarımızı. DPT yi irdeleyerek sorunlarımıza mutlaka tartışarak çözüm
arayacağız.
Bizim önerimiz YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığından bağımsız özerk
üniversiteler oluşturulmasıdır. Siyasi iktidarların öğretmen yetiştiren
kumrulardan elini çekmesi gerekiyor.
Öğrencilerimiz eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerini
kazanabilmek için yoğun çaba harcıyor ancak mezun olunca Millî Eğnim
Bakanlığı öğretmen olamadığını ifade ediyor. Tercih kılavuzunda
matematik öğretmenliği bölümü yazmış ve çocuğa sen matematik
öğretmenisin demiş. Ancak mezun olunca KPSSy. kazanması gerekiyor.
295 bin arkadaşımız ne umutlarla girdi. Bu 295 bin öğretmenin atama
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sorununu kim çözecek? Bu konuda hepimize görev düşüyor. Bunu mutlaka
Millî Eğitim Bakanı çözer. Diyor ki; “kaynağımız yok.”
Mevsimlik öğretmen duydunuz mu? Böyle bir öğretmen tanımı var.
Bir iki ay çalıştırıyoruz sonra da eğitimin kalitesi düştü diyoruz. Mevsimlik
öğretmen olmaz, meslek yüksek okulu veya lise mezunu öğretmen vekil
olmaz. 300 bin öğretmen varken lise mezunundan vekil olmaz. Bunlar
düzeltilmedikçe, siyasi davranıldıkça bu sorunlar çözülmez.
2007 seçimlerinden önce Bakanlar Kurulu 218 bin geçici işçiyi
kadroya aldı. Oraya kaynak vardı. Peki, 160 bin öğretmen açığı var. Bu 140
bin olur, 180 bin de olur. 300-500’e devlet kendi yetiştirdiğini sömürüyor.
Başka kim sömürüyor? “Atanamadın, dershaneye gel, asgari ücretten
dershanede çalış” deniyor. Dershaneyi patlatanlara karşı çıkacağız.
KOMİSYON BAŞKANI - (Konuşmacıların isimlerini alıyor.)
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Komisyon Başkanı)İstanbuEdan geliyorum ve özel sektörde eğitim yöneticisi olarak
çalışmaktayım. Öğretmen başvurularını da ben alıyorum.
Sendikadan gelen Hocamın haklı olduğunu düşünüyorum. Eğitim
fakültelerinde verdiğimiz eğitimin kalitesi ya da yetiştirdiğimiz
öğretmenlerin kişiliği eğitim-öğretim yapmaya uygun değildir. 10 kişiden 2
tanesi ya geliyor ya gelmiyor. Öncelikle eğitim fakültelerinde verilen
eğitimin alanları, kalitesi, öğretmen olarak seçilen adayların özellikleri
yetersizdir. Neyi seçtiğimize bağlı olabilir o tercihtir. Bu nedenle öğretmen
yetiştirme programlarını geliştirmemizi öneriyorum.
Öğretmenlerimizin ülkemizde iş güvencesi var. Eğitim kalitesinin iyi
olduğu ülkeleri incelerseniz öğretmenler memur değil, sözleşmelidir.
Sözleşmeli öğretmenlik sistemine geçersek herkes sistem içinde var olmak
için daha çok çalışacaktır. Teşekkür ederim.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Komisyon Başkanı)Sayın Divan, Değerli Üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Esasında burayı bir polemik yeri haline getirmenin hiç birimize bir
yararı yoktur. Konumuz gerçekten önemlidir. Bilhassa öğretmen istihdamı
özellikle Türkiye’de sadece eğitimcileri ve anne-babaları değil,
sendikacıları, bürokratları, akademisyenleri, toplumun her kesimini
yakından ilgilendirmesi gereken bir konudur. Bu nedenle konuyu cesaretle
ortaya koymamız gerekiyor. Daha önce genel müdürler konuştu. Sorunu
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bütün vahametiyle görmezsek, sorunu çözme arzusu içinde olan kişilerin
üzerinde bir baskı merkezi olamayız. Hiç birimizin kurumsal anlamda bir
sıkıntıya girmeden çocuklarımızın geleceğini değerlendirmemiz gerekiyor.
374 bin atanamayan öğretmen adayı olduğunu Sayın Genel
Müdürüm Necmettin Yalçın ifade etti.
Önceki Millî Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik yanlış
hatırlamıyorsam öğretmen ihtiyacını 25 bin civarında ifade etmişti. Sayın
Nimet Çubukçu bir milletvekilinin sorusunu cevaplarken 78 bin rakamını
verdi. Hatta Sayın Genel Müdürüm Necmettin Yalçın bir televizyon
programında 140 bin şeklinde bir sayı verdi ve Millî Eğitim Bakanlığı bunu
örtbas etmeye çalıştı.
Öğretmen istihdamı ciddi bir problemdir. Eğitim fakültelerinin fazla
olduğuna ilişkin ifadeler kullanıldı. Ancak çocuklarımızı okutmak şeklinde
bir görevimiz de var. Dolayısıyla eğitim fakültelerine göndermezsek
çocuklarımızı hangi fakülteye göndereceğiz? Fen-Edebiyat fakültesine
göndersek problem. Tıp fakültesine göndermek bile bundan sonra istihdam
açısından problem haline gelecektir. Yani çocuklarımıza yüksek öğrenim
gördürmeyelim mi?
Öğretmen yetiştirme konusundaki alanlarda yaşanan sıkıntıları
dekanlarımız bizden çok daha iyi bilir. Bu nedenle onların söylediklerini
hepimiz kabul etmeliyiz. Ancak öğretmen istihdamı konusunda samimi bir
tavır ortaya koymak zorundayız. Bu da asıl olarak hükümetin sorunudur.
Sayın Başbakan ‘istersek bir çırpıda Dünya Bankası’na olan
borcumuzu öderiz* demişti. Türkiye bu kadar güçlü ise 3 / O bin öğretmenin
atamasını yapacak güce de sahibiz demektir.
Lütfen birtakım kurumlan korumak adına endişeyle konuşmayalım.
Sonuç olarak bize düşen görev samimiyetle bu konuyu çözmektir.
Nebahat BOĞUT (Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Birliği
Komisvon B a ş k a n ı ) - YÖK üniversitede açıyor, Millî Eğitim Bakanlığı
öğretmen alamıyor. Sorunlar ortak ve tüm çözüm önerilen de doğru bir
şekilde ifade ediliyor. Belki de çözüm için biz rehber olacağız. Ben 26.
yılını doldurmuş bir anaokulu öğretmeni olarak kayıtlanmıza girmesi için
şöyle bir tespitimi ortaya koymak istiyorum.
Ben öğrenciye üniversite tercih formunda seçtiği bölümün kaçıncı
■olduğunu sorduğumda, öğretmenliklerin 12. tercihlennden sonraki tercihler,
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olduğunu görüyorum. Yani tıp, hukuk fakültesi ya da siyasal bilgiler,
mühendislik fakültelerinden birini kazanamazsam bari öğretmen olayım
anlayışı mevcuttur.
Raporlarda tercih sıralamasına dikkat edilmeli şeklinde bir öneri
vardı. Üniversitede eğitim fakültelerinde okumak isteyen arkadaşlara yol
açılmalıdır.
Aynı zamanda Personel Genel Müdürümüzün, Müsteşarlarımızın ve
YÖK’ün dikkatini çekecek bir husus da şudur; eğitim bilimleri fakültesinde
öğretmen olacak, özellikle ilköğretim, sınıf öğretmeni, okul öncesi
öğretmeni olacak adaylara bir psikolojik test yapılmasının önemli olduğunu
düşünüyorum. Beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri bölümlerde yapılan
yetenek sınavlarının eğitim bilimlerinde öğretmen olacak kişilere de
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin beden sağlığı yerinde mi
şeklinde yapılan öneri de çok hoşuma gitti. Çünkü Anadolu’da kekeme
anaokulu öğretmenleri var. Ruh sağlığı ile ilgili kliniklerden,
üniversitelerden bir ekip kurularak gerçekten öğretmen olmak istiyor mu, bu
bölümü bitirdikten sonra kendini geliştirmek istiyor mu bu noktalar dikkat
etmek gerekir. Çünkü nicelik ile birlikte nitelikten de söz ediyoruz.
Açılış konuşmasında Sayın Bakanım da nitelik üzerinde durdu.
Nitelikte söz konusu öneriler doğrultusunda bir iyileştirme ve düzenleme
yapılırsa YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı açısından da fazla sorun
kalmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomühendislik Bölümü) Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Üyeler;
Burada tartışılan konuların başında öğretmenlerimizin istihdamı
geliyor. Ancak bu istihdamın altında yatan neden de öğrencilerimizin
yetiştirilme kalitesidir. Fakat bu kalite biraz kulak ardı ediliyor.
Sınıfa girdiğinde bir öğretmen ne kadar görevini yerine
getirebiliyor? Konuyla ilgili bize gelen öğrencilerden ilginç bir örnek
vermek istiyorum. Nasıl kâğıt kullanılacağını, paragrafın nerede başlayıp
nerede bittiğini bilmeyen üniversite öğrencilerimiz var.
Biyoloji bölümüne gelen öğrenciye sorduğumda, tesadüfen geldiğini
ifade ediyor. Bu örnek verdiğim öğrencilerin, nasıl bir eğitimden geçerek
üniversiteye geldiğini sormak gerekir.
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Bir öğretmen arkadaşımın şöyle bir ifadesi var; “Ortaöğretim 2.
sınıflara derse girdiğimde 15 dakika sınıfı susturamıyorum.” Eğer
ortaöğretim 2. sınıftaki okuyan öğrencileri susturamıyorsa bu öğretmen
arkadaşım mesleği bırakmalıdır.
Öğretmeni istihdam etme sorunumuzun ötesinde öğretmenin kendini
ne kadar istihdam ettiği bu noktada bence daha önemli bir sorundur.
Kaliteyi hiç konuşmuyoruz.
Kalite konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Sadece bu nedenle
fen-edebiyat fakültesini bırakarak, mühendislik fakültesine geçtim ve
öğrenci profilindeki farkı gördüm.
Bizim buradaki eleştirilerimizin asıl amacı kaliteli öğrenci
yetiştirmektir. Bu kaliteyi nasıl yakalarız. Bence bunun üzerine odaklaşalım.
Teşekkür ediyorum.
Bahri MERCAN (Balıkesir Eğitim Müfettişi)- Öğretmenin
yetiştirilmesi ve eğitilmesi o kadar önemli bir konudur. Ancak istihdam
sorunu yakıcı bir sorun olması nedeniyle ön plana çıkıyor. İstihdam sorunu
öncelikli gündem olduğu için öğretmenin eğitimi konusu yeterince
tartışılamayacak gibi geliyor.
Millî Eğitim Bakanlığının, “eğitim bakanlığı” adıyla en önemli
amacı öğretmenin iş başında yetiştirilmesi olmalıdır. Öğretmenin
yetiştirilmesinde alan eğitimi ile ilgili üniversiteler kendi aralarında
düşünsünler, taşınsınlar karar versinler. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı,
öğretmenin hizmet içi eğitimi konusuna ağırlık vererek, öğretmeni iş
başında nasıl yetiştireceğini iyi planlamalıdır.
Bu konuyla ilgili önerim şudur: Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim
fakülteleri ile sürekli işbirliği içinde olmalı ancak yoğun bir şekilde asıl
işbirliği son sınıftan itibaren başlamalıdır.
Bazı konuşmacılar son sınıftan itibaren intem öğretmenlik şeklinde
öneriler sundu. Bu önerilere katılarak son sınıftan itibaren okullarda farklı
usta öğretmenlerin yanında yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu
çalıştıkları okullardan da fakültelerine veya ilgili kurumlara geri bildirimler
verilmelidir. Öğretmen bu şekilde seçilmeli ve alınmalıdır.
Bu sistem düzgün bir şekilde planlanırsa bir sonraki aşama olarak
KPSS kaldırılmalıdır. KPSS ile öğretmen almamalıyız. Çünkü öğretmen
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niteliklerini en ince ayrıntısına kadar belirleyen Millî Eğitim Bakanlığı’nm,
KPSS şeklinde bir sınavla öğretmen alması bir çelişkidir. Teşekkür ederim.
Ahmet ÇAKIR (Emekli İlçe Millî Eğitim Müdürü, Okul Aile
Birliği Başkanı)- Sayın Divan, Değerli Katılımcılar hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Son iki konuşmacı benim düşüncelerimin bir kısmını ifade etti. Aynı
ifadeleri kullanmamaya dikkat edeceğim. Özellikle akademisyen
kardeşimiz.
Bir düşünür; “Körlerin dahi vurma şansı vardır ama hedefsizlerin
vurma şansı yoktur” der. Öncelikle hedef belirlememiz gerekiyor. Öğretmen
sayısından ve istihdamından ziyade, hangi kalitede öğretmen yetiştirmemiz
gerektiğini belirlemeliyiz. Öğretmenler öğrencilerimizi yetiştirirken bonzai
budamasına mı tabi tutuyor, bodurlaştırıyor mu, yoksa serpiliyor onların
yeteneklerini geliştiren bir eğitim verebiliyor mu? Demokratik mi yoksa
baskıcı bir eğitim mi veriyor?
Ordu'muzun en önemli okullarından birinin müdürünü bir gün bir
öğrencisi gördü, galiba tıpta okuyan öğrencisi “Hocam seni görünce hala
ayaklanm titriyor’' dedi. Müdürü de kasılarak güldü. Şahsen çok üzüldüm.
Bu kaliteli bir okulun müdürüydü, sınıfında çıt çıkartmayan bir
öğretmenmiş. Oysa bir Alman pedagog; “Sınıfında çıt çıkarttırmayan bir
öğretmenin ya sınıfında canlı yoktur veya başlarında korkunç bir diktatör
vardır” der. Acaba böyle diktatörler mi yetiştiriyoruz? Ezberci bir sistem ile
çocuklarımızın beynini insan haklarına aykırı bir tarzda eziyor muyuz? Bu
konular üzerinde pek durulmadığım görüyorum. Bu doğrultuda da görüş
bildirilmesini arzu ederim. Öğretmen sayısı, istihdamından ziyade bunlar
biraz teferruattır, asıl öz buradadır. Saygılar sunarım.
Arif ERSOY (Mersin Millî Eğitim Ar-Ge)- Divana, Katılımcı
Arkadaşlara, Komisyona saygılar sunuyorum.
2023 Vizyonunu konuşmamız gerektiği için eğitim sistemimizde
bugünlere nasıl gelindi sorusundan ziyade bundan sonra ne yapabiliriz
konusunda fikirler ortaya konulmasından yanayım. Şu andaki mevcut
durumun çözümü doğrultusunda analitik yaklaşımla geleceğe dönük ne
yapabiliriz? Bu konuyla ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum.
Öncelikle öğretmen seçimi konusunda, özel okullardan sorumlu söz
alan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Öğretmenlik yeterliliği, öğretmenlik
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yeteneği, kişinin öğretmenliğe karşı ilgisi olup olmadığı konusunda bir
yüzdelik dilim etkisi olan bir test önceden mutlaka yapılmalıdır.
İkinci olarak öğretmen okullarından gelen öğrencilerin okudukları
okulun kendi alanları için önemli bir rezerve olduğunu, bu öğrencilerin
eğitim fakültelerinde daha yüksek bir oranda eğitim görmesi, daha sonra
diğer ortaöğretim kurumlanndan mezun olan öğrencilerin eğitim
fakültelerine alınması gerektiğini düşünüyorum.
Şu anda birçok eğitim fakültesinde ağırlıklı olarak kuramsal eğitim
verilmektedir. Eğitim fakültelerinde sadece kuramsal bir eğitim
verilmesinden ziyade atölye çalışma olarak adlandırdığımız uygulamaya
dayalı eğitimin genişletilerek, öğretmen olacak arkadaşların diksiyonundan
kıyafetine kadar her yönde biraz daha geliştirilmesi gerektiğini belirtmek
istiyorum.
Mezun olan arkadaşların KPSS ile atanması gerektiğine kesinlikle
katılıyorum. Çünkü ölçme değerlendirme bilimine göre giren sayısının çok,
seçilecek birey sayısının az olduğu bir testte normatif yani bağıl bir
değerlendirme yapılmalıdır. Ancak KPSS’ye eğitim bilimlerinden gelen
hocalarımızın verdiği diploma notunun da belirli bir yüzde ile etki etmesi
gerektiğini düşünüyorum. 1739 sayılı millî eğitim temel kanununun 43.
maddesine göre, bir öğretmenin sahip olması gereken 3 temel özellikten
birisi tamamen unutuluyor. KPSS’de özel alan bilgisi yoktur. Sadece
pedagojik formasyon konulan ve genel yetenek-genel kültür bilgisi vardır.
Hatta bir öğretmenin bilmesi gerektiği kadar genel yetenek-genel kültür de
yeterli değildir. Bir doçent ya da profesörün bilmesi gerektiği kadar tarih,
coğrafya, anayasa konulannı bilinmelidir. Sadece matematik sorularının ağır
olduğunu düşündüğüm için hafifletilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum.
Bunun dışında eğitim bilimleri bilgisi daha uygulamaya dayalı olmalıdır
hatta mümkünse öğretmenlerin atamalarında psikometrik değerlendirme
yapılmalıdır.
Kamyon şoförlerine ehliyet veya belge verirken psikometrik
değerlendirme istiyoruz ama öğretmen seçerken psikolojik testi sonuçlarına
bakmıyoruz. Teşekkür ederim.
K O M İSY O N
B A Ş K A N I - İşsiz öğretmen ifadesi kullanılıyor.
Ancak bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hukuk fakültesi mezunu
olanlar birdenbire avukat, hakim ya da savcı olmuyor. Aynı şey öğretmenlik
için de geçerlidir. Avukat olmak için avukatlık ya da mahkeme stajının
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yapılması gerekir. Hakimlik ve savcılık için sınava girmesi gerekir. Bunları
yapmamışsa sadece hukuk fakültesi mezunu olarak kalacaktır.
Bu nedenle işsiz öğretmenler kavramı bana göre çok yanlıştır.
Öğretmen ise zaten işi, öğrencisi vardır. Diğerleri sadece üniversite
mezunudur. İşsiz öğretmenler şeklindeki bir ifadenin doğru olmadığını
belirtmek isterim.
Ömer TORLAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) - Millî Eğitim Şûrası na ilk kez
katılıyorum. Yükseköğretim temsilcisi olarak tespit ve önerilerimi ifade
etmek istiyorum.
Öğretmen yetiştirilmesinde birinci konu yetiştirilme kaynağıdır.
Raporlarda da okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla Türkiye’de ikili bir
yapı mevcuttur. Bu ikili yapı bu şekilde mi kalmalı yoksa teke mi inmelidir?
Benim kişisel görüşüm teke inmesi yönündedir. Dünyadaki uygulama da
bundan yanadır. Çünkü bugünün sorunu icrai bir sorumluluktur. Bugün kim
icra konumundaysa, politika üretme konumundaysa onlar bu sorunu çözmek
zorundadır.
İkinci konu; yetiştirilecek öğretmenlerin niteliği ve becerileridir. Bu
açıdan baktığımızda diğer şûra üyelerinin belirttiği ve raporlara da yansıdığı
kadarıyla sorunlarla karşılaşıyoruz. Zaten hepimizin fiili ya da dolaylı olarak
gözlemlediği bir eğitim-öğretim problemi var. Eğitim ve öğretim nitelik ve
becerilerinin eğiticilerde eksik kaldığını görüyoruz.
Buradan yola çıkarak öğretmen yetiştirme kaynağının teke
indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte nitelik ve becerilerin
gerçekleşebileceği şekilde mevcut eğitim fakültelerinin ciddi bir envanteri
ortaya çıkarılmalıdır.
Bu envanter bize iki şey sağlayacaktır. Bugüne yönelik olarak hali
hazırdaki uygulamaya hazırlama bakımından sahip olunması gereken ve
millî eğitimin de kısmen ortaya koyduğu öğretmen yeterliliklerinin, eğitim
becerileri ve öğretim becerileri olarak ayrılmalıdır. Ancak bu yeterlilikleri
hem nitelik hem de nicelik olarak kazandırma becerisine sahip olan eğitim
fakültelerimizin kendi yeterlilikleri nedir? Bu envanterin çıkarılması
gereklidir.
Şûranın ana teması “Türkiye’nin 2023 Vizyonundur. Bu açıdan hem
“şûra" kelimesi hem de teması bakımından çok ağır bir konu ile karşı
karşıyayız. Dolayısıyla bugünün sorununa çözüm üretemeyiz. Şûradan
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beklenen Türkiye nin 2023 Vizyonu ne ise ekonomik, sosyal, siyasi
vizyonuna uygun icrai organlara öneriler sunmaktır. Şûradan çıkan
kararların bu anlamda yol göstermesi gerekir.
2023 Vizyonu ile birlikte şunu da net olarak ortaya koymalıyız.
Üniversitelerdeki bölümler mesleğe eleman yetiştirir şeklinde bir kanaat
hüküm sürmektedir. Yani üniversiteler iş sağlama yeteneğine sahipmiş gibi
bir algımız var. Bu yanlıştır. Üniversiteler hayata hazırlar. Bu bakış açımızı
mutlaka yenilememiz gerekir.
Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün çok daha ciddi bir
işbirliği ile 2023 vizyonuna uygun öğretmen yetiştirme kaynağı, nitelikler
ve beceriler düzenlenmeli, buna uygun olup olmadığımızın ortaya
konulması için envanter çıkarılmalıdır. 2023 vizyonunda hangi mesleklere
ihtiyaç olacak bunun belirlenmesi, ihtiyaca uygun meslekler için bölüm
yapılandırılması ve öğretim elemanı ihtiyacının ileriye dönük şimdiden
planlanması gerekir. Böyle bir çalışma pilot olma özelliği de taşıyacağından
Türkiye’de diğer meslekler açısından makro eğitim-öğretim planlamasına
başlangıç olarak yardımcı olur.
Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)Eğitim fakültesi, öğretmen yetiştirme konusunda yeterince deneyim
kazanmıştır. Ancak eğitim fakültesi kendi haline bırakılmamaktadır.
Kontenjanların ve programlar merkeziyetçi bir yaklaşımla YÖK tarafından
belirleniyor. Bu noktada önerim; eğitim fakültelerinin özerk hâle gelmesidir.
Yani kendi kontenjanlarım belirleyebilmelidir.
Aynı zamanda eğitim fakültesinden mezun olan herkes öğretmen
olacak diye bir kural yoktur. Askeri okullardan mezun olan subay olacak
şeklinde bir kural getiremeyiz. Ancak bir planlama yapabiliriz.
Eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirme niteliğini bozmayacak
şekilde "kontenjanlar belirlenmelidir. Çünkü ihtiyacımızın iki katı
kontenjanlar geliyor. Ayrıca fen-edebiyat fakültelenndeki işsiz öğrencilere
sertifika programları açıyoruz.
Kendi üniversitemde fen-edebiyat fakültesi son sınıf öğrencilerine bu
programı açıyoruz ve benim eğitim vermemi söylüyorlar. Ben zaten 35-40
saat derse giriyorum. Burada nasıl verim alabiliriz?
Eğitim fakültelerinin kendi inisiyatifine bıraksalar nitelikli öğretmen
yetiştirmeyi biliriz diye düşünüyorum. YÖK Başkanım.z da buradayken
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kontenjanların belirlenmesinde ve programlar
fakültelerine özerklik tanınmasını istiyorum.

noktasında

eğitim

Öğretmen yeterlilikleri konusunda eğitim fakülteleri Millî Eğitim
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretmen yeterliliklerine de uymak zorunda
değildir. Çünkü bizim istihdam alanımız sadece Millî Eğitim Bakanlığı ile
sınırlı değildir. Özel dershaneler de bizlerin istihdam kapsamımıza
girmektedir. Örneğin bir eğitim fakültesi “sadece özel dershanelere
öğretmen yetiştirmek için programımı yapıyorum“ diyebilir. Bir diğeri de
sadece kamuya öğretmen yetiştirmek için program belirleyebilir. Bu konuda
da serbestlik getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bir diğer sözüm ise sendikacılara olacaktır. Barolar Birliği gibi
sendikalarımız siyasi olarak konuşmaktan ve muhalefet yapmaktansa bir
araya gelerek eğitim sistemimize ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin objektif
kriterlere dayalı çözüm önerileri getirmelidir.
Az önce dışarıda dağıtılan kitapçıklara göz attığım zaman
sendikalarımızın da çözüm önerileri olmasına sevindim. Dolayısıyla
sendikalarımız eğitime daha çok yönelirse daha iyi olur kanaatindeyim.
Ayrıca sendikalarımızın Barolar Birliği gibi teşkilatlanmak, merkezi bir
örgütlenme olmalıdır. Ancak burada merkeziyetçi bir anlayışı ifade etmek
istemiyorum.
Öğretmen seçimi konusunda da KPSS’nin eleştirilecek bir noktadır.
Çünkü öğretmenlik bir sanattır, uygulamaya dayalı bir meslektir.
Öğretmenlik mesleği teorik bilgilerle ölçülmemelidir. Öğretmenlik seçimine
ilişkin millî eğitim bakanlığı kriterlerini yeniden belirlemesi gerekiyor.
Bunun için çalıştay şeklinde bir çalışma yapabilir ancak bu konuyla ilgili
hemen bir karar alalım demek de çok mümkün görünmüyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Konuşmacılar kendi görüşlerini ifade
ediyor. Söz alan diğer konuşmacılara cevap niteliğinde görüş
bildirilmemesini rica ediyorum. Herkes kendi önerisini sunacaktır.
Şule ERŞAN (Anaokulu Müdürü /Gazi Üniversitesi Okul Öncesi
Eğitim Alanında Doktora Öğrencisi) - Konuşmamda okul öncesine dikkat
çekmek istiyorum ancak okul öncesi eğitimin öneminden bahsetmeyeceğim.
Son yıllarda zaten bu konu hükümet politikaları arasında da yer almıştır.
Ücretli görevlendirilen öğretmenler bahsedildi. Okul öncesi eğitimde
bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sınıf öğretmenlerine 60 saatlik
kurs ile verilip, bunların okul öncesinde ücretli görevlendirilmesini çok
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sakıncalı buluyorum. Bunu okul müdürü olarak da deneyimlerin
doğrultusunda gözlemledim. Gelecekte böyle bir durumun olmaması için
tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Bu toplantıda özellikle üzerinde durulan
konulardan biri ücretli öğretmenlik kadro sorunları olacaktır. Bunları sorun
olarak kaydediyoruz. Ancak sendikalar sözleşmeli öğretmen olmasın, herkes
kadroya geçirilsin şeklinde ifadeler kullanıyor.
İşin bir başka boyutu da ülkemizde kadroya geçen ve öğretmenliğe
başladıktan sonra kendisini geliştirme yönünde hiçbir çaba sarf etmediği
halde yıllarca öğretmenlik yapan insanlar olduğu az önce ifade edildi 370
bin yeni yetişmiş, genç, dinamik, çalışkan insanlar öğretmen olmak için
kapıda bekliyor. Bunun bir orta yolunu bulmamız ve daha çok çalışmamız
gerekir.
Evet düz bir mantıkla halledemeyiz. Mehmet Küçük buyursunlar
efendim.
Mehmet KÜÇÜK (MEB Özel Öğretim Kurumlan Genel
Müdürü) - Üniversitelerden mezun olan öğretmen adaylarının ya da
bazılarına göre öğretmenlerin istihdamı konusunda problem olduğunu
birçok arkadaşımız dile getirdi. Bu konuyla ilgili bir formül önereceğim.
Türkiye’de özel okulların ve özel okula giden öğrencilerin payını
artırdığımız zaman bu problemi gideririz. Gelişmiş ülkelerde, OECD ve
Avrupa ülkeleri ortalaması %10 un üzerinde olmasına rağmen Türkiye de
bu söz konusu oran %3’ün altındadır.
Geçen yıl özel okullarımızda 420 bin öğrenci vardı ve 52 bin
öğretmen görev yapıyordu. Ortalama 8,5 öğrenciye bir öğretmen düşüyor.
Devlet okullarında ise 23 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Yani özel
okullar, devlet okullarının 2,5-3 katı kadar öğretmen istihdam etmektedirler.
Türkiye’deki özel okullarda okuyan öğrenci sayısının 420 binden 1,5
milyona çıkması halinde 100 binin üzerinde ek öğretmenin istihdam
edileceği açıktır.
Bilgilerinize sunar, teşekkür ederim.
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi) - Sayın Komisyon Başkanı, Akademisyenler, Hocalarımız hepinizi
gönüller dolusu sevgi, saygıyla selamlıyorum.
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Bütün bu konuşmalardan sonra burada şu sonuç çıkıyor. Millî Eğitim
Bakanlığı, YÖK, DPT, öğretmen sendikalan ortaklaşa çalışmasıyla sağlıklı
ve gerçekçi bir öğretmen yetiştirme politikası üretmeye devam etmelidirler.
Bu net olarak belirlenmeli ve sürdürülmelidir. Eğitimin kalitesinde işi değil
beyinleri değiştirmek gerekir. Kötüler eleştirilerek iyilere sahip çıkılmalıdır.
Bilimsel öğretim metot ve teknikleriyle çocuk ve genç psikolojisini bilen
nitelikli öğretmenler, çağdaş ve sistemli bir öğretmen formasyonu ile
yetiştirilmelidir.
Türkiye’de öğretmenlik mesleğini benimseyen, mesleki aşkı olan,
eğitimin üretken gücüne inanan çağdaş eğitim anlayışları izleyen kaliteli
öğretmen yetiştirmek istiyorsak, kaliteli öğretmenlerin yetişeceği
fakültelerde kaliteli hocaların olması gerekiyor.
Değişen Türk toplumunun hedef ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir
konseptin Millî Eğitim Bakanlığımızca hemen hazırlanarak YÖK’e
verilmesi gerekmektedir.
Türk toplumu yarınları, yüzyılları hedeflemek zorundadır. Toplumun
hedef ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişmektedir. Bu hedef ve ihtiyaçlar
doğrultusunda okullarımızda öğretmen adaylarının uluslar arası alandaki
gelişmeleri takip edebilmeleri için lisans eğitimi süresince mesleki yabancı
dil eğitimi almaları sağlanmalıdır. Öğretmen niteliğinin artırılması için
eğitim fakültelerinin sayılan ülkenin gereksinimine göre sınırlandırılmalıdır.
İstihdam politikası doğrultusunda yeni eğitim fakülteleri açılmalı, eğitim
fakültelerinin öğrenci kontenjanlannm belirlenmesinde ülkenin kısa ve uzun
vadeli gereksinimleri ve eğitim niteliğinin artırılması hedefleri göz önüne
alınmalıdır. Bu münasebetle alan eğitimi ile ilgili olmayan derslerin
kaldırılması gerekmektedir. Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve atanmasında
arz-talep dengesinin sağlıklı yürütülmesi neticesinde yığılmalar da
önlenecektir. Kaliteli öğretmenler, kaliteli programlarla kaliteli öğretim
elemanlarıyla yetiştirilecektir. Buna tüm kalbimle inanıyor. 18. Millî Eğitim
Şûrası’nm hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
Erhan BOZKURT (Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, Kıymetli Kurul Üyeleri hepinize
saygılar sunuyorum.
Mesleki ve teknik eğitim liseleri olarak bizler, yıllardır katsayı
sorununun pençesinde inleye inleye bir noktaya geldik. Konuyu
öğretmenliğe getirmeden önce birkaç nokta ile alt yapı oluşturmak
istiyorum.
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Şûra kararlarımızda yıllardır ortaöğretimde % 65 oranının mesleki
eğitime çekilmesi için kararlar ve tavsiyeler verildi. Nihayet kuyuya atılan
taşı Yusuf Hocam çıkardı ve bizi bir takım sıkıntılardan kurtardı. Ancak bu
defa da mesleki teknik eğitimde öğretmen yetiştiren kurumlar kapatıldı. Biz
okuttuğumuz çocuklara, nereden öğretmen yetiştirdiğimizi izah edecek
konumda değiliz. Teknik eğitim fakültelerinin kapanması ile koca bir
sorunu karşımızda görmekten umutsuzuz. Bunu özellikle şans olarak
değerlendirip, Şûramızda değerlendirilmesini istirham ediyorum. Bu
noktada mesleki teknik eğitimin özellikle hükümetin işsizlik politikalarıyla,
işsizliği önleme projesi (UMEP) ayağı sayılan mesleği teknik eğitimin
öğretmen yetiştirilen kurumunun olmaması, kurum üyelerimizin bizim
adımıza empati yapmalarını ve bu konunun Şûra’da gündeme alınmasını
istirham ediyorum.
Ercan ÇAĞLAYAN (Bingöl MEV Öğretmen Serkan Akyaz
İlköğretim Okulu Öğretmeni) - Not aldığım birçok şeyi Rasim Hocam
çok güzel özetledi. Tekerrüre girmemek için aynı konularda
konuşmayacağım. En önemli husus öğretmenin saygınlığı hususudur.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında veya erken Cumhuriyet olarak ifade edilen
dönemde öğretmenlik gerçekten kutsal, saygınlığı olan bir meslekken,
günümüzde fakültelere, üniversitelere giremeyen ve en düşük puanlan alan
kişiler buralan tercih ediyor.
Genç biri olarak belki bunu benim söylemem doğru olmaz. Ancak
ekonomik olarak çok yetersiz bir maaşa sahip olduğumuz için öğretmenliğin
hiçbir prestiji yoktur. Burada salona şu soruyu sormak istiyorum. Hepimiz
bir aile sahibiyiz. Kim kardeşini, çocuğunu, torununu öğretmen olmak için
İ3 İ]* fakülteye veya üniversiteye göndermek ister? Bunun elimizi vicdanımıza
koyarak cevaplandırılmasını istiyorum.
Ek ders almayan bir öğretmenle bir hizmetlinin maaşının aynı
olduğu bir dönemde öğretmenliğin böyle sorunlarından bahsetmek bence
biraz lükse kaçıyor.
Hükümetler hükmetmek için vardır. Modem ulus de\letlerin
kumlusu ile birlikte eğitim daha çok devletin daha çok kendi ideolojisi
doğrultusunda vatandaşlar yetiştirmek için ideolojik aygıt olarak
kullanmıştır. Dolayısıyla bazı sendika temsilcilerinin, hükümetin üniversite
açılmasına yönelik “bir rektör ile üniversite açıyor” şeklindeki söylemlenne
katılmıyorum. Bıngöllü biri olarak Sayın Yusuf Ozcan da birkaç gündür
Anadolu’da, Bingöl’de, Muş’ta açılışlara katılıyor, haberlerde gördüm. Bu

18. Millî Eğitim Şûrası / 58

üniversitelerin oralara nasıl bir hava kattığını, orada nasıl bir atmosfer
oluşturduğunu ancak yörede olanlar ve oraya gidip yerinde görenler
müşahade edebilirler. Yoksa Asya Termal Otel’de fildişi kulelerde
konuşmakla bu sorunlar çözülmez. Saygılar.
Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı) - Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Kurul Üyeleri; Türkiye’de
öğretmen yetiştirme konusunda dünyadaki gelişmeleri araştıran birisi olarak
birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi bizim şu anda alan, lise öğretmeni
yetiştiren programlarımız Türkiye’de üniversite sayısının az olduğu döneme
ait bir projedir. Daha önceki dönemde, II. Meşrutiyet’ten 1978’e kadar olan
dönemde Türkiye’de yüksek öğretmen okulu Darûl Muallimini Aliye
modeli vardı. Burada öğretmen yetiştiren kurum ile alan fakültesinin
görevleri belirlenmişti.
_

A

Batıdaki gelişmelere baktığımız zaman alan öğretimini veren kurum
yok. Yani fizik, kimya, matematik v.s öğreten, bu alanlarda öğretmen
yetiştiren kurum yok. Bunları alan fakültesi veriyor.
Bizde şu anda baktığımızda fen-edebiyat fakültelerine karşı
ötekileştirme görüyorum. Eğitim fakültesi mezunuyum, yüksek öğretmen
okulu girişliyim. Yani 30 yıllık ömrüm öğretmen yetiştiren kurumlarda
geçti.
Dolayısıyla
fen-edebiyat
fakültelerinin
bizim
dışımızda
düşünülmemesi gerekiyor. Biz bu iki fakülteyi, iki tür programı bir arada
nasıl götürürüz, bunu değerlendirmek gerekiyor.
Eş zamanlı program modelini öneriyorum. Aslında bu model şu anda
bazı eğitim fakültelerinde uygulanan modeldir. Eğitim fakültesi öğretmenlik
eğitimi dersi verecek, alan dersini alan fakültesinden alacak. Fakat burada
şöyle bir sıkıntı var. Bizim 1989 modelimizin altı boş, yani mevzuat olarak
hiçbir düzenleme yapılmadı, sadece bir yönerge, uygulama kılavuzu gibi bir
kitapçık gönderildi. Onun dışında hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bazı fenedebiyat fakültesi, eğitim fakültelerinin ek ders ücretini bile ödedi.
Asistanlar, dekanlara dava açtılar bizi fen-edebiyat fakültesinde sınava
gönderiyorsunuz diye. Benzeri çarpık sonuçlar ortaya çıktı.
Gelişmiş ülkelerdeki uygulama şekli şudur: Öğrenci aynı anda iki
fakülteye kaydını yaptırabilmelidir. Alan fakültesine geldiği zaman, eğitim
fakültesine not ortalaması tutuyorsa kaydını yaptırabilmeli ve eğitim
fakültesinin de öğrencisi olabilmelidir. Bunun mevzuat alt yapısı
oluşturulursa son derece olumlu bir tablo ortaya çıkacağını düşünüyorum. O
zaman eğitim fakültesi ya da fen-edebiyat fakültesi mezunlan ne olacak
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tartışması sona erer. Çünkıı bu şekilde alan eğitimi alan tek tip öğrenci
olacak. Öğretmen olmak isteyenler de öğretmenlik eğitimi alacaklar.
Şunu da belirtmek isterim, raporda da var; akreditasyon mutlaka
olmalıdır. 1998 de eğitim fakülteleri kontrol edilemez, denetlemez şeklinde
bir tepki gördü. Bu tepkiyi en çok gösteren fakültelerde ilgili bölümlerde
fen-edebiyat fakültelerine alan çalışması yapanlar gidecek diyen bir tane
hoca kalmadı. Demek ki o fakültede öğretmen eğitimi ile ilgilenen bir tane
hoca yokmuş.
Bizim Marmara Üniversitesi örneğini vermek istersem; bazı
bölümlerde sadece fareler kaldı, hepsi fen-edebiyat fakültesine gitti. Oysaki
bu hocalar 25-30 yıldır bu fakültede çalışıyorlardı ve öğretmen eğitimi ile
hiç ilgilenmemişlerdi.
Burada çok ciddi sorunlar var, arkadaşlarımız çok değerli fikirler
ileri sürdüler. Mesela fizik eğitimine bir hoca atanıyor. YÖK Başkanımız
da burada. Dosyası olduğu gibi alan yayınları ile dolu. Ve bizim oraya bir
hoca atamamız lazım. Çünkü hoca lazım. Fizik eğitimine atadığımız hoca
aslında fizikçi. Tarih eğitimi olarak atadığımız hoca tarihçi. Bu
fakültelerimiz uzmanlaşmazsa, ihtisaslaşmaz ve herkes kendi işini yapmazsa
bu çarpık tablo ortaya çıkar. Bu konuda Şûra’nm önemli bir karar alacağını
düşünüyorum. Türkiye'nin 2023 Vizyonuna ilişkin iyi bir katkı olacağını
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-B ir duyuru yapmak istiyorum. İnönü
üniversitesinin hakemli bir dergisi var. Aralık sayımızda da eğitim
fakültelerinin yönetsel sorunlarını işleyeceğiz. Editörlüğünü ben yapıyorum.
Ve Aralık ayındaki özel sayımızı eğitim fakültelerinin yönetsel sorunlarına
ayırdık. Bu fırsatla yazı yazman isteyenlere duyurmuş olayım. Cemil
Hocam bu konuyla ilgili çok şey söylemek istiyordu zamanı yetmedi
sanırım. Söylediklerinin birçoğuna katılmadığımı ifade etmek isterim.
Konuşma hakkına saygı duyuyorum ancak söylediklerinin birçoğu
tartışılabilir.
Özellikle eğitim fakülteleri ile ilgili acil olan durumlardan biri şudur:
Eğitim fakülteleri ortaöğretim alan öğretmenliğinde, ortaöğretime öğretmen
5 yılda yetiştiriliyor. Fen-edebiyat fakülteleri daha düşük puanla öğrenci
aldıkları halde 4 yılda öğretmen olabiliyorlar. Bana göre bu çok acil
çözülmesi gereken bir problemdir. Bunun üzerinde durmalıyız.
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Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı) - Hocam bunu beraber çözmemiz lazım. Fen-edebiyat
fakültelerinin lehine çözüm değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Gelişmeleri izliyorum. Fen-edebiyat
fakültelerinin işsizlik sorununu çözmeye yönelik bu tür önlemler eğitim
fakültesinin aleyhine gelişen bir durumdur. Fen-edebiyat fakültelerine daha
yüksek puanla öğrenci almak için eğitim fakültelerinin giderek durumu
kötüleşmektedir. Kim tercih eder ki; fen-edebiyat fakültesini bitireceksiniz
hem kimyager olacaksınız hem fizikçi olacaksınız hem biyolog olacaksınız,
gerekirse mühendis olacaksınız, ancak eğitim fakültesini bitirince sadece
öğretmen olacaksınız, bazı bölümlerde sadece ilkokul öğretmeni
olacaksınız. Bunlar tabi karşılıklı konuşmak istemiyorum. Tartışılacak
bunların hepsi efendim.
Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı) - Siz söz hakkınızı kullanırken yorumlarınızı yapıyorsunuz. Benim
söylediklerim dünyadaki gelişmeleri izlediğimizde çıkan sonuçlar.
KOMİSYON BAŞKANI-Hocam tartışırız. Bu konuları daha önceki
raporlarda da gördüğüm için söylüyorum. Yarın raporun son şekli üzerinden
yeniden tartışırız.
Atilla KANTARCIOĞLU (Adıyaman Eğitim Müfettişleri
Komisyon Başkanı Yardımcısı) - Sayın Divan, Katılımcılar hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Son konuşmacı olunca bana söyleyecek çok şey
kalmadı ama bizim kendi tespitlerimizle konuşmamı noktalayacağım.
Değerli katılımcıların bugünkü konuşmalarda vurgu yaptığı husus,
daha çok öğretmenin istihdamı üzerinde yoğunlaştı. Özellikle mesleğe
öğretmen aday adaylarının tespiti ve seçilmesine dair de çok önemli
vurgular yapıldı. Ancak bunları birbirinden ayırmadan aday adaylarının
belirlenmesi aşaması yani bugün istatistiklere baktığımız zaman, bir
arkadaşımız Anadolu öğretmen liselerinin gittikçe alan dışına doğru
mezunlar verdiğine değindi. Bu oranı % 60 olarak biliyorum. Yani Anadolu
lisesinden mezun olan öğrencilerimiz öğretmenlik mesleği dışında birçok
yeri tercih ediyorlar. Öğretmenlikle ilgili tercihleri % 60’a kadar düşmüş bu
bence önemli bir sorundur.
Anadolu öğretmen liselerinin dışında da çok başarılı öğretmen aday
adaylarını sisteme katmamız gerekiyor. Bilmiyorum fikrime katılır mısınız;
ancak öğretmenlik mesleği prestij olarak 20 yıl önceki gibi değil. Veya
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alınırken puanlara baktığımız zaman çok yüksek puanlarda öğretmen
adaylarını sisteme katıyoruz. Bu çok önemli bir gelişme bence.
Yine öğretmen aday adaylarını aldıktan sonra yetiştirilmesi,
üniversite boyutu, şüphesiz tartışılması gerekir. Ancak yine çok önemli olan
diğer bir boyut, istihdamdan sonra yani öğretmenlik süreci içerisinde
öğretmenlerimizin hizmet esnasında yetiştirilmesidir. 30 yıl önce kalmış pek
çok
meslektaşımızla
karşılaşmışızdır.
Birçoğumuz
üniversitede
okuduğumuz kitap dışında kitap okumuyoruz. Kendimize format atmıyoruz.
Bu bizim bir gerçeğimizdir. Bunun ciddi anlamda tartışılması gerekir diye
düşünüyorum.
Yine mezunların takibi sadece üniversitelerin altından kalkacağı bir
iş değildir. Aynı zamanda müfettiş olduğum için bu anlamda bize çok iş
düştüğüne inanıyorum.
Denetim sisteminin yeniden yapılandırıldığını hepimiz biliyoruz.
Ama bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Eksikler çok fazla biliyorsunuz.
Öğretmenlik mesleğinin hizmet esnasında iç doyum açısından iyi
olabilmesi için de denetimlerin veya düzenlenen sicil notlarının sonunda
öğretmen için fazla katkı sağlanmıyor. Birçok ülkede denetim sonunda
almış olduğu teftiş veya sicil notu öğretmenin terfisinde ya da maaşında çok
ciddi katkılar sağlıyor. Dolayısıyla mesleki heyecanını çok fazla yitirmiyor.
Tabii ki bu tek başına yeterli olmaz ancak bu motivasyonun mutlaka
sağlanması lazım.
1’in 4 ’üne gelmiş bir öğretmen yapacağı çok şey kalmadığını
düşünebiliyor. Tabi bu konuda genelleme yapmak istemiyorum.
Yine birkaç katılımcının paylaştığı bir diğer nokta da bizde iş
kaygısının olmadığıdır. Sadece öğretmenlerimiz için değil hepimizde bunu
görüyorum. Bunun çözümü sözleşmeli öğretmen veya başka modellerde
düşünülebilir.
Bizler mesleğe kapağı attıktan ve öğretmen olduktan sonra, 657
sayılı yasamız da olduğu için bir kaygı taşımıyoruz.
En önemlisi bu 3 boyutu birbirinden ayırmalıyız. Sadece istihdama
odaklanmamalıyız. Yaklaşık 320 bin tane öğretmen adayının beklemesi
kadar bu öğretmen adaylarının nasıl yetiştirileceği de çok önemli diye
düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - İsimlerini
konuşmalarını tamamladılar. 10 kişi daha alacağız.

aldığımız

arkadaşlar

Orhan SEVEN
Şenol GENÇ
Mehmet OKUTAN
Jale ONUR
Adnan BAKİ
Halil BAYT
E m ine.................
Ahmet BEDÜK
Yaşar PETEK
Hülya ERTÜRK (ERGÜN) KOÇ
Ender TÜRKOĞLU
Orhan SEVEN (Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlköğretim Okulu Müdürü) - Sayın Divan Komisyon Başkanım, burada
bulunan şûra üyelerine öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Sizin
çocuğunuz okul çağma geldiği zaman hiçbir okul veya öğretmen endişesi
taşımadan okula kayıt edebiliyor musunuz? Ben bir öğretmen olarak,
çocuğumu okula kaydederken okul da arıyorum, öğretmen de arıyorum.
Demek ki şöyle bir sıkıntı var: Biz öğretmeni gerçekten bir öğretmen gibi
yetiştirebiliyor muyuz? Bu birinci sorudur.
İkinci soru ise; 2023 Yılının Vizyonundan bahsediyoruz ancak 2023
yılının projeksiyonunu ne kadar biliyoruz? O yıllara ait okulöncesinde,
ilköğretimde, ortaöğretimde öğretmen ihtiyacımız ne kadar olmalıdır. Ve bu
öğretmenlerimizi yetiştirirken gerçekten öğretmen gibi mi omuzlan dik,
yürüyüşüyle, hal hareketiyle öğretmen gibi mi yetiştiriyoruz, yoksa nasılsa
öğretmen oldum bana bir şey söylenmesin anlayışıyla mı yetiştiriyoruz?
Bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü biz öğretmen yetiştirirken Anadolu liselerine, Anadolu
öğretmen liselerine ilköğretimden öğretmenler kurulu kararını şart koştuk.
Bunun liselerde de önerilmesi gerekir. Lisede de öğretmenler öğrencilerin
hangi fakülteye hangi öğretmenlik programına gideceğini de öğretmen
olabilir ifadesini de ( 166.45) bir öğretmenler kurulu kararma bağlarsak
sanırım öğretmenlik yapamayacak olanların da eğitim fakültelerine
gitmesini önleyeceğiz. Çünkü biz öğretmeni yetiştirdikten sonra istihdam
sorununu karşımıza çıkıyor. Kusura bakmasın sendikacılarımız oradan da
verim alamıyoruz haklı oldukları noktalarda var.
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Ben Ağrı nm da raporunu Antalya’nın da raporunu inceledim.
Ağrı da 1500 tane öğretmen açığı varken ve öğretmen bulunamazken,
Antalya da emekliliği dolmuş ancak emekli olmayan öğretmenlerin göreve
devam ettiğini gördüm.
Sorunumuz sadece öğretmen yetiştirmek değildir. Öğretmenlerimizi
güzel seçelim, teknolojik donanıma sahip olarak yetiştirelim, 2023’te artık
bilgisayar kullanamayan öğretmen kalmasın. 2023’te gelişmiş teknolojik
aletler çıkacak. Bu vizyona sahip olan öğretmenleri yetiştirmemiz gerekiyor.
Çocuğumuzu okula gönderirken eyvah çocuğum şu öğretmene düştü, ondan
nasıl alacağım endişesine düşmemeliyiz.
Bir diğer sorun da şudur: Eğitim fakültelerindeki hocalarımız
alınmasın. Eğitim fakültelerinde akademisyenlik yapan hocaların çoğu
eğitim sistemini bilmiyor. Hangi sorunlarla karşılaşacaklarını bilmedikleri
için teori ile uygulama arasında kopukluklar yaşanıyor.
Öğretmenliğe atanacak öğretmenin iki yıl, 3-5 yıl ilköğretim,
ortaöğretim hatta okul öncesi eğitim kurumlannda görev yapmış olmalarını
şart koşalım. Daha önceki Hocam güzel ifade etti. Biz öğretmenler mesleğe
atıldıktan sonra bizi görevden alacaklar mı diye bir endişe taşımıyoruz.
Devlette çalışacak öğretmenlere bu sorunların yaşanmaması için iş
güvencesi istiyorum. Ben açıkçası bunun da sorgulanmasını istiyorum.
Mesleğe atılan öğretmenin en az iki yılda bir meslek içi eğitime tabi
tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu seminerlerden sonra gerekirse
sınavlara da tabi tutulmasını doğru bir karar olacağını düşünüyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Şenol GENÇ (Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürü) - Sayın Divan,
Değerli Katılımcılar;
Öğretmenlik kişiye ne mal, ne mülk ne serv et ne de şöhret \ aat eder.
Sırf kendini sevenler için asalet unvanını bahşeder. Bize böyle öğrettiler,
böyle öğrendik. Fakat şu güne baktığımız zaman her şeyin para olduğunu
görüyoruz Benim naçizane teklifim şudur: Öğretmenlik mesleğine kapak
attıktan sonra kimse nedir, nasıl oluyor diye bakmıyor. Oysa bir doktor
hastasının ölümüne sebep olduğu zaman kıyamet kopuyor. Ancak bir
öğretmen sınıfındaki 40 öğrenciyi perişan ettiği zaman kimse buna
bakmıyor. Bu nedenle biz idareciler dâhil tüm öğretmenlerin 5 yılda bir
psikolojik testten geçirilmesi şarttır.
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Bunun yanı sıra vekil öğretmenlik nedir? Soruyorum size; vekil
veteriner olur mu? Hayır. Peki, çocuklarımız hayvanlarımızdan daha mı
kıymetsizdir? Vekil öğretmenlik konusunun üzerinde durulması gerekiyor.
Öğretmenler başımızın tacı, geleceğimiz öğretmenlere bağlı diyorsak
öğretmenlik mesleğine daha çok önem vermeliyiz diyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
Mehmet OKUTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi) - Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Üyeler;
Bütün katıldığımız toplantı, sempozyum ve kongrelerde öğretmen,
okul müdürü nasıl olmalıdır sorularının cevaplarını çok çeşitli platformlarda
tartıştık.
Burada konuşanlara hak vermemek elde değil. Bir öğretim
görevlisinin kalitesi nasıl ölçülür? Öğretmen yetiştiren iyi bir öğretim üyesi
nasıl olmalıdır sorusunun cevabını literatürde hiç bulamadım. İsterseniz bu
konuyu burada biraz konuşalım. Öğretim üyesinin bir kitabı yok. 3-5
sayfalık bir makale ile öğretim üyesi olmuştur. Okuldan haberi yok, sınıfa
giriyor. YÖK Başkanı da diyor ki kaç tane makale yayınladın? Sayın
Komisyon Başkanım bu adam 40 saat derse giriyor, peki derste ne yapıyor?
Bu sorunun cevabına kafamızda bir soru işareti olarak bakmamız da
yarar var diye düşünüyorum.
Ancak üniversiteler öğretmen yetiştirmez, öğretmen yetiştirmeye
hazır elemanlar yetiştirir. Unutmadan şunu da söylemek gerekir. Zaman
zaman konuşmalarda eskiye çok rağbet edilir. “Ah o öğretmen okulları,
eğitim enstitüleri*' şeklinde ifadeler kullanılır. Ben eğitim enstitüsü
mezunuyum. Türkçe programını eğitim enstitüsünde görmeden mezun
oldum.
Teslim edelim, şu andaki öğrencilerimiz programı A ’dan Z’ye
ezberliyor -demeyeceğim, öğrenerek sahaya gidiyorlar. Ama saha da ne
oluyor? Ancak sahada da şu oluyor. Öğretmen adayı öğretmenler odasına
geliyor, “aday öğretmen”, “öğretmen adayı” Konuşuyorlar oradaki
öğretmenler kim bu, adaylık için geldi uygulamaya girecek. Aday
öğretmenlikten başka bir işin yok mu şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu
öğretmen nasıl yetişecek? Havaya uyarak, hizmet içinde yetişmesi gerektiği
halde yetişmiyor. Gelin o zaman havada kalmasın Millî Eğitim Bakanlığı ve
üniversite oturup ortak bir iş yapsın.

18. Millî Eğitim Şûrası / 65

Ancak bir de şu var, yüzlerce öğrenciyi okullara gönderiyoruz. Gelen
öğrenci grubundan öğretmenin oturacak yeri kalmıyor.
Netice itibariyle hizmet içi eğitimde sorunların olduğunu ve bunun
adaylık eğitimiyle başladığını söylemek gerekir.
Mevzuattan hiç ayrılmadığımızı söylüyoruz. Ancak mevzuatımız
diyor ki; k*aday öğretmen derse girmez.” Niye derse koyuyoruz? Öğretmen
yok deniyor, aday öğretmenler var piyasada. 140 bin, 240 bin kişiden
bahsediliyor. Bence aday öğretmeni bir sene alıp, adına uzmanlık ya da
danışmanlık mı usta mı deriz, bir sene aday öğretmen olarak yetiştirdiğimiz
zaman, sorunu büyük oranda çözeceğiz. İstihdam alanını da az da olsa
çözmüş olacağız diye düşünüyorum.
Son olarak “üniversitelerdeki eğitim fakültelerindeki hiçbir hoca
işini yapmıyor’’ deseniz ben üzerime alınırım. Ancak “bazı hocalar işlerini
yapmıyor” derseniz hiç üzerime alınmam. Doğrudur. Dolayısıyla ne millî
eğitim ne de üniversite için toptan konuşmak doğru değildir.
Bu tartışmaları yaparken empati yapmayı da bilmekte fayda vardır.
Bunları söyleme gereği duydum. Teşekkür ediyorum.
Jale ONUR (Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi Genel Müdür
Yardımcısı ve Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi) Özel okullar konusunda ve hizmet içi eğitim açısından bir şeyler söylemek
istiyorum. Hizmet içi eğitimi sadece devletten beklemenin yeterli
olmadığını düşünüyorum. Devletin yaptıklarında daha tepeden inme daha
öğretmen merkezli bir eğitim oluyor. Daha az paylaşımcı oluyor. Sivil
toplum kuruluşları ile yapılan hizmet içi eğitimlerde ve hatta özel okul ve
devlet okulları arasındaki paylaşımlarda daha etkili olduğunu yaşayarak
biliyorum. Çünkü 10 yıldır 17 okul ile sürdürdüğümüz ve bugüne kadar
binlerce öğretmen ile birlikte paylaştığımız bir program var.
Bunun dışında ERG’nin iyi örneklerin paylaşıldığı ve öğretmenlerin
yararlandığı, etkilendiği programlar var. Avrupa Birliği nin programları
çeşitli okullarda çok daha yaygınlaştı ve öğretmenlerimiz katılıyorlar.
Bunlar daha etkili olmakla birlikte, devletten de bir miktar yük kaldırmış
oluyor.
Bütün okullarımızda da bu, öğretmenden öğretmene bir pa\laşım
olarak yapıldığı zaman hem motivasyon oluyor hem de öğretmenleri kendini
geliştirmeye yönlendiriyor. Sadece akademisyenlerden öğretmenlere değil,
sahada öğretmenlerin kendi aralarında çalışmalarına,
birbirleri ile
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paylaşmaları konusuna, Millî Eğitim Müdürlüklerimizin, Özel Öğretim
Kurumlan Genel Müdürlüğümüzün, Öğretmen Yetiştirme Genel
Müdürlüğümüzün bu konuya bakması gerekiyor.
Çünkü bizim yaptığımız eğitimlerde ve hatta buna paylaşımlarda
diyelim, öğretmenlerimizin diğer projelerden daha çok yararlandıklarını
görüyoruz. Buna karşılık puan sisteminde bir şeyler almak istediklerini de
belirtiyorlar. Belki Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü bu konuda da bir
çalışma yapabilir. Bu şekilde hep beraber ilerleriz.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Söylenenlere cevap ve tavsiye niteliğinde
birkaç husus üzerinde duracağım.
Şûramızın ana teması 2023. 2023’e
amaçlıyorsak bugünü düzeltmemiz gerekiyor.

projeksiyon

tutmayı

Belirtilen hususlar tekrar ediliyor ancak farklı sesler de oluyor.
Eğitim fakülteleri elbette ki öğretmen yetiştirir. Eğitim fakülteleri ve
üniversiteler öğretmen yetiştirmez şeklindeki bir görüş tamamen tutarsız bir
görüştür. Tıp fakülteleri nasıl doktor yetiştiriyorsa eğitim fakülteleri de
öğretmen yetiştirmek için kurulmuş fakültelerdir. Bunu herkes bu şekilde
bilmek zorundadır. Böyle ikilemler olduğu için bazı şeyler belirsiz olarak
ortada kalıyor. 1996-98 Millî Eğitimi Geliştirme Projesinde aktif olarak rol
alan bir kişiyim. Orada eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinin ikileminin
ortadan kaldırılması meselesi anlık bir mesele değildi. İki yıllık uzun bir
mesainin sonunda ve dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan bir çalışmaydı.
Elbette doğru ve yanlışları vardır.
Örneğin çok övgüyle bahsedilen bir konu var. Öğretmen
yeterlilikleri. Oysa dünya öğretmen yeterlilikleri konusunu 80Ti yıllarda
konuşmuş. Yani dünyaya baktığımız zaman kompetensi beyzing training
meselesini 90 Tı yıllarda dünyayı incelediğimiz zaman ve biz de
yurtdışmdan yeni dönmüştük. O zaman Scholl beyzit training vardı ve bunu
1998’de getirmiştik.
Önemli problemlerden biri de bölümleşmedir. Maalesef orada doğru
bir bölümleşme olmadı. Bir kısım arkadaşlarımız eğitim fakültelerini sadece
öğretmen yetiştiren kurumlar olarak gördü. Oysa lisansüstü çalışmalar da
çok önemliydi. Dolayısıyla bugün yapılacak en önemli çalışmalardan biri
özgün anabilim dallarına göre eğitim fakültelerinin bölümleşmesidir.
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Arkadaşımızın bazı görüşlerine katılmadınız ancak konuşmasında
dünyadaki sistemleri iyi inceleyerek konulara değindi. Anglosakson
ülkelerinin bazılarında ilköğretime yönelik öğretmen yetiştirmede lisanstan
itibaren eğitim fakülteleri öğrenci alıyor. Ancak alan öğretmenliği tamamen
lisans ya da önlisans mezunlarının müracaat edebilecekleri bir program
yürütüyor ortaöğretime öğretmen yetiştirecek programlar böyle oluyor.
Dolayısıyla referandum öncesinde HSYK'nm yapısı tartışılıyordu.
Br programda Adalet Bakanı çok güzel bir hazırlık yaparak “Hollanda’da,
Danimarka’da, Polonya’da İtalya’da, İngiltere’de HSYK şöyle” şeklinde
konuştu. Keşke sorumlu kurumlar öğretmen yetiştirme sisteminde dünyada
veya Avrupa ülkelerinde nasıl gelişmeler oluyor düşünmüş olsaydı. 1998
yılında başlayan bu yeniden yapılanma sonunda ne oldu? Sonunda şu oldu;
eğitim alanında yapılan yayınlarda Dünya sıralamasında bir takım yanlışlara
rağmen çok yukarılara çıktık. Müthiş ilerlemeler oldu.
Eğitim fakülteleri birinci sınıf fakülte oldu. Arkadaşımızın ifade
ettiği düşük puan meselesi yanlış bir bilgidir. Eğitim fakülteleri birinci sınıf
fakülte oldu ve birinci sınıf öğretmen yetiştirmesini istiyoruz. Ancak bugün
ikinci sınıf fakülte haline dönüştürülmeye çalışılıyor. O zaman insana
sorarlar; ikinci sınıf fakülte nasıl birinci sınıf öğretmen yetiştirecek? Bunları
ayrıntılı olarak düşünmemiz ve komisyonda görüşmemiz gerekiyor.
Teşekkür ederim.
Dr. Halil HA YİT (MEB Emekli Din Öğretimi Genel Müdürü) Sayın Komisyon Başkanlık Divanını ve Seçkin Topluluğunuzu yürekten
selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Gündemimiz belli, öğretmenin yetiştirilmesi, öğretmenin istihdamı,
öğretmenin mesleki eğitimi. Bütün konuşmalarda bu 3 konuda da pek çok
aksaklığın olduğu ortaya çıkıyor. Bu aksaklığın en önemli sebebi olarak da
Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasındaki işbirliğinin gerektiği gibi sağlıklı
ve sürekli olarak sağlanamamasıdır. Öyle bir işbirliği kuralım ki; Millî
Eğitim Bakanlığı YÖK e bütün görüşlerini güvenerek aktarabilsin, YÖK de
güvenerek Millî Eğitim Bakanlığı’na görüşlerini aktarabilsin ve böylece
problemli olan konulara daha net çözüm yolları bulunabilsin.
Ben bu konuda bir öneri yapmak istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığı
ve YÖK bünyesinde sadece öğretmen yetiştirme, istihdam \e mesleki
eğitimi ile ilgili müstakil birimler oluşsun. Veya mevcut birimlerin
bünyesinde etkili birimler oluşsun. Bu birimlerin görevi bu konular olsun ve
diyalog, işbirliği sağlıklı ve sürekli olsun. Bu konuların Millî Eğitim
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Bakanlığı’nda bazı boyutları Personel Genel Müdürlüğünü, bazı boyutları
Öğretim Dairelerini, bazı boyutları Talim ve Terbiye’yi, bazı boyutları
Hizmet İçi Dairesini ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok yönlü bir yapı vardır.
Sadece bu konuda gerçekten proje üretecek ve devamlı diyalogu sağlayacak,
YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında bu işbirliğini sağlıklı sürekli
sağlayacak birimlerin oluşturulmasında zaruret olduğuna inanıyorum. İşte o
zaman her iki taraf da birbirine önem verir, görüşlerini sağlıklı şekilde
yorumlarla değerlendirirler.
Öğretmen yetiştirme ile ilgili birkaç cümle ifade ederek konuşmamı
bitirmek istiyorum. İnsan ruhî ve bedenî olmak üzere iki önemli unsurdan
meydana gelmiş bir varlıktır. Onun bedeni ihtiyaçları olduğu gibi ruhî
ihtiyaçları da vardır. Bir eğitim sistemi bir insanın hem bedenî hem de ruhî
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlenebilmelidir. Uygulamalarda da
bu durum dikkate alınmalıdır.
Şu güzel sözü ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. İnsan
doğarken şu 3 temel ihtiyaçla, boşlukla doğar: 1. beyindeki zihni boşluk; bu
boşluk akıl ve ilimle doldurulmalıdır. 2. kalpteki manevi boşluk; bu boşluk
da sevgi, saygı, hoşgörü ve inançla doldurulmalıdır. 3. midedeki maddi
boşluk; bu boşluk da meşru kazançlarla, helal rızklarla ve nimetlerle
doldurulmalıdır.
İşte bir eğitim sistemi bu ihtiyaçlan dikkate alarak bu boşlukları bu
şekilde doldurabilirse o zaman iyi insan iyi vatandaş yetiştirmemiz mümkün
olabilir.
Şûra üyesi arkadaşlarımıza soruyorum. Bugün hizmet verdiğimiz
eğitim alanında ve yaşadığımız ortamda eğitim sistemimiz bu kriterlere
uygun olarak yürüyor mu yürümüyor mu? Alacağımız kararlarda bu
kriterlerin dikkate alınmasında yarar görüyorum. Teşekkür ediyorum.
Emine ERKITİN (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) - Fenedebiyat fakültelerinin öğretmen yetiştirme sorununa bir kere daha
değinmek istiyorum. Cemil Hocamın ve Adnan Hocamın bıraktığı yerden
devam etmek istiyorum. Belki de kendi üniversitemden örnek vererek
başlasam iyi olur. Bizim üniversitemiz eğitim ve fen-edebiyat fakültesi ile
gayet iyi ve olumlu işbirliği içinde çalışmaktadır. Yalnızca fen, matematik
gibi ortaöğretim ve alan programlan değil diğer programlarda da fenedebiyat fakültesinin uzmanlık alanlarından faydalandık. Ama öğretmen
yetiştirme eğitim fakültesinin işi oldu. Uzun bir zamandır eğitim
fakültelerinin gittiği yerden gurur duymak lazım.
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Eğitim fakültelerinin gittiği yerden de gurur duyulması gerektiğini
düşünüyorum. Gerek programlar gerekse yurtdışına gidip gelen
arkadaşlarımızın bilimsel katkısı açısından çok güzel sonuçlar alındı. Hatta
bu bir sorun haline bile geldi. Orada iyi yetişen çocuklar başka yerlere
kaçıyor şeklinde raporda da bu sorun yazıyor.
Kendi üniversiteme dönecek olursak eğitim fakültemizin kalbi
kırıldı. Fen-edebiyat fakültesi birdenbire sertifika programı içine girdiği
zaman, bizler de bu programda yer almak istedik. Kendim de o zaman
eğitim fakültesi olmadığı için sertifikalı fen-edebiyat mezunuyum. Ancak
artık işler değişti. Sertifika konusu gündeme geldiği zaman eğitim fakültesi
olarak fen-edebiyat fakültesine çift ana dal şeklinde başka bir model de
önerdik. Çünkü bizim için en önemli sorun adalet sorunudur. 5 yılda yetişen
öğretmenlerle fen-edebiyattan yetişen öğretmenlerin arasındaki adaletsizlik
sorunu da bizim için çok önemliydi.
Ancak İşin başka bir boyutuna bakacak olursak; bu sorunu fenedebiyat fakültelerinden bir yardım çığlığı olarak düşünüyorum. Onlar
yeterince iyi öğrenci alamadıklarından şikâyetçiler ve bilim insanı
yetiştirmek için eğitim fakültelerinin aldığı daha yüksek puanlı öğrencilere
göz diktiler. Geniş bir havuzdan daha nitelikli öğrenci almak için bu yola
gittiklerini görüyorum. Bunu da belki bir eğitim problemi olarak görmek
gerekiyor. Biz eğitimcilere de bunu bir problem olarak görüp çözüm bulmak
yakışır.
Burada esas problemlerden bir tanesi bilim insanı yetiştirme
problemidir. Mademki 2023 yılını hedefliyoruz. Öğretmen yetiştirmek kadar
bilim insanı yetiştirme politikalarını eğitim açısından irdelemeliyiz,
incelemeliyiz ve bunun üzerinde çalışmalıyız diye düşünüyorum.
Yükseköğretim de alanlarımızdan bir tanesidir. Şaka yollu söylemek
gerekirse bizler, fen-edebiyat fakülteleri ile kavgalıyız. Ancak onların
dayatmasını bir yardım çığlığı olarak görüp, onların problemlerine eğitimci
gözüyle eğilip başka açılardan bakarak çözüm üretmeliyiz diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Fen-edebiyat fakültesi kendisi mi
yetiştiriyor? Eğitim bilimcilerden yardım almıyor mu?
Emine ERKİTİN (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) - Biz
onların sertifika modellerine karşı çıktık ve farklı bir model önerdik. Sız
. sertifika vermeyin, bizim programlarımıza kayıt yapsınlar istedik.
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Ahmet Ergun BEDÜK (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) Sayın Divanı ve sîzleri saygıyla selamlıyorum. Kısa konuşacağım ancak
teklifimi gayet açık ve net ifade edeceğim.
Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı yaptığımda biz, 25’e yakın eğitim
fakültesi ile işbirliği yapıyorduk. Protokollerimiz vardı. Her eğitim
fakültesinin mutlaka diğerinden farklılığı vardı. Örneğin ODTÜ’deki eğitim
fakültesi üniversitenin bir kenarında. Karadeniz Teknik’te İstanbul Teknik
Üniversitesinde de keza durum öyle. Gazi Üniversitesi tabii ki geçmişten
geldiği için orada daha değişik. Dolayısıyla bütün eğitim fakülteleri aynı
durumda değildi.
Burada aklıma şu da geldi. Teknik eleman yetiştirmek için ODTÜ,
KTÜ, ÎTÜ, Yıldız Teknik üniversitelerini kuruyoruz. Bunlar kendi bakış
açımızla cansız varlıklar ile uğraşan eleman yetiştiriyor. Peki, canlı varlıklar
için neden öğretmen üniversitesi diye düşünmüyoruz? Teknik üniversite
düşünüyoruz, öğretmen üniversitesi neden düşünmüyoruz? Türkiye’de 3
tane üniversite örneğin; Erzurum, Konya, İsparta. 3 tane öğretmen
üniversitesi. Her türlü imkânları olan bütün sosyal imkânları olan, yatılı olan
bu 3 üniversiteyi devlet her türlü olanağı bahşeder, kurar ve geliştirirse 5
sene sonra çok daha kaliteli öğretmenler ortaya çıkacaktır. Bu konuda da
iddialıyım. Hem yetişme, hem alanı hem de kendine güveni yönünden
mutlaka daha iyi yetişecektir. Geçmişte bunun yakın örnekleri var. Osmanlı
Darûl Muallimini ve Darûl Muallimat var. Oradan idadi öğretmeni
yetiştiriyor. Yani ortaöğretim öğretmeni yetişiyor. Bugünkü karşılığı
öğretmen üniversitesidir.
Yüksek öğretmen okullarımızda yetişen büyüklerimiz neden iyi
yetişti? Onlar varken okullarımızda disiplin de iyiydi. Öğretmen üniversitesi
havasında yetiştiler. Bir nevi öğretmen olacağımız diye yetiştiler. Güzel
seçilerek geldiler.
O yüzden bunun net açık teklifi öğretmen üniversitesidir. Devlet
nasıl diğer üniversitelere önem veriyorsa buna çok daha önem verip, 3 tane
öğretmen üniversitesi kurarsa inşallah 5 yıl sonra çok daha güzel sonuç
alırız.
İstihdam konusunda gelince; istihdamda planlamadan kaynaklanan
bir karışıklık vardır. Diyelim ki; 10 sene sonra bizim 100 Türkçe
öğretmenine ihtiyacımız var, biz 1000 tane öğretmen yetiştirmeye
kalkıyoruz. Tabii ki o zaman istihdam sorunu olacaktır.
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Aslında DPT var ve planlama yapıyoruz. Bu planlama 10 yıl sonra
Türkiye nin kaç Türkçe, kaç edebiyat, kaç fen bilgisi öğretmenine ihtiyacı
olacağını tahmin eder. O tahmine göre biz öğretmen yetiştirirsek istihdam
sorunu da olmaz. Bu planlamayı yapmak gerekiyor.
Diğer bir konu da; hizmet içi eğitimdir. Hizmet içi eğitim konusunda
Bakanlığımızda sadece bir daire bu işi yürütmektedir. Bu konuyla ilgili bir
veriyi söylemek istiyorum. Bakanlığımızda en çok evrakın girdiği yer
personeldir, ondan sonra Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığıdır. Bu
nedenle Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bakanlığımızda genel
müdürlük olarak teşkilatlanmalıdır. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler
hizmet içi eğitim planı yapıp, bunu uygulamalı, diğer bütün kurumlara bu
konuda hizmet vermelidir. Hatta daha da iddialı bir şey söyleyeceğim. Hatta
diğer üniversitelere araştırma görevlisi, öğretim elemanı seçerken bunlar
öğretmen üniversitesinde 1 sene öğretmeyi öğrenerek ondan sonra
üniversitede hoca olmalıdır. Siyasal bilgilerde bir araştırma görevlisi hiç
pedagojik formasyon görmeden hoca oluyor.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Bir bilgi olarak sunayım. TED'in açtığı
yeni üniversite bir değişiklik olmazsa öğretmen yetiştiren bir üniversitedir.
Yaşar PETEK (Tokat İl Millî Eğitim Müdürü) - Söz verdiğiniz
için teşekkür ediyorum. Ben şu ana kadar değinilen bir konuya dikkat
çekmek istiyorum. Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve hizmet içi eğitim
konusunda sorun olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bugünün ve bu şûranın en
önemli gündem maddesini oluşturmuştur.
Dünyaya baktığımızda öğretmenin yetiştirilmesinin, istihdamının \ e
hizmet içi eğitiminin bizden çok farklı olduğunu görüyoruz. Öncelikle
öğretmenin seçiminde problem olduğunu görüyoruz. ^ ani belirli bir puanı
alan herkes öğretmen olma hakkını elde ediyor, KPSS den yeterli puanı
aldığında da atanabiliyor. Bu velev ki; az sayıda da olsa, kekeme de olsa,
konuşma özrü de olsa, fiziksel bir problemi de olsa bunlar atanabiliyor.
Neden? Sistemin kendi yapısından, seçmeden, yetiştirmeden atamadan
kaynaklanan problemler var.
Metropolde yetişmiş bir öğretmeni Hakkâri nin, Ağrı nın dağlarına,
hiç görmediği, hayalinde bile tahayyül edemediği yerlere atayıp, -Burada
öğretmensin, kurada da böyle çıktı” demek zorunda kalıyoruz.
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Ama Batıda gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Öğretmen tayini
söz konusu değil. Devlet memurunun A ilinden B ilini tayinini
anlattığınızda bunu anlamada zorluk çekiyorlar. 4 ayda bir
öğretmenlerimizin yerleri değiştiriliyor. Bir yere alışmadan diğer yere
gidiyor. Dolayısıyla bu sisteme sürekli bir sıkıntı veriyor. Öğretmenin bir
yere uyum sağlaması, okuluna, meslektaşlarına uyum sağlaması, kendini
geliştirmek için zaman bulması ve plan yapması için uygun ortamı
bulamıyor.
Öğretmen yetiştirmeyi konuşurken bunun yan sistemleri olan
denetim sistemini ve okul müdürünün atanması gibi konuları da beraber
düşünmek gerekir. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız şeyler değildir.
Öğretmen denetime tabi tutuluyor. Bu denetimin ne kadar işlevsel olduğu
noktasında ve bunun yeniden yapılanması konusunda çalışmalar yapılması
gerekiyor.
İlköğretimden itibaren yeniden yapılanma olmalıdır. Gelişmiş
ülkeler bunu yapmıştır ve biz de bunu yapmak zorundayız. 2023 Yılında
bizim öğretmenimiz en az iki ana dalda uzman olarak yetişmiş olmalıdır. En
az iki yabancı dil bilecek şekilde eğitim programlarını buna göre
düzenlemeliyiz. Finlandiya eğitim konusunda dünyanın en iyilerinden biri
olarak biliniyor. Öğretmenlerin %40’ımn doktoralı öğretmenler olduğunu
buradaki birçoğumuz biliyoruz.
2023 Yılından öğretmenlerimizin kaçının yüksek lisans, doktora
mezunu olmalısını hedefliyoruz? Kaç tanesi yabancı dil bilecek? Bunları
tabii ki bugünden planlamak zorundayız.
Benimsediğim bir düşünce var. Öğretmen üniversitede fakültede
mesleğe hazırlanır. Mesleğimin 30. yılını öğretmen, eğitim müfettişi, millî
eğitim müdürü olarak tamamlamak üzereyken katıldığım düşünce budur.
Bireysel farklılıklar, veli gibi şeyler olmadan “Öğretmen sanal bir
ortamda nasıl yetişir?” diye sormamız gerekiyor.
Mevcut kalıplar içerisinde çözüm üretme şansımız yoktur. Bu
kalıpların dışına çıkıp nasıl yapmamız gerektiğini sormamız lazım.
Öncelikle doğru yapıyor muyuz? Hani bir düğmeyi doğru iliklerseniz
diğerleri de doğru gider.
Öğretmen üniversitede hazırlanır, eğitim lideri bir okul yöneticisinin
himayesinde yetiştirilir. Bu şekilde düşünüyorum ve uygulamalarda da bunu
görmekteyiz. Ancak bu öğretmeni hangi okul müdürü yetiştirecek ve
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performansını kim ölçecek? Öğretmen kendisini kime karşı sorumlu
hissediyor. Sadece devlete, müfettişe karşı. Ama gelişmiş ülkelerde
öğretmen kendisini doğrudan veliye karşı sorumlu hissediyor. Öğretmenin
yetiştirilmesinde eğitim fakülteleri öğretmeni mesleğe hazırlamak için
planlarını, programlarım yapmalıdır. Özetleyecek olursak 2023 yılında en
iki ana dalda uzman, en az iki tane yabancı dil bilen doktoralı öğretmenlerle
dünyayı yakalamamız mümkündür. Aksi takdirde 18. 28. Şûralarda bunları
tekrar konuşmamak için. Teşekkür ediyorum.
Hülya ERTÜRK KOÇ (Samsun İl Millî Eğitim Müdürü) —
Öncelikle bu saatte burada kalarak bizi dinleyen herkese çok teşekkür
ediyorum. Benim söyleyeceklerimin birçoğu söylendi ama çok hızlı olarak
bir iki noktaya ayrıca değineceğim. Şimdi bir takım politikalar yapılırken
önce toplumun sosyolojisinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine
inanıyorum. Bizim toplumumuzun yapısına uygun, Dünya gerçeğini de göz
önüne alarak değerlendirmeler yapmamız lazım. 1940’h yıllarda eğitim
planlanırken o günkü Türkiye çok iyi tahlil edilmiş. Nüfusun %80’i
köylerde %20’si şehirlerde yaşıyor ve köy enstitüleri bu model alınarak
köye gidip oranın her şeyi olacak bir öğretmen modeli. Bugün artık, benim
babam öyle bir öğretmen ama bugün artık o öğretmene ihtiyaç yok.
2023 Terin yani artık kapı yapan, pencere yapan, arıcılık yapan bu
anlamda diyorum, yoksa diğer o saygı duyduğumuz bütün özelliklerini artı
olarak bir kenara koyarak, 2023Terin Türkiye’sinde biz nasıl bir öğretmen
istiyoruz? Bugün bile, 2010Tann Türkiye’sinde öğrencilerimiz maalesef
öğretmenlerimizin önünde. Benim çocuğum benim önümde. Biz buna
hemen acilen bir çözüm bulmamız lazım. Eğitim fakültelerinin bunun
sorgulamasını yapması lazım. Çağ hızla gidiyor. Biz hala bir takım şeylerin
değerlendirmesindeyiz. Edebiyat fakültesi mi olsun, eğitim fakültesi mi?
Ben öğretmenliğin bir yürek işi olduğuna inanıyorum. Yürek mesleği
olduğuna inanıyorum. Ve şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum; ben
edebiyat fakültesi mezunuyum, yıllarca okul müdürlüğü yaptım, 1,5 yıldır il
müdürüyüm. Yöneticiliğimin takdiri benim dışımdakilere aittir. Asla
bununla övünülmez. Ama öğretmenliğimle hep övündüm. Ha Gurur da
duydum. Ben kendimi tanımlarken iyi bir öğretmenim dedim, iyi bir
yönetici değilim ama iyi bir öğretmenim. Neden iyi bir öğretmenim dedim.
Bunu bir lütfen kibir olarak algılamayın çünkü öğrencilerim öyle söylediler.
Benim en iyi müfettişim öğrencilerimdi.
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Burada bakarken mesleğin içinde de öğreniyoruz ama bu bir yürek
işi, sistemleştirilir, bunların hepsi gelir ama hepsinden önemlisi biz 2023
yılında veya bugün nasıl bir öğretmene ihtiyaç duyuyoruz. Bunun çok iyi
ortaya konması lazım. Diğer bir husus da Anadolu öğretmen liseleri.
Naçizane bu konuda söz söylememin gerekçesi de stajyer bir öğretmenken
21 yaşında ben, Anadolu öğretmen liselerinde gözümü açtım ve meslek
hayatımın ilk 16 yılı bu okullarda geçti. YÖK KOMİSYON BAŞKANIımız
burada mı, özellikle duymasını istiyordum ama yok,
KOMİSYON BAŞKANI - Değil efendim, çıkmışlar.
Hülya ERTÜRK KOÇ (Samsun İl Millî Eğitim Müdürü) Lütfen iletsinler. Bence Anadolu öğretmen liseleri Türk eğitim sistemine
model olabilecek yapılanmalardı. Çünkü öğretmenlik hiç kimsenin kaderi
olmamalı. Ben başarılı bir öğrenciydim öğretmenliği tercih ettim. Öğretmen
liselerine giden çocukların 60 ı eğitim fakültelerine gidiyorsa bu büyük bir
kazançtır. %40T başka fakültelere gitsin, kimsenin kaderi olmasın. Çocuk
14 yaşında karar veriyor öğretmen olacağım diye, Anadolu öğretmen
lisesine gidiyor, son sınıfı geldiğinde hayır diyor öğretmenlik bana göre
değil Hocam. Ben başka bir mesleğe gitmeliyim. Yolu açık olsun, başka
mesleğe gitsin. Öğretmen olmak için gelmiyor Anadolu öğretmen lisesine,
doktor olmak için geliyor. Son sınıfa geldiğinde diyor ki hayır ben fikrimi
değiştirdim, öğretmen olmalıyım. Evet, o çok başarılı bir öğretmen olacak.
Onun
için
değerlendirmeyi
yaparken
bütün
ortaöğretim
kurulularında liseler oluşturulurken, herkes kendi alanıyla giderken artı puan
almalı, onun dışında herkesin önü açık olmalı. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON
olmalıdır.

BAŞKANI - Tüm meslek liseleri için bu geçerli

Enver TÜRKOĞLU (İzmir Mersinli Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü) Anlatacağım konuyla ilgili olduğu için bir örnekle
başlamak istiyorum. Beyin cerrahı olacak bir tıp öğrencisi uzmanlık
sınavında 100 üzerinden 95 alıyor. Hocası “Ben seni uzman olarak
değerlendirmeyeceğim” diyor. Öğrenci; “Hocam nasıl olur, 100 üzerinden
95 aldım" diyince, hoca da “Ama bu arada 5 kişiyi de kaybettik” diyor.
Öğretmen
yetiştirilmesini
konuşuyoruz.
Zamanla
bazı
öğretmenlerimiz mesleki formasyonunu kaybediyorlar. Bu konuda
sıkıntılarımız var. Bu öğretmenlerin başka şekilde değerlendirilmesi
konusunda uzun zaman alan bir dilim çalışması yapılıyor. Müfettiş geliyor,
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inceliyor, psikiyatri kliniklerine gönderiliyor ancak bu arada arkadaş eğitime
devam ettiği için yüzlerce öğrenci de katlediliyor.
İkinci konu da şudur. Ben aynı zamanda il disiplin kurulu üyesiyim.
Öğrencilerimizin yaşadığı çoğu disiplin olaylarında öğretmenin
fonksiyonunun daha ağır bastığını görüyoruz. Çocuğun suçundan çok
öğretmenin kabahati var. Öğrenciyi cezalandırıyoruz ancak öğretmene
hiçbir şey yapılmıyor. Bu tip öğretmenler için hizmet içi eğitim, yeterli
olmuyorsa yeniden eğitime tabi tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa
katletmeye devam ediyorlar.
Geçen yıl İzmir Millî Eğitim Müdürlüğümüzün çok güzel bir projesi
yapıldı, “benim öğretmenim benim öğrencim” projesi ile sorunlu
öğrencilerle direkt ilgilenmek suretiyle öğrencilerimizin sorunlarını
gideriyoruz ancak öğretmenlerimizin sorunlarını gideremiyoruz. Bu konuda
Şûra'dan bir karar çıkarsa iyi olur, aksi taktirde öğrencilerimizle zarar
görüyoruz.
Her 3 çocuğu da meslek lisesi mezunu olan bir kişi olarak
konuşuyorum. Meslek lisesinin önündeki kat sayı problemini kaldırdığı için
başta YÖK Başkanım Özcan Beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepinize
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Yoğun bir çalışma günü oldu, bu
vesileyle sabrınız için teşekkür ediyorum. Konuşulanların hepsi kaydedildi.
Belki aynı kelimeler kullanılmayacak ancak sorunlar saptanacak ve bu
sorunlar raporumuza yansıtılacak. Yine bu gece sabaha kadar çalışarak,
bunları toparlayacağız. Yarın sabah saat 09.00’da rapor üzerinden
tartışmaya ve cümleleri, önerileri eleştirmeye başlayacağız. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Günaydın arkadaşlar, tekrar hoş
geldiniz. Dün gece 01.30’a kadar çalıştık. Tabi bu çalışmalar belki istenilen
düzeyde yansımamış olabilir. Şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi il ve
bölge çalışmaları yapıldı ve bu yine Talim ve Terbiye Kurulu tarafından
CD’lere kaydedilerek gönderildi. Bölge raporları ile karşılaştırdığımızda
raporlarda bazı eksiklikler olduğunu söyledi arkadaşlar. Yine bu arada bu
raporlar esas alınmak suretiyle sendikaların hazırladıkları raporlar var. Biz,
bunların tümünü dün gece 01.30 a kadar incelemek suretiyle ortak olan
problemleri aldık ve önerileri yazmaya çalıştık. Mümkün olduğunca kısa ve
öz olarak ifade etmeye çalıştık.
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Bu bir rapor değil. Şu andaki bir rapor değil arkadaşlar, bunu
bilmenizi istiyorum. Sorunlar ve çözüm önerileri. Çözüm önerileri
netleştiğinde ki bunu biz yapacağız, birlikte yapacağız. Demokratik bir
ortamda, herkesin katılımı ile ve oylamayla olacak. Hiç kimseye hiçbir
görüşü, fikri dikte ettirmeye ya da kabul ettirmeye uğraşmayacağım. O
nedenle ifadelerde de düşüklükler, imla hataları olabilir. Biz bunu, ham
ifadeler olarak kabul ediyoruz. Önerinize açığız.
Madde madde gideceğiz ve sizden istirhamım; belki söylemek
istediğiniz madde daha sonraki kısımlarda vardır, saptadığımız sorunları ve
çözüm önerilerini madde madde sizlere sunalım. Sonra tekrar başa dönüp
her bir maddeyi sizin de onayınızla düzelterek, oylayarak geçelim.
Ama bu arada tabi müşahit üyeler var. Müşahit üyelerin oy hakkı
olmadığı söylendi bana. O nedenle lütfen müşahit olarak katılanlar
düşüncelerini ifade edebilirler ancak oylamaya katılmamaları gerektiği ifade
edildi. Bunu da hatırlatma gereği duyuyorum.
Bu çalışmada teknik alt yapı yetersizliği nedeniyle bir kısım
aksaklıklar olacağını ben şimdiden görebiliyorum. Bunun için, ayrıca ve
tekrar özür diliyorum.
Buradan laptoptan perdeye yansıtacağız ve oradaki ifadeler üzerinde
görüşlerinizi alacağız ve ifadenin son şekli diğer bilgisayarda yazılacak ama
biz onu oraya yansıtamayacağız. Sadece son şeklini okuyacağız size.
Okuduğumuz şekliyle oylanacak ve biz onu rapora geçirmeye çalışacağız.
Böyle bir yol izlemeyi düşünüyorum izninizle.
Prof. Dr. Adnan BAKÎ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) -B iz Haziranın ilk haftasıydı sanırım 5
- 8 Haziran’da yine Talim ve Terbiye Kurulu’nun bizi davetiyle ön çalışma,
bir haftalık bir ön çalışma yaptık. Siz bölgelerdeki raporlardan
bahsediyorsunuz o rapordan hiç bahsetmiyorsunuz. Bu çalışmanızda dikkate
alındı mı, CD’de var mıydı bilmiyorum. Ben CD’yi de incelemedim.
Çünkü orada gerçekten bir haftalık bir mesai var. Aynı şeyler
konuşuldu orada ve aynı şeyler karara bağlandı. Dolayısıyla o nerede?
KOMİSYON BAŞKANII- Sayın Hocam evet çok haklısınız. Bize
verilen raporlarda elimizde olanları değerlendirmeye çalıştık. Bunu, bana
değil, o raporları hazırlayanlara sormamız gerekir diye düşünüyorum. Bizim
elimizde olan raporlar, CD'de olanlar ve burada rapor olarak verilen her şeyi
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değerlendirdik. Ama şu olabilir; sunacağız ve ilave etmek istediklerini ilave
edeceğiz. Yapabileceğimiz şey bu.
Tabi her türlü eleştiriye açığız ama bu söylediğiniz şey doğrudan
bizim divanımızla, çalışma grubumuzla ilgisi olmayan bir durum.
Başka bir itiraz yoksa bu yöntemle çalışmayı başlatmak istiyorum.
Ara verdiğimizde belki sistemde bazı düzeltmeler yapabiliriz gücümüz
yeterse.
Burada yansıttığımız gibi; problem ve çözüm önerileri şeklinde
gidiyoruz.
BİR
K A TILIM C I- Sorun 5: Mesleki ve Teknik Eğitim
Fakültelerinin kapatılması nedeniyle mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlanna atölye ve laboratuar dersi öğretmenlerinin yetiştirilememesi.
Öneri 5: Mesleki ve teknik eğitim alanındaki bu ihtiyacı karşılayacak
kumruların oluşturulması.
Sorun 6: Anadolu Öğretmen Liseleri’ne gelen öğrencilerin...
BİR KATILIM CI -Fotokopi var, çoğaltılabilir. Bunlar bize verilsin
o zaman bu kadar sorun varsa. Bize verilsin biz buradan önerileri okuyalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Sayın Baki, bu, şu anda ortaya çıkan bir
sorun. Bu kadar asabi davranmanıza gerek yok.
BİR
kaybetmesek
bakmayın.

KATILIM CI - Okuduğum anlaşılmıyor mu? Zaman
ve okusak, Sayın KOMİSYON BAŞKANIım kusura

BİR KATILIM CI-Hemen savunmaya geçmenize gerek yok. Çünkü
burada, bu, ulusal bir şey. Burada fotokopi makinesi var, maliyeti de
hesaplamamıza gerek yok. Orda herkese yeterince...
KOMİSYON BAŞKANI-Teşekkür ediyomm Sayın Baki. Oturumu
ben yönetiyorum, lütfen izin almadan konuşmayınız. Devam edin lütfen.
BİR KATILIM CI - Sorun 6: Anadolu Öğretmen Liseleri’ne gelen
öğrencilerin okul bitiminde eğitim fakülteleri dışında başka alanları tercih
etmesi.
Öneri 6:
Anadolu Öğretmen Lisesi
mezunlarının, eğitim
fakültelerine öncelikli tercihleri arasında yer vermeleri için özendirici
önlemlerin artırılması.

18. Millî Eğitim Şurası / 78

Sorun
ölçülmemesi.

7:

Öğretmen

alımlarında

KPSS’de

alan

bilgisinin

Öneri 7: Öğretmen alımlarında adaylara mezun oldukları özel
alanlara ilişkin sorular da sorulması.
Sorun 8: Öğretmenlerin farklı statülerde istihdam edilmesi. Kadrolu,
sözleşmeli, ücretli usta öğretici v.b gibi.
Öneri 8: Öğretmen istihdamında birliğin sağlanması ve belirli
periyotlarla öğretmenlerin yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve gelişimleri
yönünde eğitsel önlemlerin alınması, bireysel ve kurumsal düzeyde
başarının ödüllendirilmesi.
Sorun 9: Bir ihtisas mesleği olan öğretmenliğin açık öğretim ya da
uzaktan öğretim yoluyla yetiştirilmesinin önünün açılmaya çalışılması.
Öneri 9: Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğu gerçeğinden
hareketle gerekli uygulamaları içermeyen yöntemlerle, öğretmen
yetiştirilmesine izin verilmemesi. Okul öncesi öğretmenliği, İngilizce
öğretmenliği v.b gibi.
Sorun 10: Ülkemizde öğretmen ihtiyacının sayısal olarak doyum
noktasına ulaşmış olmasına rağmen öğretmen yetiştiren kurumlarm
sayısının hızla artması.
Öneri 10: Öğretmen niteliğinin artırılması amacıyla öğretim elemanı
ve alt yapı olanakları yeterli olmayan yeni öğretmen yetiştiren kurumlarm
açılmaması, özellikle eğitim fakülteleri dışında var olan ve de ikinci öğretim
programlarının kapatılması ve mevcut kurumlarm öğretim üyesi ve alt yapı
olanakları açısından desteklenmesi.
Sorun 11: Özel eğitim, PDR ve okul öncesi
alanlarındaki açığın kapatılamaması.

öğretmenliği

Öneri 11: Özel eğitim, PDR ve okul öncesi öğretmenliği
alanlarındaki açığın kapatılabilmesi için öğretim elemanı yetiştirme
çalışmalarına ağırlık verilmesi.
Sorun 12: Eğitim fakültelerinin ortaöğretim öğretmenlik programları
5 yılda mezun verirken fen-edebiyat fakültelerinin 4 yılda mezun veriyor
olmasının haksız rekabete yol açması ve öğretmen niteliğinin düşmesi.
Öneri 12: Eğitim fakültesi ortaöğretim alan öğretmenliği
programlarının güçlendirilmesi ve ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacının bu
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yolla karşılanması, lisans düzeyinde diğer fakülteler mezunlarına formasyon
programı açılmaması.
Sorun 13: Bazı illerde öğretmenlik uygulamalarının sadece şehir
merkezindeki okullarda yapılıyor olması.
Öneri 13: Öğretmenlik uygulamalarının köy ve kırsal kesimlerdeki
okullarda da yapılması. Bu amaçla üniversitelerin, öğrencilerin ulaşım
giderlerini karşılaması.
Sorun 14: Fakülte mezunlarının iletişim becerilerinin yetersiz
olması.
Öneri 14: Öğretmen yetiştiren kurumlardan öğrencilerin bir
öğretmenin sahip olması gereken düzeyde iletişim becerilerini kazanmış
olarak mezun olmalarının sağlanması.
Sorun 15: Öğretmen olarak atanan bazı kişilerin ruhsal sıkıntılar
yaşaması.
Öneri 15: Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanları da
dikkate alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engelleyecek fiziksel ve
ruhsal rahatsızlıklarının olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt yaptırmadan
önce detaylı bir şekilde tetkik edilmesi.
Sorun 16:
Eğitim fakülteleri
kazandırılmasında sorun yaşanması.

dışında

mesleki

değerlerin

Öneri 16: Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştiren kurumlar olarak
farklı bir kültür ve iklime sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim
fakültesinden yetiştirilmesi, zorunluluklar hâlinde verilmesi gereken
formasyon derslerinin eğitim fakültesinde ve kesinlikle eğitim fakültesi
öğretim elemanlan tarafından verilmesi.
Sorun 17: Öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı bir meslek olmasına
rağmen yıpranma hakkı verilmemesi.
Öneri 17: Öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı bir meslek olması
nedeniyle bazı meslek gruplarında olduğu gibi yasalarca belirlenecek
ölçülerde yıpranma payı verilerek istemeleri hâlinde erken emekliliklerinin
sağlanması.
KOMİSYON Ü Y E Sİ-Sorun 18: Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK
tarafından 2023 Vizyonu ve öğretmen yetiştirme planlarının olmaması.

18. Millî Eğitim Şûrası / 80

Öneri 18: Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından öğretmen
yetiştirme politikalarının belirlenmesi, gerekli planlamaların yapılması ve
istihdamı ile ilgili politikaların 2023 Vizyonu çerçevesinde kamuoyu ile
paylaşılması.
Sorun 19: Farklı fakültelerde yetiştirilen öğretmenler arasında
niteliksel açıdan farklılıklar olması. Bu farklılıkların öğretmen alımlarmda
test tekniği ile ölçülememesi.
Öneri 19: Öğretmen yetiştiren kurumların kısa sürede akreditasyon
sisteminden geçirilmesi.
Sorun 20: Eğitim fakültelerinde alan eğitimcilerinin sayısının
yetersiz olması.
Öneri 20: Eğitim fakültelerinde alan eğitimcilerinin sayısının
artırılması ile ilgili lisansüstü programlarının açılmasına önem verilmesi.
Sorun 21: Eğitim fakültelerinde öğretim üyelerinin ders yüklerinin
ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazla olması.
Öneri 21: Öğretim üyelerinin zorunlu ev ek ders saatlerinin ve
ücretlerinin yeniden düzenlenmesi ve ders yüklerinin azaltılması.
İkinci bölüm, öğretmenlerin istihdamı konusu.
Sorun 1: İlköğretim 4 ve 5. sınıflarda sınıf öğretmenliği
uygulamasının eğitimin niteliği yönünden yetersiz olması.
Öneri 1: İlköğretim 1, 2, ve 3. sınıflarda sınıf öğretmenliğinin esas
alınması, 4 ve 5. sınıflarda da derslerin bütününün branş öğretmeni
tarafından okutulması uygulamasına geçilmesi.
Sorun 2: Öğretmen
dengesizliklerin olması.

dağılımında

bölgeler

arasında

büyük

Öneri 2: Öğretmen dağıtımında bölgeler arasındaki dengesizlikleri
kaldırmak amacıyla özendirici çalışmalar yapılması.
Sorun 3: Özel eğitim kurumlarmm mevcut politikalar çerçevesinde
sayılarının artırılamaması.
Öneri 3: Özel eğitim ve öğretim kurumlarmm teşvik edilerek
sayılarının artırılması öğretmen istihdamına katkı sağlayacağı gibi bu yolla
eğitimin kalitesinin artması ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının
azaltılmasının mümkün olması.
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Sorun 4: Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarındaki personelin
uzun süre aynı birimde çalışarak rotasyona tabi tutulmaması.
Öneri 4: Millî Eğitim Bakanlığında çalışan tüm personelin 5 yıllık
çalışma süresi baz alınarak il içinde rotasyona tabi tutulması ve
verimliliğinin artırılması.
Sorun 5: YİBO’larda çalışan öğretmenlerin bu okulların özelliklerini
yeterince tanımadan ve gerekli eğitim vermeden atama yapılması.
Öneri 5: Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev alacak
öğretmenlerin, bu okullarla ilgili bir uyum programına alınarak bu okulların
özelliklerinin yeterince tanıtılması.
Sorun 6: Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere
niteliklerde eğitim-öğretim hizmetinin sunulamaması.

yeterli

Öneri 6: Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin yetiştirilmesi
için öğretmenlerin özel eğitim stratejileri konusunda yeterli düzeyde
eğitimden geçirilmesi ve bu eğitimin de eğitim fakültelerinin özel eğitim
bölümü öğretim elemanları tarafından verilmesi.
Sorun 7: Okullara ilişkin bir kısım sorunun merkezden etkili bir
şekilde çözümlenememesi.
Öneri 7: 2023 yılına kadar ülkemizdeki demokratikleşme eğilimleri
de dikkate alınmak suretiyle okula ilişkin sorunların yerinde çözümünü
öngören okul temelli yönetim modellerinin geliştirilmesi.
Sorun
8: Öğretmen
standartlaştınlamaması.

atamaları ve

emeklilik

işlemlerinin

Öneri 8: Öğretmen atamalarının yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi
sonunda fakültelerdeki sınavın tamamlanmasının ardından yapılması, bu
bağlamda emeklilik işlemlerinin atama döneminden önce tamamlanıp atama
dönemine kadar boş kadrolar net bir şekilde belirlenerek işlemlerin
standartlaştırılması.
Sorun 9:
uygulanmaması.

Aday

öğretmenlikle

ilgili

mevzuatın

tam

olarak

Öneri 9: Aday öğretmenlerin tek başına derse girmemesi ve tek
öğretmen olarak bir okula atamasının yapılmaması.
Sorun 10: Okul yöneticilerine asli görevi dışında muhakkiklik görevi
verilmesi.
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Öneri 10: Okul yöneticilerine muhakkiklik görevinin verilmemesi.
Sorun 11: Eğitim müfettişlerinin görev sürelerinin 5 yılı geçmesi
durumunda rotasyona alınamaması.
Öneri 11: Eğitim müfettişlerinin rotasyona alınması.
Üçüncü grupta da mesleki gelişim konusu işlenmişti. Bununla ilgili
olmak üzere;
Sorun 1: Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan okul içi
seminerlerin amacına uygun olarak yapılamaması.
Öneri 1: Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan bu
seminerlerin iyi bir planlama ile etkin bir şekilde değerlendirilmesi.
Sorun 2: Öğretmenlerin, yöneticilerin ve müfettişlerin hizmet içi
eğitiminde öğretim elemanı olarak görev alanlann gerekli niteliklere sahip
olmaması.
Öneri 2: Hizmet içi eğitim programlarında görev alacak personelin
asgari yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olması.
Sorun 3: Eğitim-öğretim belgelerinin nerede ve hangi amaçla
kullanılacağının tam olarak belirlenememesi.
Öneri 3: Hizmet içi eğitim, kurs, seminer gibi faaliyetlerde alman
belgelerin kariyer basamakları ve performans değerlendirme sistemi
içerisinde değerlendirilmesi.
Sorun 4: Millî Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlan
arasında iletişimin yeterli düzeyde olmaması ve öğretmenlerin lisansüstü
eğitimlerinin sınırlı kalması.
Öneri 4: Öğretmenlerin kişisel gelişimi açısından yüksek lisans ve
doktora yapabilmeleri için üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında
gerekli koordinasyonun sağlanması.
Sorun 5: Kariyer basamakları uygulamasının çeşitli sorunlar
yaratması.
Öneri 5: Kariyer basamakları uygulamasının objektif ölçütlere göre
yapılmasının sağlanması.
Sorun 6: Bazı öğretmenlerin bilgi teknolojilerini yeterli düzeyde
kullanamaması.
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Öneri 6: Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanabilmesi için il, ilçe, okul bazında hizmet içi eğitim etkinliklerinin
düzenlenmesi.
Sorun 7: Öğretmenlerin ve üniversite
geleneksel öğretim yöntemlerinden vazgeçmemesi.

öğretim elemanlarının

Öneri 7: Öğretmenlerin ve üniversite
öğretim elemanlarının
geleneksel öğretim yöntemleri yerine öğrenci merkezli, çağdaş öğretim
yöntem ve teknikleri kullanmalarının sağlanması.
Sorun 8:Bilim ve sanat merkezlerine
atanacak öğretmenlerin
öğrencinin özelliklerine ve ihtiyaçlanna yönelik bilgi birikimlerinin
olmaması.
Öneri 8: Bilim ve sanat merkezlerine atanacak öğretmenlerin
öğrencilerin gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlanna cevap verecek bir eğitimden
geçirilmesi.
Buyrun Sayın Komisyon Başkanım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, çok genel olarak bu şekilde. Tabiî
bu maddelere ilave edecekleriniz olacak. Ama bu şekliyle kabul ettiğimiz
maddeleri bir belirleyelim isterseniz. Sonra ilave etmek istediklerinizi,
mümkünse burada bizim ifade ettiğimiz gibi somut sorun ve önerilerinizi bu
açıdan da özellikle daha önceden yazar ve bir hazırlık yaparsanız
arkadaşların da zamanını almamış oluruz, diye düşünüyorum.
İçeriğin ne olduğunu görmüş olduk, bunlara daha sonra ilave
yapabiliriz ama burada Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK’ün yeterince
koordineli çalışmaması, “yeterince’' ifadesini ilave ettik. Bu ifadede
düzeltme talebi varsa onu alalım. Buyrun.
Mikrofonsuz konuşmayalım, evet buyrun.
Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)Ben öneride, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında koordinasyonun
artırılması ve daha önceki Hocamın ifade ettiği gibi iki maddenin
birleştirilmesi gerekir düşüncesinden hareketle son cümle, önceden
güncellenmesi ve Millî Eğitim Komitesi tarafından ihtiyaç doğrultusunda
öğretmen yetiştiren kurumların kontenjanlarının belirlenmesi şeklinde
düzeltilirse iyi olacak gibi. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Başka bu maddeyle ilgili, buyrun.
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Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)-Yalnız bir noktaya açıklık getirmek lazım. Bu Öğretmen
Yetiştirme Türk Millî Komitesi orada bir Türk ifadesi var. Onu düzeltelim.
KOMİSYON BAŞKANI- Düzeltelim lütfen.
Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı) - Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi, YÖK
Başkan Vekili, 5 dekan ve Millî Eğitim Bakanlığından genel müdürler
tarafından oluşuyor. Eğer şu andaki şekliyle kalacaksa Adnan Bey’in teklif
ettiği şekilde ikisini birleştirmek doğru. Yalnız bir alt maddeye inersek
sanırım başka bir şey anlatılmak isteniyor. Şimdi ikinci maddeye inersek
arkadaşlar.
Özerk öneride şöyle deniyor: Bağımsız ve özerk bir yapı. Sanırım
bunu öneren arkadaşlar, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını da bu
komiteye katmak istiyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Sanıyorum.
Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)
O durumda birleştirmek doğru olmaz
düşüncesindeyim.
Eğer şu andaki hâliyle olacaksa maddeler birleştirilmeli. Ama
sendikalar STK'lar yok şu anda Türk Millî Komitesi içerisinde. Dolayısıyla
bunlar, hem Millî Eğitimden hem de YÖK’ten bağımsız kurumlar. YÖK,
Millî Eğitim, sendikalar, konuyla ilgili belki vakıflar vs. katılacaksa o
zaman maddeyi daha düzgün yazmak lazım. Bu konuda işin doğrusu Türk
Millî Komitesinde 3 yıldır çalışıyorum, komitenin çok da etkinliği şu andaki
haliyle. Çünkü bizim kararlarımız istişari kararlar.
Bir
görüş
sunuyoruz;
bu,
üniversiteler
arası
kurulda
değerlendiriliyor, YÖK Genel Kurulunda değerlendiriliyor ve genelliklede
bizim beklentilerimizin bazen 180 derece zıddına kararlar çıkıyor. Pedagojik
formasyonda böyle oldu.
Dolayısıyla buna bir karar verdikten sonra iki maddeyi düzeltmek
lazım. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ediyorum. Bizim de
anladığımız kadarıyla bu şekilde kalması istenmiyor. Birkaç öneri vardı
bununla ilgili olarak. Onları birleştirme gereği duyduk. Komite 5 kişiden
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oluşuyor sanıyorum, genişletilmesi düşünülüyor. Evet, 5 tane dekan,
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü de var, biliyorum efendim.
Buyrun efendim.
Halil ALTINOK - (MEB Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel
Müdürlüğü) Ben de hasbel kader bu Millî Komitenin sekretaryasmda,
kuruluşundan beri, görev almaktayım. Bunun yeniden yapılanmaya ihtiyacı
var, diye düzeltirsek daha güzel olur. Çünkü gerçekten yeterli çalışmalar
olmuyor. Bunun aldığı kararlar YÖK Genel Kurulunda tekrar görüşülüyor.
Doğrudan burada karar çıkabilir. Daha iyi sonuçlar alınabilir.
Bir de Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim kısmı var. Bu
sorunlar bu komitede yer almıyor. Ayrı bir komite kuruldu ama başarılı
olamadı.
Millî Eğitimde, eğitim bir bütündür. Bu mesleki teknik eğitim
sorunlarını da burada, tek bir komitede görüşülmesinde yarar görüyorum.
Birleştirilmeli. Dolayısıyla yeniden yapılanırsa bütün bu sorunlar
düşünülerek yeni bir düzenleme yapılmasında yarar görüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ediyorum efendim. Bu
maddelerle ilgili somut öneriler olursa buyrun Sayın Genel Müdürüm.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, bana göre bu toplantının en can
alıcı noktası burası. Dün, YÖK Başkamı çıkarken ona da aynı şeyi
söyledim, sağ olsun o da büyük bir olgunlukla dinledi.
Biz şimdi Sayın Dekanımızla birlikte oradayız. 3 senedir başlattık.
Daha önce YÖK ne yazık ki Millî Eğitim Bakanlığını muhatap almamıştı.
Biraz açmamızda fayda var. Millî Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik
ile önceki Genel Müdürümüz Kerem ALTUN ve diğer dostlarımız yazı
yazmışlardı ama bunu kaale almamışlardı. Ama sonra bu çalışma başladı.
Millî Öğretmen Komitesi bu da Eski Genel Müdürümüz Aydın ÖZ YAR
tarafından daha önce yapılmış, ben ona da teşekkür ediyorum.
Burada şimdi yasalar, kanunlar, kurumlar ve kurum kültüründen
bahsediyoruz. Kimsenin himayesinde ve himmetinde, kimsenin de
merhametinde olmamalı. İnsanlar fani, kurumlar bakidir. Devlet, ebedi
müddet fikri vardır. Biz buna inanıyoruz.
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Millî öğretmen konusunda biz şunu görüyoruz. Orada şu an çok
toplanıyoruz ama YÖK’teki arkadaşlarımız uygun görürse biz gidiyoruz.
Yani YÖK’teki arkadaşlarımız uygun görürse biz gidiyoruz. Orası mutlaka
yani bu iş sorunun temelinde bu var.
Affınıza sığmıyorum, biraz vaktinizi alacağım. Bu işin başındaki
Genel Müdür olarak ben burayı görüyorum.
Eğitim fakülteleri dekanlarımız var, bizler varız. İşte bu sistemlerin
bir disipline edilmesi için, mesela işte. Dün ifade ettim, sizlerde ifade
ediyorsunuz. Yani fen edebiyat, eğitim fakültesi dekanları karşı çıktı ama
kendiliğinden geldi. Edebiyat Fakültesi dekanlarımız da var burada, mutlaka
onlarda var ama geldi, bir şekilde geldi. İşte biz 2,5 olsun işte şu olsun,
şartlar getirdik ama. Şimdi bir amir-memur durumu var. Kim ne derse desin.
Dekanların karşısında YÖK Başkanı Yardımcısı Yekta Bey var. Çok rahat
değiller arkadaşlarımız. Ne derse desinler, çok rahat değiller. Millî Eğitim
Bakanlığından biz varız. Sayın Genel Müdürümüz, Talim ve Terbiye Kurul
Başkanı ve 3 genel müdür var. Şimdi biz arkadaşlarla gidiyoruz, onlar da
geliyor.
YÖK uygun gördüğü zaman biz gidiyoruz. Yani YÖK “hadi canımız
sıkıldı, düdük çaldık, gelin arkadaş” deyince patır kütür gidiyoruz.
Ben diyorum ki şimdi sıkıntılar var. Türkiye'de ki en büyük sıkıntı,
bütün basın bunu bekliyor, Türkiye'de sıkıntı; eğitim fakülteleri kendine
çekidüzen vermeli, Bakanlık kendine çekidüzen vermeli.
Dün Hocamızın bir tanesi biraz gönül koydu ama bizler bir aileyiz.
Hiç böyle kimse kimseyi şikâyet etmesine gerek yok. Kurum taassubuna da
gerek yok. Burada biz bu devletin buradaki bu Şûrasında bir şeyler üretelim
diyoruz. Kurum taassubunun dışında biz görüyoruz ve diyoruz ki eğitim
fakültelerinin daha iyi olması için, Bakanlığımızın öğretmen yetiştirme
politikasının daha iyi olması için Millî Öğretmen Komitesinin çok önemli
olduğunu gördük. Gerçekten çok önemli.
Bu, yüksek şûradaki arkadaşlarımızın tenzihleriyle hükmî şahsiyet
kazanmalı. Elbette ki bir tavsiye niteliği ama Sayın Komisyon Başkanı da
giderken “Hocam haklısın biz bunu biraz daha değerlendirelim.” dedi.
Burada dekanların seçilmesi süresi, gerekirse oy ile seçilsinler. Yani
dekan eksildi, bizim Çanakkale Dekanı geldi. Kardeşimiz geldi. Kim getirdi,
niye getirdi bilmiyoruz. Çok iyi bir arkadaşımız Dinçay. Bizim kardeşimiz.
Ama Dinçay'ı kim seçti, niye seçti? Dekanlar seçsin.
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Şimdi bizim Bakanlıkta genel müdürler var. Bizler, Bakanlıktan
bizler görevlerimizden dolayı katılıyoruz. Ama dekanların seçilmesi lazım
bana göre, bir.
İkincisi; bunların sistemi olması lazım, yönetmeliği olması lazım.
Özerk olmasına gerek yok bana göre şu an. Çünkü birinci adımı atalım
önce. Önce birinci adım atılsın. İlk adım, toplandık. 3 senedir ufak tefek
katkılarımız oluyor. İşte brifing verdi Sayın Genel Müdürümüz, biz anlattık.
Ama bu ikinci maddeyi çok önemsiyorum. Özellikle hassaten yüce
heyetinizden de rica ediyorum. Bu konuda hep beraber, el birliğiyle Millî
Eğitim Bakanlığımızın ve eğitim fakültelerinin kurtuluşunda ki büyük bir
adım olacaktır. Ama kurumsal olsun, bunu arz etmeye çalışıyorum. Yani
orası mutlaka sayın Komisyon Başkanım, bir statüsü olsun. Bir statüsü
olsun. Arkadaşlarımın değerli önerileri varsa olsun.
Ben, hemen özerklikten önce ikinci adımın atılmasını;
“Dekanlarımız nasıl seçilecek, kaç sene olacak, neler gelecek?”, ondan
sonra biz işte Sayın Genel Müdürlerimize gidelim, işte arz-talebimiz bu,
Eğitim fakültesi azalacak İkinci öğretimi kimler açıyor, niye açıyor?
Pedogojik formasyonu kimler açıyor? Orada biz sorgulamalıyız çok özür
dileyerek söylüyorum oradaki bizim koskoca devlet, Millî Eğitim Bakanlığı
ve YÖK, ne benim merhametime ne oradaki başka bir insanın kimsenin
merhametine yahut da şeyine himayesine kalmasın. Devlet olsun diye
düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyorum Sayın Balıbey. Tabi
arkadaşlar görüldüğü gibi madde önemli ve süre de çok sınırlı. Bu madde ile
ilgili ayrıntıya girebilecek zamanımız olmadı işin doğrusu. Çok genel
nitelikte böyle bir sorun var ve herkes de buna katılıyor gördüğüm
kadarıyla. Ama raporda belki ayrıntısı düzenlenebilir.
Bu arada şunu da söylemeliyim: Pazartesi bir araya geldik,
Çarşamba bizden rapor isteniyor ve bu ayrıntıları da yazacak zaman inanın
ki yok yani.
Şimdi çok genel nitelikte ifade ettik. Üzerinde bazı değişiklikler
yapmak suretiyle bu durumu ifade etmeye çalışacağız.
26:42- Bir konuşmacı, ne dediği anlaşılmıyor.
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Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı) - Teşekkür
ediyorum Sayın Komisyon Başkanı, Mehmet TEMEL. Herkesi sevgiyle
selamlıyorum.
Birinci sorun ve birinci sorunla ilgili birinci öneride, birinci sorunda
“yeterince" sözcüğünün yerine “yeterli sayı ve nitelikte”, öneri kısmında da
“doğrultusunda yeterli sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilmesi” şeklinde bir
düzeltme yapılması uygun olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI -

Teşekkür ederiz. Arka sıralardan,

buyrun.
Sebahattin EKE (Muş Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü) Sayın KOMİSYON BAŞKANI Muş Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü.
Şimdi burada birinci maddede, öğretmen ihtiyacının belirlenmesi ve her yıl
ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğu. Bakanlığımızın yaptığı bir uygulama
var. Ders dağıtım çizelgelerinin...
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam lütfen öneriniz.
Sebahattin EKE (Muş Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü) - Ders
dağıtım çizelgelerinin çok sık değişmesi nedeniyle bazı branşlarda bir yıl
bakıyorsunuz öğretmen ihtiyacı doğdu, bazı branşlarda da bakıyorsunuz
öğretmen fazlalığı var. Örneğin bu yıl değişen ders dağıtım çizelgesinde
aşırı derecede İngilizce öğretmeni fazlalığı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü
10 saatlik ders.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bu madde ile ilgili konuşursanız
memnun oluruz.
Sebahattin EKE (Muş Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü) - O
maddeyle ilgili. Yani öğretmen ihtiyacının belirlenmesi mümkün olmuyor.
Çünkü bu çizelgeler Ağustos-Eylül döneminde değişiyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz. Buyrun.
Doç. Dr. Emine ERKTİN (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik Bölümü) - Ben ikinci madde ile ilgili, onu Genel Müdürümüz
de ifade ettiler. Çok önemli buluyorum. Öğretmen Yetiştirme Millî
Komitesinin etkin olmasını, Millî Eğitim Bakanlığı ve eğitim fakültelerinin
güçlerini birleştirip çok etkin olacağı bir kurum görüyorum. Vurgulanmasını
yararlı buluyorum.
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Bu bağlamda 16. sorun acaba 2. sorunun arkasından yazılabilir mi?
Sanıyorum öğretmen yetiştirmenin eğitim fakülteleri tarafından yapılmasını
vurgulayan maddeydi. Onu 3. maddeden önce yazarsak bağlantı açısından
daha iyi olacaktır, diye düşünüyorum. Çünkü eğitim fakültesinden
yetiştirilmesini başta vurgulamazsak 3. maddede başka kaynaklardan
öğretmen yetiştirilmesini kabul etmiş gibi görünüyoruz. Onun için burada
ifade edilen sorunun başa alınmasını öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Not aldık. Burada şöyle bir sorun da
var; iki görüş var ve ikisine de yer veriliyor. İkisine yer verildiğinde de bir
çelişki var gibi görünüyor. Bu geçişi ifade etmemiz lazım. Yani birçok
yerde var. Öğretmenin eğitim fakültesinden yetiştirilmesi “zorunlu hâllerde”
diye bu bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Ama öneriler iki konuda da var.
Doç. Dr. Emine ERKTİN (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik Bölümü) - Ama öyle de olsa eğitim fakültelerinin dışarıda
bırakılmaması gerektiğini vurgulayalım. Zorunlu hallerde de olsa...
KOMİSYON BAŞKANI - Anladım efendim öyle yapıyoruz,
arkadaşlarımız not aldı. Buyurun Sayın ASLAN.
BİR KATILIMCI- Eğitim fakülteleri ile ilgili bütün
katılıyorum ama şunu söylüyorum: Eğitim fakülteleri dışında
formasyon açılması büyük bir sorun hâlindedir. O nedenle
Yetiştirme Millî Komitesinin karan olmadan hiçbir yerde
formasyon dedikleri öğretmen meslek eğitimi yapılmamalıdır.

eleştirilere
pedagojik
Öğretmen
pedagojik

Mehmet AÇIKGÖZ (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son
Sınıf Öğrencisi) Birinci önerinin sonuna, “mevcut öğretmen adaylarının
sayısı da dikkate alınarak” ibaresinin eklenmesini öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sayın BAKÎ buyrun.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) Benden önce konuşan
hanımefendinin aldığı notları ben de almıştım. Onun için katkıda bulunmak
istiyorum. Bizim amacımız burada, kendi içinde de mantığı olan raporu
hazırlamak. Dolayısıyla benim burada bazı çıkışlarım, eleştirilerim sadece
daha güzel bir çalışmayı ortaya koymak içindir. Rapor bir bütünlük
taşıyacaksa ben de not aldım. 3 ve 4. maddeyi oyladık, ardından 16.
maddeyi de geçirirsek ikisi arasında çelişkiler doğacak. 16. maddede
öğretmen yetiştirilen adresin eğitim fakültesi olduğunu vurguluyoruz, 3 ve
4. maddede ise bugünkü mevcut hâli de kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla
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ikisi arasında bir karar vermemiz gerekiyor. 4 ve 16. madde, raporun
bütünlüğü açısında kritik maddelerdir.
KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Baki, daha önce de arkadaşımızla
konuşurken ifade etmiştim. Katılımcı arkadaşların görüşlerini burada
yansıtmak mecburiyetindeyiz. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum.
Öğretmen yetiştiren temel kurum, eğitim fakültesidir. Ancak fiili bir durum
var ve buna ilişkin de öneriler var. Bunlara da raporda yer vermek
durumundayız. Gönlümüzden geçeni değil, gerçekleri yansıtmaya
çalışıyoruz.
BÎR KATILIMCI
- Usul ile ilgili bir problem olduğunu
düşünüyorum. Akima gelen hemen bir şeyler söylemek istiyor. Böyle yol
katedemeyeceğiz gibi görünüyor.
Bir sorun, bir öneri şeklinde olması da bana biraz garip geldi. Bir
soruna ilişkin birbiriyle çelişmemesi koşuluyla birden fazla öneri olabilir.
Bütünüyle ilgili baktığımızda bazı sorunların bütünleştirilebileceği ve arka
arkaya çözüm önerilerinin getirilebileceği gibi de görünüyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Üç başlık şeklinde topladık ve bunlar
son şeklinde biraz daha bütünlük arz edecek. Raporda soru-öneri şeklinde
değil, önerileri ifade etmeye çalışacağız. Bu sizin katkılarınızı
kolaylaştırmak amacıyla bizim fazladan girdiğimiz bir zahmet.
Hüseyin ACIR (MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü) Dün bahsedecektim ancak giriş bölümünde olduğumuz için pek giremedik.
Biraz önce değişik hocalarım da bahsetti. Bu pedagojik formasyon ile ilgili,
eğitim fakülteleri mutlaka, ama mesleki teknik eğitimle ilgili özel bir durum
var.
Değerli hem hazırunun hem de divanın bilmesi açısından özellikle
arz etmek istiyorum. Bu yıldan itibaren malum, teknik eğitim fakülteleri
kapatıldı ve teknoloji fakültelerine dönüştürüldü. Mesleki eğitim fakülteleri
sanat ve tasarım fakültelerine dönüştürüldü. Ticaret-turizm eğitim fakültesi
ise turizm fakültesine dönüştürüldü. Artık mesleki teknik eğitim ile ilgili şu
an Türkiye'de bir eğitim fakültesi yok. Önümüzdeki dönemde şu olacak.
Neden böyle bir çalışma oldu? Bu çalışma olurken Millî Eğitim Bakanlığı,
YÖK ve ilgili fakülteler hep beraber bu çalışmayı gerçekleştirdi. Ve bu hâle
geldi.
Önümüzdeki dönemde, öncelikle teknoloji fakültesi, sanat-tasarım
fakültesi, turizm fakültesi mezunlarına verilmek kaydıyla 3 ve 4. sınıfta ya
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da artı 1 yıl pedagojik formasyon eğitimi alan kişilerden biz, mesleki ve
teknik eğitim kurumlanna öğretmen atamak zorundayız. Öğretmen Millî
Komitesinde mesleki teknik eğitimle ilgili hiçbir fakülteden ya da
Bakanlığımızda teknik eğitimle ilgili hiçbir genel müdürlükten temsilci yok.
Yapılandırılırken bunun göz önüne alınması hem de sorunu tartışırken,
eğitim fakültesi evet ama mesleki teknik eğitim fakülteleri artık yok.
Mesleki teknik eğitim, örgün ya da yaygın eğitimde eğitim yapılan okullara
(Komisyon Başkanı toparlanmasını söylüyor) ..... biz diğer fakültelerden
almak zorunda gibi durum söz konusu. Onun için pedagojik formasyon
eğitimi mesleki teknik eğitim açısından olmazsa olmazımız. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlarımız gerekli notlan aldı.
Bunu daha sonra sizlere tekrar sunacağız. İzninizle daha sonraki maddeye
geçelim.
BİR KATILIMCI -D ü n de ben ifade ettim. Yanlış anlaşılmış
olabilir. Ben, eğitim fakültelerinin öğretmen eğitimini tamamen elinde
bulundurması gerektiğini savunuyorum. Benim tezimin tamamı bunun
üzerine kuruludur. Fakat mevcut durumla, “Dünyadaki gelişmeler
bağlamında düşündüğümüzde olması gereken durum nedir?’' diye
sorduğumuzda alan fakültelerini bu işin dışında bırakamayız. Alan
fakültelerini ve eğitim fakültelerini entegre eden bir çözüm üretmek
durumundayız. Benim önerim şuydu: Öğretmen eğitimini eğitim fakültesi
versin. Alan eğitimini, ortaöğretim için söylüyorum çünkü orada verilen
alan eğitimi ile eğitim fakülteleri aynıdır. Şu anda Türkiye’de birkaç
fakültenin dışında alan eğitimi veren eğitim fakültesi kalmamıştır. Fiilen
durum budur. Dünkü görüşemeden sonra birkaç dekan arkadaşla
değerlendirdik. Boğaziçi Üniversitesinden bahsedildi. KTÜ’de Marmara’da
19 Mayısta; zaten alan eğitimi verilmiyor. Ancak sistemin mevzuat alt
yapısı, yasal dayanakları iyi oluşturulmadığı için birçok sorunlar doğuyor. O
yüzden alan fakültesine gelen öğrenci eğer lisans dönemi boyunca
öğretmenlik eğitimi almak istiyorsa eğitim fakültesine de eş zamanlı olarak
kayıt yaptırabilmelidir. Böyle bir yasal düzenleme gelmelidir. İncelediğim
gelişmiş en az 10 ülkede bu var. Dünyada her alanda öğretmen olmak
isteyene kurum açma geleneği de bitmiştir. Onu da arkadaşlara arz etmek
isterim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Bir madde üzerinde
bu kadar tartışırsak ilerleyemeyeceğiz. Hocam, izin verin lütfen. Gerekli
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notlar alındı. Çok önemli, “Hiç
söyleyeceğim.” diyorsanız buyrun.

kimsenin

söylemediği

bir

şey

Nizamettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü) - Millî
Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı mutlaka yeni
dönemde öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını yeniden
belirlemelidir. Bakın, çok çeşitlilik var. Sayın Dekanımız diyor ki “Sadece
eğitim fakülteleri ile sınırlı kılsın.” Sayın Genel Müdürümüz; “Statü
değişti.” diyor. Beden eğitimi yüksek okulları da var. Onlar da öğretmen
yetiştiriyor. Dolayısıyla YÖK’ün mutlaka bu kargaşayı ortadan kaldırması
lazım. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlannm yeniden
belirlenmesine mutlaka ihtiyaç vardır.
KOMİSYON BAŞKANI - Bundan sonraki maddelerde söz alacak
arkadaşların ismini yazacağız, başka çaresi kalmıyor.
İbrahim BÜKEL (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) Koordinasyon” kelimesine kafam takıldı. İş birliği mi kastediliyor?
Koordinasyon yapacaksa Sayın Genel Müdürümüz orada ifade etti; “YÖK
çağırırsa gidiyoruz.”, bir başsızlık mı söz konusu, kim koordine edecek?
Nasıl sağlayacak? O sorunun cevabı da burada olursa daha faydalı olur.
Koordinasyon geliştirici değil de belki ikisi arasındaki iş birliğinin
geliştirilmesi kastediliyorsa “iş birliği” onun yerine gelmesi gerekir mi, diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - “Koordinasyon” daha kapsamlı bir
ifade diye tercih ettik. Koordinasyon, işbirliğini de bir ölçüde içeriyor, diye
düşünüyoruz.
Daha sonraki maddeye geçelim.
Hayır, oylamayacağız. Bu önerileri tekrar yansıtacağız ve yarın son
şekli ile oylayacağız.
3. madde ile ilgili söz alacak arkadaşlar isimlerini yazdırsınlar.
İsmini yazdırmayanlara söz vermeyeceğiz.
Prof. Dr. Ferudun MERTER
Ali YILDIRIM
Nihat BÜYÜKBAŞ
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Atilla KANTARCIOĞLU
Halil ALTINOK
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Ömer BALIBEY
Metin TOPRAK
İlk kişiden başlayalım. Ferudun MERTER. Buyrun efendim.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi) — Öğretmen adaylarının kuramsal bilgi eksikliğinden
çok, bilgi eksikliği var. Alandan elde ettiğimiz deneyimler bunu gösteriyor.
Bu uygulama eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekir. Bunun için de
ders saatlerinin artırılması yerine son bir yıl intem öğretmenlik
uygulamasının getirilmesi daha doğru olacaktır. Bir yıl okullarda deneyimli
öğretmenler ve artı deneyimli öğretim üyeleri tarafından bu intem
uygulaması takip edilecektir. Ancak buna bağlı olarak benim önerim şu:
İntem öğretmenlik uygulaması getirilmeli ve eğitim fakültesinin son bir yılı
okullarda geçirilmeli. Buralarda görev yapacak öğretim üyelerinin seçimine
çok dikkat edilmelidir. Çünkü burada görev yapacak öğretim üyesi
arkadaşlarımız kimisinin öğretim görevlisi unvanı var, ben unvan takıntısı
olan birisi olmamama rağmen deneyimi olmayan kişilere bunlar veriliyor ve
takibi de yapılmıyor. Oradaki öğretmen adaylarının belirlenmesinde ise
sadece müdürler yetkili oluyor. Hâlbuki bizim de gittiğimiz okullarda, hangi
öğretmenin çok daha değerli olduğu ve katkı sağlayacağı konusunda
bilgimiz var. Fakat bu bilgiler bizden alınmıyor. Bunun için intem
öğretmenlik uygulamasının getirilmesi, buraya seçilecek olan öğretim
elemanı ve öğretmenlerin dikkatli seçilmesini teklif ediyorum.
KOMİSYON
buyrun efendim.

BAŞKANI - Sonraki konuşmacı Ali YILDIRIM,

Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Dekanı) - Geçen yıldan itibaren pedagojik formasyon
dersleri, yanlış hatırlamıyorsam eğitim fakültelerinde 32 saat. Meslek bilgisi
derslerinin kredisi. Fakat nedense fen-edebiyattan gelenlere 21 saatlik bir
fark var. Ben şunu merak ediyorum: Farkın gerekçesi ne? Onlar daha iyi
konsantre olduğu veya daha düşük puanla geldiği için öğrenmeleri daha mı
hızlı oluyor? Bu tutarsızlığın giderilmesini talep ediyorum.
Okul uygulamalarında gerçekten belirli bir mesafeye gelindi. Bu
hususta Millî Eğitim Bakanlığına teşekkür etmek istiyorum. Okul idarecileri
büyük katkı sağlıyor. Fakat az da olsa hâlâ bazı ufak tefek sıkıntılar var.
Eğer gerekli hassasiyet gösterilirse daha güzel olacağını düşünüyorum.
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KOMİSYON
tekrar etmesin lütfen.
getirilmesi” ifadesi
formasyon kredi saati
ifade etmeye çalıştık.

BAŞKANI- Konuşmacılar, bir önceki konuşmaları
Hocam, burada “ağırlığın artırılması ve eşit hâle
ile onu kastediyoruz. Yani fen-edebiyatlardaki
ile eğitim fakültesindekinin denk olması gerektiğini

Nihat BÜYÜKBAŞ (Elazığ İl Millî Eğitim M üdürü)- Okuldaki
derslerin değişmesi ve öğretmen ihtiyacının farklılaşması sonucu, eğitim
fakültelerinde verilen derslerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Stratejik
düşünme, liderlik, öğrenmeyi öğrenme gibi öğretmen adaylarını
geliştirmemiz gereken genel yeterlilikler hususunda bir kısım önerileri,
buraya almamız gerekir, diye düşünüyorum.
Çünkü yetiştirdiğimiz öğretmenler iyi matematik mi bilecek, yoksa
iyi matematik mi öğretecek? Bu sorunu uygulamada çok yakinen görüyoruz.
Öğretmenlerin kendilerini yenileyebilmeleri için hizmet içinde
kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları gerekiyor. Hizmet içinde yetişmede
önemli bir problem vardır. “Nasıl bir öğretmen?” sorusu ile ilgili önerileri
de buraya almamız gerekir diye düşünüyorum.
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)- Söyleyeceklerim genelde söylendi. Özellikle stajlarda
sorumlu olan öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının... Birkaç yazımda
“mesleki asimilasyon” diye bir kavram kullandım. Şu anda okullarımızdaki
öğretmenler, yeni gelişmeleri çok iyi özümsemiş ve pratiğe döken insanlar
değil. Bu, çok yadırganacak bir durum değil. Çünkü dünyaya baktığımızda,
yeni akımların okullarda pratiğe dökülmesi oldukça zaman alan bir süreç.
Dolayısıyla bizde de öğretmenler, eğitim fakültelerinde görülen eğitimle
okullarda paralel bir uygulama sürdürmüyorlar. Okullara gittiklerinde çok
geleneksel bir eğitimi benimsiyorlar. Okulların etkisinde kalan
öğrencilerimiz de onları uygulamaya başlıyorlar. Ben buna, “mesleki
asimilasyon” diyorum. Bizim çocuklar, eğitim fakültelerinde yeni felsefeler,
kuramları öğreniyorlar fakat uygulamaya gittiklerinde orada asimde
oluyorlar. Bu, çok sık yaşanan bir durumdur. Hatta yeni uygulamaları
hayata taşımak istediklerinde, çok ciddi tepki gören öğrencilerimiz oldu.
Eğitim fakültelerindeki birçok Hocamızın da pedagojik formasyonu
yok. Bunlar hem öğretmenlik dersi veriyorlar hem de öğretmenlik
uygulamalarını kontrol ediyorlar. O bakımdan çok ciddi sorunlar var. Bu
işin nasıl yürütüleceği konusunda özellikle personel boyutuna önem
verilmesi gerekir.
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KOMİSYON BAŞKANI - Ben de bir noktaya temas etmek
istiyorum. Öğretim üyesi yetiştirme programlarında biliyorsunuz, daha önce
YÖK’ün bir kararı vardı. Doktorasını bitirmek üzere olan kişilere, öğretim
elemanlarına pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla iki ders
veriliyordu. Birçok üniversitede doktora aşamasında bu derslerin
kaldırıldığını maalesef öğrendim. Belki bu konuda da bir girişimde
bulunmamız gerekecek. Çünkü doktora yapan her aday, öğretim üyesi
olmaya namzet demektir. Öğretmenlik yapacak demektir. Bunun üzerinde
de durmamız gerekiyor, diye düşünüyorum. Bu sadece eğitim veya fenedebiyat fakültelerinde değil, tıp, mühendislik gibi tüm fakültelerimiz için
çok önemli, diye düşünüyorum. Buyrun Sayın KANTARCIOGLU.
Atilla KANTARCIOGLU (Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-Sorun cümlesinin son kısmında, “okul deneyimi gibi derslerin
tamamen kaldırılması’' şeklinde bir vurgu yapılmışken çözüm kısmında
biraz daha açılması gerekir, diye düşünüyorum. Örneğin uygulama
okullarına vurgu yapılması gibi veya okul deneyimine ilişkin biraz daha
açılım yapılırsa çok daha faydalı olacaktır.
KOMİSYON BAŞKANI- Mümkün olduğunca az kelime ile ifade
etmeye çalışıyoruz. Tabii ki açılabilir. Halil ALTINOK, buyrun efendim.
Sesiniz gelmiyor efendim. Diğer mikrofonla değiştirebilir miyiz?
Halil ALTINOK (Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü)-Öğretmenlik uygulaması, öğretmen yetiştirmenin en önemli
boyutlarından biridir. 12 Eylül döneminde, Bakanlığın uygulama ile ilgili
bir genelgesi vardı. 5-6 maddeden ibaretti. Çok basit anlamda kalıyordu.
Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sırasında, fakülte-okul iş
birliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz koordinesinde üniversiteler iş
birliğinde çok güzel bir yönerge uygulandı. Hâlen uygulanmakta olan
yönergeden bahsediyorum.
Bir senelik bir emekle hazırlandı. Uygulamaya da güzel konuldu.
Ücretler de konuldu. Ancak uygulamada her iki tarafın da hatası var. Çünkü
ben de uygulamanın içindeyim.
Bu yönergeyi, üniversite de Bakanlığımız da tam uygulamıyor.
Örneğin Millî Eğitim Bakanlığı-okul iş birliğinde çok güzel, önceden
planlanması gerekirken bu planlamadan vazgeçildi. Üniversiteler tekrar
doğrudan Millî Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yapmadan doğrudan okul
ile temas edip kendileri okul belirliyor. Öyle hatalar var.
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Oysa il düzeyinde planlama yapılması lazım. Kurallara uyulması
lazım, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, gelen adaylarla çok iyi ilgilenmesi
lazım. Bunlara tam özen gösterilmiyor. Yani yasamız, mevzuatımız çok
güzel uygulanırsa dikkat edilirse hiçbir sorun olmaz gibi düşünüyorum.
Ancak yeni gelişmelere de açığız. Sayın Genel Müdürümün bir
önerisi var. Biz, bunu açıklıyoruz. întem yöntemi ile uygulamaya geçirmeyi
de istiyoruz. Bu uygulamaya geçinceye kadar, en azından mevcut
yönergemizin çok iyi uygulanması sonucu daha iyi öğretmenlik
uygulamasında sonuç alırız diyorum.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-Saym Komisyon Başkanım, inşallah bu geçecek, gerçekleşecek.
Komisyon Başkanıyla konuştuğumuzda kendisi de bunu destekledi. Bu
intem, sayın dekanlarımız ifade ettiler, Millî Eğitim Bakanlığı’nm ve eğitim
fakültelerinin en büyük kazanımı olacak.
Bunu savunurken altı da dolsun dedik. Avrupa Birliği uyum
yasalarından bahsediyoruz. Bu çocuklar staja giderken mesleki eğitimde
gittiği gibi, 3308 sayılı yasa ile nasıl bu çocukları sigortalı yapıyorsak onun
da ilave edilmesini istiyorum. Bu çocuklar eğitim fakültesi son sınıfta staja
giden çocukların sigortalı edilmesini istiyoruz. Hatta bir cep harçlığı, ya
YÖK ya da devlet tarafından gidiş-geliş masraflarının karşılanmasını
istiyoruz.
Metin TOPRAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)-B en, aynı
zamanda YÖK’te Yeterlilikler Çalışma Komisyonunun çalışma grubu
üyesiyim. İlk maddeden bu tarafa belki hepsini ilgilendiriyor ama burada
yeri gelmişken ifade etmek istiyorum.
Sabahtan bu tarafa öğretmen yeterliliklerinden söz ediliyor. Fakat bu
yeterlilikleri biz belirlediğimiz zaman, bunun 4 ya da 5 yıl, fen-edebiyat
olmasının hiçbir anlamı kalmıyor aslında. Güzel sanatlardaki bir
öğretmenlik yeterliliğini, başka bir fakülteden de alabilir. Dolayısıyla temel
alanlarla, fakülteler bağlamındaki organizasyon farklılığı yani Birleşmiş
Milletlerin yaptığı uluslararası eğitim sınıflandırılması sistemi ile
Türkiye’deki fakülte organizasyonunun çok farklı olması doğaldır.
Öğretmenliklerin ille de eğitim fakültesi altında alınması da
gerekmiyordun Ama bunun temel koşulu; bizim yeterlilikleri net olarak
tanımlamamız, hem süresine hem de fakültesine çok takılmamamız gerekir.
Gidişat bu yönde. YÖK’teki ve Millî Eğitimdeki gidişat da bu yönde.
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Biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığı “yaşam boyu öğrenme”
stratejisini yayınladı ancak iki gündür bundan bahseden olmadı ya da benim
katıldığım oturumlar böyle oldu.
Bu, son derece önemli bir şeydir. Yaşam boyu öğrenme stratejisini
mutlaka bir yere almamız lazım.
İkinci olarak Mesleki Yeterlilikler Kurumu bir çalışmasını, Bakanlar
Kurulu karanna dönüştürdü. Bunu da mutlaka dikkate almamız gerekiyor.
Dolayısıyla öğretmen yeterliliklerinin, Mesleki Yeterlilikler Kurumunda
akredite edilmesi gerekiyor.
İleri maddelerde
Yeterlilikler Kurumunun
çalışmasını hem de Millî
stratejisini mutlaka bir yere

akreditasyondan bahsedildi. Hem Mesleki
Bakanlar Kurulu kararma dönüştürdüğü bu
Eğitim Bakanlığının “yaşam boyu öğrenme”
yedirmemiz gerekiyor.

KOMİSYON BAŞKANI - Bu madde ile ilgili not aldığımız
konuşmacılar bitti. Bunları not aldık, düzeltmeye çalışacağız ve tekrar size
sunacağız.
Bir sonraki maddeye geçelim.
Çıkan görüşe cevap verme şeklinde söz verirsem, buna zamanımız
yetmeyecektir. Özür diliyorum.
4. madde ile ilgili konuşmak isteyenlerin isimlerini alayım.
Zübeyir YILMAZ
Adnan BAKİ
Bekir AYHAN
Salih ÇETNİ
Battal ARSLAN
Zübeyir YILMAZ (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) Usule uygun olarak bir sonraki maddede, 3 ve 4. madde ile ilgili söz aldım.
Öğretmenlik mesleğinin çok gözde olduğu ülkelerden Finlandiya’da
ve bazı diğer ülkelerde, artık öğretmenlik, yüksek lisanstan sonra kazanılan
bir meslek hâline geldi. Yüksek lisansını da öğretmenlikle ilgili teorik bir
tez ile tamamlaması isteniyor. Uygulamaya geçtiğinde de uygulamaya
dönük alan ile ilgili araştırma çalışmalarını içeren bir tez daha ki bu, doktora
tezi olarak isteniyor. Doktora tezi ilgili birimlere gittiğinde bu sefer ilgili
fakültenin hocaları da bundan yararlanıyorlar.
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Bizim eksiğimiz, üniversitelerdeki hocalarımızın uygulamaya dönük
olan bilgi ve tecrübelerinin az olduğu, öğretmenlerin de gelişen teknolojik
ve bilimsel eğitim yönünden yaklaşımların farkında olmamaları. Bu yönüyle
öğretmenle üniversite arasındaki ilişkinin de devam etmesi sağlanıyor.
Bunun eklenmesini teklif ediyorum.
Bir diğer husus da eğitim fakültelerinde eğitime dönük tezler
üretilmiyor. Daha çok alanın spesifik bir bölümü ile ilgili tezler veriliyor.
Halbuki ismi üzerinde “eğitim fakültesi”, o alanın eğitimine dönük tezler
üretilen yerler olması gerekiyor.
Benim alanım Türkçe, edebiyat. Programların geliştirilmesi sırasında
edebiyat üzerine doktora yapan bir Hocamı bulamadım. Türkçe öğretimi ile
ilgili keza öyle. Diğer branşlarla ilgili keza öyle. Gençlik edebiyatı ile ilgili
tez üreten bir tek hoca bulamadım. Dolayısıyla tezlerin de bu yönde,
uygulama da dikkate alınarak yapılmasını öneriyorum. Bunun daha değerli
olacağını düşünüyorum.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Bu maddeyi biraz ayrıştırarak ele
aldığımız zaman ne kadar çelişkili bir madde olduğunu örneklemeye
çalışacağım. Ben, matematik eğitimcisiyim. Diyelim ki matematik bölümü,
öğretmen yeterliliklerini de göz önüne alarak müfredatlarını düzenlemeye
kalkacak. Oradaki karmaşayı düşünün. Eğer bunu, “Hayır, ben normal alan
bilgisi verilen derslerde yapmayacağım da formasyon derslerinde
yapacağım.” dediği zaman da karşısına bugün uyguladığımız 26 kredilik
program çıkacak. Orada da bunları bir yere yerleştiremeyecek. Dolayısıyla
evet, farklı alanlar var. Güzel sanatlar, teknik eğitim fakültelerinin ortadan
kalkması ile birlikte.
Dün burada “eğitim üniversitesi” şeklinde öneride bulunuldu. Öyle
bir şey olduğu zaman; tıp üniversitesi veya veterinerlik üniversitesi gibi
kavramlar ortaya çıkar. Bu, çok yanlış. Burada eğitim fakültelerinin yeni
değişikliklere göre ayak uydurması, yeni bölümleşmelere göre kadrosunu
ona göre geliştirmesi gerekiyor. Mesela; şu anda İlahiyat Fakültesi geldi
aklıma. Eğitim fakültesine din eğitimi bölümü koyarsanız ona yönelik bir
kadrolarıma yapabilirsiniz. Ortaöğretime din bilgisi öğretmeni yetiştirirken o
anabilim dalını ihdas edebilirsiniz. Nitekim bugün ilköğretim bölümlerinin
altında din kültürü ve ahlak bilgisi ana bilim dalı olduğunu zannediyorum.
Birkaç üniversitede var.
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Farklı farklı adreslerde aynı işi yapan şeyler yerine, orada bu işten
sorumlu olan fakülteyi güçlendirmek gerekiyor. Alan bilgisini aldığı yerden
eğitim fakültesine gelecek, oradan da mesleki yeterlilikleri de göz önüne
alarak derli toplu bir programa tabi tutulması lazım.
Biz bunu, 1998'de başlattık. Lisansüstü seviyeye getirdik. Belki
ileride ümit ediyorduk ki; bu Fransa veya Almanya gibi 3 değil, 4 yarıyıl
olsun. Ama olmadı.
Hem 4. hem de 16. maddenin birbiri ile çelişik olmaması açısından,
bu maddeyi biraz daha ayrıntılı ele almamızı gerektiriyor. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sanıyorum buradaki endişe şuydu: Bir
eğitim fakültesi ve öğretmen yetiştiren diğer fakültelerdeki lisans
programlarında okutulan dersler, alanı ne olursa olsun. Örneğin; eğitim
fakültesindeki matematik öğretmeni de eğitim sosyolojisi ya da psikolojisi
alır. Ama alan fakültelerindekiler sadece formasyon dersleri aldıkları için
genel kültür ve öğretmenlik formasyonu olarak da programda yer alan
dersler yeterli olmuyor. O anlamda gerçekten böyle olacaksa, eğitim
fakültesi dışındaki fakülteler öğretmen yetiştirecekse, o zaman
müfredatlarında da bazı değişikliklere gidilmesi önerilebilir gibi.
Vurgulanan şey budur sanıyorum.
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı)-1997 yılında eğitim fakültelerinin
yeniden yapılandırılması projesinde görev aldım. Hatta o raporu
yazanlardan biriyim. Şimdi o raporu yazarken aslına bunun tersini
düşündük. Eğitim fakültelerinde aynı fen-edebiyat gibi alan çalışmaları
oluyor. Eğitim fakültesinin görevi ne ise; bu görevi ona verelim. Yani
formasyon versin ve araştırma yapsın. Şimdi bakıyoruz ki; bunun tersi
gündeme geliyor. Yani fen-edebiyatlara ekstradan bir eğitim görevi verilmiş
oluyor. Bundan dolayı bu maddenin çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz.
Bu maddenin kaldırılmasını öneriyorum.
Bekir AYHAN
(Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı) -B enim arz etmek istediğim konu; Bakanlığımız eğitimde en
son değişiklikle öğrenci odaklı olarak eğitim sürdürmektedir. Fakat
öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerimizdeki eğitim klasik metotla mı
yürütülüyor, bu konuda Türkiye gerçeği ile ne derece bağdaşabiliyor?
Ayrıca öğretmen taşrada öğretmenler göreve başladığında, bunların
birçoğunun bocaladığını görüyoruz. Tabiri yerindeyse; sudan çıkmış balığa
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dönüyor. Bu noktada eğitim fakültelerimiz ne kadar eğitim verebiliyor?
Yoksa sadece öğretim üzerinde mi duruyor? Bunun eğitim fakültelerimizde
sorgulanmasını arz ediyorum.
KOMİSYON
Sayın Hocam;

BAŞKANI - Sayın Arslan. Battal Arslan, buyrun

Prof. Dr. Battal ARSLAN (Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi) - Aslında uzun konuşmayı severim. Burhanettin Bey’in burada
Komisyon Başkanı olması benim zararıma oldu. Çünkü başka zamanlarda
çok iyi savaşarak çok zaman alıyordum. Fakat şimdi olmuyor.
Bir; okul öncesi ve ilköğretim yani zorunlu eğitim öğretmeni, eğitim
fakültelerinden yetiştirilmelidir. Ayrıca benim görüşüm, ilköğretim zorunlu
eğitim 9 yıla çıkarılmalıdır. Buradaki birçok öneriye katılıyorum.
iki; Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi ve Millî Eğitim
Bakanlığının insan gücü planlamasına göre, diğer fakültelerin
mezunlarından yani alan bilgisi sınavından geçirildikten sonra öğretmen
meslek eğitimi, pedagojik formasyon verilmelidir. Bütün üniversite
mezunlannı öğretmen yaparak işsizlik problemini çözemezsiniz. Herkesin
bunu böyle bilmesi lazım.
Diğeri; biz, üniversitelerde Millî Eğitim köklü eğitimciler olarak
büyük bir mücadele veriyoruz. Sizin haberiniz yok. Burada söylediklerinizin
bin katını söylüyoruz. Rektörü, dekanı ile savaşıyoruz. Fen-edebiyatm,
ilahiyatın, güzel sanatların, mühendisliğin hepsi öğretmen yapıyor. Biz
diyoruz ki “Bu, yürümez.” Bakın, bunlardan haberdar olun. YÖK ve
üniversiteler baskı altında. 1988 yeniden yapılandırılmasının, iyi bir
teknisyen. Arkadaşlar artık toplum bizi geçti. Toplum liderliği rolünden
lütfen biraz geri çekilelim. Haddimizi bilelim. Biz bu toplumun bütün
sorunlarını omuzlama gücünde değiliz. Öyleyse biz iyi bir teknisyen
yetiştirmek zorundayız. Elbette ki sosyal sorumluluklara, vatandaş olma
sorumluluğuna sahip olacağız. Artık biz toplumun lideri değiliz. Biz
mutluyuz Türk eğitimcileri çünkü toplum bizi geçti.
KOMİSYON
söylerseniz lütfen.

BAŞKANI -

Hocam, madde ile ilgili önerinizi

Prof. Dr. Battal ARSLAN (Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi) - Demek ki yapılandırmasının teknisyenlik niteliğini ortadan
kaldıran olumsuz adımlar atmaktadır. Okul deneyimi, uygulamaları
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kısaltmakla... fen-edebiyat fakültesi, formasyon alanlar okul deneyimini
kökten kaldırdı.
Şimdi başka bir sorun, yine size katılmış oluyorum. Öğretmen
yetiştiren kuruluşların öğretim elemanı sorunu yakıcıdır. 2547 sayılı Yasa
biz eğitimcilere büyük bir onur verdi. Üniversitelerin evrensel düşüncesiyle
mesleğin olmazsa olmaz disiplinini birleştirecek kafa yapısına sahip öğretim
elemanları olması lazım eğitim fakültelerinde. Üniversitenin kendine özgü
bir yeri, bir anlamda fikir anarşistidir. Ama meslek insanının disiplini var.
Bu ikisinin dengesini kurmak zorundayız. O bakımdan bana bugün en acı
veren şeylerden bir tanesi; öğretmen yetiştiren kuruluşların öğretmenlerinin
öğretmen olmamasıdır. Mesleğin içerisinden gelmesi gerekir. 5 yıl
ilköğretim öğretmenliği yapmadan eğitim bilimleri bölümüne gelip, müfettiş
veya öğretmen okullarında öğretmen olamazdın. Bugün İngilizce
öğretmenine siz tutup şeyi denetletiyorsunuz. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Sabrınız için teşekkür ediyorum. 15
dakika ara veriyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, müsaadenizle oturuma tekrar
başlıyoruz. 5. maddede kalmıştık. Şimdi 5. madde ile ilgili söz almak
isteyenlerin isimlerini alacağım.
Mustafa DAŞCI
Mehmet TEMEL
Zehra ÜLGEN
Selçuk UYGUN
Bu madde ile ilgili bu kadar demek ki.
Mustafa DAŞCI (Ankara Yenimahalle Teknik Lise ve Ensdüstri
Meslek Lisesi Müdürü) - Buraya gelmişken arkadaşlarımızla birlikte bir
önerimiz var. Müsaadenizle bu öneriyi okumak istiyorum. Sizin de orada
belirttiğiniz gibi, il ve bölge toplantılarından gelen bir şey.
Teknik eğitim fakülteleri, sanat eğitimi yüksek okulları, kız teknik
öğretim, ticaret turizm öğretim ve endüstriyel teknik öğretimde öğretmen
yetiştiren fakülteler kapatıldığına göre öğretmeni nasıl alacağız, istihdam
edeceğiz?
Altında 10 arkadaşımızın imzasının olduğu önergemizi sizlere
takdim edeceğim.
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Teknoloji fakülteleri, sanat ve tasarım fakülteleri, turizm fakülteleri
ve diğer fakültelerden mezun olanların artı 1 yıl pedagojik formasyon.
İki; Teknoloji, sanat ve tasarım fakülteleri, turizm fakülteleri ve
diğer fakültelerde okumakta iken pedagojik formasyon eğitimi aldıktan
sonra Bakanlığın belirleyeceği kriterler ölçeğinde alanında en az 1 yıl iş
tecrübesi kazanmış mezunlardan atanmasının nitelikli, etkili ve sürekli bir
mesleki ve teknik eğitim için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Önergemizin şûra gündemine alınması ortak talebimizdir.
İş bu önerge, tarafımızdan imza altına alınmıştır. Bilgilerinize ve
gereğinizi arz ederim.
Erhan BOZKURT
KOMİSYON BAŞKANI - İsimlere gerek yok efendim.
Mustafa DAŞCI (Ankara Yenimahalle Teknik Lise ve Ensdüstri
Meslek Lisesi Müdürü) - O zaman imzalı önergeyi az sonra takdim
ediyorum.
Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı) - Mesleki ve
teknik eğitimle ilgili bir şeyler söyledikten sonra öneri ile sözümü
tamamlayacağım.
Bilindiği üzere, mesleki ve teknik eğitim, ekonomik büyümeye
katma değer sunabilecek insan gücünü yetiştiren sistemdir. Bu bakımdan
mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirilmesi de önem kazanıyor.
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan hem hükümet programlarında
hem kalkınma planlarında önemli, öncelikli, ağırlıklı olarak yer alan
kurumlardır. Yer alan bir sistemdir. Ortaöğretim sistemimizin de mesleki ve
teknik eğitim ağırlıklı yapılandırılması, sözünü ettiğim hükümet
programlarında ve planlarda yer almıştır. Bu önemli konuda az önce
Mustafa DAŞCI arkadaşımızın da belirttiği gibi, mesleki ve teknik eğitim
alanında öğretmen yetiştirmek üzere yeni kurulan teknoloji fakülteleri, sanat
ve tasarım fakülteleri, turizm fakülteleri mezunlarının iki amaçlı olarak
yetiştirilmesi düşünülmüştür. Bu fakültelerin amaçlarından biri; iş hayatına
eleman yetiştirmek, diğeri ise 4+1 pedagojik formasyon almak suretiyle
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlanma öğretmen yetiştirmekti. Ancak
bu fakültelerin kurulması ile ilgili karar Resmî Gazete’de yayınlandıktan
sonra amaca yönelik olarak önemli gelişmeler kaydedilemedi. Adeta
mesleki ve teknik eğitim alanına, bu kadar önemli olan alana öğretmen
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yetiştirme konusu havada kaldı. Boşlukta kaldı. Bu boşluğun mutlaka
doldurulması ve bu sözünü ettiğim fakültelerin iki amaca yönelik olarak
eleman yetiştirmelerinin mutlaka yasal bakımdan teminat altına alınması
gerekir diye düşünüyorum.
Mustafa D AŞÇI arkadaşımın az önce verdiği öneriye ben de
katılıyorum. Raporumuzda yer verilmesinde büyük yarar olacaktır.
Teşekkür ediyorum.
Fatma Zehra ÜLGEN (Şanlıurfa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Öğretmeni) - Biraz önce sunulan önerilere ilave olarak yeni kurulan
fakültelerdeki 4+T i amaçlayan öğrencilerin kesinlikle meslek lisesi çıkışlı
olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü düz liselerden gelip 4 yıl mesleki
bir eğitim aldıktan sonra 1 yıl formasyonla meslek öğretmeni olma
yeterliliğine kavuşamayacaklarını düşünüyorum. Meslek lisesinden,
mesleğin temellerini alarak gelmiş öğrencilerin, bu işi sürdürmelerinin
faydalı olacağını düşünüyorum.
Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
- Dünden beri Cemil ÖZTURK Hocam diyor ki “Öğretmen yetiştiren eğitim
fakülteleridir.” Bunu tekrar vurgulamakta fayda var.
Ortaöğretimde pek çok alan var. Sosyal alanlar olduğu gibi mesleki
teknik eğitim boyutu da var. Bu bağlamda öğretmen yetiştiren fakülte,
eğitim fakültesi olmalıdır. Fakat eğitim fakültesinin bunu, diğer fakültelerle
ne şekilde yapılacağına ilişkin yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var gibi
görünüyor. Günümüzde bu konuda bir başıbozukluk var gibi. Sertifika
programları bunun somut göstergesi. Mesleki ve teknik eğitim fakültesi
kapanmıştır diye şikâyet ediyoruz. Kapanması ya da kapanmaması yönünde
benim açık bir fikrim yok. Bu konuda yeni düzenleme yapılması gerekiyor.
Bu konuda, belki eğitim fakültelerinin bölümlerinin niteliği artıracak şekilde
fakültelerin potansiyelleri ve altyapıları da dikkate alınarak yeniden
düzenlenirse bu sorun çözülür gibi geliyor. Yani mesleki teknik eğitim
fakültelerinin kapatılması da çok büyük bir kayıp değil. Mesleki Teknik
Eğitim Fakültesinde çalışan Prof. Dr. Tayyip DUMAN Hocam belki bu
görüşlerimden dolayı bana kızacak ancak bu konuda çok çeşitliliğe de gerek
yok. Önemli olan eğitim fakülteleri ile diğer fakülteler arasındaki
işbirliğinin nasıl yapılacağı düzenlenmeli diyorum. Somut önerim budur.
Yani eğitim fakülteleri bu işi tek başına yapsın demiyoruz. Diğer
fakültelerin de katkısı olacaktır. Buna düzenleme gerekiyor.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bu madde ile ilgili görüşler bunlar. Bir
sonraki maddeye geçiyoruz. 6. madde ile ilgili söz almak isteyenler...
Ömer BALIBEY
Bahri MERCAN
Hatice YILMAZ
Cemil ÖZTÜRK
Emir GÜL
Güngör ÇALIŞKAN
Ferudun MERTER
Mehmet AÇIKGÖZ
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü)-M üsaade ederseniz, bir iki konuyu arz etmek istiyorum. Ünlü
düşünürün çok güzel bir sözü var, diyor ki “Daha kaliteli, iyi bir gül
yetiştirmek için gül, gül diye bağırmanıza gerek yok, çok iyi gül fıdesi
yetiştirmeniz lazım.”
Millî Eğitim Bakanlığımızın 1848 Terde başlayan, 1847'de Kuleli,
1848'de öğretmen okulları açılmış. Daha sonra malumunuz çok evrimler
geçirmiş. En son köy muallim mektepleri, köy enstitüleri, öğretmen okulları,
Gazi Terbiye. Neticede 12 Eylül'de kapanan bu okullardan sonra, rahmetle
anıyorum Avni AKYOL 1989 yılında Anadolu öğretmen liselerini hayata
geçirmişti ve bugün geldiği durum, bu okullar SBS sınavıyla, çok yüksek
puanlarla çocuklarımızın girdiği okullar. Yani buradaki sorun şuydu. Az
önce ifade edildi. En düşük puan alanlar, öğretmen oluyor, oraları tercih
ediyor gibi.
Şu an burada maksat hasıl olmuş vesile, SBS’den en yüksek puanı
alan çocuklar bu okullara gitmiş. Sayın Bakanımız Aydın ÖZYAR bıraktığı
zaman, bu okulların sayısı 101 'di. Daha sonra ben, Kerem Bey’e geldiğimde
107 idi. Sayın Bakanımız Hüseyin Çelik öğretmen okulu çıkışlı olduğu için
ve arz-talep dengesi ile bu okulları 200’de tutmak istiyorduk. Ama Sayın
Bakan değiştikten sonra da özellikle talep bu okullardan yana olduğu için,
frenleye frenleye şu an 265’e kadar getirdik. Bu okulların %75’i yatılı ve
özellikle yatılı çocukların tamamı çok iyi imkânlar içerisindeler. Yani bütçe
sıkıntımız yok. Dolayısıyla bu çocuklar iyi eğitim alıyor, öğretmenleri
seçilmiş.
İçimizde Anadolu öğretmen lisesi müdürleri var. Samsun Millî
Eğitimimiz buradaysa bilmiyorum. Şu an yok herhâlde. Bu kardeşimiz de
Anadolu öğretmen lisesi müdürüydü.
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Burada iki tane sıkıntımız var. Bir tanesi; geçen hafta Sayın Bakan
ile Gönen’e gittim. İsparta’daydık. Gönen eski köy enstitüsü öğretmen
okulu. Oradaki bu okulları, öğretmenlik mesleğini tercih eden çocukların
ortalaması %80. Kayseri Pazarören’e gittim. Yine köy enstitüsü ve orada da
yatılı. Orada da öğretmen okulları %85 civarında. Ama şu an İstanbul
merkezdeki Çapa’nm da müdürü burada. Merkezdeki okullarımız, Sinop’,
Ankara’ya gittik. Özellikle merkezi yerlerdeki okullarımız, Anadolu
öğretmen liseleri, kurum kültürü olduğu için ve gittikçe yıldızlaşan bir ivme
yakaladıkları için diğer veliler Anadolu liselerini tercih etmeyip, maalesef
bu okullara geliyorlar.
Kurum kültürü olmuş, pansiyonu, yemekhanesi var. Servisi var.
Öğretmenleri var. Laf olsun diye açılmış okul olmadığı için çocuklar
buraları geçiş olarak kullanıyorlar. Ve buralar da %40 ve 50’lere kadar
düştü. Ama Türkiye genelinde büyükşehirlerde ortalamamız %75. mesela
Gümüşhane Anadolu Öğretmen Lisesinin %80’i. Rakamlar iyi.
Burada, “Bunu tekrar nasıl yukarı çekebiliriz?”
değerlendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Neler yapabiliriz?

sorusunu

Burada bir önemli konu daha var. Çünkü bu seçilen çocuklann
eğitim fakültelerine gitmelerinin sebebi de öğretmen olmaları. Malumunuz
biz diğer çocuklarımıza ve okul müdürlerimize de sorduk. Bu kadar imkân
verdiğimiz hâlde neden sapma var? Şu an bekleyen öğretmenler oluşu, 374
bin potansiyel öğretmenin beklemesi çocukları ister istemez bir adım geri
attırmış.
Okullara şimdi bir talimat verdik. Mutlaka burayı özendirin. Geçen
hafta beraberdik, İstanbul’da bir belediye KOMİSYON BAŞKANIı sekiz
tane itfaiyeci almak için müracaat ettiğini ve 8 bin kişinin müracaat ettiğini
söyledi. Bütün fakülteler var. Bekleyen sadece bizim öğretmenlerimiz değil.
İşsiz insanımız çok.
Bu okulların daha iyi olması için özendirici şeyler yapmaya devam
etmeliyiz. İlk 5’i tercih eden Anadolu öğretmen liselerine, burs veriyoruz.
Bu çocuklarımızın yönlendirmesinin iyi olması için daha çeşitli şeyler
yapmalıyız.
Şunu söylemek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığının kurumlan
yeniden yapılandırmaları oluyor ama Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen
okullan eski o köy enstitüleri, eski öğretmen okulları şu an nasıl eğitim
fakültelerini daha iyi götürmek için konuşuyorsak, bizim alt kaynağımız
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olan öğretmenlik mesleğini 15 yaşından sonra içine çekecek, staj yapacak,
köylere gidecek öğretmen adaylarımızın içinin dahi doldurulması lazım.
Bu iyileştirilmesi konusunda neler önerebiliriz, neler yapabiliriz?
Buradan bunları bekliyorum. Bu okullara Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu
okuldan yetişen çocukların öğretmenlik mesleğini alarak gelmesine ihtiyacı
var diye düşünüyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Zaman konusunda torpil yaptığımı
düşünenler olabilir ama ilgili alanın Genel Müdürü olunca bunu yaptım işin
doğrusu.
Bahri Bey buyrun.
Bahri MERCAN (Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
- Sayın BALIBEY’in, Müdürümün tersi şeyler söyleyeceğim. Öğretmen
liselerinin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmen
lisesinden mezun olduktan sonra öğrenciyi öğretmen yapmıyoruz. Yapıyor
muyuz, yapmıyor muyuz? O yüzden teknisyen uygulamaya dönük bir takım
eğitim programımız var mı? Yok. Dolayısıyla normal Anadolu lisesi dışında
birkaç pedagojik formasyona ilişkin dersimiz var. O da yüzeysel şekilde.
Dolayısıyla fen lisesi, normal liseden ya da Anadolu lisesinden mezun olan
da eğitim fakültesine gidiyor. Eğitim fakültesine gittikten sonra öğretmen
olma hakkını elde ediyorsa. Sayın BALIBEY, bu okulların daha özel
konumda olduklarını ifade etti. Yurtları var, diğer okullara göre bir takım
özel olanakları var.
Diğer liselere de bu imkânları sunarak bu sıkıntıyı aşabiliriz. 2023
Vizyonu’nu düşündüğümüzde öğretmen liseleri, Türkiye’de normal
Anadolu liseleri dönüştürülmeli önerisini sunuyorum.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Kurulu Başkanı) -Anadolu
öğretmen liseleri konusunda şöyle bir görüşümüz var: Anadolu öğretmen
liselerini seçen öğrencilere dikkat ettiğimizde, örneğin ben, İstanbul’dan
geliyorum ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesini seçen öğrencilerin büyük
bölümü İstanbul dışından. Bu okullar, öğrencilerine yatakhane, yurt, parasız
yatılı okuma imkânı veren okullar. Böylece dar gelirli ailelerin çocuklarına
farklı bir eğitim verebilme şansına ulaşmış oluyoruz. Öğretmenlik
mesleğinin temelini de bu okullarda alan çocuklar için dışarı kaçması da
benim için sorun değil. Diyelim ki hukuk fakültesini seçti, oraya gittiğinde
de öğretim elemanı olma şansı en çok onların olacak. Orada da öğretmene
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ihtiyacımız var. Tıp fakültesinde de, öğretmenlik vizyonuna sahip bir
öğrencinin tıp fakültesinde hoca olabilmesi bence çok büyük bir avantaj
olacaktır.
Bu nedenle öğretmen lisesindeki öğrencilerin,
formasyonuna yönelik derslerini biraz daha artıralım.

öğretmenlik

Sayı konusunda da benim bir tereddüdüm yok. 260 tane oldu ve bu
sayının artması ile biraz puanlan düştü. Ama çocuklar istedikleri okula
gitsin. Buradan gitsin. Büyük bir şanstır.
Benim eşim de yüksek öğretmen okulu mezunu. Devlet ona, bu şansı
vermeseydi, eşimin bugün geldiği noktaya gelebilme imkânı yoktu. Bu
nedenle Anadolu öğretmen liselerinin sayısının artması bile dert değil,
mezunlar istedikleri yere gitsinler, sadece öğretmenlik mesleği ile ilgili
formasyonlannı biraz daha artıralım.
KOMİSYON BAŞKANI
buyrun.

-

Sayın Dekanım, Cemil ÖZTÜRK

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı) -B en Balıkesir’den gelen arkadaşım gibi düşünüyorum.
Sayın Genel Müdürümle bu konuda ayrı düşüyoruz.
Dünyaya baktığınız zaman, her meslek için ayrı okullar yok.
Anadolu öğretmen liselerinin Türkiye’de başarılı olduklarını biliyorum.
Kabataş Lisesinin öğrencilerine baktığımızda onlann da üniversite puanları
son derece yüksek. Belli okullar kaliteleri ile öne çıktığında iyi öğrencileri
alıyorlar ve bu öğrenciler iyi puanlar tutturduktan sonra iyi yerlere
gidiyorlar. Bunlar hep cazibe merkezi oluyor.
Bu konuyla ilişkili olarak az önce konuşan arkadaşlara ilave bir şey
de söyleyeceğim. Her alan için, öğretmen yetiştirmek için ayrı fakülte
olmaması gerekiyor. Her iş için ayrı lise açmak yerine, program temelli
okullara çok programlı okullara yönelmek gerektiğini düşünüyorum.
Anadolu öğretmen liselerinin, Türkiye’nin seçkin liseleri hâline
dönüştürülmesi, modem liseler arasında yer alması gerektiğini
düşünüyorum.
Burada şöyle bir sakınca da var. Bu çocuklar, SBS ya da OKS ile
okula giriyorlar. Girdiklerinde düşük puanla girme olasılıkları var. Eğitim
fakültelerine gelenler genelde bu şansı kullanarak geliyorlar. Fakülte
performansları konusunda araştırma yapılması gerekiyor.
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Benim gözlemim şu ki üniversiteye giriş sınavlarında, atanma
sınavlarında, KPSS’de bu öğrencilerin başarılan çok yüksek değil.
Bilmiyorum ama benim fakültemde gözlemlediğim ve arkadaşlardaki
yaygın kanaat de o. Yani bunların ortaöğretime giriş puanıyla üniversiteye
girdiğine dair bir kanaat mevcut.
KOMİSYON BAŞKANI - Şunu ilave etmek istiyorum. Burada
olumlu veya olumsuz görüşler ifade ediliyor. Akşam bunları yazarken ne
yapacağım, diye düşünüyorum. İster istemez ikisine birden yer veremiyoruz.
Çoğunluk ne derse onu yazacağız ve yarın oylayacağız. Bir arkadaşım, “Ben
bunu söylemiştim, raporda yer almamış, diyecek olursa bana haksızlık etmiş
olur. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Yarın oylarken çoğunluk ne derse
onu yapacağız. Farklı görüşlerin ikisini birden aynı madde içinde yazmamız
teknik olarak da pek mümkün olmuyor.
Emir GÜL (Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Son Sınıf
Öğrencisi)-B u konuyu en yakından gören belki de benim. Bu özendirme
konusu, sorunun çözümü için bence çok yanlış. Çünkü seçilmiş öğrencilere,
Anadolu öğretmen liselere öğretmenliği özendirmek çok zor. Deveye
hendek atlamaktan bile zor.
Burada herkes öğretmen ve herkesten özür diliyorum ama maddi
olarak Türkiye’de öğretmen olmak gerçekten çok zor. Seçilmiş arkadaşların
da 5 milyar maaş yerine, 1-1,5 milyar maaşa talim etmesi biraz zor
görünüyor.
Bence öğretmen liseleri meslek liselerine dönüştürülürse ancak bir
çözüm yolu bulunabilir. Yoksa çok zor.
Güngör ÇALIŞKAN (Çankırı Anadolu Öğretmen Lisesi
M üdürü)-Yaklaşık 20 yıldır bu camianın içerisindeyim. 96’dan bu yana
mezun veriyoruz. Arkadaşlardan biri, bunların izlenmesi gerekir dediği için
oradan başlamak istiyorum. Okulumuzdan 96’dan bu yana mezun olan
öğrencilerimizin %74’ü eğitim fakültelerini tercih etti. Mezunları inceleme
komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalarda KPSS’deki başarı
oranımızın %98 olduğunu söylemek istiyorum. Anadolu öğretmen
lisesinden mezun olan öğrencilerimizin öğretmenlik formasyonu almaları ile
birlikte KPSS’de başarılı olma oranlarının fazla olduğunu belirterek
başlamak istiyorum.
Genel Müdürüme ve buradaki kurula söylemek istediğim bir diğer
şey de 265'e çıkması bana göre yanlış, sayının fazla olması. Öğretmenin
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niteliğini artırmaya çalışıyorsunuz. Öyleyse eğitim fakültelerine gidecek
öğrencinin niteliğini bir şekilde artırmanız lazım.
Öğrencimiz çok güzel söyledi. Seçilmiş öğrenci alıyorsunuz,
aldığınız bu öğrenciye öğretmenlik mesleğini sevdirmeye çalışıyorsunuz ve
kaliteli bir eğitim vererek öğretmenlik mesleğine hazırlıyorsunuz. 300 bin
tane bekleyen öğretmen adayının olması, Anadolu öğretmen liselerinden
öğretmenlik mesleğini seçenlerin olumsuzluğudur. Bunların kaldırılması
gerçekleştiği anda, bana göre ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Eğitim
fakültesine giden öğrenci öğretmen olacak, KPSS gibi şeyler ortadan
kaldırılırsa daha cazip hâle gelecektir.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi)- Biraz önce Bahri MERCAN, Hatice YILMAZ, Cemil
ÖZTÜRK ve Ömer BALIBEY konuştu. Sona kaldığım için konuşmam
bunların bir sentezi gibi olacak ancak öğretmen lisesi bugün meslek lisesi
gibi çalışmıyor. Genel lise gibi işlev görüyor. Çünkü genel lise
programlarına çok benzerlik var. Bunu Bahri MERCAN Bey belirtti. Bir de
eğitim fakülteleri ve öğretmen liseleri arasında program benzerliği de yok.
Mesela eğitim fakültelerinde ilköğretim matematik, Türkçe, sınıf
öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bölümler var. Genel liselere
baktığımızda sayısal, eşit ağırlık gibi bölümler olmasına rağmen öğretmen
liselerinde sanki genel lise gibi bir bölümleme var. Eğitim fakültelerine
uygun bir bölümleme yok. O hâlde eğitim fakülteleri ve öğretmen liselerinin
programlan arasında bir benzerlik sağlanarak program değişikliğine
gidilmelidir.
Bu okullar kapatılmamalıdır. Neden? Hatice YILMAZ arkadaşımız
ifade etti. Ben de bir yüksek öğretmen okulu mezunuyum. Şayet yüksek
öğretmen olmamış olsaydım burada olmayacaktım.
Kırsal alandan gelen çocuklara bir sosyal hareketlilik imkânı tanıyor.
O halde bu okullan kapatmaktan ziyade programlarında bir ıslah, düzenleme
yaparak bu okulların yeniden işlerlik kazanmasını teklif ediyorum.
Mehmet AÇIKGÖZ (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğrencisi) - Anadolu öğretmen liselerine puan teşviki şeklinde yapılacak
teşvikler başarılı öğrencilerden daha çok, başarı seviyesi daha düşük
öğrencileri eğitim fakültelerine yönlendirmekte. Bu da göz önüne alınarak
teşvikler puan yönüyle değil, üniversiteye giriş sürecinin akabinde olacak
şekilde yapılmalıdır. Fırsat eşitliğine engel olmayacak şekilde teşvikler
yapılmalıdır.
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Bahri Hocamın önerisine paralel olarak Anadolu öğretmen liseleri
güçlendirilerek ya tamamen bir mesleki eğitim okulu olmalı ya da
kapatılmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğrenci arkadaşlarımın burada olması
beni sevindiriyor, güzel katkılarda bulunuyorlar.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü)-B u konuda Cemil Bey ne kadarının KPSS’yi kazanıp girdiğini
ifade ettiler. Personel Genel Müdürümüz de burada, %58’i kazanıyor. Bir
bilgi daha vermek istiyorum. Anadolu öğretmen liselerinden eğitim
fakültelerine giden öğrenci sayımız, sayı olarak da daha az. Şu anda % 18’ini
verebiliyoruz. Yani Anadolu öğretmen liseleri, eğitim fakültelerinin almış
oldukları öğrencilerin sadece % 18’ini verebiliyor. %58 bir başarı var.
Son aldığımız bilgiler Anadolu öğretmen liselerinden mezun olan
%18’i yurt dışından öğretmenlikli ilgili burs almış. YÖKrien aldık. Yale
gibi bu tür üniversitelerden burs almış ve alanlarında doktora yapmak için
gitmişler.
Bahri Bey özellikle mesleki eğitimle ilgili bir şey söyledi. Bütün
okulların sıradanlaşması, malumunuz bütün okullar genel liseler olsun
diyoruz. Kurum kültürü olan mesela kız meslek liseleri, ticaret turizm
liseleri, erkek teknik meslek liseleri var. Bunlar kurum kültürü olan okullar.
Bütün okulları o hâle getirelim. Bu okulların kurum kültürü hâline
gelmesi kaç sene olur. Yani bir kurum kültürü olacak okulun devlet için
bütçesi müsait mi? Ben yılda ancak 3 tane okul yapabilirim. O kadar büyük
imkâna rağmen.
İlköğretim, Ortaöğretim Genel Müdürü bu kadar kurum kültürü
okulunu yapabilir mi? 100 sene alır.
İyi okullara sahip çıkıp Galatasaray, Robert Koleji, Kabataş olsun,
kurum kültürü olan iyiler gitsin. Ama iyileri kötü yapalım, kötüleri
çıkaralım düşüncesi yanlış.
Anadolu öğretmen liselerindeki çocukların %90’ı bu puana gerek
duymadan giriyorlar. Yani para için yapmıyorlar.
Kırsal kesimdeki çocukların %90’ı buralara geliyor ve %50'si de
KPSS ile öğretmen oluyor, gidiyor. Ama onun dışında elbette olanlar var.
Hocamın dediği gibi örtüşsün, daha iyi sistemleri yapalım, biz buraya
yıkmaya değil yapmaya geldik.
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İşlere yapıcı bakalım. Laf yetiştirmeye gerek yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Söz hakkı verdiklerimiz bitti, yeni bir
maddeye geçiyoruz. Lütfen ifade edin ve arkadaşımız düzeltsin.
Mehmet AÇIKGÖZ (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğrencisi)—Anadolu öğretmen liselerini puan teşviki şeklinde özendirme,
başanlı öğrencilerden çok, daha düşük seviyedeki öğrencilerin eğitim
fakültesine yönelmesine sebep olmaktadır. Özendirme tedbirleri bu durum
göz önüne alınarak ve belki kısıtlama yöntemleriyle birlikte uygulanmalıdır.
Yapılacak özendirmelerin fırsat eşitliğine engel olmaması için üniversiteye
giriş sürecinin sonrasına yönelik olmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Sayın Açıkgöz, notunuzu alalım burada
düzeltelim.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım okulumun
ismi geçtiği için bir konuda bilgi vermek istiyorum. Çatı Anadolu Öğretmen
Lisesi Müdürüyüm.
KOMİSYON BAŞKANI -Efendim yönteme aykırı olacağı için izin
veremeyeceğim. Özür dilerim. Diğer maddeye ilişkin konuşmak isteyenlerin
isimlerini almak istiyorum.
Mücahit YENTÜRK
Necmettin YALÇIN
Ali YILDIRIM
ArifERSOY
Ercan ÇAĞLAYAN
Murat Mücahit YENTÜRK (İstanbul Çapa Anadolu Öğretmen
Lisesi Müdürü) Yüce heyetinizi selamlıyorum.
Bildiğiniz üzere, Osmanlı’da kurulan Darul Muallimini Çapa
Anadolu Öğretmen Lisesi 162 yıllık geçmişi olan bir kurum. Bu tecrübenin
önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum.
2023 Vizyonu’nu düşünüyor isek KPSS ile ilgili radikal bir şey
düşünmek lazım. Asıl olan üniversitemizin verdiği diplomanın yeterli
olduğudur. KPSS sınavının bence kökten kaldırılması veya farklı bir şekilde
düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Çok güzel bir atasözümüz var: “Ağaç yaşken eğilir." Bence eğitim
fakültelerinin önünde, Anadolu öğretmen liselerinin olması çok büyük bir
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avantaj ve kazanımdır. 1848 yılında düşünülmüş bir tecrübedir. Devam eden
bir süreçtir.
Ferudun Hocama katılıyorum. Anadolu öğretmen liselerinin eğitim
fakülteleri ile örtüşen yeni bir program düzenlemesi gerektiğini
düşünüyorum. Okulumda 120 tane eğitim fakültelerinden gelen 4. sınıf
talebesi var. Ve burası adeta bir laboratuar uygulama okulu. Bu uygulama
okullarının da, nasıl imam hatip liselerinin tatbikat camiileri varsa tıp
fakültelerinin son sınıflarının uygulama birimleri varsa, eğitim fakülteleri ve
Anadolu öğretmen liseleri de daha iyi bir iş birliği yaparak ve hatta belki de
4. sınıftan değil, 2. sınıftan başlayan daha düzenli bir çalışma ile KPSS’nin
kaldırılarak, eğitim fakültelerinin asıl kaynağının Anadolu öğretmen
liselerinden belirli kriterlerle seçilerek, KPSS’nin oranının daha alt düzeyde
olmasını teklif ediyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü) - Özellikle
eğitim kurulularımızda son dönemde KPSS sorgulanmaya başladı. Ancak
kamuoyunda şu gerçeği göz ardı edemeyiz. Kamuoyunda tarafsızlık ve
adalet ilkesi kapsamında KPSS uygun bulunuyor. Ancak hem Öğretmen
Millî Komitesinde gündeme getirilen, özellikle KPSS’nin, KPSS 10 sınav
ağırlığının %30’unun genel kültür, genel yetenek, %40’mın eğitim
bilimlerinden oluşması bir sorun olarak görülüyor. Şöyle ki Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültelerine giriş yapan öğrencilerimizin taban
puanlarıyla, 100. Yıl Üniversitesine giren öğrencilerin taban puanlan
arasında büyük bir fark var. Ancak KPSS sınavında 100. Yıl
Üniversitesindeki öğrencilerin başarı oranları daha yüksek. Bunun
irdelenmesi lazım. Çok enteresan.
Dolayısıyla Bakanlık olarak da ilk atamada, bize sorun olarak iletilen
ve üzerinde şu an çalıştığımız KPSS’nin alan itibariyle değerlendirilmesi,
smavlann yapılması için bir çalışmanın başlatılması öngörülüyor. Fakat bu
çok kolay bir çalışma değil. Neden? 146 alan var. Yoğun olarak öğretmen
istihdamı yapmış olduğumuz alanların sayısı 50 üzerindedir. Her alanı
kapsayacak şekilde bir sınavın yapılması, maliyet ve değerlendirme
noktasındaki zorluğu göz ardı edilemez.
Ancak mutlaka KPSS'deki yükseköğrenim kurumlarmdan mezun
olan öğrencilerimizin alanlarına yönelik olan alan bilgisinin ağırlıklı olarak
ölçülmesinin gerekliliği vardır.

18. Millî Eğitim Şûrası / 113

Çünkü farklı alanlardan mezun olan öğrencilerimiz, müzik, beden
eğitimi, matematik gibi diğer alanlarda sorulan soruların kendi alanlarıyla
ilişkili olmadığını ve bu değerlendirmelerin 4 yıllık süreç içerisindeki alan
bilgisini ölçmediğini ifade ediyorlar.
Bu konunun hem yükseköğretim kurulu ÖSYM tarafından hem de
Bakanlık olarak bizim tarafımızdan mutlaka masaya yatırılma gereği vardır.
Biz şu anda bunun üzerinde bir çalışma yapıyoruz.
Ancak 1739 sayılı Yasa, 657 sayılı Kanun’daki bazı kanun
maddelerinin değiştirme gereği vardır. Bu nedenle KPSS özellikle son
dönemlerde alan bilgisini ağırlıklı olarak ölçmediği için ve bu alanlardan
mezun olan öğrencilerimizin de şikâyetleri yoğunlaştığı için mutlaka
gündeme alınması lazım, yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Arz
ediyorum.
Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı) - Biz öğretim üyeleri olarak şu gerçeği görmek zorundayız. Eğitim
fakültelerinin öğrencileri 2. sınıfta KPSS’ye yönelik hazırlanıyor. Kendi
konusunu bırakıp dershanelere gidiyor.
Az önce Sayın Genel Müdürüm ifade etti, zorlukları var ama bunu
da görmemiz lazım.
Bir diğer örnek, 1985 yılında bu uygulandı. Ben o sınava girenlerden
biriyim. Ve alana yönelik sorular da soruldu.
Deniyor ki eğitim fakülteleri problem yaşıyor. Bunu göz ardı
edemeyiz. 2. sınıftaki öğrenciler KPSS’ye hazırlanmaya çalışıyorsa, o
zaman sizin yapacak bir şeyiniz yoktur.
KPSS sınavı bir yöntemdir ve bir güven sağlamıştır. Bunu inkâr
edemeyiz. Çünkü insanların daha önce nasıl atandığını kimse bilmiyor.
Kartvizit ile v.s girmek istemiyorum. KPSS bunu önleyerek standart bir ölçü
getirmiştir.
Bence. KPSS devam edecekse alan bilgisinin bir şekilde eklenmesi
gerekiyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Tabii ki arkadaşlar, kura yönetime geri
dönmemiz mümkün değil. Sınav sistemini geliştirmeye çalışacağız.
Ergün Arif ERSOY (Mersin Toroslar Lisesi Öğretmeni) Özellikle bu konuda söz hakkı almak istedim, bu nedenle özellikle teşekkür
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ediyorum. Ben yüksek lisans tezi olarak “kamuya personel seçiminde
yapılan testlerin Türk modernleşmesi üzerine etkileri” diye bir çalışma
yapmıştım. Oradan elde ettiğim verilere göre birkaç şey söylemem
gerekiyor.
KPSS 1990 yılından beri DMS, KMS ve KPSS biçiminde gelen bir
test silsilesidir. Bu testlerin 1999 öncesinde atamaların sübjektif ölçüde
yapılması ile kıyaslandığında oldukça güven getirdiği, objektifliği
yükseltmesi ve kamuoyuna tarafsızlık açısından çeşitli olumlu hava
estirmesi bizim için ölçme-değerlendirme alanında oldukça güzel bir
gelişmedir. Ayrıca yine ortaya attığımız tezin olumlanması açısından cemaat
tarzı yapılanmadan cemiyet tarzı yapılanmaya geçişe sebebiyet vermesinden
dolayı da KPSS’nin ve personel seçiminin tabii ki Türk modernleşmesini
olumlu yönde etkilediği açıktır.
Ama seçilen personelin kalitesi ve atanan öğretmenler açısından aynı
olumlamaya getirmediği yaptığımız gözlemlerde görülüyor.
Öncelikle bence seçme ve yerleştirme testi kesinlikle yapılmalıdır.
KPSS’nin kaldırılmasına değil, rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Alan sorulan kesinlikle olmalıdır. Bir beden eğitimi ya da
müzik öğretmenine tarih, coğrafya, matematik testi ile ölçme-değerlendirme
yapmak çeşitli vicdanlan zedelemektedir.
Bunun dışında mülakat kesinlikle getirilmelidir. Ancak bunun
objektifliği sorun olacaktır. Eğer mümkünse kanuni yönünü çok iyi
bilmiyorum ancak çeşitli uluslararası değerlendirme kuruluşlan var. Bunlara
mülakat ya da uygulama testleri yaptırılarak bir akreditasyon biçiminde
öğrencilerimizin mezun olduğunda zaten elinde hem süreç hem de sonuç
değerlendirmesi olabilir diyorum.
Ayrıca lisans mezuniyet notunun mutlaka KPSS ya da atama puanına
etki etmesi gerektiğini aksi takdirde, öğrencilerimizin lisans öğrenimi
sırasında dershane odaklı ya da sınav odaklı çalışıp kendi gerçek işlerinden
uzaklaşacaklarını düşünüyorum.
Genel yetenek-genel kültür testinin ağırlığı azaltılıp eğitim bilimleri
ve uygulamaya dönük ağırlıklı puanlann artırılması gerektiğini
düşünüyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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Hülya ERTÜRK KOÇ (Samsun İl Millî Eğitim Müdürü)—
“Anadolu öğretmen liseleri kapatılsın” diyen konuşmacılara bu konuda
fikrimi iletmek istiyorum. Kapatmak çözüm olsa, kapatalım. Ama Sayın
Genel Müdürümüzün de belirttiği gibi 1848’den.... (Komisyon Başkanı
ifade edilen konuya dönülmemesi uyarısında bulunduğu için cümle yarım
kalıyor.) Yok etmek çok kolay, önemli olan bugünkü durumuna daha iyi
hâle nasıl getirebiliriz?
Evet, Anadolu öğretmen liselerinde meslek derslerinin ağırlığının
artması gerekiyor. Ama buradan yetişen çocuklarla, genel ortaöğretimden
gelen çocukların öğretmenliğe bakış açılarında büyük farklılıklar var. Yani
bunu görmezden gelemeyiz. Sistem Anadolu öğretmen liselerindeki genel
liseler için ek puan dezavantajını şu an düzeltmiş durumda. Katılıyorum.
Genel ortaöğretimden gelen bir çocuk da öğretmenliği tercih ettiğinde
aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük olmamalı. Ama bu sadece
Anadolu öğretmen liseleri için değil, ticaret, endüstri meslek liseleri, imam
hatipler ve bütün liseler kendi devamı gibi görünen alanlara ek puan
vermeliler. Yani bir endüstri meslek lisesinin elektrik bölümünde okuyan
öğrenci,
programları
ona
göre
ayarlanıp
elektrik-elektronik
mühendisliğinde, öğretmen lisesi öğrencisinin aldığı ek puanı almalı. O
zaman her ortaöğretim kurumuna yükseğini düşünen kaliteli öğrenciler
gidecektir. Aradaki haksızlık da kalkacaktır.
Ben kesinlikle oradan giden eğitim fakülteleri öğrencilerin
kalitelerinin düşük olduğuna inanmıyorum. Birçok tıp fakültesine
gidebilecekken Boğaziçi Üniversitesini, matematik öğretmenliğini tercih
ediyorlar. Son olarak da KPSS ile ilgili mutlaka alan olması lazım diye
düşünüyorum. Kendi hayatımdan örnek vererek de söyleyeceğim. 89 yılında
ÖSYM’nin yaptığı yeterlilik sınavında 50 genel kültür, 50 formasyon, 80
branş sorusu soruluyordu. O gün gerçekleştirilebilen bu sistem bugün, 2010
yılında neden gerçekleştirilmesin? Bugünkü sistemle Boğaziçi İngilizce
öğretmenliğinden mezun olan öğrenci sırf KPSS formatında hazırlanmadığı
için öğretmen olamıyor, Açık Öğretim İngilizce öğretmenliğinden mezun
olan bir öğrenci KPSS formatında hazırlandığı için öğretmen olabiliyor.
Hangisi daha iyi öğretmen? Değerlendirmeyi sizlerin takdirine bırakıyorum.
Öğretmen alımından ve istihdamından bahsediyoruz. Öğretmen
adaylarının öğretmen programlarına alımlarına baktığımız zaman öncelikle
Anadolu öğretmen liselerinden alıp gelmemiz gerekiyor. Üniversitelerde
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verilen eğitimi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve daha sonra KPSS’nin
içeriğinden bahsetmemiz gerekiyor.
Tabii ki öğretmen adaylarının bu programlara girişte sadece
ÖSYM’nin yaptığı sınavların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi
gerekiyor. Ardından öğretmen alımmda ise KPSS’nin yeterli olup olmadığı
ki bunu sürekli tartışıyoruz, içeriğinden bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle
kamuoyunu rahatsız eden son kopya olayı da sonrası da başlı başına bir
sorundur.
Burada sendika olarak bizim, öğretmen adaylarının öğretmenlik
programlarına girişte ÖSYM tarafından yapılan merkezi seçme sınavlarının
ötesinden alternatif seçme yöntemleri üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Önerimiz de şu: Sadece adayların akademik ve bilişsel
yeterliliklerine bakmayıp, bedensel, sosyal, psikolojik yönlerden mesleğe
yetkinlik, iletişim becerileri gibi alanlarda da bazı nitelik ve yeterliliklerin
aranması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yönde Millî Eğitim
Bakanlığımızın ve YÖK’ün ciddi bir çalışma yapması gerekiyor.
Seçme sınavıyla alınan öğretmenlerin maalesef yeterli olamayacağı.
Şayet bu uygulama devam edecekse burada, öğretmen alım sınavlarında
alanlara göre sınav yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Ercan ÇAĞLAYAN (Tarih Öğretmeni) - KPSS'de tarih ve
anayasa derslerine girmiş ve bu alanda kitap hazırlamış biri olarak birkaç
söz söylemek istiyorum. Elimizdeki raporlara göre sınav, bütün gelişmiş
Batı ülkelerinde mevcut olan bir durum. Almanya’da öğretmenler sınavla
seçiliyor. Dolayısıyla sınavın kaldırılması gibi bir durum söz konusu
olamayacak. İçeriği değiştirilebilir.
Hocamızın dediği gibi 90’h yılların başında Türkiye’de yeterlilik
sınavı yapılıyordu. Bunun daha modem şekli günümüzde uygulanabilir.
Dershanede sık sık karşılaştığımız bir durum, “Ben tarih
mezunuyum, neden matematik somları bana soruluyor?” veya “Fizik
mezunuyum, zaten tarih ezberleyemediğim için sayısal bölüme gittim.” gibi
eleştiriler de anlamsız olacak. Bir diğer şey, diploma notu esas alınmalıdır.
Bu durumda öğrenciler kendi okudukları bölümlerde daha donanımlı, daha
yeterli hâle geleceklerdir.
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Son olarak da yine Hocamızın söylediği gibi, bunlar dikkate alınırsa
ders veren öğretim üyeleri de KPSS’ye yönelik ders vermekten ziyade
alanla ilgili ders verecek ve böylece daha nitelikli eleman yetişmiş olacak.
Sınavın zorunlu olduğunu gösteren en önemli şeylerden biri de;
eğitim fakültelerinde ya da diğer öğretmen yetiştiren fakültelerde çok fazla
eleman bulunduğu için sınavın yapılması zaruridir.
KOMİSYON BAŞKANI- 8. madde ile ilgili söz almak isteyenlerin
isimlerini alalım.
Abdullah SAYDAM
Necmettin YALÇIN
Mehmet TEMEL
Hatice YILMAZ
Nebahat BOĞUT
Duran ŞAHİN
Şule ERŞAN
Nihat BÜYÜKBAŞ
Hacı Ali YEŞİLYURT
Gürbüz YAPAR
Murat AKPLNAR
Bilal PEKTAŞ
Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)- Çok uzun konuşmayacağım, uzun konuşan arkadaşların
da tekrarlara kaçtıkları için haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sadece şunu
önermek istiyorum:
Çağdaş, gelişmiş her ülkede uygulanan sistemi uygulamamız lazım.
Burada devletin istihdam ettikleri yazılı. Ancak çok önemli bir özel
sektörümüz var. Dolayısıyla bütün gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi
devlet memurluğunu kutsallaştırmamak gerekiyor. Bu ifadenin geçmesini
istiyorum. Biz, devlet memurluğunu kutsallaştırıyoruz. Memur olan da
resmen yatıyor. Tabii ki istisnalar ve vicdani olarak çok iyi çalışanlar var.
Bir örnek vereceğim. Ben dekanım. Öğrenci mezun olduğunda
gelip“Size hakkımı helal etmiyorum.” dedi. Nedenini sorduğumda, “Falanca
hocayı benim dersime nasıl soktunuz? bu hoca psikolojik olarak rahatsız.
Ben bu hocayı emekliye sevk etmek için 6 ay uğraştım, sonunda
yapamadım. Hâlâ derse giriyor.
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Amerika’da Houston Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak
çalışan bir arkadaşımdan bilgi alarak buraya geldim. 9 ay istihdam var.
Devlet 9 ay maaş ödüyor ve üniversite sadece elemanı sigortalıyor. 3 ay
maaş almıyor, eşini ve çocuklarını kendi sigortalamak zorunda kalıyor.
Amerika’nın vardığı nokta belli.
Biz de Osmanlfdan beri devlet memurluğunu kutsallaştırdık.
Sonuçta önerim şu, kesinlikle kalıcı, mutlak kadro sistemini kaldırmak
gerekiyor. 2023’ten söz ediyoruz. Yıllardır memurların dokunulmazlığı var.
Nereye geldik? Biraz radikal düşünmeliyiz.
Bunu Antalya’da ifade ettim, sendikalar üzerime üşüştü. Sendikalar
özel sektördeki elemanını da sendikalı yapabilir. Ya da önerim şu: Herkesin
sözleşmeli olması ve sözleşmenin de yargı gücüyle filan sulandırılmaması
gerektiği bir sistemi öneriyorum. 2023'te bunu gerçekleştirmemiz lazım.
Son bir şeyi de söyleyeyim. Bir eleman aldık. Özel sektörden geldi.
Memnun olup olmadığını sorduğumda, özel sektörde çalıştığının bizde
%10’unu çalıştığını söyledi. Ve bu iyi bir eleman.
KOMİSYON BAŞKANI - Sıra Necmettin Yalçın’daydı ama Sayın
Genel Müdürüm buyrun.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü) - Sayın
Dekanımız aslına çok önemli bir konuya değindi. Zaman zaman
kamuoyunda “Sözleşmeli öğretmen olur mu?” şeklinde tepkiler yer alıyor.
Kanunda sözleşmeli statüde bir istihdam şekli var. 657 sayılı Kanun'un
istihdam şekillerinden biri de sözleşmeli personeldir. Kadrolu, sözleşmeli,
işçi ve geçici personel diyor.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarmda şu anda
sözleşmeli statüde 69 bin 200’ün üzerinde sözleşmeli öğretmen görev
yapıyor. 608 bin civarında kadrolu ve sözleşmeli öğretmen istihdamımız
var. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde
sözleşmeli statüde çalışan personel vardır. Sözleşmeli personelin verimliliği
yapılan araştırmalar sonucunda çok net olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla
bazı eğitim sendikalarımız “Sözleşmeli öğretmen olur mu?” diyorlar.
Sözleşmeli öğretmen kanunda var. Evet, öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir,
katılıyoruz. Ancak “Bir istihdam şeklidir.” diyoruz. Normal sözleşmeli
öğretmenler de tıpkı kadrolu öğretmenler gibi KPSS alan puanı üstünlüğü
esas almak suretiyle istihdam ediliyorlar. Bu istihdam şekli devam
etmektedir. Ancak Bakanlık kamuoyundan gelen bu tepkilere karşı, mevcut
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70 bin sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçişine ilişkin yasal bir
düzenlemeyi taslak olarak hazırladı. Başbakanlığa sundu. Fakat yasalaşması
bu aşamada çok zor görünüyor. Şahsen ben, sözleşmeli öğretmen statüsünde
istihdamın yasal noktasında bir sıkıntı görmüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -S ayın Genel Müdürüm, sanıyorum bu
sözleşmeli ve kadrolu öğretmen konusunda olaya, ya hepsi sözleşmeli ya da
hepsi kadrolu olsun, diye bakılıyor. Bana öyle geliyor. Sayın Temel buyrun.
Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı) - Her meslek
alanında olması gerektiği gibi öğretmenlik mesleği alanında da yetişenleri,
çalıştıranları, yetişenleri memnun edici bir istihdam dengesinin
oluşturulmasını sağlayıcı bir sisteme ihtiyaç var. Bilindiği gibi eğitim
sistemimiz, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak
üzere 4 kademeden oluşuyor. Bu 4 kademede görev alacak
öğretmenlerimizin yeterliliklerinin Avrupa yeterlilikler sistemi ile de
uyumlu olacak şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok güzel
çalışmalar var. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalar.
Bu bakımdan yaklaşık 4 yıl oldu, ülkemizde “ulusal yeterlilikler
sistemi”nin kurulmasını amaçlayan bir mesleki yeterlilikler kurumu
oluşturuldu. Bu kurum çerçevesinde her öğretmen eğitim kademesinde
görev alacak öğretmenlerimizin de yeterliliklerinin gerek genel yeterlilikler
gerek özel alan yeterlilikleri açısından gerekse pedagojik yeterlilikler
açısından belirlenmesi ve standartlaştırılması, sisteme kavuşturulması,
bunun da Avrupa yeterlilikler sistemi ile uyumlu olacak şekilde
düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Komisyon Başkanı)-Benden
beklenenin aksine bir konuşma yapacağım. Öğretmenlik mesleğinin
sözleşmeli olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak politika üreticilerin şu
anda böyle bir karar alabilmesi de mümkün değil.
Eğitimde özel sektör ve devlet sektörünü sonuçlar olarak sınav
sonuçlarını karşılaştırdığımda her ilde özel okullar daha başarılı. Bizler
sözleşmeli öğretmenlerle çalışıyoruz.
Devlet bunu yapamaz, politika üreticiler buna karar alamazlar. Ama
şöyle bir şey yapabiliriz. Eğitim fakültesinden mezun olan öğrenci hem
devlete gidiyor hem de bize geliyor. Ama pırıl pırıl, yeni mezun devlet
okuluna gidip de bir şey yapmak isteyen öğretmene, diğerleri, Dur bakalım
nereden çıktın, işimizi artırma, diye çalışacakları \ arsa da çalıştırmıyorlar.
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O hâlde sistem içindeki öğretmenlerimizin genel yeterliliklerini
ölçelim. Yani şu anki öğretmen yeterlilik alanlarına göre sınavlar yapalım.
Amerika’da doktorlukta olduğu gibi 5 yılda bir sınav yapılıyor. 5.
yılın sonunda başarısız olmuşsa sistem dışına itiliyor. Böylece her
öğretmenimizin çalışmasını sağlamış oluruz. Memuriyeti de 5 yılda bir
yenilenecek bir sözleşme hâline getiririz.
KOMİSYON BAŞKANI - Böyle bir öneri var, ileride göreceksiniz.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) - Var mıydı? Ben
dikkat etmedim. O zaman başaracağız, diye düşünüyorum.
Nebahat BOĞUT (Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Birliği
Başkanı) -H atice arkadaşımla aynı şeyi düşünüyorum fakat biraz daha
katıyım. Sözleşme tek tip olursa özellikle bölüm olarak baktığımızda okul
öncesi öğretmenliğinde çok sık bunu yaşıyoruz. Sözleşmeli, kadrolu ve usta
öğreticiler var. Ve bir yığın karmaşa yaşanıyor. Sözleşmeli öğretmen
kendini geliştirmiyor çünkü kadrolu olmak için KPSS’ye hazırlanıyor.
Kendini kuruma ve öğrenciye ait hissetmiyor. Özel kurumlarda devlete
gitmek için uğraşıyor. Neden özel eğitim kurumlannda başarı sağlıyoruz?
Çünkü seçebiliyor ve başarılı kişileri alabiliyoruz. Öğrenciyi de seçiyoruz.
Hizmet içi eğitim programlarımızda bir sıkıntı yok. İstediğimiz eğitimi
verebiliyoruz ve o öğretmen de almak zorunda kalıyor. Neden?
Sözleşmesinin devamını getirmek için öğretmen bütün enerjisini öğrencisine
ve kurumuna mesai saatleri içinde vermek yükümlülüğünü hissediyor.
Sözleşmeli olmasını öneriyorum.
Duran ŞAHİN (Kayseri Kocasinan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) -E ğitim müfettişiyim. Sözleşmeli, kadrolu ve ders ücreti ile
çalışan öğretmenleri en yakından tanıyan, onları bizzat sınıfta, öğretmenler
odasında gören bir meslek erbabı olarak konuşuyorum. Olay çok fazla bizim
gördüğümüz gibi değil maalesef. Bir okula gidip sınıfa girdiğinizde 3-A
sınıfını okutan öğretmen kadrolu, 3-B sınıfını okutan öğretmen sözleşmeli,
3-C sınıfını okutan öğretmen de ders ücretli. Bazen öyle durumlarla
karşılaşıyoruz ki bu öğretmenler aynı okuldan mezun olabiliyorlar. Hatta
aynı sınıftan mezun olanlara da rastladım. Birisi gece iyi uyuyamadığı için
sınavda bir-iki soru eksik yapmış ve sözleşmeli olarak atanmıştır. Diğer
sorulara verdiği cevapla daha başarısız olmuş, ders ücretli olarak
çalışmaktadır. Bu işin bir de moral, motivasyon yönü var. Orada bulunan
öğretmenler farklı statülerde, farklı özlük haklarına sahip vaziyette, farklı
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gelirlerle sınıfa giriyorsa hepsinden aynı başarıyı beklememiz mümkün
değildir.
Bu konuda üniversitelerimizden gelen öğretmenlerle ilgili olarak
birçok eleştirilerle karşılaştık.
Somut önerim şu: Üniversitelerin göndermiş olduğu öğretmenlerden
genel anlamıyla memnunum. Uygulama ile ilgili problemler olmakla
beraber biz bu öğretmenleri başımızın üzerinde kabul ediyoruz. Yeter ki tüm
kurumlanmızda öğretmen açığı olmadan mümkün olduğu kadar aynı statülü
öğretmenler doldurulsun, diyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu arada bir şey ilave edeyim.
Üniversitede de okutmanlar, öğretim görevlileri, yardımcı doçentler,
doçentler, profesörler derse giriyor. Gelirleri de birbirinden farklı, bizde bir
sorun yok.
Ramazan ÇAKIRCI (EĞİTİM-BİR SEN) - Az önce bir dekanımız
“Memur olan resmen yatıyor” şeklinde bir cümle kullandı. Bu ifadeyi kabul
etmiyorum. Anladığım kadarıyla bu arkadaşımız, memur olan kişileri
çalıştıramıyor. Öğretmenliğin sözleşmelisi, ücretlisi, vekili, kadrolusu
olmaz. Biraz önce müfettiş arkadaşımız ifade etti. Bu okullara gidip, görüp,
gözeten kişiler karar verebilir diye düşünüyorum.
Millî Eğitim Bakanlığının da birçok defa açıklamaları oldu.
“Sözleşmeli öğretmenlik kadrosundan vazgeçeceğiz.” denildi. Uygulamanın
yanlış olduğunu kendileri de fark ettiler ki “Bu uygulamadan geri
dönüyoruz.” denmeye başlandı. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Maliye
Bakanlığı ile görüşmeler oldu ve sendika olarak bunu takip ediyoruz.
Sözleşmeli öğretmen olduğunuzda hep tedirgin oluyorsunuz. Acaba
hastalandığım zaman sözleşmem feshedilecek mi? Ki oluyor.
Beden eğitimi öğretmeni olan bir arkadaşımız okulda,
rahatsızlandığında 30 günden fazla rapor aldığı zaman bir bakıyoruz ki
sözleşmesi feshedilmiş. Bunun hakkını mecburen yargıda arıyoruz. Yargıda
aramak zorunda kalıyoruz. Çalışma koşullan çok kötü.
Yine bir öğrenci gözüyle olayı değerlendirelim. Dersime giren
öğretmen sözleşmeli öğretmen. Kadrolu, uzman, başöğretmen ya da ücretlivekil öğretmen. Bunlar okullarda iç huzuru, iç barışı bozuyor.
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Somut önerimiz şu: Sözleşmeliliği kesinlikle kaldırmak gerekiyor.
Kesinlikle ücretli öğretmen çalıştırmamak gerekiyor. Okulda eğer iş barışı
sağlamak, öğretmenlerimizi motive etmek istiyorsak bunu yapmalıyız.
Şule ERŞAN (Ankara Yenimahalle Nene Hatun Anaokulu
Müdürü) - Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından son yıllarda okul öncesi
eğitimde okullaşma oranı hızla artırılmakta ama yapılan çalışmalarda
öğretmen ihtiyacı göz ardı edilmektedir. Bu nedenle bugün okul öncesi
eğitim kurulularından birçoğunda ücretli görevlendirme öğretmenler hizmet
vermektedir. Buna açık öğretim fakültesinin 3 ve 4. sınıf öğrencileri de
dâhildir.
Nicel olarak artan okullaşma oranının yanı sıra eğitimin niteliği
açısından kan kaybı vardır.
3-6 yaş grubu çocukların eğitiminde hizmet veren öğretmenin
devamlılığının esas olduğunu düşünüyorum. Ve okul öncesinde ücretli
görevlendirilen öğretmenlerin kaldırılmasını öneriyorum.
Nihat BÜYÜKBAŞ (Elazığ Millî Eğitim Müdürü)- Sözleşmeli
öğretmenlik uygulamasının olabildiğince yaygınlaştırılmasını ve illere
devredilmesini istiyorum. Çünkü bazı ilçelerde bir öğretmenin ortalama
çalışma süresi 1 yıl. Yeteri kadar mezun var, KPSS şeklinde bir sınav da
varsa duyuruyu yapalım ve sınav puanı sıralamasına göre alalım. Böylece 23 yıl kendisiyle sözleşme yaparak en azından 3 yıl kendisini o okulda
tutabilelim. Kırsal kesimlerde öğretmen çalıştırmamızın başka yolu yoktur.
Eğer kurulularımızı çağdaş şekilde yöneteceksek, ihtiyaçları
zamanında belirleyebileceksek ve bunları açık tutacaksak, derslerin boş
geçmemesini sağlayacaksak bu uygulamayı olabildiğince yaygınlaştırmamız
gerekiyor.
Ömür boyu istihdam garantisi ile bu kurumlan yönetmenin
imkânsızlığı ortaya çıkıyor. 20-30 yıl öncesinin yöntemleriyle bugünün
insanlarını yönetmek hakikaten zorlaşıyor. Dolayısıyla bu sözleşmelilik
uygulamasını, öğretmenlerin özlük haklannı vs. yeninden düzenleyerek
bunu, mutlaka uygulamada yaygınlaştırmak gerekiyor.
Dünyanın her yerinde vardır. Çok yadırgamamak gerekiyor.
Tamamen illere devredip, bu uygulamayı daha etkin bir şekilde yapabiliriz,
diye düşünüyorum.
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Hacı Ali YEŞİLYURT (Bartın İl Millî Eğitim Müdürü) —
Öğretmen yeterliliği konusuna değinecektim ancak Sayın Müsteşarım
Mehmet Temel Bey o konuya değindi. Sözleşmeli personel konusunda diğer
konuşmacılar ve az önce Elazığ Millî Eğitim Müdürüm de söz etti.
Ülkemizin coğrafi konumu belli. Eğer mesleki olarak eşitlik değil,
adalet istersek mesleki konumda istihdamda ancak kolaylık sağlamış oluruz.
Bugün dağın arkasında çalışanla kasabada çalışanı, merkezde çalışanı bir
tutarsak istihdamda bu güçlükleri aşmamız mümkün değildir.
Dolayısıyla öğretmenin tamamen derece konumunda, l ’den 10.
dereceye kadar değişmesi lazım. Çalıştığı konum olarak bunun yapılması
lazım.
Bu, istihdama bir kolaylık sağlar, diye düşünüyorum.
Ayrıca diğer konuşmacıların belirttiği gibi coğrafi konum olarak
sözleşmeli personelin yerelde planlı bir şekilde uygulanmasından yanayım.
Bugün Avrupa ülkelerine gittiğimizde bunu en ihtişamlı ve başarılı
şekilde yürüdüğünü görüyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Gürbüz YAPAR (Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi) 2023 Vizyonu’nu konuşuyoruz. Hepsi birbiri ile bağlantılı olacak.
Öğretmenin yetiştirilmesinde eğitim fakültesi, öğretim üyeleri,
görevlileri konuştular. Şöyle bir önerim var: 4 yıl temel eğitim verilsin,
branşlaşma 1,5 yıl olsun. Projesiyle gitsin alanda uygulama yapsın. Sosyal
bilgiler, Türkçe öğretmeni olsun. Branş ya da sınıf öğretmeni olsun. Bu
bağlamda MEB ile YÖK arasında koordinasyonu sağlayacak olan kuruluş
bu insanları bir sınava, seçmeye tabi tutuyor. Bir sıralama yapılsın. Bu
branşa sahip olan insanlar atansınlar. Ve bu sıralamada tabii ki puanı yüksek
olan kadrolu olarak atanacaktır.
657 / 4B’de var; sözleşmeli olarak atanacaktır. Fakat bu havuzda
biriken kişiler de boş kalmasınlar, vekil ya da ücretli öğretmen bunlardan
olsun. Usta öğretici de bunlardan olsun.
Biz alanı tek tek tarayan, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir gezen
insanlarız. Ücretliler, vekiller ve usta öğreticiler, günü kurtarmak ve
geçimini sağlamak için, öğrenciye vereceği bir şey var mı yok mu
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düşünmeden, birinci düşüncesi geçimimi nasıl sağlarım olacaktır. Ancak
burada bir şey daha eklemek istiyorum.
O havuzda biriken kişiler vekil, ücretli ya da usta öğreticilik
yaparken eğer artı bir şeyler katmışsa atanması için artı bir değer,
performans ölçümü sonunda ona verilmeli, atanmasında kolaylık
sağlanmalıdır.
Murat AKPINAR (Konya Selçuklu Mareşal Mustafa Kemal
İlköğretim Okulu Öğretmeni) - Konu genel itibarıyla sözleşmeli ve
kadrolu öğretmenler arasına sıkıştı. Fakat ben başka bir probleme dikkat
çekmek istiyorum. Beraberinde de bir çözüm önerisi getirmeye çalışacağım.
Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız her zaman dile getiriyorlar;
eğitim kurumlannın teknolojik donanımla yapılandırılması için ilköğretim
ve ortaöğretim kurulularına bilişim teknolojileri sınıfları açıldı. Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz de buna çok önem veriyor. Tabii ki bu
sınıfların işleyiş kazanabilmesi için okuldaki öğretmen, bilişim teknolojileri
sınıflarında formatör öğretmen olarak görevlendirildi. Buraya kadar hiçbir
problem yok.
3 yıl öncesinde başlayan bu uygulama devam ediyor. Ancak zaman
içerisinde bilişim teknolojileri sınıflarında görevlendirilen bilgisayar
formatör öğretmenleri ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan
bir tanesi, kim görevlendirilecek? İlk uygulamada formatörlük belgesine
sahip olan öğretmenler görevlendirilirken daha sonraki uygulamalarla
formatörlük belgesine ihtiyaç yok, okul müdürü tarafından atanacak bir
kişinin buraya görevlendirilmesi şeklinde düzenlendi. Bu bir hata. Neden?
Siz hizmet içi eğitim kurslarında açmış olduğunuz bilgisayar kurslarında
bilgisayar eğitimi, formatörlük eğitimi verdiğiniz bir öğretmeni
atamayacaksınız, sadece müdürün inisiyatifinde olan, onun teklifinde ve
yakını olan bir öğretmene bu görevi vereceksiniz. Bu hatanın düzeltilmesi
lazım.
İkincisi; bilgisayar formatör öğretmenleri ilk uygulamada, geçici
müdür muavinleri kadrosunda kabul edilip o şekilde bir uygulama vardı.
Dolayısıyla 6 saat derse girmesi öngörülmüştü. Fakat bugün bilgisayar
formatör öğretmeninin 15 saat maaş karşılığı derse girmesi şeklinde bir
uygulama yapıldı. Burada aksayan nokta şudur: Bir öğretmen 15 saat
bilgisayar alan dersine girdikten sonra, kalan saat içerisinde okulun
bilgisayar donanımları ve teknik işleri ile uğraşıyor.
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Dolayısıyla bilgisayar formatör öğretmenleri okulda öğretmen
rolünde mi olacak, yoksa formatör rolünde mi olacak? Bu bir çelişki
oluşturuyor.
Teklifim şudur: Derse girmelerinde yeni bir düzenleme yapılarak
eski düzene dönülmesinde fayda vardır. Bu konuda 6 saat yeterlidir. Bir
diğeri de formatörlerin atanmasında gerekli olan tüm belgeler aranmalıdır.
Bilal PEKTAŞ (Adalet Bakanlığı Cezaevi Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü Öğretmeni) -A dalet Bakanlığı Cezaevi Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğünde, cezaevi okullarında çalışıyorum.
Bizimle ilgili olarak birkaç katılımcının konuştuğu bazı konular var.
Ancak kaçırılan bazı noktalar var. Öğretmenin istihdamında 300 bini aşkın
öğretmen adayı nasıl yerleştirilir, pratik sorunlara pratik çözümler
bulunması gerekiyor.
“Tarihsel süreçte eğitimin ne gibi sorunları var?” konusundan
ziyade, önümüzde şu anda 300 bini aşkın öğretmenin yetiştirilmesi problemi
var. Ama bilmediğimiz çok şeyler var.
Dün gece demeklerin komisyon raporlannı inceledim. Alt
komisyonlarda, bölge komisyonlarında hiçbirinde, burada bizim, Millî
Eğitim Bakanlığımızın da eksikliği var, cezaevi okullarında çalışan
öğretmenlerden bahsedilmiyor. Bu Bakanlık düzeyinde bir temsilimiz
olmadığından kaynaklanıyor.
Genel bir bilgi vereyim. Raporu da ayrıca yazılı olarak sizlere
vereceğim. Günümüzde öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki
gelişimi hususunda ertelenmeden çözülmesi gereken birçok husus
bulunmaktadır.
Bu bağlamda 2000 yılından itibaren ceza infaz kurulularının
modernleşmesi ve yeniden yapılandırılması neticesinde cezaevi okulları ile
Millî Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlükleri arasında iş birliği yapılan eğitim
faaliyetlerinde büyük bir artış görülmektedir.
Özellikle yeni bir cezaevi okulunda birçok derslik, hah sahalar,
satranç, dart, squash, badminton, voleybol, basketbol, müzik enstrümanları
ve halk oyunları gibi birçok iş ve meslek atölyesi bulunmaktadır.
Fiziksel altyapı da göstermektedir ki cezaevi okullarında bu alanlarla
ilgili birçok kurs açılmaktadır.
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İlk gün lise mezunu vekil öğretmenlerden bahsedildi. İlkokul
mezunu öğretmen gördünüz mü? Ortaokul mezunu öğretmen olur mu?
Böyle bir şey duydunuz mu?
Biz özellikle cezaevlerinde Çıraklık Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü bağlantılı olduğu halk eğitim merkezleri ile çalışıyoruz. Örneğin
Ankara kampusunda 7 tane ceza infaz kurumu var. Bu kampusta bulunan
kurslara bu dediğim anlamla ilgili halk eğitimler aracılığıyla bir hafta
federasyonlara giderek antrenörlük belgesi alan usta öğreticiler oluyor.
Uzman öğretmenler diye yazıyor onaylarda. İlkokul, ortaokul mezunu,
meslek eğitim merkezlerinde kalfalık, ustalık belgesi almış gelmiş, orada
öğretmen olarak görevlendiriliyor. Böyle bir sorun var.
Raporda da ayrıntılı yazdık. Önerimiz şu: Millî Eğitim Bakanlığında
ilişkilerimiz var. Öğretmenlerimizin özellikle ücret konusunda sıkıntıları
var. Millî Eğitim Bakanlığındaki öğretmenler haftada 10 saati geçmemek
koşuluyla başka yerde görevlendirilemiyor. Mevzuatta uygunsuz bir durum
var. Öneri olarak bunun kaldırılarak cezaevlerine kadrolu Millî Eğitim
öğretmenlerinin gelmesi sağlanmalıdır.
Bir başka önerimiz de bu bağlamda şu anda eğer iyi bir planlama
yapılırsa ceza infaz kurumlannda yaklaşık 5 bin ile 7 bin arasında kadrolu
öğretmen görevlendirilebilir. Millî Eğitim Bakanlığı buna el atarsa, o 300
bin arasında 5 bin ile 7 bin arasında insan da istihdam edilebilir. Burada
böyle bir kapsam var ama kimse bilmiyor.
KOMİSYON BAŞKANI yapmak istiyor. Buyrun.

Sayın Genel Müdür, bir açıklama

Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel M üdürü)-2 0 0 9 ve
2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlan içerisinde
alan olarak en fazla istihdam ettiğimiz alan, okul öncesi öğretmenliğidir.
BİR KATILIMCI - Hâlâ yetişemiyoruz.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü)-Yetişemiyor
olabilirsiniz. Sadece siz yoksunuz. 146 alan var, 50’nin üzerinde aktif alan
var. Şu anda sadece okul öncesinde değil, diğer alanlarda da 77 bin 200
ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılmıştır.
Cezaevlerinde ise öncelikle temel eğitimi öngören, ilköğretim ve
diğer alanlardaki öğretmen sıkıntımızı temin edemedik. Yaygın eğitim
boyutuyla usta öğreticilerimiz kanalıyla cezaevlerindeki mahpuslara eğitim
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veriyoruz. Yaygın, mesleki eğitim, kültürel ve sosyal kurslar veriyoruz.
Ancak sizin istediğiniz sayıda bir kadrolu öğretmen istihdamı bu aşamada
mümkün değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde değerlendirmeye alabiliriz.
Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU (Komisyon Başkan
Yardımcısı) - Şule Hocanın söylediğinde sanıyorum bir yanlış anlaşılma
var. Öğretmen yetişmiyor, demedi. Yaygınlaştırırken lütfen sadece niceli
düşünmeyelim. Yani yaygınlaştırmaya gerekirse bir ara verelim, nitelikli
öğretmen ihtiyacı çok önemli.
Ben şunu demeye başladım: “Usta öğreticiye gideceğine, çocuklar
analarının dizinin dibinde otursun." demeye başladım. Yaygınlaşması için
25 yıldır emek veren bir hoca olarak bunu söyler duruma geldim.
Bu nitelik sorunu hepimizi çok ürkütüyor. Henüz açık öğretim 3.
sınıftaki öğretmen bu işi yapamıyor. Çocuklarda korku yaratan örneklerle
bile karşılaşıyoruz alanda maalesef.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel M üdürü)-D am ştay’ın
karan var, yürütmeyi durdurdu. Biz şu anda lisans mezunu olan
öğretmenlerimizi okul öncesinde görevlendiriyoruz. Tekrar ifade edelim:
2009-2010 yılı içerisinde 17 bin okul öncesi öğretmenin ataması yapıldı.
Sınıf öğretmenliği dâhil hiçbir alana bu kadar atama yapılmadı. Neden?
Sayın Bakanımız okul öncesi konusunda 57 ili pilot il olarak belirledi.
Ağırlıklı olarak bu illerimizin ihtiyaç duyduğu öğretmen atamasını öngördü.
Biz de verilen bize verilen kontenjanlarla bu alana yoğunlaştık. Yani okul
öncesi şanslıdır.
Katılıyorum, önemlidir. Elbette usta öğreticilerle bu iş yürütülemez.
Zaten Danıştay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Biz de bu karar
doğrultusunda işlemlerimizi yürütüyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI-Sayın Genel Müdürüm,
biliyoruz 17 bin öğretmen atandı. Çok teşekkür ediyoruz. Atamıyorsunuz
demiyoruz, elimizde öğretmen kalmadı, yaygınlaştırmaya ara verelim,
diyoruz. Yetiştirelim, size göndereceğiz.
(ARA)
KOMİSYON BAŞKANI -Görüşmemiz gereken çok madde var,
zamanı etkin kullanmakta yarar var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 9.
madde üzerinde duruyoruz. Bu maddeyle ilgili olarak yansıtıyoruz. Bir
ihtisas mesleği olan öğretmenliğin açık öğretim ya da uzaktan eğitim
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yoluyla yetiştirilmesinin önünün açılmaya çalışılması şeklinde ifade edilmiş.
Bununla ilgili konuşmak isteyen arkadaşlar isimlerini yazdırırlarsa evet isim
alalım.
İlhami BAYRAKTAR,
Başka efendim, İsim söyleyelim efendim.
İhsan ÖZÇUKURLU,
Batuhan AYDAGÜL
Başka var mı efendim?
İsmail KONCUK
Rasim ÖZYÜREK
Evet efendim,
Şule ERŞAN
Konuşmacılardan da istirhamım daha önceki konuşmacının söylediği
şeyleri tekrar etmeyelim ve mümkünse bu maddeyle ilgili somut
önerilerinizi ifade ederseniz daha hızlı yol alabiliriz, diye düşünüyorum. İlk
konuşmacı İlhami BAYRAKTAR, buyrun efendim.
İlhami BAYRAKTAR (Muş İl Millî Eğitim Müdürü) - Muş Millî
Eğitim Müdürü, Sayın Komisyon Başkanım öncelikle saygılarımı
sunuyorum,tüm katılımcılara. Ben ihtisas mesleği olarak burada biraz eğitim
fakültelerine dokunacağım. Belki o noktada biraz rahatsızlık da vereceğim
ama. Ben şunu vurgulamak istiyorum eğitim fakültesinin iki tip öğrenci alım
yöntemi var. Birinci öğretim, ikinci öğretim. Öğle değil mi?
Birinci öğretime gelen puanla ikinci öğretime gelen puanlar arasında
ciddi bir fark var. Birisi parasını verdiği için bu noktada ihtisas eğitimi
alacağı bir alana çok rahatlıkla parası olduğu için, diğerinden düşük puanla
girebiliyor. Öncelikle bunun bir düzeltilmesi gerekiyor. Eğitim Fakülteleri
gece ücretlerinin alındığı bir ekonomik alan olmaktan çıkartılıp bir ihtisas
alanı eğitimi verilen yer olarak düzenlenmesi lazım. Bir diğer husus da
eğitim fakültesi adı altında öğretmen yetiştiriyorsak sadece eğitim fakültesi
adı altında öğretmen yetiştiren kurumlar oluşturmamız lazım. Şu anda
özellikle beceri ve yeterlilik eğitimlerinin verildiği alanlar eğitim
fakültelerinin dışında, şu anda, onu da eğitim fakültelerinin içerisine
almamız lazım.
Bir de belirli alanlarda öğretmen yetiştirme noktasında ciddi
sıkıntımız var. BİLSEM gibi, sağlık meslek lisesi gibi, , şu anda öğretmen
yetiştiren kurum yok. Bunun da o alanlara kaydırılması gerekiyor.
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Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- Teşekkür ederim. Batuhan AYDAGÜL,
buyrun efendim.
Batuhan AYDAGÜL (ERG Koordinatör) -Teşekkür ederim sayın
Komisyon Başkanı, ben bu öneriye karşı görüş bildirmek istiyorum.
Özellikle okul öncesi örneği verilmiş. Türkiye’de okul öncesi öğretmen
ihtiyacı göz önüne alındığında kalıcı çözümler yürürlüğe girene kadar, bu
gibi alternatif çözümlerin hem alternatif ve yenilikçi modeller olduğunun
hem de soruna bir çözüm üretildiğinin fark-biliyoruz. Buradan yola çıkarak
bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenleri
istihtam eden kurum olarak hangi yeterlilikte öğretmen almak istediğini
belirtir, belirtebilir ve daha sonrasında öğretmen yetiştiren ve yetiştirmek
isteyen kurumlar bu doğrultuda kendi hazırlıklarını yapar. Şûranın yapısı
açısından, bu tartışmaların özellikle eğitim fakültelerinin bu kadar
gündemde olmasının, bütün bu tartışmalarda belki yapısı açısından
demokratik ve doğru, ama bizi bir yere götürmesi açısından çok etkisiz
olacağını düşünüyorum. Bunu da paylaşmak istedim.
KOMİSYON BAŞKANI
KONCUK, buyrun efendim.

- Pekiyi. Teşekkür ederim. İsmail

İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı) - Sayın
Komisyon Başkanı ve değerli üyeler, tabi bu günlerde eğitim fakültesinin
çok sayıda açıldığını konuşuyoruz hatta dünkü tartışmalarımızın büyük bir
bölümü bu yöndeydi, bu maddenin bu gün itibarıyla uygulanması son derece
sakıncalı, yani bu gün buna ihtiyacımız yok. Belki öğretmen yetiştirmede
sayısal problemler olduğu devirler geldiğinde bu belkide başvurulacak bir
metot olabilir. Ama bu bugünün problemi değildir. Bu problemi arttırıcı bir
durum oluşturur. Onun için kabul edilmesinin son derece yanlış olacağını,
Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyeceğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Tabi uzaktan eğitim,
çağdaş yaklaşımlar olarak bazı alanlarda uygulanıyor da özellikle uygulama
yönü ağırlıklı olan bir mesleğin uzaktan eğitimle kazandırılmasının
mümkün olmayacağı genel bir kanı. Belki üzerinde çok konuşmaya gerek
yok, tekrar edilmemesi için ve vurgulamakta yarar var. Rasim ÖZYÜREK
buyrun efendim.
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü) - Sayın Komisyon Başkanı,
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Ben bu maddeye kesinlikle karşıyım. Çünkü eğer öğretmeni işbaşında
yetiştirecekseniz, bizim Millî Eğitim Bakanlığımızın Hizmet İçi Eğitim
Dairesi var. Orada fevkalede güzel programlar yapılabilir. Üniversitelerle iş
birliğiyle bu gerçekleşebilir. Ama biz öğretmen olarak, bir eğitici olarak
şunu önce düşünmemiz lazım. Bir zamanlar siyasi iktidarlann sık sık
değiştiği yıllan hatırlıyorum. 1979 seksene girerken 77 o zaman biz 3 ayda
bu öğretmen yetiştirirdik maalesef 3 ayda soğanı ekin soğan bile yetişmez.
Biz 3 ayda öğretmen yetiştirdik. Bunlar deneyimi olmadan tecrübesi olmasa
nasıl bunu teklif ederler önce onu sormak istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sayın ÖZYÜREK somut öneri şeklinde
gidersek memnun olurum.
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü) - Evet, kesinlikle karşıyım.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim.
Buyrun efendim. Yani son zamanlarda kurulan uzaktan eğitim
merkezleri aracılığıyla formasyon verilmesini teklif edenler var. O nedenle
bunun önünü kapatmak gerekir, diye ben özellikle gündeme getiriyorum,
kabul edilmeyeceğini de biliyorum zaten. Buyrun efendim. Sendika olarak
uzaktan eğitim ve açık öğretim yoluyla öğretmen yetiştirmeye karşıyız.
Öğretmen, eğitim fakültelerinde yetiştirilmeli ve eğitim fakültelerinden
sonra uzaktan eğitim yoluyla öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için
imkân sağlanmalı, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Anlaşıldı efendim, çok teşekkür
ediyorum, sağ olun, Şule ERŞAN buyrun efendim.
Şule ERŞAN (Ankara Yenimahalle Nene Hatun Anaokulu
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, öğretmen yetiştirilmeyeceğim ifade
edecektim ve sendikacı arkadaşım gibi uzaktan eğitimle öğretmenin mesleki
gelişiminin destek verilmelidir.
KOMİSYON BAŞK A NI- Teşekkür ederim efendim, hemfikiriz
sanırım bu konuda, başka söz isteyen var mı? Yani ismini yazdırmış
olanlar...
KOMİSYON ÜYESİ - Ben bir ismi kaçırdım.
KOMİSYON BAŞKANI - Özür dilerim efendim, buyrun, buyrun
sayın Hocam.
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İhsan ÖZÇUKURLU (Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim
Kurulu Başkanı) —Sayın Divan, değerli üyeler. Öğretmen okulda bizzat
eğitimin içerisinde yetiştirilmelidir. Bilhassa meslek eğitimi öğretmenleri
gerek kız teknik, erkek teknik, ticaret turizm eğitimi öğretmenleri mutlaka
okulda uygulamalı eğitim almak suretiyle yetiştirilmek zorundadır.
Sonradan uzaktan eğitimle kendilerini yenileyebilirler, takviye edebilirler,
teknolojiyi takip edebilirler. Ben Türkiye'deki, sabahleyin oturumda
bulunamadım özür diliyorum Türkiye’deki mesleki teknik öğretimin
başlangıç ve gelişimini ve 16. Millî Eğitim Şûrasında alman kararları erkek
teknik, kız teknik, ticaret turizm, çıraklık yaygın eğitimde öğretmen
yetiştirilmesi konusunun mutlaka uygulamalı olması gerektiğini vurgulamak
istiyorum. Ayrıca biliyorsunuz bunlar yüksek öğretmen okuluydu, eğitim
fakültelerine dönüştürüldü. Teknik eğitim, meslek eğitim fakülteleri şimdi
teknoloji eğitimi tasarım fakültelerine dönüştürüldü ve uygulamadan uzak
kalmakta, mutlaka bu teknik eğitim, öğretmenleri mutfakta yetişmek
zorunda. Atölyenin içerisinde uygulama yaparak yetişmek zorunda. Okula
gittiği zaman da tezgâhın, makinesi başına geçmek suretiyle, öğrenciye
göstermek zorunda. Bununla ilgili 19 sayfalık bir rapor hazırladım. Onu
zaman almaması bakımından okumuyorum. Divana sunmak istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz, Bir sonraki maddeye
geçiyoruz. 10. sorunla ilgili olarak sayısal olarak doyum noktasına ulaşmış
olmasına rağmen öğretmen yetiştiren kurumlann sayısının hızla artması. Bir
sorun olarak görülüyor. Öneri olarak yansıttık. Bununla ilgili görüş
belirtmek isteyen varsa isimlerini alalım. Evet isminizi alalım. Duyamadım
efendim, Orhan SEVER. Evet başka yoksa buyrun Orhan Bey.
BÎR KATILIMCI - Hatice YILMAZ
Orhan SEVEN (Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi İÖO
Müdürü)—Sever değil de Seven’di Hocam düzeltilirse...
KOMİSYON BAŞKANI - Düzeltiyoruz efendim
Orhan SEVEN (Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi İÖO
M üdürü)- Özellikle bir sıkıntıyı dile getirmek istiyorum, özel eğitimde
değişik fakültelerden özel eğitim öğretmenlerimiz yetiştirilmekte ancak
istihdamında herhâlde biraz fakültelerde yetişen öğrenci sayısı az
olduğundan sınıf öğretmenliğiyle bu öğretmen açığı giderilmeye
çalışılmakta bu da zaman zaman 20 günlük ya da 1 aylık 2 aylık kurslarla
giderilmeye çalışmakta. Oysa özel eğitim özel bir alandır; orada üstün
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yetenekliler olabildiği gibi işitme engelli, zihinsel engelli öğrenciler de var.
20 günlük öğretmenle öğretmen yetiştirerek bunlara faydalı olmamız soz
konusu olamaz diye düşünüyorum; bunu şûranın ve Şûra Heyetinin
takdirine sunmak istedim efendim.
KOMİSYON BAŞKANI
buyrun efendim.

-

Teşekkür ederiz. Hatice YILMAZ

Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu B aşkanı)-Yukarıda görüldüğü
gibi, evet, sayı fazla. Ama bu sayıyı değişik bir alan için kullanmamızı
öneriyorum, ben.
Okulda Bakanlığın aldığı bütün kararları uygulayacak olan kişiler,
okulların müdürleridir. Dolayısıyla, okul müdürü yetiştirecek okullara bizim
ihtiyacımız var. Bir okul müdürü okulun lideridir. Eğer okul liderinden
yoksunsa eğitim kalitesini düzeltmekten söz etmek mümkün değildir. Bu
nedenle eğitim fakültelerimizin bir bölümünü eğitim akademisine
dönüştürelim, bu okullarımızda müdür yetiştirelim. Müdürler sadece kendi
alan alanlarının dışında, bütün, ölçme değerlendirmeyi çok iyi bilmek
zorundadır, süreç değerlendirmesi yapabilmek zorundadır. Öğretmen
ölçümlerine göre eksikleri tamamlayabilecek yeteneğe sahip olması lazım.
Öğretmenlerini motive edip ekip çalışması yapabilecek konuma gelmesi
lazım ki biz okullarımızı geliştirebilelim. Bu nedenle eğitim fakültelerimizin
bir bölümünü, eğitim akademisine dönüştürelim. Buradan mezun ettiğimiz
çocukları okullara müdür olarak gönderelim, sınavla öğrenci alanım buraya
da. Eğitim fakültesi mezunlarını sınavla alalım. O yetiştirdiğimiz gençleri,
hem okullara müfettiş olarak eğitim öğretimi ölçme, değerlendirme
amacıyla müfettiş olarak gönderelim hem de eğitim bölgelerimizde bölgesel
ihtiyaca göre eğitimin programlanmasını onlar aracılığıyla sağlayalım, diye
öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim efendim. Tabi bu
öneriniz en çok benim hoşuma giderdi ben eğitim yönetim ve denetim
alanında öğretim üyesiyim, Profesörüm. Üniversitelerimizdeki bu
bölümlerin lisans programları kapatıldı ve yüksek lisans düzeyinde tezli ve
tezsiz yüksek lisans programları uyguluyoruz. Hem her branştan
öğretmenlere doktora programlarımız devam ediyor. Bunun için enstitüye,
efendim akademiye dönüştürmeye de gerek yok. Eğer Millî Eğitim
Bakanlığı bu öğretmenlere destek olurlarsa biz elimizden geleni yaparız.
Tüm, aşağı yukarı bir çok üniversitelerimizde eğitim yönetimi bölümlerimiz
var. Ayrıca yine ilgisi nedeniyle söylemek istiyorum. İki kişi söz aldı;
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sanıyorum biraz zaman ayırabileceğim buna. Özel eğitimle ilgili olarak
ciddi problemlerimiz var, öğretim üyesi sıkıntımız var. Evet, özel eğitim
bölümünü bitirmiş öğrenci bulamıyoruz. Özel eğitimde öğrenciye ders
verecek hoca da bulamıyoruz. Yani ikisi birbiriyle ilişkili. Bunun da
bilinmesini istiyorum. Birçok alanda ihtiyacın çok fazlasıyla yetiştirildiği
alanlarda yenilerini açma yerine tabii ki ihtiyaç olan alanlarda açmakta yarar
var.
Diğer maddeye geçelim.
11. madde efendim, özel eğitim, PDRL, okul öncesi öğretmenliğe
alanlardaki açığın kapatılamaması. İşte problem bu, biraz önce
söylediğimiz. Bu konuyla ilgili söz almak isteyenlerin isimlerini alayım.
Buyrun efendim.
Mehmet KÜÇÜK. Başka efendim, alamadım efendim.
BİR KATILIMCI - Arif ERSOY
KOMİSYON BAŞKANI - Arif Ersoy, başka, evet oradan bir isim.
Bilal PEKTAŞ, başka yani efendim isim Gürbüz YAPAR, salonun
ışıklandırılması nedeniyle pek iyi göremiyorum. Buyrun evet, Nazan
ŞENER. Başka var mı efendim? Yok, pekiyi ilk söz alan arkadaşımızdan
başlayalım; Mehmet KÜÇÜK, Buyrun efendim.
Mehmet KÜÇÜK (MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma
Hizmetleri Genel Müdürü) - Bilhassa özel eğitim alanında çok ciddi
anlamda bir açık var. Bu açığı kapatmak için Millî Eğitim Bakanlığı zaman
zaman kurslar açıyor. Bu kurslarda üniversiteler tarafından şiddetle
eleştiriliyor. Biraz önce konuşma yapan Orhan SEVEN arkadaşımız da
eleştirdi ama ben şunu söyleyeyim, piyasada bu alanda mezun olup boş
bekleyen kişi yok. Olmadığı için biz bu kursları açıyoruz. Sadece son bir yıl
içerisinde 4 bin kişi yetiştirdik. Şu anda bu alandaki ihtiyaç 10 bin kişidir.
YÖK’e bununla ilgili 2 defa yazı yazdık, özellikle özel eğitim alanında
mevcut bölümlerin öğrencisinin artırılması, yeni bölümler açılması diye ama
sizin de söylediğiniz gibi öğretim üyesi sıkıntısı çekildiğinden dolayı bu
karşılanamıyor. Karşılanamadığı müddetçe de Millî Eğitim Bakanlığı kurs
açmaya devam edecektir. Çünkü özürlülerin eğitimi yıllardır ihmal
edilmişti, son dönemde bu konuda önemli gelişmeler sağlandı.
Hükümetimiz bunlar için önemli ölçüde para veriyor. Böyle bir imkân
varken biz bu çocukları dışarıda bırakamayız. Bakanlık olarak
üniversitelerin yetiştirmemesi hâlinde özellikle söylüyorum, biz
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yetiştirmeye devam edeceğiz. Bundan da mutlu değiliz. Bizim işimiz
öğretmen yetiştirmek değildir, ama çaresizlikten bunu yapıyoruz. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI -B en teşekkür ederim. Öneri burada ona
ilave etmek isterseniz sanıyorum anlaşıyoruz da, aynı, aşağı yukarı aynı
fikirdeyiz. Efendim, Arif Ersoy. Buyrun efendim.
Ergün Arif ERSOY (Mersin Toroslar Lisesi Öğretmeni) - Sayın
Jüri, saygılar sunuyorum. Öncelikle bir önceki madde konusunda Hocama
bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten millî eğitim akademisi diye
yönetmelikte geçen kurumumuz var ama şu anda fiiliyatta uygulama
yapmıyor. İstenirse harekete geçirilebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - O ayrı bir konu efendim.
Ergün Arif ERSOY (Mersin Toroslar Lisesi Öğretmeni) - Evet.
Onun dışında belki biraz maıjinal bir öneri olabilir ama şu anda uzun yıllar
boyunca rezerve olarak bekleyen ve atanması da pek de mümkün
görünmeyen branşlardaki eğitim fakültelerinin ve öğretmen yetiştiren
bölümlerin bir süreliğine kapatılıp, öğrenci almayıp orada çalışan hocaların
haklan saklı kalarak, biliyorsunuz sizler de çok yoğun derse giriyorsunuz,
bu konuda bilimsel çalışmalar yapmanın, yurt dışına gitmek gibi, size çeşitli
imkânlar tanınıp biraz daha rehabilitasyon ve kendinizi geliştirme anlamında
da size belki bir vakit tanınabilir. Bir süreliğine ara verilebilir yani. Eğitim
fakültelerinin bazı bölümlerine öğrenci alınmayabilir. Var olanlar bitirilene
kadar. Bu konuda da bu 11. Madde için de benim önerim şu olacak: Her ne
kadar ben bir eğitimci olarak diğer branşlarda yetiştirilmiş birinin, başka bir
branşa atanmasına kesinlikle karşıyım zaten ama mesela sınıf öğretmenliği
mezunu olmayan birinin bile sınıf öğretmeni olarak atanmasına şiddetle
karşıyım fakat şu yapılabilir: Özellikle PDR branşında özel eğitimi tam
olarak bilmiyorum ama okul öncesinde eğitim fakültelerinin çeşitli
formasyonunu almış öğrenci arkadaşlarımızın, bitirmiş arkadaşlarımızın bir
ya da iki yıl daha lisanlarına devam ettirilerek veya bir yüksek lisans
programı biçiminde düşünülerek ikinci bir diploma alıp bu şekilde bir iki yıl
da belki bir çözüm olabilir, ama mümkünse tabi akademisyen
büyükleriminde bu konuda fikirlerine ihtiyacımız var. Bu benim zihnimden
geçen öneriler. Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Bilal PEKTAŞ buyrun.
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Bilal PEKTAŞ (Adalet Bakanlığı Cezaevi Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü Öğretmeni) - Değerli Komisyon Başkanı ve Değerli
Katılımcılarımız, burada söz almamın sebebi; Adalet Bakanlığı ve Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden katılıyorum. Bizim uğraştığımız, bizim
çalıştığımız profil özel eğitim kumrularında ya da pardon özel eğitim alan
kişilerle yaklaşık olarak aynı. Farklı özellikler var. Ama bu kişiler de belli
bir hâkim tarafından cezaya çarptırılan, belli bir şekilde cezasını, ceza infaz
kurumlannda çeken kişilerden oluşan bir topluluk. Bu da diğer normal
okullardaki, liselerde, ilköğretimdeki gibi öğrencilerden üniversitedeki
öğrencilerden farklı bir profil. Bunun da özel eğitim kumrularındaki profil
gibi aynı anlamda düşünülerek yaklaşılmasını istiyomm. Şöyle birşey var
ceza infaz kurumlannda bulunan, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlerin,
yetişkin eğitimi noktasında bilgi eksikliğinin olduğunu, üniversitelerde
yetişkin eğitimiyle ilgili şu anda benim bildiğim kadarıyla iki tane tezsiz
yüksek lisans programını olduğunu, yetişkin eğitimi ve halk eğitim olarak
lisans düzeyinde yetişkin eğitiminin programlarının açılması, ya da lisans
düzeyindeki öğretmen yetiştiren kumrularda eğitim fakültelerinde yetişkin
eğitimiyle ilgili derslerin verilmesi noktasında bir etki yapılabilir. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Gürbüz YAPAR,
buymn efendim.
Gürbüz YAPAR (Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)Sayın KOMİSYON BAŞKANI, değeli katılımcılar. Özel eğitim konusunda
ben azıcık ilgiliyim. Özel eğitim aslında böyle göründüğü gibi dar bir alan
değil. Çok kapsamlı bir alan. Çağ nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ü özürlü ve
bu yüzde 14’ü eğitecek öğretmenleri biz konuşuyomz şu anda. Bunlar kısa
başlıklar altında; zihinsel özürlü, görme özürlü, işitme özürlü, ortopedik
özürlü, spastik, fiziksel özürlü, ortopedik özürlü bireyler var ve bunların
hepsini yetiştirecek farklı farklı öğretmenlere bizim ihtiyacımız var. Mevcut
dumm nedir? Biz bunu, sertifikalı sınıf öğretmenleriyle beraber kapatmaya
çalışıyoruz. Çok yanlış. 2023 Vizyonu’muzda bu alanlarda yeterli öğretmeni
yetiştirip bu alanlara göndermemiz lazım. Bu açığımızı kapatmamız lazım.
Ben daha önceki konuşmamda da belirttim. O ağacın dallarında bunlara da
yer vermemiz lazım.
İkinci konu PDR. PDR mezunlarının, şu anda Türkiye'de ihtiyaç var.
Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de ihtiyaç var, dershanelerde de
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ihtiyaçlar var, okulda da ihtiyaçlar var. Neden planlanıp da yeteri kadar
PDR mezunu alana gönderilmiyor? 17 bin ihtiyaçtan bahsediliyor.
Üçüncü bir konu okul öncesi. Arkadaşlar biz alandayız, alanda
geziyoruz. Onun için okul öncesini de çok iyi biliyoruz. Nicelik bakımından
belki her tarafı doldurduk fakat nitelik bakımmdan sıkıntımız var. Araç
gereç bakımından sıkıntımız var. Bu bakımdan 2003 yılma kadar gerek araç
gereç gerekse nitelik bakımından bu eksiklerimizi giderirsek iyi olur
kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI buyrun efendim.

Biz teşekkür ederiz. Nazan ŞENER

Nazan ŞENER (Ankara Atatürk Kız Teknik Meslek Lisesi
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, Değerli Üyeler. Ankara Atatürk
Kız Teknik Meslek Lisesi Müdürü olarak burada yanınızda bulunuyorum.
Çocuk gelişimi eğitimi alanı bizim biliyorsunuz. Mesleki eğitim
fakültelerimize öğretmen adayı olarak gönderdiğimiz mezunlarını
verdiğimiz alanlardı. Özel eğitim dalı bizim okullarımızda alana gelen
öğrencilerin erken çocukluk eğitim dalı ya da özel eğitim dalı olarak 4 yıl
eğitim vererek fakülteye gönderebildiğimiz ve bu alan da öğretmen
yetiştirdiğimiz okullardı. Ancak mesleki eğitim fakültelerinin sanat tasarım
fakültesi olmasıyla bizim bu alanımız, bu alana öğretmen yetiştiren dalımız
yok oldu ve özel eğitim dalı da bu şekilde öğretmen yetiştiren birim olarak
da kayboldu. Yoksa yıllardık Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bu
alanda hizmet vermekte ve bu alana öğretmen yetiştiren adayları da
yetiştirmekteydi. 25:15 Önerim:
Sanat tasarım fakültesinin, teknoloji tasarım fakültesi olarak yinelenmesi ve adının bu anlamda değiştirilerek çocuk gelişimi eğitimi
dalından mezun ettiğimiz öğrencilerin okul öncesi eğitimi dalı özel eğitim
dalı ya da erken çocukluk eğitimi dalı olarak mezun verdiğimiz
çocuklarımızın takdir edersiniz ki alt yapısı daha sağlam olan bu çocukların
üniversiteye gitme şanslarının açılmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- 12. maddeye geçiyoruz. 12. maddeyle
ilgili söz almak isteyenler. Eğitim fakültelerinin ortaöğretim öğretmenlik
programları 5 yılda, mezun verirken fen edebiyat fakültelerinin 4 yılda
mezun veriyor olmasının, haksızlık, haksız rekabete yol açması ve
öğretmenin niteliğinim düşmesi bir problem olarak ifade edilmiş. Bununla
ilgili söz almak isteyenler evet, isim alayım efendim.
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Emine ERKTİN evet,
Halil ALTLNOK,
Salih ÇEPNİ, başka
Ali YILDIRIM,
İsa KARAMAN evet,
Selçuk UYGUN,
Gürbüz YAPAR, evet başka var mı? Pekiyi
konuşmacıyla başlayalım, evet. Emine Hanım, buyrun.

öyleyse

ilk

Doç. Dr. Emine ERKTİN (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik Bölümü) - Teşekkür ederim. Ben daha öncede belirttiğim
fikirlerimi birazcık tekrar edeceğim ama bu konuyu çok önemsediğim için
bunu yapıyorum, özür dileyerek. Bu öğretmen yetiştirmenin eğitim
fakültelerinin mutlak kontrolünde olması gerektiği düşüncesiyle bu
konudaki maddelerin bir araya getirilerek vurgulanmasını arzu ediyorum,
onu önerimi tekrar etmek istiyorum. Birinci maddeden başlayarak hatta
ikinci maddedeki oluşumla da ilgili, Öğretmen Millî Komitesiyle de ilgili.
Bu maddedeki sorun da zaten uygulamaların, bizim beğenmediğimiz
uygulamalann ortaya çıkardığı bir soruna işaret ediyor. Fen edebiyat
fakültelerinin mezunlarının öğretmen olmasıyla ilgili. Burada fiili durum
başlamış vaziyette de olsa sertifikayla öğretmen yetiştirme, eğer biz bir hata
görüyorsak burada bunu mutlaka vurgulamalıyız, diye düşünüyorum. O
vurgumu tekrar etmek istiyorum. Bir de önerim var. Aynı bağlamda eğer fen
edebiyat mezunlarının da bir şekilde öğretmen olması arzu ediliyorsa çift
ana dal programlan devreye sokulabilir. Belki onu bir öneri olarak öne
sürebiliriz. Zannediyorum Cemil Bey de aynı şekilde bir öneri sunmuştu. İki
fakültenin birden öğrencisi olabilirler diye. Çift ana dal programları
ülkemizde ne kadar yaygındır o konuda bir çalışmam yok ama bizin
üniversitemizde bu gayet işleyen bir sistem. Üzerinde çalışılabilir,
öğretmenlik de bir çift ana dal programı olarak fen edebiyat mezunlanna da
ya da öğrencilerine de bu şekilde sunulabilir. Görüşündeyim.
KOMİSYON BAŞKANI buyrun efendim

Teşekkür ederim. Halil ALTINOK

Halil A L T IN O K -E fen d im saygılar sunarak başlıyorum. 1989 yılına
kadar biliyorsunuz öğretmen yetiştiren kurum lann yıl farkları vardı. 2 yıllık,
3 yıllık, 4 yıllık mezunlarım ız vardı. Böylece öğretmenler arasında bir statü
farkı vardı. Bu bayağı dile getiriliyordu. Daha önceki konuşmalarda
arkadaşlarımız salonda bunu sorunlarını dile getirdiler. Bu iyi birşey değil
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eğitim açısından gerçekten. Farklı statüde öğretmenlerin olması aynı okulda
bulunan öğretmenler arasında bile bir farklılık oluyor. Statü farkı. Bunun
1989 yılında 2 yıllık eğitim yüksek okulları da YÖK kararıyla bakanlığın da
görüşü alınarak 4 yıla çıkarılınca tüm yüksek öğretmen yetiştiren kurumlar
4 yıla çıktı. O zaman iyi bir şey yakaladık. Yani öğretmenlerin statü farkı
giderilmiş oldu en azından yeni yetişenler açısından. İyi bir şeydi bu yani
yaklaşımdı. Ama eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sırasında bu
sistem yeniden bozuldu. Biliyorsunuz ilköğretim öğretmenliği 4 yıl, orta
öğretim 5-5 buçuk yıl. Böyle farklılıklar oldu. Bu yani çok ortamda
tartışılıyor. Benim de yani bu öğretmen eğitimi kuruluşundan beri öğretmen
yetiştirmeyle hep sürekli çalışıyorum gözlemlerim, dinlediklerim
Bu farkın olmaması daha iyi. Yani en azından lisans düzeyinde tüm
öğretmenlerimiz yetiştirilir. Bunu üzerine şimdi artık mastır doktora yapma
alışkanlığı çok şey oldu, güncel oldu. Öğretmenlerimizin çoğu master
yapıyor, doktora yapıyor bu göstermeyle farklılık olabilir, ama yetiştirirken
standart bir yıl koymakta fayda var diyorum ben. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Salih ÇEPNÎ, buyrun efendim.
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı) - Şimdi özellikle fizik, kimya,
matematik, biyoloji, tarih, coğrafya öğretmenlerimizin atanma oranlarının
%3 ile %7 olduğunu ben biliyorum ve eğitim fakültelerinin orta öğretim
programlarına lisans öğrencilerinin alınmaması yönünde bir önerimiz var.
Özellikle bir de eğitim fakültesindeki bölümleşmeler iki bölüm altında
kendini toparlayabiliyor. Bir fen bilimleri bölümü olarak fizik, kimya,
biyoloji, matematik ve fen bilgisi. Fizik, kimya, matematik ve fen bilgisi
hariç diğerlerinin lisans düzeyinde öğrenci almaması yönünde bir önerimiz
oluyor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Anlamakta
zorlandım ama oradan okuyacağım artık. Evet Ali Yıldırım, sayın Hocam
buyrun.
Ali YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi Dekanı) Ali YILDIRIM, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Dekanıyım. Sayın Komisyon Başkanı, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Şimdi açıkçası Salih Bey’in söylediğine ben katılmıyorum
Şöyle ki şimdi fen edebiyat fakültesinde okuyor öğrenci ya neme lazım hadi
ne olur ne olmaz bide Pedegojik- Öğretmenlik sertifikası layım, belki
öğretmen de oluruz, gibi fiili bir durum varken fen edebiyat eğitim
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fakülteleri ben öğretmen olarak, öğretmen olacağım diye gelecek
öğrencilerin önünün kapanmasını ben çok, bana göre uygun değil. Birincisi
bu yani. Dolayısıyla böyle böyle birşeyin doğru olduğunu düşünmüyorum.
Bir diğeri 5 yıl meselesi, az önce ifade edildi. Bunun kesinlikle düzeltilmesi
lazım. Birisi 5 defalarca söylendi tekrar vurgulanıyor. Birisi 5 yılda hem
kimyager hem kimya öğretmeni oluyor, öbürü 4 yılda bu haksızlığın
giderilmesi gerekiyor, kesinlikle teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. İsa KARAMAN
buyrun efendim.
Yrd. Doç. Dr İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomühendislik Bölümü) Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Üyeler. Şu anda özellikle eğitim
fakültelerinde öğretmenliğin bilhassa eğitim fakültelerine verilmesi
konusunda aşağı yukarı herkes hemfikir. Fakat ben şunu anlıyorum: Fen
edebiyat fakültesindeki eğitim ile eğitim fakültesinin arasındaki fark nedir?
Arada eğer bu kadar büyük uçurum varsa mademki bu büyük uçurumu biz
görebiliyoruz, yetkililer bunu neden görmüyor? Eğer burada uçurum sadece
bir eğitim farkıysa o eğitim farkı düzeltilebilir. Yani fen edebiyat
fakültesindeki biyoloji bölümü veya kimya bölümü veya fizik bölümü
eğitim adına çok farklı birşey görmüyorlar. Sadece konu pedagojik
formasyonsa o zaman eğitim fakültelerine ya da fen edebiyat fakültelerin
bölümlerine bu alanda ayrı bir yaptırım getirilebilir. Bu olay düzenlenebilir.
Yoksa iki fakülte arasında eğitim bakımından çok büyük bir fark yok, ikisi
de aynı alanda eğitim görüyor. Bugün biyoloji öğretmenliği bölümü, aldığı
eğitim biyoloji eğitimi Fen edebiyat fakültesindeki biyoloji bölümünde
biyoloji eğitimi alıyor. Çok farklı birşey almıyor. Tek fark aralarındaki
pedagojik formasyon. Eğer bu konuysa o zaman yetkililer pedagojik
formasyon konusunda mademki eğitim fakültesine verilmişse o zaman
öğretmenlik alanının eğitim fakültelerine yüklenmesi fen edebiyat
fakültelerine ise bu programda eğer öğretmenlik yapmak istiyorlarsa o
alanda özel bir program, ek bir program sunulabilir. Bu düzeltilebilir yoksa
iki fakülte arasında çok büyük bir uçurum yok, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim, ama yanlış
bilgilendirme olmasın. Programlar birbirinden çok farklı. Yani Eğitim
Fakülteleri öğretmen yetiştirmek için kurulmuş fakülteler fen edebiyat
fakültelerinin amacı bu değil. Fark sadece formasyon değil. Onun
bilinmesini istiyorum. Amaçlan birbirinden farklı bir kurum, bir örgüt, bir
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amaç için kurulur. Amacını gerçekleştirmiyor bir sapma varsa o zaman
amacından kaymış demektir. Öyleyse fen edebiyat fakültelerinin üzerine de
eğitim fakültesi yazarız olur, bunu tartışmaya gerek yok başka birşey
olmuyorsa. Ama böyle değil amaçları birbirinden çok farklı ve bir başka
nokta, bu vesileyle tabi bir eğitim fakültesi dekanı olarak bana da bu kadar
hak tanırsınız sanıyorum. Biraz önce sözünü ettiğimiz özel eğitim ve
rehberlik PDR alanında öğretmen yetiştirmek için harcayacağımız gücü,
bizim istihdam olanağı olmayan güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve
ilahiyat fakültesi, efendim fen edebiyat fakültesi mezunlarına ve devam
edenlere formasyon vermemiz için bu gücümüzü kullanmamızı istiyorlar.
Ve büyük bir baskı altındayız. Ben dekan olarak bu baskının altından
eziliyorum. Tabi acil bir ihtiyaç olsa amenna. Bu fakültelere devam eden
insanlar da bu ülkenin çocukları, işsizliğin bir sorun olduğunu biliyorum
ama bir fakülteyi geriye götürmek adına bunu yapmanın doğru bir anlayış
olduğunu sanmıyorum. Ve çok açık ve net konuşmak istiyorum, genç
arkadaşım belki bunu göremiyor ama malesef tamamen politik amaçlarla
yapılıyor. Yani biriken bu işsizliği ötelemek bir kısım insanlara biraz daha
ümit vermek amacıyla bu tür programlara izin veriliyor. Bunun doğru
olmadığını söylüyorum ve çözümü de söylüyorum. Eğer yapılacaksa bunlar
alan sınavı yapılsın başarılı olanlar gelsin kaç tane ihtiyaç varsa ben
biliyorum ihtiyacın ne olduğunu. Bu kadar öğretmeni istihdam
edemeyeceğiz, bizi boşa yormasınlar, bu çocuklara bu kadar ümit
verilmesin. Kazansınlar alan sınavıyla alsınlar, gelsinler formasyonu biz
verelim. Ama bu kadar insanın parası sömürülmesin. Ümitleri
sömürülmesin. Yazık oluyor.
Yrd. Doç. Dr İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomühendislik Bölümü) Hocam özür dilerim, bir cümleyle bağlayabilir miyim?
KOMİSYON BAŞKANI- Lütfen kısa olsun.
Yrd. Doç. Dr İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomühendislik Bölümü) Şimdi ben, tamam kısa Hocam. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Ve
biyoloji öğretmenliği mezunuyum. O zamanlar sizin az önce bahsettiğiniz
alan yeterlilik sınavının ben kesinlikle uygulanması taraftarıyım.
KOMİSYON BAŞKANI ederim.

Onlar konuşuldu efendim, teşekkür
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Yrd. Doç. Dr İsa KARAMAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biomühendislik B ölüm ü)Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI —Selçuk UYGUN, buyrun. Söylenenleri
tekrar etmezseniz memnun olurum.
Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)Evet, teşekkür ederim. Öğretmen eğitiminde 3 boyut var. Genel kültür, alan
bilgisi, meslek bilgisi. Meslek bilgisini kendi içerisinde genel meslek ve
özel alanlara yönelik öğretim olarak ayırabiliriz. Özellikle ben şunu ifade
etmek istiyorum, sertifika programları mutlaka kapatılmalı. Yine eğitim
fakültelerinin ortaöğretim için lisans programları kapatılmalı ve bu konuda
alan eğitimi veren fakültelerle eğitim fakültesi işbirliği içerisine gitmeli
diyorum. Bunun için yeni bir düzenleme yapılması lazım. Eş zamanlı eğitim
bence en uygunu. Burada eğitim fakültelerinde alan hocalarımız var mesela,
ilan veriliyor. Eğitim fakültelerine beşeri coğrafya alanında doktora yapmış
olma şartı diyor, bu fen edebiyat fakültesi için geçerlidir. Eğitim
fakültesinde coğrafya eğitimi alanında doktora yapmış şartı aranabilir. Yani
biz eğitim fakültelerinde hem alan eğitimi hem mesleki eğitim vermeye
çalışıyoruz. Burada bunun ayrılması gerekir. Alan eğitimi mutlaka ilgili
fakültelerde verilmeli, birde özel öğretimle ilgili boyut var. Bu özel
öğretimle ilgili boyut yeniden planlama yapılırken Eğitim Fakültelerinin
bölümleri yeniden düşünülebilir. Ortaöğretim fen alanlar, sosyal alanlar gibi
eğitim fakültelerinin potansiyelleri ölçüsünde yeni bölümler, bilim dalları
oluşturulabilir. Bu özel öğretime yönelik boyut fakültelerde de eğer yeterli
bulunursa oralara da kürsü açılabilir. Bence bunun eğitim fakültesinde
yapılması daha uygun olur, diye düşünüyorum. Çünkü eğitim fakültesi
öğretmen yetiştiren bir kurum. Alan eğitimi yapacak alanla ilgili uzmanlar
oraya gelirler. Kürsülerini kurarlar, kendilerini bu alanda yetiştirirler diye
düşünüyorum, yani demek istediğim bunlar, kısaca sayın KOMİSYON
BAŞKANIım. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Gürbüz YAPAR, buyrun efendim.
Kayıtlara girmiyor efendim öyle olunca.
Gürbüz YAPAR (Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
- Efendim, edebiyat içi fen-edebiyat fakültesinin işleviyle eğitim
fakültesinin işlevi farklıdır. Bunu bir kere ortaya koyalım. Ben sadece bir
cümle söyleyeceğim. Eğitim fakültesi çıkışlılara iş imkânı veriyoruz, fen
edebiyat fakültesi benim çocuğumda fen edebiyat fakültesi mezunu ve şu
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anda öğretmenlik yapıyor. Fen-edebiyat fakültesi mezunlarına da araştırma,
bilim adamı yetiştirme fırsatı verilsin. Devlet bunu yapabilir: Devletimiz
güçlüdür, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- Ben teşekkür ederim. Evet bir sonraki
maddeye geçiyoruz. Tabi.
BİR KATILIMCI - Maddi bilgi konulann dışında...
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, maalesef öyle oluyor. Ben de daha
ileri gitmek istemiyorum. Evet, maalesef.
BİR KATILIMCI -B unun dibini bulamayız. Bu şekilde gidersek
arkadaşlar. Ben keyif alıyorum. Onu söyleyeyim. Öğreniyorum da ancak
böyle yürümez.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Her seferinde
hatırlatıyorum lütfen tekrar etmeyin söylenenleri diye. Somut öneriler
şeklinde ifade ediyoruz ama bundan daha fazlasını da söylemek haddime
değil. Evet, 13. madde.
KOMİSYON ÜYESİ - Rasim ÖZYÜREK, yazdım Hocam
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, başka Nebahat BOĞUT
Cüneyit ÇULCU
Duran ŞAHİN
Cemal AKBIYIK evet
Murat AKBIYIK,
Mustafa ERTÜRK
Orhan GEYİK, CENGİZ evet, buyrun
Bilal PEKTAŞ. Pekiyi ilk konuşmacı kim?
KOMİSYON ÜYESİ - Rasim ÖZYÜREK
KOMİSYON BAŞKANI - Rasim ÖZYÜREK, buyrun efendim.
BİR KATILIMCI -Ö zü r dileyerek ilave etmek istiyorum. Ya bu
maddenin nesini konuşacağız ki?
KOMİSYON BAŞKANI -Arkadaşlar buna siz karar vereceksiniz
yani, (43:51-43:57)
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü) - Bir dakika sadece
köylerde değil...
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BİR KATILIMCI —Kasabalar da olsun.
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü) - Sayın KOMİSYON
BAŞKANI bu konuda öneri getiriyorum, ben
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun Sayın ÖZYÜREK
Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü)—Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimlerinde öğretim üyesiyim. Şimdi bakın, alışılmışın dışında bir
uygulama yapılıyor. Ve senenin sonunda ikinci yılın sonunda bizim
elimizde öğretmen kalmıyor. Senede 40 öğrenci alıyoruz. 2. yılın sonunda
yüksek lisanstan mezun oluyorlar ve bir öğretmen elimizde kalmıyor. 10
yıldır bunu yapıyoruz ve başarılı. Nasıl yapıyoruz bunu? Bakın önce şehir
okullarında, önce kendi okullarımızda yani Bilkent’e bağlı okullarda
yapıyoruz. Daha sonra devlet okullarında yapıyoruz. Ondan sonra köy
okullarına gönderiyoruz ama köy okullarında 1-2 gün, fazla değil. Sadece
görsün diye. Dahası var İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki okullarda,
doğudaki okullarda, Erzurum’da bir okulumuz var.
KOMİSYON BAŞKANI yaparsak...

Sayın ÖZYÜREK, maddeye ilave

Prof. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Bölge Ülkeleri Direktörü) -Yapıyorum. Dahası var
İngiltere’de ve Amerika’da gösteriyoruz. Çocuk orada gidiyor, orada
öğretmenlik şöyle yapılıyormuş, Kapıyor bir şey, bir model, ona göre,
kendine göre bir öğretmenlik modeli çiziyor. Ve bunda çok başarılı
olunuyor. Ben kaynak nereden bulacağız derlerse kaynağı da söyleyeyim
size. Full Bright burada burs veriyor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Nebahat, Nebahat Hanım, buyrun.
Nebahat BOĞUT (Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Birliği
Başkanı)-B e n öğretmen, sadece öğretmen, öğretmenlik uygulamalarının
mutlak köy ve kırsal kesimdeki okullarda da yapılmasını öneriyorum
efendim.
KOMİSYON BAŞKANI - Öyle yazıyor zaten Nebahat Hanım.
Nebahat BOĞUT (Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlan Birliği
Başkanı) - Hayır. Çünkü çocuklar gerçekten gittiklerinde çok şaşkın
oluyorlar ve çok yıkılıyorlar. Teşekkür ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Cüneyt ÇULCU, buyrun efendim.
Cüneyt ÇULCU (Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-Köylerde ve şehirlerde staj yapmadan başlayan öğretmenlerin
verimli olmadığını hepimiz biliyoruz. Öneriye katılıyorum, teşekkür ederim
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Duran ŞAHİN, buyrun
efendim.
Duran ŞAHİN (Kayseri Kocasinan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) -Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Eğitim müfettişiyim. Bu
konuyla ilgili olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Somut bir öneri. Bir
defa müdür yetkili öğretmen olarak atanabileceği hesap edilerek tek
öğretmenin görev yapacağı yerleri de, öğretmen arkadaşlarımızın görmesi
gerektiğine inanıyorum, bir. Yatılı ilköğretim bölge okullarında bu stajların
yapılmasının gerekli olduğuna veyahut da önemli olduğuna inanıyorum, iki.
Üçüncü olarak da bir eğitim müfettişi olarak şöyle bir teklifte bulunuyorum:
Eğer üniversitelerimiz, eğitim fakültelerimiz bunu uygun yahut da gerekli
görürlerse bu uygulamaların yapıldığı dönemde, il millî eğitim
müdürlüklerinde
faaliyet gösteren
il millî eğitim müfettişleri
Başkanlıklarıyla da bir koordinasyon sağlamak suretiyle bu arkadaşlarımızın
okullarda bulunduğu dönemlerde biz de planlamalarımızı ona göre
ayarlayarak bir müddet sonra beraber çalışacağımız arkadaşlarımıza,
oralarda da yardımcı olmak isteriz. Teklifim budur, teşekkür ederim
KOMİSYON BAŞKANI buyrun efendim.

Teşekkür ederiz. Cemal AKBIYIK,

Cemal AKBIYIK (Çankırı Millî Eğitim Müdürü) - Öncelikle
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun süredir taşrada görev yapan bir
yönetici olarak bu maddeyi çok önemsiyorum. Gerçekten yeni atanan
öğretmen arkadaşlarımız, özellikle tek öğretmenli okullara gittiklerinde hem
yönetici olarak hem de öğretmen olarak büyük bir sıkıntı içerisine
girdiklerini müşahede ediyoruz. Bu itibarla öğretmen yetiştiren alanlarda,
üniversitelerimizde küçük yerleşim birimlerinde mutlaka staj görmelerini,
burada bulunan okullarımızı görmelerini, önceden o şartları tanımalarını çok
önemsiyorum. Bu itibarla bu maddenin önemli olduğuna inanıyorum. Bu
stajın ve uygulamanın fazlalaştırılmasmı teklif ediyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Murat AKPINAR, buyrun efendim.
Murat AKPINAR (Konya Selçuklu Mareşal Mustafa Kemal
İlköğretim Okulu Öğretmeni) - Teşekkür ederim. Ben çok kısa bir şeye
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değinmek istiyorum. Yine nitelik ve nicelik meselesinde işin niteliği ve
niceliğinde şimdi söyledikleriniz herşey doğru, çok güzel, fakat
hâlihazırdaki duruma da değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Şöyle ki şu an stajyer öğrencilerin okullara gönderilmesi, okullarda
staj yapmaları, ikinci sınıf ve dördüncü sınıf ile ilgili uygulamalara kısaca
bir bakalım. Bu uygulamalarda bir; stajyer öğrenci, iki; rehber öğretmen, üç;
bu işten sorumlu okul idaresi ve dört, fakültedeki danışman hoca meselesi
var. Şimdi bu dört başlıkta saydığımız isimlerin bence görebildiğim
kadarıyla, belki yanlış düşünüyor olabilirim, hiçbiri işin çok fazla
ciddiyetinde değil. Örnekleyeyim. Öğrenci devamlılık konusunda ciddi
değil, derslerdeki kılık kıyafet konusunda ciddi değil, öğretmen öğrenciyi
idare etme pozisyonunda veya belli zamanlarda gelmemesini istemekte,
idareci bunları teftiş etmesi gerekip en sonda her şeyi raporlayıp örneğin
öğretmenin verdiği notları fakülteye zamanında yetiştirmek ile sorumluyken
bunda aksaklık göstermekte, fakültedeki danışman hoca da bunları tespit
ettiği hâlde üzerine gitmemekte, dolayısıyla şöyle bir sorun çıkıyor. Bu
uygulamanın başanya ulaşması için bu işte bir yaptırım olması lazım, ben
merak ediyorum, içimizde millî eğitim müdürlerimiz de var, acaba bu
uygulamalardaki aksaklık yüzünden öğretmen ya da okul müdürleri
hakkında soruşturma açtılar mı? Var, bu aksaklık yaşıyoruz, çevremizde
görüyoruz, o yüzden hâlihazırdaki durumun düzeltildikten sonra köyler ve
kasabalardaki uygulamalar elbette ki fayda getirecektir. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Mustafa ERTÜRK buyrun efendim.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK (Muğla Üniversitesi Öğretim
Üyesi / Muğla Merkez Türdü 100. Yıl İlk. O Okul Aile Birliği Başkanı)Sayın Komisyon Başkanı, Komisyondaki Arkadaşlarımız bu maddeyi niye
bu kadar önemsediler bilmiyorum, çünkü bununla ilgili uygulamalar, bugün
devam etmekte, ben iki üniversitede çalıştım. Önce Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesinde şu anda da Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
çalışıyorum. Benim öğrencilerim hem köye gidiyorlar, hem kasabaya
gidiyorlar hem de merkezde görev yapıyorlar.
Ha uygulamadan
kaynaklanan eksiklikler vardır. Ama bu eksiklikler de MEB ve üniversite ile
çözülecek konulardır. Mevzuattan kaynaklanan bir problem değildir
diyorum. Teşekkür ediyorum ve bu maddenin görülmesini ben zaman kaybı
olarak görüyorum.
KOMİSYON BAŞK A NI- Teşekkür ederim. Önerileri sizlerden
geliyor biz yazıyoruz. Biz aracıyız sadece. Orhan CENGİZ.

18. Millî Eğitim Şurası / 146

Orhan CENGİZ (Hatay Antakya Vali Teoman İlköğretim Okulu
Öğretmeni) -Evet. Sayın Komisyon Başkanı Orhan CENGİZ, Hatay'dan
katılıyorum, sınıf öğretmeniyim. Ben küçük bir ekleme yapacağım. Bu
uygulamaya gelen öğrencilerden sorumlu olan rehber öğretmenler için
üniversitenin ödediği çok cüzi bir ücret var. Bu ücretin makul bir düzeye
çekilmesi durumunda hem o uygulamaya gelen öğrencinin sahiplenilmesi
hem de öğretmenin kendi birikimini paylaşması açısından faydalı olacağını
düşünüyorum. İşte ona bir statü getirilirse...
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Bilal Bey.
Bilal PEKTAŞ (Adalet Bakanlığı Cezaevi Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü Öğretmeni) - Ankara’da bulunan ceza infaz kurumlan
kampüsünda şu anda, iki yıldır da sürmekte olan, Ankara Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesinin psikoloji bölümü mezunlan, psikoloji bölümü
öğrencileri, sosyal hizmet uzmanlığı öğrencileri, kampüsteki cezaevlerine
gelerek psikologlann ve sosyal hizmet uzmanlarının yanında staj
yapmaktadırlar. Aynı kapsamda öğretmenlerin de cezaevi okullanna gelip
staj yapabileceğini söylemek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. 14. maddeye geçelim.
BİR KATILIMCI -Sayın Komisyon Başkanım usule ilişkin bir şey
söyleyebilir miyim? Diğer maddeye geçmeden usule ilişkin bir şey
söylemek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Söyleyin.
BİR KATILIMCI - Şimdi bundan sonraki maddelere şöyle bir göz
gezdirsek bir daha baksak ve göz gezdirirken komisyon üyeleri hangi
maddede, maddeye ilişkin ne söyleyeceklerini not alsalar, toptan söz
aldıklarında “Şu madde şununla ilgili, önerim şudur:" şeklinde belirtseler,
bu şekilde bitiririz, diye düşünüyorum.
KOMİSYON KOMİSYON BAŞKANII - Baştan onu yaptık zaten.
Teşekkür ediyorum. Zaten onu yapıyoruz. Hiç üzerinde konuşulmaması
gereken herkesin hemfikir olduğu bir konuda 15 kişi konuşursa benim
yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Evet, 14. madde. Evet, söz almak
isteyen yoksa geçelim. Peki, geçelim. 15. madde. (SALONDAN - Öneri
yeterli) Yeterli midir efendim? Teşekkür ederiz sağ olun. Buyurun sayın
Genel Müdürüm.
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Nizamettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü) - 15.,
öğretmen olarak atanacaklarla ilgili malumunuz değerli katılımcılar son
dönemlerde özürlü vatandaşlarımızın istihdamına ilişkin hükümetimizin
bazı politikaları var. Onu söyleyeyim. Mesela MEB bu yıl 5000 özürlü
eleman aldı. Bunun 1000’i öğretmen. 2000’i yardımcı hizmetler. 2000’i
genel idari hizmetler sınıfı. Dolayısıyla bu fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların
olup olmadığı özürlüler idaresinin bu konuda mevzuat düzenlemesi de esas
almak suretiyle şu anda 40-80 arasındaki özür grubu kapsamında bizim
öğretmen olarak istihdam ettiğimiz yüzlerce öğretmenimiz var. Binlerce
hatta. Bakın şimdi onu diyorum. Öyle mi?
BİR KATILIMCI - Özür dilerim. 15, bu öneriyi getiren benim.
Öğretmen olarak atanacaklarda değil, eğitim fakültelerini tercih edecek olan
daha öğrenciler için önermiştim. Yanlış. Sanıyorum öneriyi yanlış aktardım.
Ben öğretmen olarak atanacaklarda değil, bunu ben önermiştim. Daha
eğitim fakültesinde öğretmenliği tercih edecek olan gençler için, hani nasıl
müzik öğretmenliği...
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri o şekilde zaten, şeyde, bakın
öneride onu belirtmişiz.
BİR KATILIMCI - Öğretmen olarak atanan demişsiniz. Daha
üniversiteye gidecek olan öğrenciler için önermiştim ben.
KOMİSYON BAŞKANI - Fakülteye kayıt olmadan önce detaylı
bir sağlık kurulu raporu.
BİR KATILIMCI -Komisyon Başkanım tek bir cümle söyleyebilir
miyim? Arkadaşlar Fransa’da giden gün 13 tane eğitimci getirdim. Şunu
söylüyorum. Girerken tabii ki ruhsal durumu o ayrı bir konu. Her 3 yılda bir
kez, öğretmenlere ruhsal sağlık testi uyguluyorlar. Ruhsal sağlığını yitirmiş
bir öğretmeni arkadaşlar, grip nezle oluyoruz değil mi, doktora gidiyoruz,
ruhsal bakımdan da şimdi yani ben belki de ruhsal durumum berbattır. Yani
gitmeyeyim mi doktora, bu namus meselesi değil ki.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ederim Sayın Aslan.
Arkadaşlar lütfen öneriyi aynen okuyorum. Bakın diyoruz ki “öğretmen
olarak atanacakların uzmanlık alanlarında dikkate alınmak suretiyle
öğretmenlik yapmalarını engelleyecek fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarının
olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan önce detaylı bir şekilde
tetkik edilmesi.” (salon - Aynen katılıyoruz.) Evet, bunu söylemişiz zaten.
Evet, peki, teşekkür ederim. Buyrun lütfen.
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Yrd. Doç. Dr. Turan Akman ERKILIÇ (Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi)-Değerli Hocam eskiden ÖYSM kılavuzlarında bu konu
ile ilgili bir madde vardı, çok popüler bir madde idi. Madde 30. aynen bu
fiziksel ve ruhsal özürlülüklere ilişkin, öğretmen olarak atanamayacakları bu
koşulda olanların başvurmaması noktası belirtilirdi. Kişisel kanım odur ki
ÖSYM ile yapılacak bir iş birliği ile bu olay ta oradan doğru olarak
bağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ederim efendim. Sayın Genel
Müdürümün açıklaması vardı. Biz de onu özellikle ifade ederken
öğretmenlik yapmasını engelleyecek özrü dedik, çünkü gönne engellilerde
yine görme engeli olan bir kısım insanların orada öğretmenlik yaptığını
biliyoruz. Yani ifade çok dikkatli seçilerek kullanılmıştır. 17. maddeye
geçiyoruz efendim. 16. eğitim fakülteleri dışında mesleki değerlerin
kazandırılmasında sorun yaşanması demişiz. Bu tabi eğitim ortamları ile
ilgili olarak da belki diğer grupta da tartışılabilir ama iklimleri ve kültürleri
açısından daha önce Sayın Balıbey ifade etti, öğretmen okulları ile ilgili
olarak eğitim fakülteleri de değil mi diğer fakültelerden bu açıdan çok farklı,
öğretim üyelerinin öğrenci ile olan ilişkilerinden tutun da bu fakültelerdeki
öğretim üyelerinin her gün kravatlı olarak okula gitmesi, derse girmesine
kadar bir çok şey değişiyor. Bunun da vurgulanmasında yarar olduğunu
düşünüyoruz. Katkıda bulunmak isteyen varsa buyursun ismini alalım.
Recep Sözer, evet buyrun Recep Bey, başka yok sanıyorum.
Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü) - Özür diliyorum,
ben tekrar bir önceki maddeye geçmek istiyorum. Şöyle ki Sayın Genel
Müdürümüz Ömer BALIBEY, İstanbul’dayken bilirler, hakikaten psikolojik
durumu bozulan öğretmen arkadaşlarımız var.
KOMİSYON BAŞKANI madde ile ilgili söz istediniz benden.

Ama onu geçtik sayın Hocam. Bu

Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü) -Şöyle ben. Yani
tam o konu anlaşılmadı. Sayın Genel Müdürümüz, Personel Genel
Müdürümüzün anlattığı ile bu birbirini tutmuyor. Şöyle tutmuyor.
Gerçekten öğretmen sınıftan alınması lazım. Alamıyoruz, yani il millî
eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim müdürleri her gün o konu ile
ilgileniyorlar. Aylarca yöneticileri meşgul ediyor bu konu, aylarca.
KOMİSYON BAŞKANI - Öneriniz nedir?
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Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü) - Önerim şu,
mutlaka bunun maddeleştirilmesi lazım. Ya öğretmenlerin hukuki olarak
yani yasal olarak yapması gereken başka şeyler varsa onları da yapılmalı,
bunlarla ilgili biz, siz gözlemliyorsunuz fakat bir şey yapamıyorsunuz.
Doktora götüreceksiniz, doktora gitmiyor, ancak Üsküdar da yaşadığımız
bir olay, şikâyete gitmiş daha önce savcıya. Savcı işte işlemleri başlatmış,
iki gün sonra bir daha tekrar gitmiş savcının huzuruna, sen neden benim
dediğimi yapmadın diye savcıya hakaret etmiş. Savcı onun üzerine bizi
aradı, dedik ki o rahatsızdır, derdest etti savcı onu, doğrudan Bakırköy
Hastanesine gönderdi. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Yapamıyoruz bunu ve
günlerce, aylarca meşgul ediyor, en sonda orada yattığı, şu yapıldı, muamele
yapıldı, gitti bu sefer idari yargıda...
KOMİSYON BAŞKANI - Sonuca gelelim sayın Hocam.
Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü) - Bunun
maddeleştirilmesi lazım. Rahatsız olan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili
hukuki prosedür neyse onların tamamlanması, yapılması, hazır hâle
getirilmesi lazım ve burada da mutlaka bunun nasıl yazacaksak ben onu
ifade edemiyorum ama bunu canlı olarak görev yaparken yaşıyoruz. Öyle
arkadaşlarımız var ki erkek arkadaşlarımız askere gitmekten korkuyor,
kaçıyor, bir 50 yaşma neredeyse gelmiş. (KOMİSYON BAŞKANI Anladım). Bunlara, bunun mutlaka çözüm önerilerini getirilmemiz lazım bu
konuda.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Buyrun Sayın Genel
Müdürüm.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü)- Bir çok
üniversitemizin fakültelerinde şu anda işitme, görme özürlü hatta fiziksel
özürlü öğrenciler var. (KOMİSYON BAŞKANI- var tabi, benim fakültemde
de var.) Bununla ilgili yasal bir düzenleme gerekiyor. Yani siz engel
koyduğunuz zaman hukuki boyutuyla bu insanlar yargıya gidecekler.
Yargının vereceği karar bunların lehindedir. Şu anda eğer bu fakültelerde,
bu yüksek okullardan mezunsa öğretmen olmaya hak kazanmışsa ki şu anda
biz bakanlık olarak bu kapsamda diyorum binlerce öğretmen istihdam
ediyoruz. Şu anda görev yapıyorlar, yanlış anlaşılmasın yani bununla ilgili
başlangıçta bir tedbir almamız lazım. YÖK, MEB boyutuyla. Eğer öğretmen
yetiştiren kurumlarda bir kısıtlama getireceksek. Yasal bir düzenleme
mutlaka gerekir.
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KOMİSYON BAŞKANI - Zaten söylediğimiz şey o. Evet
söylenmeye çalışılan o, gerekiyorsa yasal düzenleme ile önü alınmalıdır.
Özürlülerin istihdamı konusunda kazanılmış haklarına kimsenin bir şey
söylemesi mümkün değil. Başka alanlarda istihdam edilebilirler ama
özürlülerle ilgili alanın dışında öğretmenlik yapmaları diğer öğrencilerimiz
açısından bazı sorunlar yaratıyor, onu ifade etmeye çalışıyoruz. Evet
efendim devam edelim. 17. madde. Evet bu da çok önerilen konulardan biri,
birkaç raporda vardı, öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı bir meslek olmasına
rağmen yıpranma hakkı verilmemesi. Bunda kimse itiraz etmez, hepsi
öğretmen buradakilerin. O nedenle evet, o da bulunsun, geçelim. Evet, 18.
evet buyrun. Muhatabımız burada, birinci elden bilgi alalım.
Necmettin YALÇIN (MEB Personel Genel Müdürü) - Sayın
KOMİSYON BAŞKANI daha önce de ifade ettim ben. Öğretmen Millî
Komitesinin yapmış olduğu en hayırlı çalışmalardan biri de 2023 öğretmen
arz-talep projeksiyonunu gündeme alması. Bu öneriyi personel genel
müdürlüğü olarak yani Bakanlık olarak biz götürdük. Ömer Bey de çok iyi
biliyor. Ve biz şu anda bunu projelendirdik. Bu projenin içinde öğretim
üyeleri olacak. Bu projenin bir boyutunda TUİK olacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Ne güzel. Biz istemiş olalım, siz de
yapmış olun.
Necmettin YALÇIN
olacak, YÖK olacak, MEB.
2023 tarihine kadar hangi
ihtiyacımız, oran miktarları
çalışmasını başlattık.

(MEB Personel Genel Müdürü) - TUİK
Belki, mutlaka sendikaların katkıları olacak.
alanlarda, hangi oranda bizim öğretmen
bu projeksiyonda belli olacak. Biz bunun

KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Çalışma başladı
bitmedi, öyleyse öneri kalsın, siz bunu yapıyorsunuz zaten. Peki devam
edelim. 19. madde. Buyrun. Ferudun Bey, siz konuşacaksınız herhâlde.
Ferudun MERTER.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi)- Bir kere test tekniği dünyada bilgi toplumuna uygun bir
teknik değil. Neden? Test tekniği birtakım mevcut ezberlenmiş bilgilerin
hatırlanmasını sağladığından dolayı. Bilgileri örgütleme gücüne sahip değil,
test tekniği. Ve aynı zamanda bilgileri kullanma gücüne de sahip değil.
Mesela yazılı yoklamalar belki geleneksel ve çağdaş dışı olarak nitelendirilir
ama yazılı yoklamaların bilgileri örgütleme gücü testlere göre çok daha
fazladır. İfadeyi belirtme gücü veya kendini ifade edebilme yeteneğini
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ortaya koyabilmesi açısından yazılı yoklamalar daha iyidir ancak yazılı
yoklamalarının veya diğer ölçme araçlarının bir sakıncalı tarafı var. Biz
objektiviteyi nasıl sağlayacağız? Nasıl objektif ölçüm yapacağız? Yazılı
yoklamalar kişilere göre değişir. Mesela bir yazılı yoklamayı 10 kişiye
okutmuş olsak 10 tane ayrı not alabilirsiniz. E, bu sebeple testlerden de
vazgeçemeyeceğimize göre bunun bir ara yolunu bulmak gerekir. Yani
testlerle bir objektif sınav yapalım. Ama öğretmen adaylarına tekrar
öğretmenliği gerektiren yeterlilikleri nelerse bunlarla ilgili de bir
kompozisyon çalışması yaptırılabilir ama bu kompozisyon çalışmasını kim
değerlendirecek, nasıl değerlendirecek ve ne şekilde değerlendirecek sorusu
hâlen muğlâkta. Bu sebeple ben test tekniğinin devam etmesi tarafında yer
alıyorum. Çünkü adaletli bir ölçümü şu anda o ölçebiliyor. Ama yeni bir
ölçme araca geliştirilirse daha da iyi olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. İzin verirseniz bir
cümle ben ilave edeyim. Bu maddeyi yazarken aklımıza gelen şey şuydu:
Özellikle eğitim fakültelerinin sayısının hızla artması ve fakültelerdeki
öğretim üyesi sayısının da farklı olması. Hiçbir öğretim üyesi olmayan bazı
fakülteler ya da öğretim görevlileri ile bu işi götüren fakülteler var. onlar da
öğrenci mezun ediyor. 200 tane öğretim üyesi olan fakülteler de mezun
ediyor. Bu test tekniği ile ölçülmesinden öte zaten eğer eğitim fakülteleri
akredite edilebilirse ya da daha sonra önerilerde de var, yeterli öğretim üyesi
ve alt yapı olanaklarına sahip olmayan fakülteler açılmazsa buna gerek
kalmayacak. Yani fakülteden mezun oluncaya kadar belirli bir niteliği zaten
kazanmış olacak. Bunu ölçmede sorunlarımız var öyleyse işi oraya
getirmeden daha fakülte düzeyinde gerekli nitelikleri kazandırabiliriz diye
düşünüyorum. Evet buyurun Sayın Hocam.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, ben bu şeye farklı bir boyutuyla
bakmak istiyorum. Şimdi benim önemsediğim bu işlerden bir tanesi genel
müdür olarak MEB deki öğretmen yetiştirme sisteminde, farklı
fakültelerden gelen arkadaşlarımız var, sistemin içerisine ve işte fen
edebiyatlar da dâhil olur, mesleki eğitim var, diğerleri var. Bizim, millî
eğitim bakanlığımızın şu an sistemin içine giren arkadaşlarımızın
yetiştirilmesinde zaten zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Burada önemli
bir konu var. Bu öğretmenlerimiz sisteme girerken ne yapmalıyız? Yani
geldi, ölçtü, KPSS’yi kazandı yahut da daha sonra farklı bir boyut olacak.
Bizim buradaki düşüncemiz değişik üniversitelerden, değişik fakültelerden
gelen arkadaşlarımızı sisteme girerken mutlaka 4 aylık bir oryantasyona
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alalım diyoruz. Yani bunlar gelsinler, kuraları çekilsin, 30 bin öğretmen
alacağız, illere gönderelim, özellikle bunun üzerinde çok hassasiyetle
duruyoruz. Sayın Hizmeiçi Eğitim Daire Başkanı arkadaşımız da burada,
yıllardır o da bu işin içerisinde. Biz millî eğitim müdürlüğü yaptık
Türkiye’nin değişik yerlerinde, öğretmenler gelirler, bizim hazırlayıcı
eğitim ve temel eğitim diye, 240 saatlik bir eğitim veriyoruz. İşte
uygulamasını da okullarda yapıyorlar. Biz bunlann, bu hizmet içini
yaptıklarımızda, ben Yozgat millî eğitim müdürü iken, Çekerek’e gittim
orada somut örneğini gördüm. İstanbul’da başka bir örneğini gördüm.
Hatay’da başka gördüm. Şunu söylüyoruz, acizane bu işe emek vermiş bir
kardeşiniz olarak. Bu farklılıkların giderilmesinin tek yeri MEB'dir. Bunlar
sisteme geldikten sonra, oryantasyonun içinde neler var, kuralar çekildikten
sonra özel eğitim var, birleştirilmiş sınıfa giden çocuklarımız var, yani soba
yakmasını bilmiyoruz filan dediğimiz şey, o çocuklar, müfredatı tanımayan
çocuklarımız var yani Talim Terbiye Kurulu çok güzel işler yaptı, MEB 10
yıldır büyük reformlar gerçekleştirdi. Kitapları görsünler oryantasyonda,
diksiyon görsünler, görme eğitimi ile ilgili o çocuklarımız varsa onlar o
eğitimi alsınlar yani bizim taşımalı eğitimimiz var, YÎBOTar var. Biraz
önce geldiğimizde konuşuldu. İşte o 4 aylık oryantasyon gene
akademisyenler tarafında verilsin, millî eğitim müdürlüğü tarafından sadece
il müdürümüzün tensip ettikleri olsun ama bu farklılıkların giderilmesinin
özet olarak; bu farklılıkların giderilmesi için mutlaka ve mutlaka
oryantasyon şart o zaman her şey orada özülür diye düşünüyorum. Yasa da
var sayın Komisyon Başkanım. Temel eğitim ve hazırlık eğitimini biz bu
tarafa çektiğimizde Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanımız onları orada en
güzel şekilde organize eder, sistemini verir ve hizmet içine emanet
ettiğimizde bu sistem yapılır diye ben teklif veriyorum, oryantasyona
ayıralım 4 ay.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ederim Sayın BALIBEY.
Buyrun.
BİR KATILIM CI -Teşekkür ederim. Sizin önerinizi bir görebilir
miyiz ekranda? 19. öneriye bakarsanız zaten orada akreditasyon güzel
düşünülerek konulmuş bir şey. 1998’de bu yeniden yapılanmaya geçildikten
sonra arkasından 2 sene aksatılmadan yürütülen akreditasyon çalışmaları
vardı, daha sonra bu aksadı. Bunun yeniden gündeme getirilerek
canlandırılması gerekiyor. Gerçekten güzel bir tespit yoksa KPSS deki
alman sonuçlarla fakülteleri karşılaştırmak bizi yanıltır. Mesela Boğaziçini,
ODTÜ'yü, Bilkenti aldığınız zaman bunlann KPSS deki durumlan çok
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geride ama oysa bunlar özel sektörde daha kolay iş buldukları için onların
öğrencileri böyle bir endişe içerisinde değil. Dolayısıyla KPSS bir ölçü
değil. Nitelikli öğretmen yetiştirme açısından fakültelerin akreditasyon
çalışmalarıyla yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Buyrun lütfen.
Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı) - Az önceki
konuşmanızda...
KOMİSYON BAŞKANI - Önerinizi alayım sayın Hocam. Akredite
edilmelidir.
Mehmet TEMEL (MEB Müsteşar Yardımcısı) -Evet, daha doğru
olur diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben çok fark göremedim ama o şekilde
düzeltelim. Evet 20. maddeye geçelim. Anladım efendim onu ilave
edeceğiz. 20. madde. Evet, eğitim fakültelerinde alan eğitimcilerinin
yetersiz olması. Buna da sanıyorum bir itiraz yok. Evet geçelim. 21. madde
(salon - O da doğru geçelim.) buyrun.
BİR KATILIMCI - Eğitim fakültelerinin öğretim görevlilerimizin
özlük haklarına mı sadece değinmeye çalıştık, tüm millî eğitim sistemi
içindeki öğretmenleri mi değerlendirdik? Ben özür dileyerek onu soracağım.
KOMİSYON BAŞKANI - O ikisi farklı maddeler, ona da değindik.
BİR KATILIMCI - Ayrı bir maddede yoksa eğer buraya ilave
edilme şansı varsa millî eğitim sisteminde de böyle bir problem var.
KOMİSYON BAŞKANI - O bütünlük oluşturmadığı için burada
ondan söz etmedik. Yani eğitim fakültelerinden söz ettiğimiz için. Ayrıca
ondan da söz ediyoruz. Evet, şimdi öğretmen istihdamına geldik. Bu daha
öğretmen yetiştirilmesiydi. Bu madde ile ilgili, ilk madde ile ilgili söz
isteyenlerin isimlerini yazalım, bir ara verelim. Devam ederiz, “ilköğretim
4, 5. sınıflarda sınıf öğretmenliği uygulamasının eğitimin niteliği yönünden
yetersiz olması" şeklinde ifade edilmiş öneriler bu bağlamda geliyor. Tabi
bu konuda konuşmak isteyenler varsa isimlerini alabilirim. Yani 1, 3, 4, 5
şeklinde. (Sayın Baki - bu öğretmen yetiştirme ile ilgili) ha, ikisine de
girebilir Sayın Baki, tabi yani bu istihdamı ile ilgili öğretmenin gireceği
sınıflar açısından bakıldığında bu şekilde ve daha ileri bir öneri olarak belki
öğretmenler sınıf düzeyine göre de yetiştirilebilir denilebilir. Hatice
YILMAZ, bir kişi, öyleyse bu konuda onu dinleyelim. Sonra ara verelim.
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Öyle mi? Buyurun lütfen. Gürbüz YAPAR, Yaşar PETEK. Evet. Muhsin
ÇETİN, Erdoğan TAŞIRAN, Yücel OKUMUŞLAR. Peki, 15 dakika ara
veriyoruz arkadaşlar dönüşte bu arkadaşları dinleyeceğiz.
(ARA)
KOMİSYON BAŞKANI - Başlıyoruz sayın Hocam. Burada söz
alan arkadaşlar, Hatice YILMAZ Hanım burada sanıyorum. Evet, Hatice
Hanım size dinleyelim. Mikrofon geliyor, madde yansıda var. Hatice Hanım
siz başlamadan bir duyuru yapayım isterseniz, saat 18.00’de otelin önünden
Ankara’ya servis kalkacakmış. Ankara’ya gitmek isteyen arkadaşlar için.
Biz de 18.00 e kadar bitirmeye çalışacağız. Yardımlarınızla. Buyrun Hatice
Hanım.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) - Evet. Burada
belirtildiği gibi sadece 4. ve 5. sınıf değil, ilköğretim 1 ve 2. sınıf
öğretmenliğinin özellikle 1. sınıf öğretmenliğinin uzmanlık alanı olması
gerekiyor. Öğretebilme becerisi. Müfredat programındaki değişim nedeniyle
1. sınıf öğretmenlerine sertifika programı düzenlememiz gerekiyor. Yeni
program tam oturabilsin diye. 2 ve 3. sınıflarda okuma eğitiminin temelli
atılır. Benim karşılaştığım en büyük sorun öğrencilerimizin okuma
alışkanlığının olmamasıdır. 4 ve 5. sınıflarda yine akademik eğitimin
temelleri verilmeye başlanıyor, bu gruptaki öğretmenlerin ortak çalışma
yapmaları gerekiyor ki Haziran ayında yapalım ilk çalışmayı, öğrenci ders
kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kitabını bir araya getirelim, bir okuldaki 4.
sınıf öğretmenlerinin tümü birlikte çalışsınlar, uygulanacak programın
detaylarını belirlesinler istiyorum. Aynı şekilde 5. sınıflarda da ama bunlar
her şekilde düzeltilebiliyor. En büyük sorun okuma alışkanlığı eğitimini
çocuklarımıza kazandıramıyoruz. Bu konuda yapılması gereken ise benim
yaptığım yöntem şu, uygulama yöntemim şu: Millî eğitime nasıl uygulanır
bilmiyorum. 1968 Programı ’ndan aldığımız bir yöntem var. Öğrenciyi,
Türkçe öğretmeni, yanma oturtuyor. Önce sesli okuma yaptırıyor.
Öğrencinin eksik ya da yanlış okuması var mı, nokta, virgül görüyor mu,
olumlu olumsuz ekleri okuyor mu yutuyor mu diye bir tespit yapıyoruz.
Buradaki eksiğine göre ödevlendirme yapıyoruz. Sonra göz açıp kapama
süresi içerisinde görebildiği sözcük sayısına bakıyoruz. Sözcük tanımak
insan tanımak gibidir. Bir sözcüğü öğrenci ne kadar çok görürse o kadar
kolay tanır. Çok görmesinin tek yolu var, çocuğa kitap okutmak. Bunun için
de öğrencilerin okuma düzeylerine göre kitap seçiyoruz.
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KOMİSYON BAŞKANI — Sayın Hocam her sınıf için ayrı
öğretmen yetiştirelim mi diyorsunuz, öneriniz bu mu?
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) — Birinci sınıf
öğretmenliği için ayrı, 1, 2 için aynı şekilde olur, 4, 5 için ayrı öğretmen
yetiştirelim.
KOMİSYON KOMİSYON BAŞKANII- Önerimiz o zaten.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu B aşkanı)- Evet. Akademik
eğitimin alt yapılarını öğretmenlerimizin tamamlayabilmesi için de uzaktan
eğitim yöntemiyle örneğin isterseniz gösterebilirim. Uzaktan eğitim
yöntemiyle sertifika programlan düzenleyelim. Bu konuda Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz gerekli desteği verebilecek donanıma
sahip.
KOMİSYON BAŞKANI
uzaklaşmayalım isterseniz.

- O biraz farklı bir konu. Bundan

Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) - Aynı şekilde
sertifika programlan ile bu öğretmenleri yetiştirelim diye, dedim ben. O
eksik alanlannı tamamlasınlar diye sertifika programları açalım. 6 aylık
sertifika programı, öğretmen o programdan hem yeni sistemi öğrenir hem
öğretme tekniğini öğrenir, hem bilgisayar kullanmayı öğrenir, onun
sonucundaki eğitim uygulama da, yapacağı eğitim de uygulamalarını
güçlendirir diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ediyorum. Gürbüz Bey
buyrun efendim.
Gürbüz YAPAR (Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, Değerli Arkadaşlar, biz uygulama
alanında olan kişiler olarak önerimiz şu: Avrupa’da da durum böyle. 1, 2, 3,
4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin branşlaşması lazım. 1. sınıf öğretmeni
önlüğünü giyecek, aracını gerecini alacak, sınıfında duracak, öğrenci
gelecek. 2. sınıfa geçince başka bir öğretmen. 3. sınıfa geçince 3. sınıf
öğretmeni, 4. sınıfa geçince 4. sınıf öğretmeni, 5. sınıfa geçince 5. sınıf
öğretmeninden eğitim alacak. Bunun artıları da var, eksileri de var. Artıları
şu yöndedir. Eğer öğretmen başarısız bir öğretmen ise öğrenci bundan az
etkilenecek. Başarılı bir öğretmen ise öğretmen, öğrenci bundan feyz alacak.
İkinci bir konu, bu öğretmen arkadaşlarımız hizmet içi eğitimi ile bağlantılı
olarak söyleyeceğim, mutlaka her yıl bir hizmet içi eğitiminden geçirilmeli
ve yaptığı işi bilinçli yapmalı. Arkadaşlar, kısa, parantez içinde söylüyorum.
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Alanda biz öğretmene program soruyoruz, program nedir diyor, kılavuzu
gösteriyor elimizde bu var diye. Daha 3 boyutu vardır. Program, öğretmenin
anayasasıdır, öğretici ve öğrenici vardır, öğretici öğrenici var, program yok
ortada. Neyi nasıl kazandıracağını bilmiyor. Dolayısıyla sıkıntımız var. 1.
sınıf öğretmeni uzmanlaştığında bir program tanıyacak. Ha, 2. sınıf
öğretmeni bir programı tanıyacak. Uygulamasını bilecek. O derste ile ilgili
yani ve birleştirilmiş sınıf okutan yani 5 sınıf, Allah ona kolaylık versin.
Teşekkür ediyorum efendim. Yani sınıf öğretmenleri branşlaşmalı.
KOMİSYON BAŞKANI efendim.

Peki efendim. Yaşar Petek. Buyrun

Yaşar PETEK (Tokat İl Millî Eğitim M üdürü)-H epinizi saygıyla
selamlıyorum. Maalesef bizim eğitim sisteminde çocuklarımız adeta bir yazboz tahtası hâlinde işlem görüyor, bir öğretmenden 8, 9 tane alanda uzman
olması isteniyor. Bir doktorun hem göz doktoru hem iç hastalıkları hem işte
kalp doktoru olması mümkün değil ama bir öğretmenimiz, sınıf
öğretmenimizden 10 parmağında 10 tane marifet isteniyor. Hem müzik
konusunda yeterli olacak hem görsel sanatlar konusunda hem diğer
alanlarda böyle bir öğretmen modeli dünyada yok. Ama biz geçmişten gelen
alışkanlıklarımızla kırsal kesim çoktu, öğretmen atanıyordu, birden beşe
kadar okutuyordu ondan sonra tekrar başa dönüyordu filan. Bu da yeni
programların değişmesi ile birlikte zaten mevcut öğretmenlerimiz her sınıfın
programını öğrenme çabasına girmeli, ama böyle bir şey de yapmadığı için
hani göç yolda dizilir misali, maalesef bizim çocuklarımıza yazık ediyoruz.
Benim önerim 1, 2 ve 3. sınıf zaten dünyada birden sekize kadar aynı
binada, böyle bir eğitim yok zaten. Almanya’da l ’den 4, 5, 10’a kadar veya
5’ten 13’e kadar değişik okul türleri var, buradaki birçok katılımcı bu
konuyu biliyor. Bizdeki 2023’ü madem burada konuşuyorsak biz 2023
Vizyonuna göre burada öneri sunmamız gerekiyor. Hani dünyayı yeniden
keşfetmemize filan gerek yok. Dünyadaki gelişmiş ülkeler bu gelişmeyi
nasıl sağlamışsa biz de komşularımıza, dünyaya bakarak kendimizi
geliştirmek, dünyaya uyum sağlamak zorundayız. Önerim birkaç tane, tek
öneri değil tabi. Y a l . sınıf öğretmeni ayrı olmalı, 2, 3. 4, 5 kesinlikle branş
öğretmeni tarafından okutulmalı. Şimdi bizde şöyle bir uygulama da var, bu
da çok yanlış. 1 den 5 e kadar öğretmen alıyor, tekrar l ’e dönüyor, l ’den
5’e çıkıncaya kadar, 1 ve 2. sınıfın programını unutuyor öğretmen, yani
öğrencilerin bireysel farklılıklarını, psikolojik gelişim düzeylerini filan
birçok şeyi kaybediyor. Çünkü dünya, gençlik ve çocuklar, çevrenin işte
dünyanın gelişiminden çok hızlı etkileniyorlar. Onun için branşlaşma
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mutlaka olmalı. 4. sınıf, 5 sınıftaki dersler branş öğretmeni, biz neden
sanatkar yetiştiremiyoruz, neden sanatçılarımız yok, müzik dalında, resim
dalında, neden? Çünkü resimle ilgisi olmayan bana resim öğretmeye
çalışıyor sistem, müzikle bu değerli katılımcılar, hepimiz işte çok üst
düzeylerde yönetici, üniversite hocaları kaç tanemiz enstrüman çalıyoruz.
Kaç tanemizin resim yeteneği ortaya çıkarılmış? Bu bizim
yeteneksizliğimizden değil ama biz yetkin yeterli olmayan öğretmenler
tarafından bu ders verildiği için maalesef biz, bizdeki gizil güçler, bizdeki
yetenekler ortaya çıkmıyor ve bunun hepimiz acısını çekiyoruz.
Branşlaşmaya gidilmelidir, ilköğretim yani yeniden yapılanmalı yani bu
mevcut durumu biz bu şekilde sürdürme imkânımız yok, l ’den 8’e kadar
aynı ortam, fiziksel ortam, psikolojik ortam bunlann yeniden 2023’e göre
tekrar gözden geçirilmesi lazım. Branşlaşmaya gidilmesi lazım ki
çocuklarımıza gerçekten yazık etmeyelim. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ederim. Cüneyt ÇULCU.
Buyrun efendim. Yoksa Muhsin ÇETİN
Muhsin ÇETİN (Türkiye Eğitim Yayıncıları Birliği Eski
Öğretmen) - Sayın Divan Değerli Arkadaşlar, köy enstitüsü zamanında
girdim okula. 1953 ’te. Daha sonra öğretmen oldum, eğitimin birçok
kademelerinde görev aldım. Yapılan teklif 1, 2 ve 3. sınıflarda sınıf
öğretmenliği, 4 ve 5 sınıflarda branş öğretmenliği ama branş öğretmeni
derken matematik veya Türkçeyi kastetmiyoruz sanırım. Divan da aynı
şekilde karar almış, müzik, beden eğitimi ya da işte resim gibi beceri
derslerinin alınması lazım. Evet öyle olması lazım. Efendim, tüm dersleri.
Bilmiyorum MEB yetkilileri burada, bu kadar öğretmen bulunur mu fiziki
yanı o. Ayrı bir olay. Yalnız geçmiş uygulamaları kötülemeyelim.
Şavşat’tan eğitmenler vardı, 3*e kadar okuturlardı, 1968 Programımda önce.
Eğitmenlerimiz vardı, askerde çavuşlardan. Onları da biz öğretmen yaptık.
Sonra 5 yıllık, 6 yıllık öğretmen okulu mezunlan, bugün Şavşat'tan Türkiye
akademide, 52 tane profesör var. Yani eski eğitimi atmayalım bir yere,
öğretmenlik sistemini. Birleştirilmiş sınıflan atmayalım, çok başarılı
birleştirilmiş sınıflar. Çoğumuz böyle sınıflarda okuduk. Şimdi ben önergeyi
kabul ediyorum. Bir de arkadaşlardan iki gündür bir şey duyuyorum burada.
Akademisyenler de aynı şeyi söylüyorlar. MEB üst bürokratlar da aynı şeyi.
Kaliteli öğretmen. Arkadaşlar kaliteli öğretmen tabiri bana hoş gelmiyor, bir
eşya için kaliteli denir. Buna lütfen, sözlüklerde öyle geçiyor, birçok yerde
geçti sanıyorum, ben bu tabirin kullanılmasını istemiyorum herhalde yetkin
öğretmen demek lazım. Ve ben inanıyorum ki 4 yıllık, bakın lise üzerine 4
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yıl eğitim alan eğitim fakültelerinde alan arkadaşlar gerçekten genç çocuklar
çok iyi, bırakın ya hepsi bir kere makine ile buluşmuşlar, teknoloji ile
buluşmuşlar, ben öğretmenin çok iyi, yetişkin...
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyoruz Sayın ÇELİK.
Anlaşıldı efendim. Erdoğan TAŞIRAN, buyrun efendim
Erdoğan TAŞIRAN (Afyonkarahisar, Sınıf Öğretmeni) Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Gündeme alınmış olan bu madde
2023 yılından itibaren uygulanacaksa ki ben öyle anlıyorum eğer yanlış...
KOMİSYON BAŞKANI - Hayır efendim öyle değil.
Erdoğan TAŞIRAN (Afyonkarahisar, Sınıf Öğretmeni) - 2023
yılma kadar planlanması yapılır, altyapısı tamamlanırsa çok uygun, aynen
katılıyorum fakat bir öneri olarak daha önceki hocalanmız söylediler. 1, 2,
3. sınıfların ayrı, 4 ve 5. sınıfların ayrı ama sınıf öğretmenleri tarafından
okutulması taraftarıyım. Az önce Hocamın söylediği gibi Eden 5’e kadar
gidip tekrar geri döndüğünde bayağı bir unutkanlık söz konusu oluyor, işin
içinde olduğumuz için biliyorum. Tekrar programları gözden geçirmek,
tekrar hatırlamak, tekrar uygulamak sıkıntı yaratıyor.
KOMİSYON BAŞKANI
kadarıyla, teşekkür ederim.

- Öneriye katılıyorsunuz anladığım

Erdoğan TAŞIRAN (Afyonkarahisar, Sınıf Öğretmeni)
Katılıyorum ama geçici olarak bunun eklenmesini rica ediyorum ben uygun
görülürse. 1, 2, 3 ayrı, 4, 5 ayrı sınıf öğretmenliği şeklinde. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON
efendim.

BAŞKANI

- Yücel OKUMUŞLAR.

Buyurun

Yücel OKUMUŞLAR (Artvin, Sınıf Öğretmeni) - Öneriye
katılıyorum, eklemek istediğim 1, 2, 3. sınıflarda günlük ders saati 6 saat ve
bu öğrencimiz için çok yorucu oluyor. Teneffüslerimiz 10 dakika ile sınırlı
olabiliyor. Ve 10 dakikalık teneffüste o enerji dolu çocuğun enerjisini
atmasına veya ihtiyaçlarını karşılamasına yeterli olmuyor. Bizim bu yeni
programdan beklentimiz yani sınıf öğretmenleri olarak Artvin’den
konuştuğumuz zaman en azından 1, 2, 3. sınıflarda ders saati 5 saate
düşürülerek, teneffüs saatlerinin biraz uzatılarak çocukların en azından o
teneffüste o enerjilerini atıp derse döndükleri zaman kendilerini derse
verebilmelerini öneriyorum. Bir de şu 40 dakikalık dersler çocuklan için
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fazla
veya
sefer
saate

oluyor. Biliyorsunuz zaten bu dikkat yönünü düşünürsek 3 dakika, 5
10 dakika ile sınırlı, yani biz bir derste çok şeyi vermeye çalışıyoruz bu
de öğrencilerimiz bunları almakta zorlanıyorlar. 1, 2, 3. sınıflarda 5
düşürülürse daha faydalı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum.

KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum. Daha önce söz
almamıştınız. Usule aykırı efendim, isminizi yazdırmanız gerekiyor. Buyrun
çok önemli ise.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK (Muğla Üniversitesi Öğretim
Üyesi / Muğla Merkez Türdü 100. Yıl İlköğ. Okul Aile Birliği Başkanı)
Çok özür diliyorum. Sayın Komisyon Başkanı, bu önerinin niçin gerekli
olduğunu bir dayanak olması için söyleyeceğim. Şimdi bakın, yeni programı
kabul ettik. Bu kabulde bir örnek veriyorum mesela sosyal bilgiler benim
alanım olduğu için söyleyeceğim. Şimdi sarmal bir program anlayışı ile
geliştirildi. Ve sosyal bilgiler 4, 5, 6 ve 7 yi kapsıyor. Eğer biz bugünkü
uygulamayı devam ettirirsek bu programı tamamlayamıyoruz çünkü bir
sosyal bilgiler öğretmeni normalde 4 ’ten itibaren programı uygulamak
zorundadır. O bakımdan yeni programa da uygun olması için bir an önce bu
sistemin değiştirilmesi gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyorum, Sayın Ertürk. Kabul
etmeyen yok sanıyorum gördüğüm kadanyla konuşmacılardan. Evet, bir
sonraki maddeye geçelim. 2. madde ile ilgili konuşmak isteyen varsa isim
alayım. Gerek yok. Peki, 3. Madde, Abdullah SAYDAM, Mehmet KÜÇÜK.
BİR KATILIMCI -Başkamın, bir önceki madde ile ilgili konuşmak
istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -K onuşm ak istiyorsunuz. Bir önceki
maddeye dönelim. Buyurun sizi dinleyelim. Diğerleri diğer madde ile ilgili
zaten.
BİR KATILIMCI - İkinci madde ile ilgili öğretmen dağılımında
bölgeler arası ciddi bir dengesizlik var, bu bir gerçeklik. Özellikle başta
öğretmen atama ve yer değişikliği yönetmeliği olmak üzere yine bölgeler
arası, öğretmen atanırken farklı iyileştirmeler olmaması mesela kalkınmada
öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlerin ücretlerinde ciddi bir iyileştirme
olmamasından dolayı bakıyoruz bir atama döneminde Siirt gibi bir yerden,
bir ilimizden bir yılda 800 öğretmen yer değiştirme talebinde bulunabiliyor.
Neredeyse kadrolu, çalışacak öğretmen kalmıyor. Bunun için de hükümetin
ciddi bir politika belirlemesi gerekiyor. Burada da bizim bu yönde karar
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almamız lazım. Kalkınmada öncelikli yörelerde öğretmenlerin kalıcı
olabilmesi için ücret yönüyle bizim bir karar almamız lazım. Şûra olarak bir
karar alınması gerekiyor. Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan
öğretmenlere iyileştirme yapılması yönünde sendika olarak biz bir öneride
bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bu madde ile ilgili sanıyorum,
başka var mıydı? Buyurun.
Kamil AYDOĞAN (Ankara İl Millî Eğitim Müdürü) - Sayın
Başkanım, Değerli Arkadaşlar, bu öğretmen dağılımı konusu bence bu
konular içinde en başta gelenidir. İl millî eğitim müdürlüğü yapan
arkadaşlar biliyorlar, uğraştıkları en önemli yani zaman açısından en önemli
iş, zamanı bu işe harcıyorlar. Şimdi bu öğretmen dağılımı konusu, birçok
çözümü olabilir ama dünyanın her yerinde öğretmeni okullar alıyor. İhtiyacı
varsa öğretmeni okul alıyor. En katı devletçilik uygulamasında bulunan
Rusya, Rusya’ya bağlı bazı özerk cumhuriyetleri görme şansım oldu, orada
bile 10-15 seneden beri okullar alıyor. Türkiye’nin belki şu anda koşulları
buna uygun değil diyen bir sürü arkadaşımız var ben biliyorum. Bunca kafa
yormuşuz, bir sürü insanla tartışmışız, konuşmuşuz ama hiç değilse
öğretmen ahmlarınm il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılmasının şu
andaki son derece yoğun sorunları azaltacağını düşünüyorum. Saygılar
sunarım.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim? Buyurun.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı) - Sendika
olarak da bizim üzerinde durduğumuz bir konu. Türk millî eğitiminin şu
anda tartıştığı konulardan birisi. Bölgeler arası öğretmen dengesizliği.
Mevcut sistem devam ettiği sürece bölgeler arası öğretmen dengesizliğini
düzeltmemiz mümkün değil. İşi .....başka yolumuz yok. Daha önceki millî
eğitim bakanı zamanında bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Mahrumiyet
bölgelerinde çalışan öğretmenlerimizin buralarda görev yapmasını
özendirici birtakım teşvikler getirilmesi maddi yönden değerlendirildi ama
herhalde maliye bakanlığından bir onay alınamadığı için rafa kaldırıldı.
Ancak yapı devam ettiği müddetçe biz Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde görev
yapan öğretmene de aynı maaşı, Muğla’nın Bodrum’unda da görev yapana
aynı maaşı verdiğimiz sürece bu problem ilanihaye devam edecektir. Tabi
Kamil AYDOĞAN Bey’in teklifi biraz farklı. Bu, ülke modeli ile ilgili bir
şey. Bu tabi sayın millî eğitim müdürümün niyeti eyalet sistemi filan değil
ama Türkiye'de birtakım şeyleri teklif ederken Türkiye’nin mevcut yapısına
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göre teklif etmemiz lazım. Türkiye’de özerklik tartışılırken böyle il millî
eğitim müdürlerine bu yetkiyi verirseniz yarın belediyelere veririz. Asla
böyle bir teklif girmemeli buraya. Dikkat etmeliyiz ama şûrada ısrarlı
olmalıyız. Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere mutlaka bir
tazminat verilmesinin önünü bu şûra açmalıdır. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI — Evet. Teşekkür ediyorum. 3. maddeye
geçtik. Şimdi 2. madde ile ilgili konuşmak isteyen var mı dediğimde kimse
yoktu, herkes birbirinden heveslendi herhalde. 3. madde ile ilgili, buyrun.
Öyle mi efendim? Abdullah Bey öndeymiş özür dilerim. İsim yazdıralım
ondan sonra. İsim yazdırıldı. Bu 3. madde ile ilgili isim yazdırıldı. Ferudun
Bey, özür dilerim ben sonra söz vereyim size.
Eyüp KILCI (TOBB Eğitim Meclisi Başkan Yardımcısı)-Şimdi
özel eğitim kurumlannm öğretmen atamaları, öğretmen vasıflan ile ilgili
bazı problemleri var. Şimdi mevzuatta yapılan düzenlemelerde özel öğretim
kurumlannm bundan nasıl etkileneceği çok hesap edilmiyor. Hesap
edilmeden atılan adımlar gerçekten kurumlan işlemez hâle öğretmen
ataması yapamaz hâle getiriyor. Bir örnek vereceğim, vaktinizi çok fazla
almadan. (KOMİSYON BAŞKANI: lütfen) Fen-edebiyat fakültesi
mezunlannm ilköğretimlerde fen bilgisi dersine giremeyeceği ile alakalı
Talim Terbiyenin sınırlandırıcı bir kararı vardı. Bu karar üzerine bizim fizik
öğretmenimiz ilköğretimlerde fen bilgisi dersine giremedi. Bir kurumda
belki 50, 100 öğrencinin bulunduğu bir kurumda bile fizik öğretmeni, fen
bilgisi öğretmeni ayn ayrı bulundurma zorunluluğu gibi ciddi bir sıkıntı.
Durumu arz ettik sağ olsunlar gerekli adımlan attılar, düzenlediler. Şimdi
burada özel öğretim kumrularının öğretmen ihtiyaçtan reel şartlara göre
belirleniyor. Dolayısıyla burada ekstra sınırlandırıcı hükümlerin
getirilmemesi lazım. Teklifim şu: Düzenlemelerde özel öğretim
kurumlannm kendine özgü şartlan göz önünde bulundurulmalı. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Özel öğretim
kurumlan olacak tabi. Özel öğretim kurumlan. Evet, düzeltiliyor efendim.
Yanlışlıkla öyle yazılmış. Daha önce söz isteyenler var, sıra geldiğinde
vereceğim. Abdullah Bey buyrun.
Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)-Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Katılımcılar, aslında
madde çok açık. Benim söz almamın sebebi, vakit kaybı değil de somut
şeyler yazmak gerektiğini düşündüğüm için söz aldım. Önerim şu. 2023
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yılında özel okullaşma oranının %50 civarlarına ulaştırılması bunun için de
KDV istisnası, vergi indirimi gibi devlet tarafından destek sağlanması, ilave
olarak da raportör arkadaşlara bu metni vereceğim, onun için telaşlanmasın,
ilave olarak da devlete bir öğrencinin maliyeti ne kadarsa diyelim ki bir 6.
sınıf öğrencisinin devlete maliyeti ne kadar, örnek veriyorum 5 bin lira ise
özel okula bir öğrencisini gönderen veliye mesela 2500 lirayı devlet katkı
olarak verebilir. Böylece devletin bütçesinden %50 tasarruf edildiği gibi
özel eğitim kumrularının yatırım imkânları kullanılmış olur, öğrencilerimize
daha kaliteli hizmet verilir. Özel okula giden öğrenciler dolayısıyla devlet
okullarındaki yük de azalmış olur. Bu somut rakamlar tartışılabilir ama
somut şeyler yazmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Mehmet KÜÇÜK,
buyrun efendim.
Mehmet KÜÇÜK (MEB Özel Öğretim Kurumlan Genel
Müdürlüğü)-B urada özel öğretim kurumlan ifadesi yanlış. Özel öğretim
kurumlan dediğimiz zaman dershaneler de rehabilitasyon merkezleri de
motorlu taşıt sürücü knrslan da içerisine girer. Bizim burada kastettiğimiz
özel okullar. Onun için özel okullar olarak düzeltilmesi gerekir. Ayrıca
kurumlann sayısının artırılması çok şeyi değiştirmiyor. Öğrenci sayısının
artırılması gerekir yani özel okullara giden öğrenci sayısı arttığı zaman daha
fazla öğretmen istihdam edilecektir. O şekilde düzeltilmesi gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Ferudun MERTER, buyrun
efendim. Özel okullar da özel öğretime bağlı zaten, kastettiğimiz özel
okullar doğrudur.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi)- Şimdi özel okulların öğrenci sayısının artırılmasının
birtakım sakıncaları da var. Ne gibi sakıncaları var ondan biraz
bahsedeceğim. Toplumumuzda zaten gelirde bir paylaşım dengesizliği var.
Alt tabaka, orta tabaka ve üst tabaka. Yani bizim toplumumuz orta tabakası
gelişmiş bir toplum değil. Maalesef alt tabakası çok daha gelişmiş bir
toplum. Peki özel okullarda okuyan öğrenciler ile bugün devlet okulunda
okuyan öğrenciler arasında bir fark var mı? Elbette imkânlara sahip olması
açısından fark var. O hâlde biz özel okulların sayısını artırdığımız zaman
acaba alt tabaka aleyhine bir fırsat eşitsizliği olmayacak mı? Burası oldukça
önemli bir nokta. Ama bunu Abdurrahman Bey biraz düzeltti. Yani
arkadaşımızın, söylemek istediği Abdullah SAYDAM Bey, dedi ki: Devlete
bir öğrenci ne kadara mal oluyorsa bunun en az yansını devlet karşılarsa

18. Millî Eğitim Şûrası / 163

belki olabilir, dedi. Bence özel okula gidecek öğrencinin masraflarının
devlet tarafından karşılanması gerekir, belirli bir kısmının. Ama bu şekilde
dengesizlik önlenebilir mi? Önlenemez. Bence devlet okullarının özel okul
niteliğine kavuşturulması daha iyi olur gibi geliyor bana. Ben onu istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI —Teşekkür ederiz. Evet, isim yazdıranlar
bitti efendim. Sonraki maddeye geçiyoruz. Efendim? Şimdi konuşacak 5
kişi var da arkadaşlar söz almak isteyen var mı, deyince yazdırmıyorsunuz;
sonradan söylüyorsunuz. Yani usule uyamıyorum böyle yaptığınızda.
BİR KATILIMCI -B en öğretmenlerle ilgili bir şey söyleyeceğim
Sayın Başkanım, özel okuldaki öğretmenlerle.
KOMİSYON BAŞKANI - Anladım. Herkes bir şey söylemek
istiyor ama. Lütfen. Yazılı olarak verin değerlendirelim. Evet, bir sonraki
madde için konuşmak isteyenler? Varsa alalım. 4. madde. Evet, sadece
öğretmenlerin değil yöneticilerin de rotasyona tabi tutulmasını öneriyorlar.
Evet. Tabi tabi. O il ve ilçe teşkilatındaki, ifade edilen şey. Tabi. Evet.
Konuşmak istiyorsanız söz verebilirim. Buyurun. İsminizi alalım. İsmail
KONCUK. Başka var mı efendim? Cüneyt ÇULCU, Bahri MERCAN. Evet
buyurun. Yani bir sendika konuşunca öbürü de konuşacak haklı olarak. Yok
yani iki sendikanınkini de alalım, ben eşitlik sağlayayım diye söylüyorum.
Buyurun efendim. Evet bir kişi daha var onu da alayım. Evet buyurun
efendim.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel KOMİSYON
BAŞKANIı) - Sendikaların konuşmasında fayda var. Okul müdürlerimize
rotasyon uygulandı. Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde Türkiye’de 6000 okul
müdürü yer değiştirdi. Bununla ilgili ciddi problemler yaşanıyor şu anda.
Öyle bir rotasyon uygulandı ki başarılı...(KOMİSYON BAŞKANI: Bunu
biliyoruz efendim, bunu anlatmayın.) Ama bununla alakalı. Kimleri nasıl
rotasyona tabi tutacağız? Bunların kriterleri nedir? Çok başarılı bir insanı siz
kaldırıyorsunuz mesela Ankara Güdük e atıyorsunuz, Ankara merkezden.
Efendim çok başarısız bir müdürü alıyorsunuz merkezdeki çok iyi bir okula
atayabiliyorsunuz. Hatta bilgisayar kurası gibi, akla izana uymayacak bir
uygulamayı MEB maalesef yaptı. Bütün itirazımıza rağmen. Şimdi
gönülden şu geçebilir, il millî eğitim müdürlerine de uygulansın. İlçe millî
eğitim müdürlerine de uygulansın, şube müdürlerine de vs. Okul
müdürlerine
uygulandıysa
elbette
uygulansın,
bu
yöneticilere.
(KOMİSYON BAŞKANI: Onu söylüyor zaten öneri) Ama tüm personel
ifadesi son derece yanlış. Tüm personel dediğimiz zaman öğretmenleri de

18. M illî Eğitim Şurası / 164

bunun içerisine dâhil ederiz. Neyi sağlamış oluruz? Memuru, hizmetliyi,
öğretmeni, tümünü bunun içine dâhil etmiş oluruz. Bunu kaldıracak güçte
midir Türk millî eğitimi yani bu rotasyonu, nasıl bir kıstas getirecek? Yani
bir teklifi sunarken verimlilik, uygulanabilirlik bunları beraberce
düşünmemiz lazım. Böyle afaki o oradan gitsin başka yere. Böyle bir şey
olabilir mi? Bu verimliliği, öğretmen verimliliğini son derece olumsuz
etkileyecek bir uygulama olacaktır. Şûradan böyle bir karar çıkmasının son
derece sakıncalı olduğunu ifade etmek istiyorum bir sendika genel başkanı
olarak. Yani bakınız burada öğretmen arkadaşlarımız azınlıkta. Genelde
akademisyenlerimiz, millî eğitim müdürlerimiz filan var. Ama biz bir teklif
getirirken teklifin muhataplarının nasıl bir pozisyona düşeceğini de
düşünmek zorundayız. ‘‘Ben il millî eğitim müdürüyüm, efendim sözleşmeli
öğretmenlik uygulansın.’’ Böyle mantık olmaz. “Emre amade bir öğretmen
modeli olsun.” Böyle mantıkla biz öğretmeni değerlendiremeyiz. Onun için
muhataplarımızı, psikolojik, verimlilik, kalite yönünden, Türk millî
eğitimine hizmetleri yönünden nasıl etkileyeceğini hesap ederek bizim
burada bir teklif getirmemiz lazım. Ben istirham ediyorum. Bu madde tüm
personel yönünden değil, il ve ilçe yöneticileri bakımından. Okul
müdürlerine zaten uygulandı, şu anda mahkeme devam ediyor zaten. Şunu
söyleyeyim, okul müdürlerine uygulandı diye uygulansın demiyorum. Ama
madem ki uygulandı, şube müdürlerimize de uygulansın, il millî eğitim
müdürlerimize de uygulansın, uygulansın ki Adana'da görev yapmakla
Hakkâri’de görev yapmak arasındaki fark görülsün. Uygulansın ki okul
müdürleri ne çekiyor onu görsünler. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, efendim. Evet. Buyurun. Cüneyt
ÇULCU
Cüneyt ÇULCU (Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) ~ Sayın Komisyon Başkanım, il, ilçe millî eğitim müdürlüğü
teşkilatı denince orada çalışan şube müdürleri ve orada çalışan şef ve
memurlan anladığımız zaman bu oturur. Ama öğretmenleri kattığımız
zaman hiçbir anlamı, amacı olmayacaktır. İlde çalışan müdür, müdür
yardımcısı, şube müdürü, ilçede çalışanlar vb. aynı şekilde memurlan ve
şefleri katmadığımız zaman daha verimli olur. Onların ne gereği var ki?
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Not aldınız değil mi?
Bahri MERCAN buyurun.
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Bahri MERCAN (Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
—Şimdi bu maddenin tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi
bu çok toptancı bir mantık. Yani bütün millî eğitim teşkilatını asker yapan
bir mantık. Yani sivil bir anlayışta, sivil bir yönetim anlayışında böyle bir
rotasyon teklifi yapılamaz. Şimdi bu aslında yönetememenin de bir
göstergesidir. “Ben gerekli izleme, değerlendirme sistemimi kuramadım o
yüzden birtakım yığılmalar oluyor, bir yerlerde işte birtakım kayırmalar
oluyor, bunun da üstesinden gelemiyorum.” O yüzden hadi bakalım 5 yılda
herkesin yeri değişsin. Bu çok yanlış bir mantıkla hareket etmedir. Bu
maddenin tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞK A NI- Teklif yine sizlerden geliyor. Sizden
geliyor biz yazıyoruz. Evet.
Bahri MERCAN (Bahkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
-Y ani bir de MEB’de çalışan personel çok farklı statülerde. Bir de bunu
gözetmek gerekiyor. Toptancı bir anlayış var burada. Dolayısıyla en azından
bu şekilde kalmamalı ya da tamamen kaldırılmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Barış Bey.
BİR KATILIMCI-36 yıl bir ilköğretim okulunda bir müdürümüzün
görev yapmasını Eğitim Bir-Sen olarak bizim hiçbir şekilde kabul etmemiz
mümkün değil. Bunun için de biz Eğitim Bir-Sen olarak müdürlere rotasyon
uygulamasına karşı değil bizatihi destek verdik, vermeye de devam
ediyoruz. Doğru bir uygulama olarak görüyoruz. Ama öğretmenlerin
zorunlu olarak yer değiştirmesine biz katılmıyoruz. Netice olarak
öğretmenlerin isteğe bağlı atama, yer değiştirmeleri mümkün yani millî
eğitim teşkilatında özellikle şube müdürlerimizin, ilçe millî eğitim
müdürlerimizin, il millî eğitim müdür, müdür yardımcılarımızın bir atama
ve yer değiştirme yönetmelikleri yok. İsteğe bağlı yer değiştirme
yönetmelikleri yok. Bunun için de bakanlık bir an önce bir yer değiştirme
yönetmeliği çıkarmalı şayet 8 yıl ve daha uzun süre aynı yerde çalışan şube
müdürlerimizin il ve ilçe millî eğitim müdürlerimizin yerleri değişmemesi
durumunda ise bu kadrolarda olan yöneticilerimize de rotasyon
uygulanmasından yanayız. Teşekkür ediyorum. .
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Barış Bey. Soyadını alamadık mı?
Sorun yok. Düzeltirsek tam olacak, zor bir soyadı, ben yıllardır bunu
yaşıyorum, neyse düzeltiriz uyarırım ben arkadaşımı. Şimdi Eğitim İş adına
öncelikle divanı ve katılımcıları selamlıyorum. Değerli Arkadaşlar, millî
eğitimde öğretmenlerimize böyle bir rotasyon uygulamanın hukuki anlamda
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da hiçbir alt yapısını oluşturamazsınız. Buna ben dikkatinizi çekmek
istiyorum. Öğretmenlere böyle bir uygulama son derece sakıncalı ve çok
yüksek maliyetleri olan ve öğretmenin verimini düşürecek bir uygulamadır.
Bunun öncelikle altını çizmek istiyorum. Diğer uygulamayla ilgiliyse genel
başkan da Türk Eğitim-Sen Başkanı da altını çizdi, 6 bin yöneticiye bu
uygulandı ve sanıyorum tam sayısını tespit etmiş durumda değiliz ama bu
uygulananın yüzde 70’i bunun hukuki mücadelesini vermeye başladı. Yani
yüzde 70-75 oranında dava açılmış vaziyette. Dolayısı ile bu uygulamanın
da sonucunun ne olacağı hiç belli değil. Bu tür çalışmalar yapılırken de
hukuksal alt yapıları da düşünmek gerekiyor gerçekten. Çünkü burada
çıkartacağımız sonuçlar gelecekte yöneticilerin hata yapmasına da sebebiyet
veriyor. İyi niyetli olarak düşünürsek de hata olarak düşünürsek de. Bu
sebeple rotasyonun hiçbir anlamda uygulanmaması gerektiğini müfettişimiz
gayet güzel söyledi. Bu yönetemiyorum, demenin bir başka yolu. Dolayısı
ile doğru düzgün bir yönetim, kıstasları objektif ve yargıya açık bir
denetimle yaptığımız bütün kıstaslar, bu yargısal değişimin yolunu
otomatikman açacaktır. Eğer biz doğru çalışan insanları siyasal değil ya da
ne bileyim memleketçilik yapmadan doğru şekilde ödüllendirirsek ve bu
görevde yükselmeler ve görev değişiklikleri otomatikman bir düzene
girecektir. Burada yapılması gereken en önemli şey siyasetin MEB ve
personeli üzerinden elini çekmesi gereğidir. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim sonraki maddeye
geçiyoruz, e tabi merak etmiyor da değilim yani bununla ilgili durum nedir,
yarın oylayacağız ama belki maddeyi koyup koymama açısında sorsam
yöneticiler de rotasyona tabi tutulsun mu diyenler ne kadar olur? Evet
yöneticiler de tabi tutulsun, diyenleri de görebilir miyim? Merakımdan. Evet
yani büyük bir çoğunluk taraftar yani. Yazılacak olursa geçecek gibi
görünüyor peki, teşekkür ediyorum. Biraz espri olsun diye sordum. 5.
madde ile ilgili söz almak isteyen var mı? Sayın Genel Müdürüm buyrun.
isim alayım. Muhsin ÇETİN. Adem KURT. Hacı Ali OKUR. Buyrun Sayın
Genel Müdürüm.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M ü d ü rü )-Sayın Komisyon Başkanım, değerli katılımcılar. Bu YİBO ile
ilgili konu, burada sabah diğer arkadaşlarımız da yoklardı ben ifade etmeye
çalışmıştım. MEB’de mutlaka öğretmenin sistemli yetişmesi için meslek
oryantasyonu şart. Bu meslek oryantasyonu içerisinde bu sistemde yatılı
okullar, özel eğitimler, şunlar bunlar diye bir ayrım yapmadan biz eğer o 4
aylık oryantasyonu alırsak -burada sabah ifade ettim yani burada millî
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eğitim müdürü arkadaşlar var- Elazığ Millî Eğitim Müdürüne, kura çeken
öğretmenler veya sistemde çıkan öğretmenler belli olacak. Bu
arkadaşlarımız 2 aylık veya 3 aylık sistemin içerisine sistem kendisine
müfredatı gösterdi her şey gösterdi bir ayda yatılı bölge okulundaki kura
çeken çocuklara işte orayı anlatacak yani bunun özeti oryantasyon yani
MEB’deki bu 240 saatlik eğitimi bu sistemin içine alırsak sorun biter, hepsi
girer içine. Birleştirilmiş sınıf girer, kaynaştırılmış sınıf girer. Çünkü
müşterimiz belli, insanımız belli bu çocuklar kurayı çekmiştir; 20 tane
YİBO’ya atanan vardır. Onlarla ayrı ilgilenilir. 15 tane kaynaştırma eğitimi
vardır. Müfredatın dışında yeterliliklerin dışında diğer sistemin dışında da
bunlarla ayrı ayrı çalışılır diye düşünüyorum. Yoksa YİBO öğretmeni ayrı,
imam hatip öğretmeni ayrı, işte lise öğretmeni ayrı, demek yanlış olur.
Ayrım yapmamalıyız, diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Muhsin ÇETİN, buyrun efendim.
Muhsin ÇETİN (Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı)-Muhsin
ÇETİN. Özel sektörden. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlar, YİBO
uygulamasını Türkiye bir değerlendirmeli. Sanıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 ’inci
sınıftaki çocuklar alınmamalı buraya. Almıyorsa bu bir cinayet. 7 yaşında
çocuğu yani sanıyorum bazı yerlerde var. YİBO’ya 6, 7 ve 8. sınıftaki
çocuklar alınabilir. Bilmiyorum eski durum nedir.
KOMİSYON BAŞKANI - Alınmıyor zaten efendim. Adem KURT,
buyrun efendim.
Adem KURT (Diyarbakır Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmeni) - Sayın Divan Üyeleri ve Sevgili Arkadaşlar. Herkesi
selamlıyorum. Diyarbakır Silvan Anadolu lisesi edebiyat öğretmeniyim.
Kendim de YİBO’da okumuştum. Daha sonra Anadolu lisesinde
okumuştum. Az önceki katılımcı arkadaşımızın dediği gibi bence 2023
Vizyonundan bahsediyorsak kesinlikle YİBO denilen okulların yerinin
olmaması lazım. Yani kendim faydasını da görmüştüm. Bugün burada
olmamın nedeni de odur. Eğer YİBO da okumamışsam belki çok daha
farklı yerlerdeydim. Çevremde benim gibi okuyan, şu anda da
öğretmenliğini yaptığım bir sürü öğrenci var. Ve bunların tümü de
muhakkak YİBOTarm kalıcı ve yıpratıcı bazı etkilerini taşımaktadırlar.
Hayatları boyunca da taşıyorlar. Yani şu anda bildiğim kadarıyla 5. sınıfa
kadar ki bölüm kaldırıldı. Yani 1. sınıftan 5. sınıfa kadar öğrenci pek
alınmıyor. Ama 6, 7 ve 8. sınıfta bile öğrenciler tek başlarına öz bakım
ihtiyaçlarını tam olarak yapamıyorlar. Temizliği olsun, giyimi olsun sağlıklı
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besleme olsun bunlarda çok fazla sorunlarla karşılaşıyorlar ayrıca aileden
uzak olmanın da getirdiği bir zorluk var. Şu anda yatılı olan öğretmen
lisesinde de görüyoruz. Gelen öğrenciler ilk 2 yıl adapte olmakta çok
zorlanıyor. Ve bazı öğrencileri ilk ay boyunca biz teselli ediyoruz. Önerim:
Bu okullar mutlaka kaldırılmalı. 2023 Vizyonu’nda kesinlikle bu okullarm
yeri olmamalı. Özellikle de taşımalı eğitim, bunun yerine daha uygun olur.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz. Hacı Ali OKUR.
Buyrun efendim.
Hacı Ali OKUR (Ankara Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi
M üdürü)-Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Ali OKUR.
2 yıl kadar ilçe müdürlüğü yaptığım için YİBO’larda yaşanan bazı
sıkıntılara vâkıfım. Özellikle bu okullar zahmetli okullardır. İlçe müdürleri
bilir. İdarecilik, öğretmenlik konulan açısından çok sıkıntılı okullardır.
Burada göremedim, ilerleyen maddelerde belki vardır ama bu okullarda
gerek idarecilerin gerekse öğretmenlerin çalışabilmeleri için uzun süreli
olmalan bakımından teşvik edici tedbirler alınırsa ya da bu anlamda bir
madde eklenirse faydalı olur, diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
DİKMEN. Buyurun efendim.

-

Teşekkür

ediyorum.

Selahattin

Dr. Selahattin DİKMEN (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdür V .)-Teşekkürler. YİBOTar Türkiye’nin o günkü şartlarına göre
zorunluluktan açılmış okullardır. Çünkü Türkiye’de okullaşma yüzdesi
düşüktü ve okul çağı nüfusunun büyük bir kısmı köylerde yaşamaktaydı.
Okulsuz yerleşim birimlerindeki çocukların okullulaşması için açılmıştı.
Bugün öğrenci profili değişmelidir. Ve Bakanlık da YİBO’daki öğrenci
profilinin değişmesi için gerekli kararları almıştır. Gelelim burada çalışan
öğretmenlere. Önce, burada gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmen var
mı? Burada bir sürü eğitimci arkadaşımız var, millî eğitim müdürlüğü yapan
arkadaşlarımız var. Bir dönem YİBOTan yeni mezunların ve meslekte 3-5
yılını tamamlayan öğretmenlerin en büyük ideali idi, neden? Çünkü manevi
maddi tatmin vasıtasıydı. Mesela 10 yılını aynı köyde tamamlamış
öğretmene MEB özel bir nişan verirdi. “Ülkü eri nişanesi” taşıyan öğretmen
ayrıcalıklı öğretmendi. Ve toplumda saygın bir yeri vardı. Biz öğretmenliğin
maddi ve manevi tatmin vasıtalarından söz ettik. Maddi ve manevi cazibeyi
kazandırmadığımız sürece öğretmenlerimizin ne YÎBO Tarda ne de
mahrumiyet bölgelerinde çalışması söz konusudur. YÎBO, ilköğretimde
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çalışan öğretmenlerin ülkü erliğinden sonra çevredeki yöredeki
öğretmenlerin bir araya gelip tecrübelerini paylaştıkları önemli mesleki
merkezlerdi. Bu itibarla teklifim şu: 1-Kaldırmak yerine bu öğrenci profili
kesinlikle değişmelidir. 2- Kızların okullaşma oranının düşük olduğu
yerlerde kız YİBO'lan açılmalıdır. Tabi arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir
ve beşinci sınıflar değil. Pedegojik açıdan bu tartışılmaktadır. Ve menfiliği
tespit edilmiştir. 3- YİBOTara öğretmeni yönlendirebilmek için mutlaka
maddi ve manevi cazibe unsurlarını çoğaltmalıyız. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
maddeye geçiyoruz Efendim?

- Biz teşekkür ederiz, efendim. 6.

Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü) - Bu maddeye
pansiyonlu okulları ilave edebilir miyiz, maddenin başına? Sadece
YÎBOTan değil ortaöğretimde bizim pansiyonlarımız var. Bolu ili küçük
ölçekli bir ildir. 22 tane okulumda pansiyon var orta öğretimde ve 3 bin
öğrenci var. Her gün ödüm kopuyor, ne olacak diye.
KOMİSYON BAŞKANI - Recep Bey’di değil mi? Anlaşıldı
efendim. 6. maddeye geçiyoruz. Akşam ekleriz. Bir sonraki maddeye
geçelim. 6. madde efendim. Söz almak isteyen varsa ismini yazdırsın. 7’ye
geçelim. 7 ile ilgili söz alan yoksa geçiyorum efendim. 8. maddeye geçtik.
Evet, buna kimse itiraz etmez, herhalde? Evet 9. maddeye geçiyorum. 8’e
evet, buyrun efendim. Söz almak isteyen kim efendim? Erhan BOZKURT.
Başka var mı efendim? Eyüp KULCU. Adnan BAKİ. Başka var mı? Selçuk
UYGUN. Peki isminizi tekrar alayım, efendim. İsmail KONCUK. Evet,
duyamadım efendim. Halit AKEL. Başka söz isteyen var mı göremediğim?
Yaşar PETEK. Herhâlde yetiştiremeyeceğiz böyle giderse. Bir önceki
konuşmacının söylediklerini tekrar etmezsek memnun olurum. Erhan
BOZKURT, buyrun efendim.
Erhan BOZKURT (Erhan BOZKURT Tarsus Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü) - Efendim öğretmen atamalarında bir önceki maddelerde
de geçmişti. Özellikle taşradaki öğretmenlerle merkezdeki öğretmelerin
dengesiz dağılımından. Ben il genelinde de ilçelerle merkezler arasında da
bir dengesizlik olduğu kanaatindeyim. Öncelikle il merkezinin ihtiyaçlarının
karşılanması, ilçelerde eğitim fırsatı eşitliği açısından büyük sıkıntı
yaşatmaktadır. Aynı zamanda 500 öğrencili bir okulda, eğer şeffaf olarak
gözükürse, okullardaki öğretmen sayıları 2 tane rehber uzman olurken
benim okulumda, 2500 öğrencili bir okulda, bir tane dahi rehber uzman
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verilememektedir. Böyle nicelik açısından bir denge sağlanmalı, buna önem
verilmeli diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞK A NI- Evet, Eyüp KILCI. Buyrun efendim.
Öyle mi efendim. Adnan Hoca’mdan izin istiyorum.
Eyüp KILCI (Güven Dershane Sahipleri Derneği Başkan
Yardımcısı) - İkinci defa bir arkadaşın önüne geçiyorum, özür dilerim.
Şimdi özel öğretim kurumlan ile ilgili, öğretmen atamalan ile ilgili
yaşadığımız bir problem var. Atamalann yukanda belirtildiği gibi yılda bir
kez yapıldığı ve yaz döneminde yapılmadığı zamanlarda senenin ortasında
özel öğretim kurumlannda çalışan bir öğretmenin millî eğitime atanması
gibi bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Bakanlık
şöyle bir adım atmıştı. Bu öğretmenlerin yıl sonuna kadar sözleşmeleri
bitinceye kadar kurumlarda çalışmalarına izin vermişti, aynı şeyin devam
etmesini diliyoruz, bu sene yine benzer bir uygulama var. Yaz döneminde
atama yapılamadı, maalesef bazı öğretmenlerin ataması problem olacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Adnan BAKİ, buyrun
efendim.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Teşekkürler, Sayın Komisyon
Başkanım. Bu söylediklerimin özelikle kayda geçmesini istiyorum. Çünkü
raporu bizden sonraki nesil okuduğu zaman 13 yıl sonraki bir şeyi
konuşuyoruz. Dünya nereye gidiyor ve biz nereden konuşuyoruz? İleri
ülkelere baktığımız zaman, bu istihdam konusuna baktığımız zaman,
kuruluşlar bu istihdam konusunda sözleşmeleri olarak anlaşıyor. Bu stratejik
bir kurumsa mesela ordu gibi bir kurumsa 5-7 yıl bir sözleşme yapılıyor. Bu
öğretmenler için ise 3 yıllık bir sözleşme oluyor. Mesela ben bunları yurt
dışında doktora yaptığım sıralarda da çok iyi görmüştüm. Bunu
konuşmamız lazım belki bugün, 8. maddeye gelene kadar hep merkezî bir
anlayışla şey yaptık. Her şey güllük gülistanlık olan merkezden
yönetiliyoruz. Merkez bizim orada emeklilik durumumuzu tanımlayacak.
Standartlara kavuşturacak, atamalarımızın standartlaşmasını sağlayacak yani
bir yerde bizim, 2023’te belki bunu sözleşmeli olarak öğretmenlerde
başlatılması lazım. Bu rekabet içinde millî eğitim sisteminin gelişmesi
açısından da çok önemli. Buna bir an önce geçmeliyiz. Böyle bir lüksümüz
yok ülke olarak. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyor. Bizim de bir an önce böyle
bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Selçuk UYGUN.
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Doç. Dr Selçuk UYGUN (18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)—
Ben öğretmen atamalarının stajyerlik eğitimi ile ilişkili olmasını istiyorum.
En az bir yıl bağımlı stajyerlik yapan öğretmenlerin ataması yapılsın.
Bağımsız stajyerliği sonunda öğretmenliği bir 5 yıllık süreyle, 10 yıllık da
olabilir, garantilesin diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI —İsmail KONCUK. Buyrun efendim.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel KOMİSYON
BAŞKANIı)—İtirazım var. Şimdi doğru ile Türkiye’de doğru arasında fark
var. Türkiye’de şu an da 370 bin atanamayan öğretmen var. Ve hükümet
canı çektiği zaman kadro veriyor. Maalesef böyle yani bu sene canı çekiyor
20 bin kadro veriyor bir seçim atmosferi oluşsun bir 30 bin kadro daha
veriyor. Türk millî eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda bir öğretmen atama
politikası Türkiye’de yok. Şu anda 70 bin boş kadro var. TBMM tarafından
vizelenmiş ama 30 bin öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ihtiyacı da
MEB’in açıklamasına göre 133.317 iç denetçilerin raporundan bu çıkıyor.
Şimdi bir kez atama doğrudur. Ama Türkiye için doğru değildir. Eğer 374
bin atama bekleyen öğretmeniniz, evladınız varsa siz sadece ağustosta atama
yapın, deme hakkına sahip olamazsınız. Onun için ben istirham ediyorum.
Türkiye için doğruyu burada konuşmamız lazım bu genel anlamda
doğrudur. Ama bir kez atama yapılması Türkiye için doğru değildir. Geçen
sene Sayın Nimet ÇUBUKÇU bu konuda çok ısrarcı oldu, atama
yapmayacağım dedi bütün tepkilere kulak tıkadı. Ama 374 bin atanamayan
çocuğumuz hâlen bekliyor. Onun için bu hükümetin doğru dürüst bir
istihdam politikası olmadığında bizim düşünerek böyle bir karar vermemiz
lazım yoksa ellerini kollannı bağlamış oluyoruz. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Halit AKEL, Buyrun.
Halit AKEL (Adıyaman Kahta İmam-Hatip Lisesi M üdürü)Sayın KOMİSYON BAŞKANI teşekkür ediyorum. Ben Adıyaman’dan
katılıyorum. Özellikle öğretmenlik süresinin 25 yıl olarak planlanmış olması
gerçekten hayat standardına uygun. Ben de 25 yılını tamamlamış bir eğitim
elemanı olarak söylüyorum. Özellikle son zamanlarda öğretmenin mali
durumunun iyileştirilmesi noktasında Bakanlığın yaptığı iyileştirmeler
emekliliğine yansımamakta. Yansımadığı için de 25 yılını doldurmuş
performansı düşmüş, verimliliğini artık kaybetmiş ve 25 yıl öncesinin
strandartlanna göre yetişmiş bir eleman bugünki ihtiyaca cevap
verememektedir. Bazen öyle okullar oluyor ki bu tür okullarda bu nitelikte
öğretmen sayısı çok fazla oluyor. V e dolayısı ile performansı düşürmüş
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oluyor. Aynı zamanda bu insanlar kendi hayatım yaşamak zorundalar. Bu
süreci tamamladıkları sırada üniversitede çocuklan, evlenmeyi bekleyen
çocukları, vb. işte benzeri sorunlarla karşı karşıyalar. Emeklilikleri
özendirilecek olursa özellikle eğitim tazminatı dediğimiz tazminatın
kesilmesiyle beraber yani bugün emekli olan bir öğretmenden maaşının
yarısından fazlası kesildiği için öğretmen zorunlu olarak çalışmaya devam
etmek durumundadır. Bu da eğitim öğretimi olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu emekliliğe özendirici tedbirler alınırsa arkadaşlar emekliliği tercih
edecekler, aynı zamanda istihdama da katkı sunulmuş olacak diye
düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Yaşar PETEK,
buyrun efendim.
Yaşar PETEK (Tokat İl Millî Eğitim Müdürü) - Teşekkür
ediyorum. Bir önceki maddede 2023’e kadar Türkiye’de meydana gelecek
demokratikleşme süreci dikkate alınarak kararların alınmasına dikkat
çekilmişti. Ben de bu bağlamda Türkiye’nin yeni şeyler denemek ve
korkularından kurtulmak zorunda olduğuna inanıyorum. Ülkenin şartlan
öne sürülerek dünyadaki gelişmelerden uzak kalmamız mümkün değil. Ben
atama ile ilgili şunu önermek istiyorum: En azından pilot illerde il millî
eğitim müdürlüklerine veya doğrudan okullara öğretmenler başvurmak
suretiyle okullar millî eğitime ihtiyaçlannı bildirirler, millî eğitim ilan eder
şu şu branşlarda atıyorum, işte Elazığ ilinde ihtiyaç vardır. Öğretmen
adaylan oraya başvuruda bulunur ve sözleşmeli olmak suretiyle
öğretmenlerin ataması yapılır. Biz bunu denemek zorundayız. 2023 yılında
ben 65 yaşında olacağım. Ve emekli olacağım o güne kadar yaşama şansım
olursa. Burada ki katılımcıların bir çoğu da 2023 yılında belki bu görevlerde
olmayacak ve emekli olacak. Türkiye demokratikleşme sürecinde, bazı
şeyleri denemeden öğrenmemiz mümkün değil. 10 gün önce dile getirmeye,
aklımızdan geçirmeye korktuğumuz şeylerin şimdi uygulandığını bugün
yaşama geçirildiğini görüyoruz. Onun için korkulardan bu ülkeye hiçbir
fayda gelmez. Sözleşmeli öğretmenlikten de korkmayalım, okulun öğretmen
almasından da korkmayalım en azından pilot okullarda bunu deneyebiliriz,
diye öneriyorum. Teşekkür ederim.
Söz almak istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- Buyrun.
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-Özür diliyorum komisyondan. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum.
Yine emeklilikle ilgili. Öğretmenlere her 5 yıla karşılık 1 yıl olmak üzere
yıpranma payı verilmeli.
KOMİSYON BAŞKANI—Onu önerdik efendim.
Peki, özür diliyorum. Ek ders gibi yan ödemelerden de emeklilik
payı kesilerek emeklilik maaşının artması ve emekliliğe arkadaşlarımızın
özendirilmesi. Aynı zamanda da genel bütçe çalışmalarında emeklilik,
istifa, ölüm gibi gerekçelerle sistemden ayrılan öğretmenlere karşılık bir
atama oranımız var. Bu oranın yüzde yüz olarak düzenlenmesi gerektiği
kanatindeyiz, bütçe ayrılabilmesi için. Teşekkür ederim. 9. maddeye
geçiyoruz. 9. madde ile ilgili söz almak isteyenler. Evet, Bahri MERCAN,
Atilla KANTARCIOĞLU. Evet, buyurun Sayın MERCAN.
Bahri MERCAN (Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
-Birincisi, yürürlükte olan adaylık eğitim sisteminin yani sorunun şu şekilde
tamamlanması gerekiyor. Yürürlükte olan adaylık eğitim sisteminin
öğretmeni hazır hâle getirmediği olmalı, sorun bu olmalı. Tam olarak
uygulanmaması değil “şu an var olan sistemin öğretmeni öğretmen
yeterlilikleri açısından hazır hâle getirmediği” olmalı sorun. Buna ilişkinde
çözüm yeni sistem şu şekilde olmalıdır diyoruz: 1 yıl boyunca öğretmen
önceden belirlenmiş okullar ve önceden seçilerek belirlenmiş öğretmenlerin
yanında 1 yıllık süreyi tamamlamalı. Gözlem yaparak, birlikte ders yaparak,
hiçbir şekilde tek başına sınıfı yönetme sorumluluğu, okul yönetme
sorumluluğu verilmemeli diye öneriyoruz. Bu süre içinde şu an sistemde var
olan temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim bu 1 yılın çeşitli yerlerine
serpiştirilerek verilebilir, diye düşünüyorum.
KOMİSYON
BAŞKANI
KANTARCIOĞLU, buyrun efendim.

-

Teşekkür

ederiz.

Atilla

Atilla KANTARCIOĞLU (Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) -Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Katılımcılar. Bahri Hoca’ma
ek katkı da bulunmak istiyorum. Tek öğretmenli okullarımıza ilk atama
yapılmaması şeklinde bir ifade oraya geçebilirsek. Bir diğer şey de Bahri
Hoca’mın bahsettiği temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimlerle ilgili olarak bu
programların bir kere sürekli güncelleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca mutlaka
temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları, aday öğretmenlerimizin
göreve başlamadan önce mutlaka bunları alması gerekiyor. Bu programları
aldıktan sonra göreve başlamaları gerekiyor. Daha sonra almalarının da çok
fazla bir anlamı olmuyor. Teşekkür ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - 10. maddeye geçelim. Bu da biraz özel
gibi görünüyor, okul yöneticilerine asli görevi dışında muhakkiklik görevi
verilmemesi. Evet buyrun. İsim? Duran ŞAHİN. Başka yoksa efendim, var
mı ? İsmail Sefa SELÇUK, Battal ARSLAN, Peki sanıyorum bu kadar.
Duran ŞAHİN buyurun efendim.
Duran ŞAHİN (Kayseri Kocasinan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-Hepinize saygılar sunarım. Şimdi okul yöneticilerine muhakiklik
görevi verilmemesi yasal bir düzenlemeyi gerektiren bir durum.
Biliyorsunuz 5442 numaralı yasaya göre vali kendi emrinde çalışan
herhangi birisine muhakkiklik görevi vermeye yetkili. Eğer düzenleme
yapılacaksa yahut yapılması öneriliyorsa, düşünülüyorsa buradan itibaren
olaya bakmak gerekir. Ben de şahsen okul yöneticisi olan arkadaşlarıma o
kadar yoğun işlerinin içerisinde muhakkiklik görevinin verilmesi taraftarı
değilim. Özellikle de önem arz eden, ihtisas gerektiren incelemelerde ve
soruşturmalarda. Ancak bir de şöyle bir durum var bilindiği gibi okul
yöneticileri kınama, uyarma cezalarını kendileri yaptıkları soruşturmayla
verebilme yetkisine de sahipler. Olayın bu bağlamda değerlendirilmesi
gerekir diye düşünüyorum. Öneri olacak olursa şayet yalnızca uyarma,
kınama cezalarını gerektiren fıiler dışındaki fiiller konusunda o okul
yöneticilerine soruşturma emri, muhakkiklik görevi verilmemesi gerekir,
diye bir öneride bulunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - İsmail Sefa SELÇUK, buyrun efendim.
İsmail Sefa SELÇUK (MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi)Saym Komisyon Başkanı, Değerli Üyeler. İsmail Sefa SELÇUK, Bakanlık
Müfettişi. Şimdi burada asıl olan tabi ki okul yöneticilerimiz, esasta
öğretmenlikle görevliler. Yöneticilik zaten 2. bir görev olarak verilmekte.
Teftiş Kurulu Başkalığı olarak buradaki Teftiş Kurulu Başkanlanmız zaten
bilirler. İki sene kadar önce 81 ili kapsayan bir çalışma yaptık. Muhakkiklik
semineriydi bunlar. Bu çalışmada ben de görev almıştım. Dolayısı ile
burada temel maksat şuydu: Gerek eğitim müfettişlerimiz olsun şu anki
hâliyle gerekse bakanlık müfettişlerimiz olsun çok basit bir konuda disiplin
amirinin çözebileceği bir uyarma, kmamalık bir eylem. Mesaiye geç gelme
ya da kılık kıyafette basit bir eksiklikten ötürü bir eğitim müfettişinin ya da
Ankara'dan bir Bakanlık müfettişinin Türkiye’nin herhangi bir iline ya da
eğitim müfettişin herhangi bir ilçe, köye ya da kasabaya kadar gitmesinin
anlamsız olması konusunda böyle bir seminer düzenlenmişti. Biraz önceki
arkadaşımızın yasal mevzuattaki mevcut düzenlemenin de buna elverişli
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olmadığını söylediğini dikkate aldığımızda, disiplin amiri sıfatı ile uyarma,
kınama ve aylıktan kesmeye kadar ceza verme yetkisi bulunan okul
müdürlerimizin ve disiplin amirlerimizin bu görevlerini muhakkik olarak
yerine getirme konusu hem kamu zararının bir şekilde önlenmesi adına
önemli, hem de teftiş mekanizmasının asıl olan soruşturmadan ziyade
denetim ve rehberlik hizmetlerinin ön plana alınması noktasında son derece
önemli olarak görüyoruz. Bu nedenle biz burada bazen de karşılaştığımız bir
husus olarak da şunu söyleyebiliriz. Bakanlığımız dışında bazı kurum ve
kuruluşlarda bir şekilde muhakkik okul müdürlerimizin ya da il, ilçe
yetkililerimizin görevlendirildiğini biliyoruz. Bunlar bağlamında belki bir
cümle oraya girilebilir. Yoksa tamamen kaldırılması noktasındaki bir
düşünce son derece uygun düşmeyecektir, diyoruz. Öneri olarak belki başka
bakanlık, başka kurum ve kuruluşlarla ilgili muhakkik olarak
görevlendirilme yapılmaması şeklinde olabilir. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI-Buyrun efendim.
Okul yöneticilerine muhakkiklik verilmemesi nedeni ile haftada 6
saat derse girme zorunluluğu da kaldırılmalı ki bu konuda Ekim 2009
yılında MEB ile imzalamış olduğumuz bir mutabakat var. Okul
yöneticilerinin 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılmasını talep
etmiştik ve bu konuda da mutabakata varmıştık ki Maliye Bakanlığı da bu
konuda sıcak bakıyor ama 2 yol geçmiş olmasına rağmen henüz bir
düzenleme yapılmış değil. Bu önerimizin de yer almasını teklif ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Battal ARSLAN buyrun efendim.
Prof. Dr. Battal ARSLAN (Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi)-Kendimi baskı altına alıyorum. Bazı konulan konuşmamak için
ama bu denetim ve soruşturma çok önemli bir kere, olay şu: Soruşturmada,
bildiğiniz gibi bir disiplin soruşturması var, bir idare içerisindeki adli
soruşturma var. Şimdi tabi bir de ön incelemesi var ama burada daha önemli
olan şu, soruşturmalar bence müfettişlerden başkasına kınamadan ağır bir
cezadır. Hani sözlü uyarı, yazılı uyarı vb. okul yöneticileri verebilir. Fakat
bunun dışında ki uzaktaki bir kişinin, tırnak içinde uzaktaki kişinin, uzaktan
bir kişinin soruşturma yapması çok daha değerlidir. Bir de yediyüz bin
dolayında Sayın BALIBEY in belirttiği öğretmenler içerisinde elbette ki
ölmüş insanın sorunu yok. Yaşıyorsak sorunumuz olacak. Meslek içinde
problemlerimiz olacak ama bunun soruşturmasını yapan kişinin o grubun
adaletle yaptığına inanması gerekir. Ek olarakyakmdan bir denetimin bazı
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sıkıntıları var. O okul yöneticisinin orada bir soruşturma yapması bence
orad ki ilişkileri zehirleyebilir diye düşünüyorum. Bütün bunlara baktıktan
sonra öğretmenlerde ilköğretim müfettişlerine karşı bir tepki var. Benim
idealim ortaöğretim kurumlarmm da tıpkı bizim ilköğretimdeki gibi denetim
kapsamına alınması gerekiyor. Özetle, bugün eğitim müfettişlerinden başka
kimseye soruşturma verilmemeli, eğitim müfettişleri de başka yerde
görevlendirilmemelidir. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, 11. Madde. Nihat BÜYÜKBAŞ,
Mehmet KÜÇÜK, evet başka? Atilla KANTARCIOGLU, 5 yılı
geçmemişse rotasyona girmeyecek anlamında. Cüneyt ÇULCU, Yılmaz
İNAL, evet Nihat Bey buyrun.
Nihat BÜYÜKBAŞ (Elazığ İl Millî Eğitim Müdürü) - Sayın
KOMİSYON BAŞKANI. Bu rotasyon uygulamasının özellikle yönetim
kademesi içinde bulunan herkes için uygulanmasının Türk eğitim sistemi
açısından değişim ve dönüşümü yakalaması adına çok önemsiyorum şahsen.
Ben hem okul müdürlüğü eğitim müfettişliği ve il millî eğitim müdürlüğü
görevlerinde bunu çok net olarak söyleyebilirim. Okul müdürlerine
uygulanan 5 yıllık rotasyon uygulamasının başarı ile yürüdüğünü
görüyorum. Gittiği okullardaki değişim ve dönüşüm adına yenileşmeyi
sağladıklarını görüyorum aynı durumun eğitim müfettişlerine, biz il millî
eğitim müdürlerine, şube müdürlerine ve müdür yardımcılarına da
uygulamanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum çünkü ilkokulu,
ortaokulu, üniversiteyi kendi ilinde okuyup bir de orada müfettişlik yapan
30 yılın üzerinde epey bir çalışanımız var. Biz yeni bir uygulamayı okullara
taşımakta çok zorlanıyoruz. Özellikle ilköğretim müfredatları değişti
bunların büyük bölümünü eğitim müfettişleri yoluyla okullara taşımaya
çalıştık. Biz yöneticiler yoluyla taşımaya çalıştık ama çok başarılı olamadık
temel sebebinin de öğrenmeye değişime olan kapalılığımızdan
kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bu uygulamanın sabah sözleşmeli
öğretmenler için söylediğim gibi eğitim sisteminde kaçınılmaz olarak
sözleşmelilik uygulamasının yaygınlaştırılması gerekiyor. Duyuruların iller
tarafından yapılması gerekiyor. Yeteri kadar mezun var KPSS’de alman
puanlar ayrıntılı olarak yayınlıyor. Dolayısı ile yetkilerin illere
devredilmesi, sözleşmelilik uygulamasının yaygınlaştırılması, eğitim
müfettişleri ve yöneticilere de 5 yıl rotasyon uygulamaya koyulmasının çok
anlamlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Mehmet KÜÇÜK,
buyrun efendim.
Mehmet KÜÇÜK (Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü) Sayın KOMİST ON BAŞKANIım. Bu maddenin daha önce il, ilçe millî
eğitim müdürlüğünde ki -personel maddesi geçmişti- onunla
birleştirilmesini ben teklif ediyorum. Orada belki yarın tartışılır. Personel
çıkartılır. İl, ilçe millî eğitim yöneticileri ve eğitim müfettişleri demek daha
doğru olur, diye düşünüyorum.
KOMİSYON
BAŞKANI
KANTARCIOĞLU, buyrun efendim.

-

Teşekkür ediyorum.

Atilla

Atilla KANTARCIOĞLU (Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) -Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Katılımcılar. Kesinlikle bu
maddeye katılmakla birlikte şûra kararları arasında yer almasına aslında
gerek olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili Eğitim Müfettişliği
Başkanlığının Yönetmeliği aşağı yukarı bir buçuk ay sonra çıkacak. Orada 5
yıl değil de 8 yıl şeklinde. Efendim? 5 yıla mı düştü? Yani zaten var
aslında bu. Tamam olsun, hiçbir problem yok. Kesinlikle de katılıyorum.
Belirtmek istiyorum. Bu sadece eğitim müfettişleri ile alakalı bir başlık
olduğu için ben önerge şeklinde de size sunmak istiyorum ama burada
benim paylaşmak istediğim 5-6 tane madde var eğer müsaade ederseniz...
KOMİSYON BAŞKANI - Pardon, bu madde ile ilgiliyse evet ama
değilse zaman almayalım lütfen.
Atilla KANTARCIOĞLU (Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri açısından veya istihdamı
açısından nasıl bir ilgisi varsa ki kesinlikle var, bu paylaşacağım şeylerin de
ilgisinin olduğunu düşünüyorum, müsaade ederseniz eğer. Paylaşmak
istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Buyrun.
Atilla KANTARCIOĞLU (Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-D eğerli katılımcılar. Eklenmesini istediğim birkaç madde var.
Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Millî Eğitim Akademisinin yeniden
yapılandırılarak...
KOMİSYON BAŞKANI - Ama bunun konuyla ilgisi yok. Madde
ile ilgisi yok. Sözünüzü kesmek zorundayım. Zamanımız çok sınırlı.
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Yerinde değerlendirelim.
ÇULCU buyrun efendim.

Komisyonda

okuruz verdiklerinizi.

Cüneyt

Cüneyt ÇULCU (Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi)-Cüneyt ÇULCU. Eğitim Müfettişi Gaziantep. Şimdi burada 5 yıl
süreyle rotasyona tabi tutulmasındaki amaç bence şudur: Müfettiş orada
ahbap çavuş ilişkilerine girdi. Çevreyi tanıdı sosyalleşti diye düşünülüyor.
Oysaki bazı insanlar var 6 ayda 600 kişi ile tanışır bazı insanlar da vardır ki
10 sene orada kalsa dahi hiç kimse ile tanışmaz sadece işini yapar. Bu
rotasyonun yerine bizim sendikalı olarak söylediğimiz bölgeler oluşturarak
“bölge hizmeti, müfettişin oturduğu yerden görev yapmaması, ikamet ettiği
yerin dışında görev yapması” şeklinde düzeltilirse daha iyi olur diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Yanlış anlaşılma oldu sanıyorum.
Oturduğu yerde görev yapmaması olmaz tabi. Nüfusa kayıtlı olduğu yer mi
demek istiyorsunuz efendim?
Cüneyt ÇULCU (Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Müfettişi) -H ay ır yani oturduğu yerde görev yapmaması. İkamet ettiği
yerde görev yapmaması. İkamet ettiği yerde soruşturma inceleme teftiş
yapmaması örnek olarak Gaziantep’te oturuyorsa Maraş’ta Urfa'da
Hatay’da denetim ve soruşturmayı yapması. O zaman daha objektif olur
çünkü bölge olduğu zaman yapılan işlemler daha verimli olur. Bakanlık
müfettişlerimizin yaptığı gibi. Bakanlık müfettişlerinin ikamet yerleri
İstanbul Ankara İzmir.
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri olarak aldık efendim teşekkür
ederiz. Buyrun efendim.
5 yıllık sürenin kısa olduğunu düşünüyoruz. Yönetmelik çalışması
ile ilgili zaten sendikamız bu konuyu görmüşler biz daha önce Bakanlıkta
paylaşmıştık. 8 yıl olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca müfettişlerin
başka bir ilde oturması şaşırtıcı ve tuhaf geldi. Mevzuatımız bile buna
uygun değil. Yani neredeyse il dışına çıkmak bile yasakken, devlet
memurlarının görev yaptıkları yer dışında ikamet etmeleri dahi yasakken,
bilemiyorum yani öyle bir öneri olması garip geldi. Katılmıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Ertuğrul DÜNDAR.
Buyrun efendim.
Ertuğrul DÜNDAR (Aydın İl Millî Eğitim Müdürü) -Ertuğrul
DÜNDAR. Aydın Î1 Millî Eğitim Müdürü. Sayın Divan, Değerli
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Katılımcılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Okul müdürleri hem Mehmet
Küçük Genel Müdürümüz Nihat Bey de söyledi bütün teşkilatın, millî
eğitim müdürlerinin, ilçe millî eğitim müdürlerinin, şube müdürlerinin ve
müfettişlerimizin de 5 yıl rotasyona tabi tutulması yönündeki karara biz de
katılıyoruz. Üç şeyinde aynı maddede değerlendirilmesini, yerelleşiyorlar
diyerekten zaten randıman alamıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Yılmaz İNAN, buyrun efendim.
Yılmaz İNAN (Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi) —
Denetim ve soruşturma bağlamında düşündüğümüz zaman rotasyonun
gerekli olduğunu düşünüyorum. Fakat eğitim müfettişleri adına rehberlikle
ilgili görev alanı ile ilgili 3 somut öneri sunmak istiyorum. Birincisi eğitim
müfettişlerinin rehberlik konusunda ...
KOMİSYON KOMİSYON BAŞKANII- Lütfen
önerinizi dile getirirseniz konuyu değiştirmeyelim.

rotasyonla

Yılmaz İNAN (Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi) Uygun bir madde bekledim açıkçası uygun bir madde de bulamadım ama
söylememi arzu etmiyorsanız söylemeyebilirim.
KOMİSYON BAŞKANI -Y azılı olarak verirseniz değerlendiririz.
İlgili madde içerisinde görüşmekte yarar var. Konu dağılıyor aksi taktirde.
Teşekkür ederim, anlayışınız için. 12. maddeye geçiyoruz. Evet mesleki
gelişime geçeceğiz. Son başlığımız. Birinci madde. Buyurun isim yazalım.
Ahmet Fikret BAYRAKLI, Başka var mı efendim? Hatice YILMAZ.
Buyrun Sayın BAYRAKLI. Enver Türkoğlu.
Ahmet Fikret BAYRAKLI (MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi
Başkanı) - Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Üyeler, teşekkür ediyorum
saygılar sunuyorum. Şimdi 1. Madde ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra
burada ben maddeleri okudum. Olması gereken 3-5 madde bende var. Kısa
cümleler hâlinde. Şimdi yazdırırsam mı iyi olur yoksa bunun sonunda mı
söz vereceksiniz?
KOMİSYON BAŞKANI verirseniz değerlendirmeye çalışırız.

Buyrun ifade edin. Not olarak da

Ahmet Fikret BAYRAKLI (MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi
Başkanı) —Hayır buraya yazılmasını da istiyorum. Çalıştayda alınan önemli
kararlar da var. Şûraya yansıması açısından. Şimdi mesleki çalışmalar ile
ilgili 1. Madde, seminerlerden söz ediyor, eğitim öğretimle ilgili yıl içinde
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ve sonunda yapılan çalışmalar. İlk öğretim eğitim kanunu ilgili maddesi ve
ilköğretim 89. maddesi gereğince “mesleki çalışmalar“ adı altında yer
alıyor. Seminer çalışması şeklinde değil. Esas sorunumuz zaten burada
MEB’nin 800 bine yaklaşan personele verdiği bir hizmet içi eğitimi
çalışması var, bunun 45 bini merkezî faaliyetlerde ve enstitülerde ve
merkezlerde yapılıyor ama 20 bin civarında faaliyet gerçekleştirilerek 81 il
valiliğin ve millî eğitimin yaptığı plan kapsamında her yıl 350 bin ile 400
bin arasında personel eğitimden geçiyor. Şimdi burada büyük bir hedef kitle
var. Bu yasa ile bizim teşkilat kanununda bize verilen görev MEB
personelinin yurt içinde ve yurt dışında hizmetiçi eğitimlerini yapma görev
ve sorumluluğu bize veriliyor ama buradaki mesleki çalışmalar konusu
ilköğretim genel müdürlüğüne veriliyor ve onların yönetmeliğinde mevzuat
kapsamında bunlar seminer değil mesleki çalışma olarak geçiyor. Tabi ki
mesleki çalışmalar aslında bir seminer hizmetiçi eğitimdir ama bu yasalar
arasındaki ikilem hizmetiçi eğitimde birlik ve bütünlüğü bozuyor. Bu
kapsamda birinci önerim Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının daha güçlü
bir statüye kavuşturulması gerekir, çünkü çok büyük bir kitlenin hizmetiçi
eğitimi bunlara yönelik hizmetiçi eğitimle ilgili politikaların geliştirilmesi
ve yeni yöntem ve teknikler yeni yapılan çalışmalarla ilgili hedef kitlemiz
650 bin civarında öğretmen, bunun dışında yöneticiler ve diğer personel. Bu
MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının görevidir. Birinci konum bu.
Madde olarak alınmasını istediğim 2. Konu ise burada yer almıyor.
MEB personelinin hem kişisel hem mesleki yönden geliştirilmelerine
yönelik hizmetiçi eğitim çalışmalarının yapılabilmesi için etkili bir analizin
bilimsel teknik ve yöntemlerle yapılması. Hizmetiçi eğitim ihtiyaç analizi.
Birinci kısım bu, ikinci kısım ise verilen hizmetiçi eğitimin sınıfa
öğrencilere ve hizmete yansımasının bir şekilde ölçülmesi ve bu konuda
çalışmaların yapılması daha doğrusu materyallerin hazırlanması.
Diğer bir husus, hizmetiçi eğitimde kısa orta ve uzun vadeli planların
yapılması yer alıyor. Hizmetiçi eğitimle ilgili sorunlar burada hep gündeme
getirildi ama hizmetiçi eğitimin yeni yöntem ve tekniklerle geliştirilmesi
konusunda somut öneriler pek gelmedi. Var olan çalışmalar zaten yapılıyor.
Yüz yüze eğitimler, çevirim içi karma eğitimler, hem üniversitelerle hem
STKdarla hem yabancı kuruluşlara yapılıyor ama bunun dışında yani bu
büyük hedef kitleye en azından 650 bin civarındaki öğretmenin periyodik
bir şekilde sistemli bir şekilde eğitimden geçirilmesi için çünkü büyük bir
hedef kitle daha etkili yöntem teknik nasıl olabilir. Bu konuda da görüş ve
önerilere ihtiyaç var çünkü bu gerçekten önemli bir sorun.
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Bir diğer konu, eğitim sistemindeki örnek uygulamaların bir şekilde
de öğretmenlere yansıtılması gerekiyor. Bu konunun da üzerinde durulması
lazım. Başarıya ulaşmanın yolu bu saydığımız maddeler doğrultusunda
önem taşıyor. Hizmet öncesi eğitim kadar hizmetiçi eğitim de önem taşıyor
ve bir bütünlük içerisinde sürdürülmesi gerekiyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI —Hatice YILMAZ, buyrun efendim.
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı) - Burada haziran
dönemindeki seminer çalışmalarının doğrudan doğruya zümre çalışmalarına
ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ikinci kademenin Türkçe
öğretmeni, Türkçe öğretimi konusunda destekleyebilecek program üretmeli
ya da matematik öğretmeni matematik öğretmenlerini destekleyecek, ortak
okulda bütün paydaşların beraber çalışacağı ortam oluşturulmalı haziran
döneminde. Ayrıca bu dönemde müfredat kitapları dikkatli incelenerek
öğretim döneminde kullanılması gereken materyallerin öğretim ekibi
tarafından seçiminin beraber yapılması için araştırma görevi de yaza
bırakılmalı.-Eylül dönemi seminerlerindeyse doğrudan doğruya değişen
müfredat, konulann yerleri, kitaplann son şekli incelenerek beraber 1 yıl
boyunca eğitim programlarının hazırlanması gerekiyor ayrıca burada yer
almamış, öğretim süreçleri ve değerlendirme süreçlerinin de planlanması
gerekiyor. Ölçme değerlendirme tekniğinin belirlenmesi gerekiyor çünkü
sınav sonuçtur, önemli olan süreçtir. Sürecin doğru programlanması
yapılırsa sınav sonuçlan çok da önemli değildir. Süreci programlamanın
çalışmasını haziran ve eylül seminerleri içerisinde okulun tüm öğretmenleri
ortak çalışmayla belirlemeliler. Her zümre kendi içinde, birinci sınıf
öğretmenleri, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi. Böyle bir çalışmayla daha
verimli olur. Aynca eylül dönemi öğrenci ile özellikle birinci sınıfa
başlayacak öğretmenin tanışma dönemidir. Tanışmadığınız, tanımadığınız
öğrenciye yeterli eğitimi veremezsiniz. Biz istiyoruz ki birinci kademeden
ikinci kademeye örneğin anaokulu varsa ana okul öğretmeni birinci sınıfa
başlayacak öğrencilerle ilgili tuttuğu raporu birinci sınıf öğretmenine versin.
Eğer birinci sınıfa öğrenci dışarıdan geliyorsa, birinci sınıfın öğretmeni kim
olacaksa öğrencinin sosyokültürel düzeyi, ekonomik düzeyi, eğitime bakış
açısı ile tanısın ki sene içerisinde daha doğru hizmet verilebilsin istiyoruz.
Birinci kademeden ikinci kademeye geçişte de sınıt öğretmeni, ikinci
kademe öğretmenlerine öğrencisinin gelişimi, bakış açısı, tavır ve davranışı
ile ilgili....
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KOMİSYON BAŞKANI - Madde ile ilgili önerinizi net olarak
alabilir miyim?
Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı)-Haziran döneminde
de eylül döneminde de önemli olan bütün ekibi birlikte çalıştıracak bir
yöntemdir. Bu yöntem de yapılacak çalışmaların ortak programlanmasıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Enver TÜRKOGLU.
Buyrun efendim.
Enver TÜRKOGLU (İzmir Buca Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü)-Sayın Komisyon Başkanı, ben 86 yılından sonra Resmî
Gazete’de yayınlanan ücret yönetmeliğinden kaldırılan mesleki teknik
okullardaki 6 saatlik egzersiz saatlerinin tekrar okullarımıza konulmasını
talep edeceğim. Gerekçem de şu: Biliyorsunuz mesleki eğitim, donanım
olarak millî ekonomiye baya bir pahalıya...
KOMİSYON BAŞKANI- Doğrudan konuyla ilgili olursa...
Enver TÜRKOGLU (İzmir Buca Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü) - Mesleki gelişimle ilgili olduğu için söylüyorum.
Okullarımızda bu makineler çok pahalı bir sistemle almıyor. Şimdi şu anki
mevcut öğretmenlerimiz emekli olduğu takdirde bu makineleri kullanan,
bunların onarımmı bakımını yapan insanlarımız emekli olduğu takdirde
onarım ve bakımını yapmamız mümkün değil çünkü 84 ve 87 yıllarında
alman teknisyenler de alınmıyor artık okullarımıza. Bundan dolayı da bu 6
saatlik egzersizler konduğunda yetişmiş olan elemanlar bu öğretmenlere
bilgilerini aktararak hem millî ekonomiye bir fayda sağlarlar, diyorum
makinelerimiz atıl vaziyette kalmaz diyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- Buyrun Sayın Genel Müdürüm.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-Sayın Komisyon Başkanım, bu hizmet içi eğitimi ile ilgili benim
şahsi kanaatim görüşüm: Şimdi bir 2023 Vizyonu görüşüyoruz. Millî Eğitim
Bakanlığı çok büyük atılımlar yaptı yenilikler yaptı. Hizmetiçi Daire
Başkanımız da çok güzel anlattı çok başarılı çalışmaları var arkadaşımıza ve
ekibine de çok teşekkür ediyorum. Şu an çok küçük yaştaki çocuklar
sistemin içerisine girdi. Google denen bir dünyada, İnternet denen bir sihirli
dünyada herkesin bu sistem içerisinde alışveriş yaptığı, üniversitelerin canlı
yayın yaptığı bu sistemde bizim Sayın Bakanımızın da bizlerin de düşüncesi
o biraz önce değerli Komisyon Başkanı da ifade etti. Öğretmenlerin bundan
sonraki hizmetiçi eğitimlerini mutlaka bölgelerde olsun, yani bizim hizmet
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içi bölgelerimizde gitsin, yapsın ama okul temelli mesleki gelişimde Millî
Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu şu an o yeterliliklerde ve bu ay
sonunda bitecek yazılımlar, bitti performans gelişmelerinde üç yüz altmış
derecelik bir sorgulama var. Öğretmenin kendi gelişiminden sorumlu olacak
bir sisteme giriyoruz OTMG dediğimiz Okul Temelli Mesleki Gelişim. Biz
onlara girmedik, arkadaşlarımız daha çok burada kendilerini anlatsınlar, bu
yeterlilikler çıktı. Böyle bir sistemde Eğitim Teknoloji genel müdürlüğü,
üniversitelerimiz hep beraber bu çalışmanın içersinde yani o vizyonda
hizmetiçinin bundan sonra eğitim portallarıyla mutlaka olmasını teklif
ediyorum. Teknolojinin, eğitim teknolojileri ile birlikte yürütülmesini,
öğretmenin buradan girerek kendilerini geliştirmesini istiyorum. Bir misalle
bitirmek istiyorum. Mesela burada hep idareci arkadaşlarımız var. Okul
müdürü öğretmene sicilini verirken bunun bir parçası da öğretmenin kılığı
kıyafeti, nöbete geldi gelmedi olmamalı. Edebiyat öğretmeni demeli ki sen
son sınıfta, yahut öğretmen gelmeli ben altı saatlik bir eğitim portalmdan
halk edebiyatını istiyorum demeli. Orayla ilgili çalışmasını yapmalı sadece
o belgeyi almalı ve okul müdürüne vermeli ve hizmetiçi eğitimden kendisi
sorumlu olmalı. Özet olarak yani öğretmen kendi gelişiminden sorumlu
olacak bir teknolojinin içerisinde olmalı diye öneriyorum. Teknoloji
kullanalım diyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Uzaktan eğitim yöntemleri etkin bir
biçimde kullanılmalı, diyorsunuz.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-înteraktif eğitim olur vs. ne derseniz deyin ama orada o sistemin
altı dolmalı yani ben ismini vermek istemiyorum ama şu an Millî Eğitim
Bakanlığı olarak anlaşma yaptığımız sistemler var öğretmenler geliyor
oradan TürkcellTe beraber Türk TelekomTa beraber yapıldı malumunuz.
Bunları biz devlet olarak yaparsak daha iyi olur. Gelişimden sorumlu
olmalı. înteraktif eğitimi orada öğretmenle...
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Bu madde ile ilgili
buyrun, Mustafa DAŞCI, Ali GÜVENDİREN, Necati YURT, Orhan
SEVER, Salih Ç E PN İ.... Mustafa DAŞCI buyrun efendim.
Mustafa DAŞCI (Ankara Yenimahalle Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdürü)-Sayın Komisyon Başkanı, Değerli Üyeler. Tabi
orada öğretmenlerin, yöneticilerin ve müfettişlerin hizmetiçi eğitimde
öğretim elemanı olarak görev almaları alanların gerekli niteliklere sahip
olmaması diye bir sorun tespit edilmiş. Cevaben de şu an teklif gelmiş,
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hizmetiçi eğitim programında görev alacak personelin asgari lisans
düzeyinde eğitim alması şartı getirilmiş. Ben şöyle söyleyeyim. Endüstri
meslek lisesi müdürüyüm. Mesela bir ay içerisinde yeni CNC makinesi
aldım ama yüksek lisans almış bir arkadaşım CNC makinesini
çalıştıramıyor. Mevcut yapıda yüksek lisans mezunu da olabilir, öğretmen
de olabilir, yönetici de olabilir müfettiş de olabilir hatta usta öğretici de
olabilir. Çünkü sanayi bazen bizden önde, bana göre bu maddenin tamamen
kaldırılması lazım çünkü mevcuttan daha geriye gidiyor. Mevcut ne? Eğer
bir öğretmen yüksek öğretim programlarında hizmetiçi eğitime girecekse
engel yok. Alsın girsin. Yüksek öğretim programlarından böylesi bir eğitim
alması yararlıdır hatta şöyle de diyebiliriz. Keşke ülkemizdeki öğretmenlere
başka gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uzaktan yüksek lisans ve doktora
eğitimi yapacak gibi programlar uygulasın buna itirazımız yok ama bir de
yurt sathında üç yüz bin öğrenciye hizmet eden özellikle endüstriyel teknik
eğitim okullarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde halk eğitim
merkezlerinde binlerce kurs var ve bu kurslarda biz belki de uzman ve usta
öğretici olduğu için ama bizim gibi okuyanlardan çok daha güzel bu işi
becerdikleri için görev veriyoruz. Bana göre bu madde eğer geçecekse ve
konuşulacaksa şûrada biz o zaman kendimizi yok sayacağız, diye
düşünüyorum. Dolayısı ile bu konuda yüksek lisans önerimi getiriyorum.
Mevcut konum bu durumda uygun ama uzman ve usta öğreticilerden onların
da niteliklerini göz önünde bulundurarak görev verilmesi, diyebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI
- Eğitim personelinin hizmet içi
eğitiminde görev alacak elemanlar kastediliyor sanırım yani bir öğretmenin,
eğitecek öğretmenin en az yüksek lisans yapmış olması deniliyor anladığım
kadarıyla.
Mustafa DAŞCI (Ankara Yenimahalle Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdürü) - Ama teknik öğretmeni düşünün bizim
okulumuzda teknik öğretmen görev yapıyor makine ve CNC’de öğretmen
çalışmak zorunda onun için de o öğretmene kurs vermek zorundayız.
Dolayısı ile o öğretmenin alacağı kursun hocasının uzman ve usta öğretici
olması lazım. Çünkü yüksek lisans almış elemanlar maalesef hâlâ
Türkiye’de makineleri çalıştıramıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Anladım efendim. Sanayiden usta
getirelim, eğitim almasına gerek yok, diyorsunuz. Alim Bey, soyadınızı
alamamış arkadaş. Alim Bey buyrun. Soyadınızı da söylerseniz memnun
olurum.
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Sayın Komisyon Başkamın, Değerli Üyeler. Hepinizi saygı ile
selamlıyorum. 25 yılı aşmış bir hizmetiçi eğitimci olarak önce kavramda bir
düzelteme ile sözüme başlamak istiyorum. Komisyonumuzun konu
başlığının c bendinde mesleki gelişim ifadesi kullanılıyor. Halbuki biz
burada öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimini konuşuyoruz.
O halde o mesleki gelişim ifadesinin kişisel gelişimi de içine alıp
öğretmenlerin yetiştirilmesi, istihdamı ve hizmetiçi eğitimleri olarak
düzeltilmesini...
KOMİSYON BAŞKANI - Zaten efendim alt başlık bunlar. Konu
başlığı sizin söylediğiniz.
Peki. Bu maddede eğitim görevlilerinin niteliklerinin iyi olması
öneriliyor. Bu hizmetiçi eğitimde sadece bir süreç eğitim görevlileri.
Hizmetiçi Dairesi Başkanlığı olarak yedi yüz bini aşkın personelli hedef
kitleye 25 -30 kişilik bir kadroyla hizmet götürmenin bir örneği dünyada
yok. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının yürüttüğü görev yani hizmetiçi
eğitimi 2 gündür görüşüldüğü üzere en az hizmet öncesi eğitim kadar
önemli. Bunu hepiniz takdir edersiniz. Eğitim fakültelerinin yapısı, işlevi,
donanımı ve görevleri, programlan ile birlikte...
KOMİSYON BAŞKANI konuşursanız memnun olurum.

Sayın

Hocam

madde

ile

ilgili

Efendim, 2 gündür devam ediyorum. Sadece uzmanlık alanımıza
kısmen de hoş görülürse konuşmak istiyoruz. Diğer konularda söz
almamıştık. Fakültelerin iyileştirilmesi ile ilgili programlarda bu kadar
konuşulurken Türkiye’de yedi yüz bin öğretmenin yetiştirilmesine yönelik
hizmetlerin yürütüldüğü bir kurumun kuruluşun iyileştirilmesi noktasında
değerli şûra üyelerinin daha katkı vermesi noktasında görüşlerini
bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI Buyurun efendim.

Biz teşekkür ederiz. Necati YURT.

Ali GÜVENDİREN (Ankara Yenimahalle Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Alan Şefıj-A li GÜVENDİREN benim. Necati Bey benden
sonra konuşacaktı ama çok da problem değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun.
Ali GÜVENDİREN (Ankara Yenimahalle Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Alan Şefi) - Sayın Komisyon Başkanım Değerli Üyeler.
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Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu madde ile ilgili olarak özellikle
mesleki ve teknik konularda hizmetiçi eğitim verecek olan kişinin yüksek
lisansla smırlandırılmasınm çok doğru olmadığını düşünüyorum. Örneğin
teknik bir cihazı ya da teknik bir programı alanında öğrenmiş, çok iyi
anlatabilecek durumda olan, bunu sertifika ile belgelendirebilen bir
öğretmenimizin de rahatlıkla bu programı hizmetiçi eğitim programını
uygulayabileceğini biliyoruz. Bunu yaşıyoruz, bunu görüyoruz. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ediyoruz. Orhan SEVEN.
Buyurun efendim.
Orhan SEVEN (Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlköğretim Okulu Müdürü)-O rhan SEVEN, Sayın Komisyan Başkanım,
ben gerçekten çok önemli bir öneri olarak görüyorum. Bir ve ikinci
sorunların birleştirilerek gerçekten alanında uzman olan eğitmenler
tarafından verilip sonuçta da dönüt alınmasını teklif ediyorum. Bu hizmetiçi
eğitimlerde 1-2 yıl süreçler ya da verilen hizmetiçi eğitim seminerlerinden
sonra sınav yapılmadığı için dönüt alınamıyor. Verdiğimiz eğitimin ne
kadar etkili ne kadar farkmdalık oluşturduğu bu noktada bir dönüt
alınmadığından sıkıntı yaşandığına inanıyorum. Bu konuda dönüt alındı,
konusunda sınav yapılması gerektiğini öneriyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Salih ÇEPNÎ, buyurun Salih Bey.
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı)-Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi
bizler üniversite hocaları olarak çeşitli hizmetiçi merkezlerinde kurslar
veriyoruz, uzmanı olduğumuz alanlarda fakat orada yaklaşık bazen bir hafta
kalıyoruz. Bir hafta sonunda efendim oradan ayrılırken bizden kalma veya
yemek parası alıyorlar. Bir de orada bizim verdiğimiz derslerin ücretlerini
hesaplıyorlar. Sonuçta biz borçlu duruma düşüyoruz. Tamam, uzmanlar
üniversitede gerçekten iyi uzmanlar var fakat bu uzmanları ne yapıp yapıp
bu tür kurslarda aktif hâle getirmemiz gerekiyor. Özellikle bu hizmetiçi
eğitim kurslarındaki ders ücretlerinin mutlaka arttırılması gerekiyor. Çünkü
üniversite hocaları kendi derslerini bırakıyor ve bu tür derslere giderek
efendim kendi derslerindeki ücretleri kaybediyorlar. Bu sorunun mutlaka
çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Gidiyorlarsa
arttırmalarına gerek yok Sayın Hocam, evet 3. Maddeye geçiyoruz. Not
aldık efendim. Gerekli düzeltmeyi yapacağız ama kalacak kalmayacak yarın
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oylamada karar vereceğiz. Tabii uygun bir ifade kullanacağız yani şu
anlamda söylüyoruz usta öğreticinin yapacağı iş varsa ondan başka kimse
yapamıyorsa tabi onun emeğini değerlendireceğiz ama bir hizmetiçi eğitim
programında kuramsal bir konuyu anlatacak birinin ders anlattığı kişilerden
daha üst düzey eğitim almamış olması da çok kabul edilebilir bir durum
değil. Bunun özendirici olması lazım, müfettişler için okul müdürleri için,
efendim. Kısa olsun lütfen.
BİR KATILIMCI -B e n somut bir örnek vereceğim. Orhan Şaik
GÖKYAY. Herkesin bildiği bir edebiyatçı.
KOMİSYON BAŞKANI - Bilmediğimiz şeyler değil efendim.
Hülya ERTÜRK KOÇ (Samsun İl Millî Eğitim Müdürü) -Hayır
şunu söyleyeceğim. Hiçbir titri yok ama şimdi rahmetli oldu ama onun gibi
çok değerli insanlar var. Hizmetiçi eğitimde ondan faydalanılamayacak mı?
Yani genel bir ifade olduğu için olmaması lazım. Zaten tercih
akademisyenler ama böyle dediğiniz zaman önünü kapatıyorsunuz. Bizim
demek istediğimiz bu.
KOMİSYON BAŞKANI - İzah ettim sanıyorum. Yani uzmanlık
gerektiren bir iş varsa usta öğreticilik gibi bu gibi alanlarda tabi ki
yararlanacağız ama hizmetiçi eğitimin niteliği bir dersin kuramsal olarak
anlatılması şeklindeyse burada akademik kariyerin aranması gerektiğini
söylüyorum. Cümleyi de buna göre ifade ederiz. Evet devam edelim
efendim.3. madde ile ilgili söz almak isteyen varsa ismini yazdırsın.
Mustafa DAŞCI Evet başka yoksa Mustafa Bey’i dinleyebiliriz. Evet, 3.
madde. Ahmet Fikret BAYRAKLI, Mustafa DAŞCI buyrun efendim.
Mustafa DAŞCI (Ankara Yenimahalle Teknik Lise ve Ensdüstri
Meslek Lisesi Müdürü) - Mustafa DAŞCI. Yenimahalle Teknik Meslek
Endüstri Lisesi Müdürü. Sayın Komisyon Başkanım, Değerli Üyeler. Tabi
yıllardan beri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanımız da burada. Yaklaşık
yedi yüz bin personeli olan bir kurumun. Efendim işte yılda 80 bin yüz bin
personele hizmet veriyor ama ne acı gerçektir ki bu verdiği belgeler hiçbir
yerde işe yaramıyor yani ne öğretmenin terfisinde ne tecziyesinde ne
ücretlendirilmesinde işe yaramıyor. Bana göre eğer hizmetiçi eğitimde
öğretmenlerin hizmetiçi almış olduğu eğitimlerin etkili ve verimli hâle
gelebilmesi için eğitime katkısı olabilmesi için alınan bu belgelerin mutlaka
tecziye yönünden, terfi yönünden, tayin yönünden ücretlendirme yönünden
bir getiri katsayısının olması gerekir. Teklifim bu, Sayın Komisyon
Başkanım.

18. Millî Eğitim Şûrası / 188

KOMİSYON BAŞKANI - Öneri olarak
okuduysanız. Teşekkür ediyoruz. Barış bey buyurun.

burada var,

zaten

Çözüm önerisi noktasında ilk yapılması gereken öğretmenlerin
statüsünün yükseltilmesidir yani mesleki gelişim açısından. Bu yapılmadan
alınacak diğer tedbirler gövdesiz bir ağaç dalma benzeyecek ve inandırıcı
olmayacaktır. Öğretmenlik mesleği diğer mesleklerle karşılaştırıldığında
yani hemşirelik, doktorluk, imamlık, savcılık gibi, ekonomik olarak
maalesef son sıralara düşmüştür. Biz eğitim içi olarak yüzdelik zamlara
karşı olduğumuzu birçok defa vurgularken şunun da altını çizdik. Biz
öğretmenler mesleğimizi yaparken ne kadar maaş, o kadar iş mantığı ile asla
çalışmıyoruz, bu mantığı gütmüyoruz gütmeyeceğiz. Ancak öğretmenlik
mesleğini diğer mesleklerin önüne geçirecek düzenlemelerin bir an önce
yapılmasını talep ediyoruz. Bu sebeple öğretmenlik mesleğinin öncelikle
ekonomik pozisyonunda tartışılması birçok şeyin önünü açacaktır.
Öğretmenlerin üniversitelerde eğitimde yeni gelişmeler, yöntemler
konusunda hazırlanacak kurslara ücretsiz olarak katılması sağlanmalıdır. Bu
kurslardan alınacak belgeler öğretmenin kariyerinde rol oynamalıdır.
Öğretmenlerin kendi alanlarına yönelik gelişmeleri ve ilgili yayınları
yakından izleyebilmeleri için İnternet, dergi gibi olanakların ücretsiz olarak
öğretmenlere verilmesi ya da aylıklarına ek olarak yansıtılması
gerekmektedir. İşte genel müdür açıkladı, daire KOMİSYON BAŞKANIı
açıkladı, bazı gelişmeler var İnternet üzerinden olacak, sanal olacak ancak
İnterneti dahi bir öğretmene ücretsiz verememektedir bu devlet. MEB,
üniversite işbirliği ile öğretmenlerin yüksek lisans, doktora yapmaları
sağlanmalı, aldığı eğitimlerin kariyer gelişiminde ve ödül sistemiyle
karşılıkları yasal olarak düzenlenmeli ve net bir şekilde belirlenmelidir.
Çünkü Eğitim İşi olarak tespit ettiğimiz bazı şeyler var 7 ayda 7 ödül alan
idareciler var, müdürler var, dolayısı ile bunlar yasal olarak belirlenmesi
gerekir. Hizmetiçi eğitimleri belirlenirken ihtiyaç analizi yapılmalı MEB'in
stratejik hedeflerine ve mevcut durumuna göre yani öğretmenlerin
mesleklerinde yaşadıkları sorunlar ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre ayrı
ayrı belirlenerek eğitimleri planlanmalıdır. Hizmetiçi eğitimlere muhakkak
katılım şartı aranmalıdır yani örnek olarak 5 yılda 200 saat hizmetiçi eğitimi
almış olmak şartı gibi. Hizmetiçi eğitimlerden en büyük eksikliklerden biri
geri dönüşüm almamamasıdır. Hedeflenen amacına ulaşılıp ulaşılmadığının
kontrol edilmediği bir eğitim amacına ulaşamayacaktır. Hizmetiçi eğitim
alan eğitimciler aldıkları eğitimin mesleklerine yansımalarını periyodik
olarak en azından bir kez raporlandırarak Hizmetiçi Eğitim Daire
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Başkanlığına göndermelidir.
Meslek öğretmenlerinin alanlarındaki
yenilikleri takip etmesi ve kendilerini bu doğrultuda geliştirebilmesi
amacıyla öğrenci yetiştirdiği hizmet alanlarından hizmetiçi eğitim imkânı
sağlanmalıdır. Sayın müdürüme kesinlikle katılıyorum. Çok doğru bir şeyin
altını çiziyor. Meslek öğretmenleri öğrenci yetiştirdikleri alanlardaki
teknolojik yenilikleri takip etmek amacıyla işte bir motor öğretmeni gidip
TOFAŞ fabrikasında hizmetiçi eğitim alma imkânı sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin alanlarıyla ilgili uluslararası yayınlan yenilikleri gelişmeleri
takip edebilmesi ve entelektüel bir kişiliğe sahip olması amacıyla iyi derece
en az bir yabancı dili bilmesi gerekmektedir. Bu bir devlet politikası hâline
getirilerek gerekli teşvik ve destekler sağlanmalıdır. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, buyrun efendim, Ahmet Fikret
Bey.
Ahmet Fikret BAYRAKLI (MEB Hizmetiçi Eğitim Daire
Başkanı) -S ay ın Komisyon Başkanım biraz önce arkadaşlar açıkladılar.
Hizmetiçi eğitim belgelerinin bir şekilde işe yaraması gerektiği konusunda
vurguda bulundular. Maalesef bu konuda anayasa mahkemesinin bir kararı
var. 1739 Sayılı Kanunun 43. Maddesinde öğretmenlerin kariyerler
basamakları ile ilgili yeni düzenleme yapıldığında öğretmenlerin hizmetiçi
eğitim faaliyetlerinde aldıkları eğitimin 6 saati 1 kredi olarak değerlendirildi
ve çok büyük bir talep oldu, bir ay zarfında biz daireden çıkamadık.
Öğretmenler kaybettikleri belgelerin sonuçlarını istiyorlardı bunların
artı puan olarak değerlendirilmesi için ama maalesef bu konu Anayasa
Mahkemesine taşındı. Kariyer basamakları ile ilgili bazı maddelerin
yürütmesi durduruldu, bazılarının değişikliği istendi ama hizmetiçi eğitim
ibaresi kökten iptal edildiği için hizmetiçi eğitimle ilgili belgeler geçersiz
duruma düştü. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı da bir genelge ile bize
gönderdiği bir yazıyla görevde yükselme yönetmeliğinde öğretmenlik ve
diğer atama ve nakil yönetmeliğindeki o artı puanı yani formlardaki
hizmetiçi eğitimlerindeki artı puanların sütununun çıkarılmasını istedi ve
böylece hizmetiçi eğitim belgelerinin böylece bir hükmü kalmadı. Yeniden
bir yasal düzenlemede yapılamıyor iptal kararından dolayı ve gerekçe de şu:
Anayasa Mahkemesi diyor ki “Bütün öğretmenler bu hizmet içi
eğitimlerden yeterince eşit oranda yararlanamıyorlar,’ ama bu işin zaten
eşiti olmaz ama maalesef hâkimler eğitim konusunda karar verdiklerinden
bu konu şu anda kilitlenmiş durumda yeni bir şey yapılması lazım. Bu
konuda bir çalışma yapılması lazım, nasıl değerlendirilir çünkü batı
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ülkelerinde mesela geçen Iskoçya’daydım. Orada İspanya Hizmetiçi Eğitim
Başkanlığı dedik ki biz özel kurum kuruluş veya STKTarma devlet
tarafından verilen hizmetiçi eğitim belgelerinin bin saatinde bin saatin
karşılığında mutlaka maaşa artı bir katkı sağlanıyor ama tabi biz bu Anayasa
Mahkemesi kararından sonra bu konuda mahrum kaldık. Yapacak fazla bir
çalışmamız yok ama üniversitelere yapacağımız bir proje ile yeni bir
yapılanma nasıl kazandırırız? Bunun arayışı içerisindeyiz ama mutlaka
bunun öğretmene bir şekilde yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - 4. maddeye geçelim. Evet bu madde ile
ilgili. Necati YURT, Ömer BALIBEY, Şule ERŞAN, Recep SEZER.
Necati YURT (Şube Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım 4
konuyla ilgili başlığa aynen katılmakla birlikte genişletmek konusunu teklif
ediyorum. Sadece yüksek lisans ve doktora konusunda değil
öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri ile ilgili tüm çalışma ve
faaliyetleri düzenlemek üzere elbette YÖK ve üniversitelerle çok sıkı bir
işbirliği ve koordinasyon gerekmekle birlikte bu konunun hazır il millî
eğitim müdürlerimiz de buradayken il millî eğitim müdürlüklerinin de
mahallerinde bulundukları üniversiteler, diğer yüksek okullar ve STKTarı iş
birliği ve koordinasyonu genişletmeleri ve devam ettirmeleri son derece
yararlı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI Genel Müdürüm.

Biz teşekkür ederiz. Buyrun Sayın

Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, burada Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı arkadaşımızla beraber Abdullah Hoca’m da biliyor. Millî Öğretmen
Komitesine bir teklifimiz olmuştu. Bu yüksek lisans ve doktorada Millî
Eğitim Bakanlığı olarak bizim talebimiz personel genel müdür arkadaşımız
da vardı. Bizim yani biraz önce arkadaşlar ifade ettiler yani katma değeri
olan Millî Eğitim Bakanlığına nitelikli dönüşü olan biz öğretmen
arkadaşlarımızın olmasını istiyoruz onlarla da gurur duyuyoruz yani başına
doktor öğretmen, yüksek lisans öğretmen yerine mesela bizim edebiyat
fakültelerinde mezun edebiyat öğretmeni arkadaşlarımızın kendi alanlarında
yapmalarını istiyoruz, niye? Bir halk edebiyatında bizim Mili Eğitim
Bakanlığında bu tip arkadaşlarımıza ihtiyaç var. yahut bir matematik
alanında ölçme değerlendirmede ihtiyaç var ama bakıyoruz ki tenzih
ediyorum ama arkadaşlarımız biraz da kolaycı yolu seçiyorlar. Yüksek
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öğretime onu söyledik. Yardımcı olsunlar dedik. Yani biz özellikle bu
arkadaşlarımızı alırken Millî Eğitim Bakanlığına da yardımcı olacak şekilde
yüksek lisans ve doktora versinler. Sabah İbrahim Bükel buradaydı. Talim
Terbiyedeki arkadaşımız bir de Zübeyir Bey buradaydı onu ifade etmeye
çalıştık. Yani dediler ki biz bu alanda Talim Terbiye’ye eleman arıyoruz
ama maalesef edebiyat öğretmeni gitmiş eğitim konusunda almış yahut
başka bir konuda almış. İletişim konusunda almış, basın ve halkla ilişkilerde
almış bunun bize o alanı ile ilgili kişi yok. Doktor unvanını alabilir, yüksek
lisans alabilir ama bu konunun özel olarak değerlendirilmesi lazım. Bizim
tavsiyemiz, affınıza sığmıyorum, buradaki yüksek lisans ve doktora
yapacakların alanları ile ilgili yapmasında fayda var. İkicisi Necati Bey
ifade etti biraz önce Eyüp Kırcı Bey de hatırlar ve Ragıp Bey de o zaman
İstanbul’daydı biz İstanbul’da ki öğretmenlerimizle üniversitelerimizle, iş
birliği yaptık. Demekler getirdiler. Hocam dediler, biz bunları
üniversitelerden biz yüksek lisans alacak arkadaşları liste verdik tabi şu an
geçen millî öğretmen komitesinde gene söylendi, bu işi yapan üniversiteler
var başlayanlar var ama ben bu işin özellikle burada affınıza sığınarak
çizmek istiyorum. Nasıl pedogojik formasyonlar bir para karşılığında
veriliyorsa, nasıl bu iş bir ticaretle dönüyorsa, bizim amacımız
öğretmenlerimizin niteliğini arttırılması nitelikli insan istiyoruz. Biraz önce
yeterli dediler arkadaşlarımız ama kim söyledi? Ehil falan değil. Nitelikli
yani daha çok kendini geliştiren öğretmen, nitelikli öğretmenlerimizin
yetiştirilmesi için de biz zapturabt altına alıp millî öğretmen komitesinde bu
işi yapacak üniversitelerin fakültelerin mutlaka YÖKTen ve Bakanlığın
bilgisi dahilinde hangi oranlarda bunları vereceklerse de hem Millî Eğitim
Bakanlığı ihtiyacını görsün hem de bu arkadaşlarımız kendi aralannda
ihtiyaç sahibi ihtisas sahibi olsunlar, diye düşünüyorum. Saygılar
sunuyorum efendim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Tabi sayın genel
müdürüm, bir başka konu da kendi aralarında yapılması, özendirilmesi diye
yazabiliriz ama kendi aralannda da hangisi mesela bir öğretmen herhangi bir
branşdaki öğretmen bana gelip eğitim yönetimi alanında yüksek lisans
yapmak istiyorum derse bu, alan olmaz mı? Yani onu söylüyorum. Mesela
tarihçi tarihte, edebiyatçı edebiyatta yapsın ama bunlar gelip eğitim
yönetiminde yapmak isterse yarın bir gün müdür olmak için bu da kendi
alanlan sayılır lütfen. Şule ERŞAN buyrun etendim.
Şule ERŞAN (Ankara Yenimahalle Nene Hatun Anaokulu
Müdürü) — Sayın Komisyon Başkanım, öncelikle özür diliyorum
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rahatsızım, o nedenle sesimde gıcık var. Tekrar özür diliyorum. Sayın Genel
Müdürümün söylediği önerilere tam anlamıyla katılıyorum. Alanında
yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlerin diğer öğretmenlere örnek
olması bakımından ve özendirilmesi bakımından 2006'da sonlandırılan bir
uygulama vardı. Ek ders ücretleri biraz daha fazlaydı diğer öğretmenlere
nazaran. Bu uygulamanın tekrar gündeme getirilmesi ve bu alanda
öğretmenlerin teşvik edilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Recep SEZER buyrun efendim.
Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü)-Saym KOMİSYON
BAŞKANIım, ben bir başka konuya temas etmek istiyorum. O da şu.
Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin çektiği sıkıntılar idare olarak
bizim çektiğimiz sıkıntılar. Şöyle oluyor. Eğitim özründen dolayı Bolu'yu
örnek vereyim. Bolu’yu istiyor öğretmen. Abant İzzet Baysal
Üniversitesinde yüksek lisans yapacak, ataması yapılıyor. Doğuda
güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapıyor puanı da yüksek. Bolu'yu
isterken sistemde yazılı olan bütün okulları istiyor. Mecburen hepsini
yazacak. Yazıyor yukarıdan aşağıya doğru, Göynük'ü yazıyor. Uzak yerleri
mecburen yazıyor tabi. En sonda da bunlara atanamadığım takdirde il millî
eğitim müdürlüğüne atanmak istiyorum, diyor. Puanı yüksek olduğu için en
uzak yerlere onlar atanıyor. Puanı düşük olanlar il merkezine atanıyor. Ben
de bu sene 25 tane yüksek lisans yapan öğretmen uzak yerlere atandı.
Okullar açılmadan 1 ay önce başladılar bize, efendim bizi merkeze alın.
Daha yeni sükûnete erdi. Bir ay oldu okullar açılalı. Üniversiteye rica ettik.
İşte konuştuk kendileriyle. Sayın valimiz bizzat görüştü. Resmi yazı yazdık.
Yüksek lisans dersleri 4 günden 3 günden 2 güne indirildi. 1 gün biz izin
veriyoruz. Onlara izin verilebilir deniliyor. Şimdi bu konunun çözülmesi
lazım çünkü netice itibari ile üniversite diyor ki ben görevimi yaptım 4
günden 3 günden derslerini 2 güne topladım diyor. Biz de görevimizi yaptık,
1 gün izin veriyoruz öğretmenlere fakat öyle bir durum ki diyelim Sah günü
dersi var...
KOMİSYON BAŞK A NI- Sayın Hocam özetleyim lütfen, örnek
olaylar çok, sayılar bizde var zaten.
Recep SEZER (Bolu İl Millî Eğitim Müdürü)-N etice itibari ile
ben problemi koydum orta yere. Problem bu. Buna mutlaka Bakanlığımızın
çözüm üretmesi lazım ya yüksek lisans yapmayacaklar, doktora
yapmayacaklar veya çözüm üretilecek. Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI- Battal ARSLAN buyrun efendim.
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Prof. Dr. Battal ARSLAN (Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi)—Öğretmenler görev içindeyken biraz sonra söyleyeceğim, tezsiz
yüksek lisansı olarak açtık, yalnız biz EYYD (?) açabildik, onun gerekçesi
demokratik bir toplumda yönetim herkese açık olması gerekir. Dersleri 3
güne topluyoruz olabildiği kadar. Bir gün millî eğitimimiz izin veriyor .3
gün de ta Diyarbakır’dan
yani 2 günde biz Pazar cumartesi
ile
koyuyoruz.bir özveridir bu ama bunu yapabiliyoruz. O kadarını belirteyim.
Öğretmenlerin kendi ee(?) dışında çünkü eğitim yönetimi, yönetim bir
haktır ve görevdir. O yüzden herkese sayın dekanımızın da belirttiği gibi
KOMİSYON BAŞKANIımızm da belirttiği gibi herkese açık olmalıdır.
Onun belli koşullan var. 15 kişi alıyorsak 5 müfettiş, 5 millî eğitim
idarecisi, 5’te en az 5 yılı geçmiş öğretmenden alıyoruz. Onlan belli
derecelere göre sıraya diziyoruz. Hiçbir mülakat falan yapmıyoruz ancak
herkesin kendi alanında olması gerekiyor. Neden? Bakınız biz EYYD’de
eğitim yönetimi ve denetiminde bunu yaparken o arkadaşlardan öğreniyoruz
onlar da bizden öğreniyor. Benim yaşamdaki büyük ideallerimden bir tanesi
millî eğitim ile üniversiteler arasında ilişkinin devam etmesi lazım.
Arkadaşlar birbirimize yabancılaşmamamız lazım. Bu açıdan buna hizmet
ediyoruz ancak her öğretmenin de olabildiği kadar kendi alanında lisans
alanında, çalıştığı alanda ister tezli ister tezsiz eğitim yapması gerekir ki
karşılıklı gelişmeleri ve çalışma koşullarını paylaşım olsun. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Açıklayıcı oldu. Bu
madde ile ilgili 5. Madde ile ilgili söz alacaksanız saat 6 oldu ve yetiştirmek
istediğimiz programımız var ve madde ile ilgili konuşmak isteyenlerin
isimlerini önceden yazıyoruz sonra geri dönmüyoruz efendim. Bu sizin
şahsınız ile ilgili değil. Madem buyrun efendim arkadaşların söylemediği
çok önemli bir şey söyleyeceksiniz buyrun efendim.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı)-H ayır yani
bu şekilde söz almak hiç hoş olmuyor. Benim üslubum da değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Beyefendi tabi
davranmaya çalışıyorum. Sizin şahsınız ile ilgili değil bu.

ilkelere

uygun

İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı) - Hocam
gittikçe biraz sertleşiyorsunuz. Onu hatırlatayım yani zor işiniz de ama ne
yapalım. Şimdi sayın Hocam. Ömer BALIBEY. Sayın Genel Müdürüm bir
şey söyledi. Millî Eğitim Bakanlığı nitelikli öğretmen istiyor da ben MEB in
istediğini zannetmiyorum. Ömer BALIBEY istiyordur, doğrudur şahsi
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fikridir, az önce hocahanım bir teklif verdi. Ben söyleyecektim yüzde 25
yüzde 50 eksik yazıldı onu da düzeltelim. Doktora yapanlara yüzde 50
mastır yapanlara yüksek lisans yapanlarda yüzde 25 ek dersin fazlası
ödeniyordu. Bu uygulamayı kaldırdı. Daha önce yüksek lisans ilk atamada
bile bir tayin sebebi iken daha sonra stajyerliğin kaldırılması esasına
bağlandı. Zorunlu hizmete bağlandı vs. yani MEB’in bizzat kendisi
öğretmenlerimizin yüksek lisans, doktora yapmasının önüne engeller koydu.
Bu özelliği de eklersek oraya yüzde 50 ve yüzde 25, doktora yapanlara
yüzde 40 mı? Olabilir ben de tam hatırlamıyorum 3-4 sene geçti. Bolu MEB
müdürümüz onu mu demek istedi anlayamadım tam yüksek lisans yapan
öğretmenlerin haftada bir buçuk günü boş bırakılmalı. Bu konuda ciddi bir
tartışma var okullarda. Bir çözüm bulacağız. Demokrasilerde çare
tükenmez. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ediyoruz. 5. madde,
bununla ilgili söz almak isteyen. Cemil Bey, Sayın Genel Müdür, Zehra
ÜLGEN, İsmail KONCUK, Buyurun Cemil Bey.
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı)- Sayın Komisyon Başkanım, çok teşekkür ederim. Ben
usul hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Artık süremiz sonra ererken
çok genel şeylerden bahsetmemek lazım. Sizin işinizi kolaylaştırmak adına.
Ben hemen bir cümle ile şunu söylemek istiyorum. Kariyer basamaktan
tekrar gözden geçirilebilir ama mutlaka teşvik edilmesi lazım. Kariyer yapan
öğretmenlerin, bunun maddi olarak desteklenmesi lazım. Manevi şekillerde
ödüllendirilebilir ama mutlaka bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir halk
sözü var “Rekabetin olmadığı yerde kalkınma olmaz’' diye, herkes kendini
geliştirmek için kariyer yapma konusunda biraz çaba sarf etmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim Hocam. Buyrun Sayın
BALIBEY.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü) - Bilgi olarak ifade etmeye çalışıyorum. Personel genel
müdürümüz. Biraz önce sayın müsteşarımız onun yerine bir bilgi vermek
istiyorum. Kariyer basamakları arkadaşlarımızın buradaki teklifine biz de
katılıyoruz. Malumunuz daha önce bu kariyer basamakları öğretmenlik,
uzman öğretmenlik baş öğretmenlik gibi arkadaşlarımız vardı ama
sendikadaki arkadaşlarımız iptal ettirmişlerdi. O iptal edilen 2 madde
olduğu için o tekrar geri döndü. Şu an personel genel müdürlüğü bununla
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ilgili bir çalışma yapıyor. Yani Millî Eğitim Bakanlığı kariyer basamakları
ile ilgili çalışmalardan vazgeçmiş değil.
KOMİSYON BAŞKANI—Zehra ÜLGEN buyrun efendim.
Fatma Zehra ÜLGEN (Şanlıurfa Merkez Kız Teknik ve Meslek
Lisesi Öğretmeni)—Ben de uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili
soru soracaktım. Hocam cevabını kısmen verdi. Böyle bir sınav yapıldı daha
sonra gerisi gelmedi. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON KOMİSYON BAŞKANII
buyurun efendim.

-

İsmail KONCUK

İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı) - Ef endim
Kariyer Basamakları Yönetmeliği ciddi problemler ihtiva eden bir
yönetmelikti. Bilmem inceleme imkânınız oldu mu biz Türk Eğitim-Sen
olarak diğer sendikalar da buna en başta itiraz ettik. Eksiklerin
düzeltilmesini istedik. Mesela şöyle bir uygulama vardı. Ben 60 alanları
başarılı sayarım ama işte yüzde 20’sini başarılı sayarım. Böyle bir sınırlama
getirildi. Anayasa Mahkemesi de bunu iptal etti. Şu anda bir düzenleme
yapılıyor. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri belli olmasına rağmen
MEB hâlen buna uygun bir tavır ortaya koymadı ve bütün üyelerimiz şu an
dava açarak kazanıyor. MEB bir de avukat parası ödüyor. Devleti böylesine
zarara sokuyor. MEB hâlâ farkında değil yani kariyer basamakları ile ilgili
esasen akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda doğru dürüst bir kariyer
basamakları yönetmeliği ortaya konmalı. Mesela uzman öğretmenlikle ilgili
bu tasarıda TBMM’deki taslakta zannederim 7 yıllık süre 10 yıla çıkartıldı.
Böyle sınırlamalar getirildi. Neden 3 yıllık öğretmene böyle bir hak
verilmesin, yani uzman olmak her dönemde insanların hakkıdır. Yani bu tip
problemler var. O taslakla ilgili biz görüşlerimizi MEB’e, Bütçe Plan
Komisyon üyelerine gönderdik ama yine bir sonuç çıkacağını
düşünmüyorum,
yine MEB'in
dediği
olacak
ama
burada
akademisyenlerimizin de yani bu cümle çok muğlak bir cümle, bu cümleyi
açmak lazım burada. Nasıl açılması gerektiğine de akademisyenlerimiz fikir
beyan ederse herhâlde öğretmenlerimize ciddi bir fayda sağlamış oluruz.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANII- Biz teşekkür ederiz. Barış Bey buyrun.
Sayın Divan, Sayın Genel Müdürümüz bir Anayasa Mahkemesi
kararından sendikalar iptal ettirdiler. Anayasa Mahkemesine CHP taşımıştı.
Tabi ki biz bu tüm siyasi partilere ciddi anlamda konunun zararlarını içeren
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metinler hazırladık. Uygulamadaki yanlışlıklan Anayasaya karşı olan
yanlışlıkları belirttik. Bu raporlar doğrultusunda Anayasa Mahkemesi şöyle
bir karar verdi. Nisan ayma kadar MEB’e konu ile ilgili düzenleme yapması
zorunluluğunu getirdi 1 yıl içerisinde ancak Nisanın üzerinden 6 ay geçti
Bakanlık hâlâ çalışıyor. Kamuoyunun da bilgisi olsun. Bakanlığın çalıştığını
belirttiği metinde de hiçbir değişiklik yok, ipe un seriyorlar. Söyleyelim,
gene dönecek Anayasa Mahkemesine bunu yaparlarsa. 60 olan puanı 70’e
çıkartmış vaziyette Bakanlık. 7 yılı da 10 yıla çıkartmış vaziyette. Başka
hiçbir değişiklik yok. Şimdi Anayasaya aykırı düzenleme yapınca iktidar da
aynı şeyi yapıyor. Anayasa iptal edince hep mahkemeler suçlu oluyor.
Neyse olalım. Şimdi bu kariyerle ilgili de şunu söyleyeyim ben. Bizim izin
yönetmeliğimizde yüksek lisans yapan arkadaşlarımıza 2 gün izin hakkı
varken maalesef şuna yok, boşluk var. Doktora yapan öğretmen
arkadaşlarımız belirtilmediği için idareciler doktora yapan arkadaşlarımızın
önüne ket vuruyor yani yönetmelikte ben sana böyle bir izin veremem diyor.
Burada koordinasyondan bahsetmeye çalışıyoruz. Bir başka şey de görevde
yükselmede idareci olma konusunda arkadaşlar eğer uzmanlık belgesi varsa
bu 1 saatlik girdiği sınav sonucunda, ne uzman olan inanıyor şu anda ne de
olmayan inanıyor, okulda alay meselesi maalesef çünkü biz okulların
içindeyiz. Görüyoruz, şunu söyleyeyim uzmanlık belgesi varsa yüksek
lisans belgesine puan verilmiyor ilk T de. Yani bir öğretmen arkadaşımız bu
bir saatlik sınav sonucunda hasbelkader uzman olduysa 5 puan alıyor. Bir de
yüksek lisans yaptıysa ona verilmiyor çünkü Bakanlığın verdiği uzmanlık
daha etkili. İşte yine bunlar kariyer basamaklarında yaşadığımız sorunlar.
Sorunun çözümü ile ilgili çok somut önerilerimiz var. Eğitim-İş olarak da,
Genel Komisyon Başkanım da söyledi orada Türk Eğitim-Semin de
önerileri varmış. Tüm sorun burada, katılan insanlar görüyor ki sendikalarla
Bakanlık bir araya gelip oturmazsa bu işlerin çözülmesine imkân yok.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Buyrun efendim.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yani kısaca kariyer
basamakları dediğimiz düzenleme malumunuz.
Sendikacı diğer
arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi Anayasa Mahkemesi tarafından 19 Mart
2009’da iptal edilmişti. Aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen henüz yasal
bir düzenleme yapılmış değil. Öğretmenlerimizin ciddi bir beklentisi var
fakat yeni taslakta şunu görüyoruz. 7 yıllık süre 10 yılla çıkarılmış durumda.
Burada hakkaniyete aykırı bir durum söz konusu oysa Anayasa
Mahkemesinin kararının gerekçelerine baktığımız zaman gerekçe süre
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yönüyle değildi. Gerekçede hizmetiçi eğitim başta olmak üzere birkaç husus
vardı yine daha önce bu sınava girmiş ve kazanmış olan 17800
öğretmenimizin
uzman öğretmen
sertifikası verilmesi gerekiyorken
maalesef Bakanlık sendikaların bu yöndeki talebini de bizlerin talebini de
dikkate almamış olması ile birlikte şu an binlerce dava açılmış durumda
yani Bakanlığımız öğretmenlerimizin dava açmasından niye bu kadar__
KOMİSYON BAŞKANI etmeyelim. Öneriniz varsa?

Efendim lütfen söylenenleri tekrar

Önerimiz şu uzman öğretmenlik ile yapılacak olan düzenlemede 10
yıllık sürenin olmasını uzun olduğunu düşünüyoruz. Bu sürenin en fazla 7
yıl olması gerektiğini ve yine 2005 -2006 yıllarında sınava girmiş olan ve 60
üzeri puan alan öğretmenlerimize uzman öğretmenlik sertifikasının
verilmesi gerektiğini yargı kararlarını beklemeksizin gerektiğini söylüyoruz.
Teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. Turan Akman ERKILIÇ (Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi)-Sayın Komisyon Başkanı, özür dilerim. Turan Akman
ERKILIÇ Anadolu Üniversitesi, hemen bir noktada Hocam bir şeyi ifade
edeceğim, bırakacağım. Teşekkür ederim. Raportör arkadaşımız oldukça
yorgun sanıyorum. Kendisi çok emek veriyorlar çok çok teşekkür ederim.
Doktora yapanlara izin verilmiyordan sonraki bölümde Barış Bey bir
konuyu çok güzel ifade etti diye düşünüyorum. Yüksek lisans ve doktora
yapan öğretmen arkadaşların kariyer basamakları konusunda kendilerine
olumlu bir desteğin verilmesi niteliğinde bu taslakta yer alması hususunda
güvence verilmesini özellikle bu noktada rapora geçirilmesini öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Son madde
efendim. Hatice YILMAZ, Orhan CENGİZ, Arif ERSOY, Cemil ÖZTÜRK.
8 madde efendim son madde değil. Başka var mı efendim bu madde ile
ilgili? Necati YURT, Buyrun.
Orhan CENGİZ (Hatay Antakya Vali Teoman İlköğretim Okulu
Öğretmeni)-Komisyon Başkanım, benim de öğretmelerin bilgi teknolojileri
ile buluşturulması ile ilgili birkaç önerim olacak. Her sene MEB eylül
ayında öğretim tazminatı adı altında bir ücret öder. Bir yıla mahsus olarak
bir diz üstü bilgisayar verilirse bence öğretmenler bilişim teknolojileri ile
daha rahat çalışabilirler, ikinci bir isteğim daha var. Hizmetiçi Eğitim Daire
Başkanımız da buradayken. Şimdi konu bilişim teknolojileri olunca
Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı kurs ve seminerler düzenliyor ama
özellikle merkezi bazda düzenlediği seminerlere katılacak öğretmenlerin
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belirtildiği bölüme genelde bilgisayar öğretmenleri yazılıyor. Dolayısı ile
diğer branştaki öğretmenlerin önü bir çeşit kapalı. Dolayısı ile konu bilişim
olunca sadece bilgisayar öğretmenleri değil tüm öğretmenleri kapsaması
gerekiyor. Bu konuyla ilgili açıklayıcı olursa teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI YILMAZ buyrun.

Ben teşekkür ediyorum. Hatice

Hatice YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı )-Öğretmenlerin bilgi
teknolojilerini kullanmaya ihtiyaç duymasını sağlayacak yöntemler
geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle örneğin matematik öğretmeninin
dersinde kullanabileceği matematik yazılım programlar var. Görsel CD’ler
var, örneğin akciğerlerin nasıl nefes aldığını gösteren CD’ler var. Bunları
eğitim teknolojileri genel müdürlüğü de hazırlıyor. Okullara biz ders
kitapları ile birlikte işlenecek konuya yönelik olan CD'leri de gönderirsek,
zaten Bakanlığımızın bir çalışmasını da biliyorum bu konuda, artık bilgi
teknolojileri sınıfları olmayacak bütün sınıflar bilgi teknoloji sınıfına
dönüşecek. Dolayısı ile öğretmen bu bilgi teknolojilerini öğrenmeye mecbur
kalır o zaman. Eğer biz ders araç gereçlerini de İnternet üzerinden
yayınlarsak. Aynı şekilde hizmetiçi eğitimlerinde farklı örnek uygulamaları,
güzel uygulamaları toplantıları da CD’ler şeklinde öğretmenlere ulaştırırsak
uzaktan eğitimle öğretmenin ihtiyaç duymasını sağlarız öncelikle. İhtiyaç
duyunca öğreniyorlar. Denedim.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki. Arif Ersoy, buyrun efendim.
Ergün Arif ERSOY (Mersin Toroslar Lisesi Öğretmeni) - Arif
Ersoy, şimdi ben birkaç konuda özellikle de bu konuda açıklama yapmak
istiyorum. Özellikle hizmetiçi eğitimin bazı kısımlarının zorunlu hâle
getirilmesini öneriyorum. Özellikle yeni gelişmeler konusunda, çünkü
öğretmenlik mesleği değişime en açık olması gereken meslek grubu iken
maalesef bazılarımızın oldukça muhafazakâr, değişime kapalı olduğunu
görüyoruz yani bazı mecburi alanlarda teknoloji ile ilgili alanlarda katılım
zorunluluğunun getirilmesini istiyorum. Bunun dışında hizmetiçi eğitime
yöneltmek konusunda isteklendirilmesi özellikle yüksek lisans gibi
alanların, insanlara daha da iyi derecede özendirilmesi gerekiyor. Şimdi ben
yüksek lisans yaptım ama niye yaptığımı şu anda sorguluyorum çünkü
tahmini 10 bin dolar civarında masraf ettim. Bunun maddi manevi kaybını
hiç düşünmüyorum çünkü bunu entelektüel açıdan düşünerek kendimi
geliştirmek için yaptım ama şu anda bana ne katkısı var dediğimde şöyle
söyleyeyim mesela öğretmen, Anadolu lisesine başvurduğunda 10 puan
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alıyor yüksek lisanstan ama doktora da yapmışsanız alamıyorsunuz. İkinci
bir kazanımmız yok. İkincisi bir kademe alıyorsunuz. Yüksek lisans
yapmışsanız diyor ki “Yüksek lisans ve doktora yapanlara bir kademe
verilir.’ ben ardından doktora yaptığımda ikinci bir kademe alamıyorum. Bu
da enteresan bir durum. Bunun dışında hizmetiçi eğitim faaliyetlerine de ben
özel sektörde de özendirilmesi gerektiğini yani sadece hizmetiçi eğitimi
genel müdürlüğü veya daire başkanlığının değil de özel sektörde buna
yönelik sübvansiyon veya bütçe verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca
ödül ve ceza yönetmeliğinde yurt dışında hizmetiçi eğitim faaliyeti yapacak
arkadaşlara ödül olarak bu hizmet içi eğitim bütçesinin verilmesini
düşünüyorum. Hizmetiçi eğitime ben eğitim bilimleri alanında çok
katılıyorum. Gelen arkadaşlarımın pek çoğunun sadece kuramsal eğitimle
düz anlatımda çekip gittiğini görüyorum. Bunun dışında uygulamaya dönük
özellikle saha çalışmalarına dönük hizmetiçi eğitim yapılmalı. Ayrıca
birazcık iddalı bir önerme olabilir ama bence öğretmenler üniversitede sizler
gibi özel okuldaki meslektaşlarımız gidi tam gün çalıştırılıp ders dışı
zamanlarda
akademik çalışma, literatür tarama, makale yazma gibi
konularda ....
KOMİSYON BAŞKANI - Sayın Ersoy, doğrudan konuyla ilgili
şeyler söyleyin zamanımız çok sınırlı gerçekten. Diğerlerinin zamanını
alıyorsunuz, elimizdeki liste çok uzun.
Ergün Arif ERSOY (Mersin Toroslar Lisesi Öğretmeni) - Sayın
Hocam zaten bir defa konuşabiliyoruz ve bizim konuşmamız gerekenlerin
hiçbiri yok burada. Sayın Hocam ben polemik yapmıyorum. Önümdeki
listeyi sayıyorum. Hocam bakın biz öğretmeniz burada en az konuşanız.
Burada herkes konuştu sadece öğretmenler en az konuşuyor. Son olarak
hizmet içi eğitimin gezip tozma tatil yapma anlayışı yerine gerçekten
insanlara akademik anlamda bir şeyler katması bilincinin aşılanması
gerektiğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI Hoca’m.

Biz teşekkür ederiz. Buyrun Cemil

Prof.Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı) —Sayın Komisyon Başkanlığı, yine usul hakkında bir şey
söyleyeceğim. Çok genel konuşuluyor. 2. turda yine aynı şeyleri söylüyoruz.
Ben bu maddenin yazılışı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Teknoloji
eğitimi ile sınırlı kalmamalı. Burada hizmetiçi eğitim ile ilgili başka bir
madde yok. Ya da 2 madde birleştirilmeli. 8. madde hizmetiçi eğitimle ilgili
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ise ve Türkiye de hizmetiçi eğitim çok ciddi bir sorun. Nitelik ve nicelik
açısından gözden geçirilmeli ve iyileştirilmeli. Okul temelinde mesleki
gelişim ve gelişim projesi var Bakanlığın. Bu projenin de şu anda galiba not
alınmıyor. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum... Teşekkür ederim. Evet,
birleştirilmek dedim. Kapsamı genişletilmeli. Tek maddeye indirilmeli.
Bakanlığın okul temelli mesleki gelişim projesi bu bağlamda
değerlendirilmeli, güzel bir proje. Ödüllendirme sistemi de var orada yani
hep böyle sertifikasyon ya da lisansüstü eğitim diyoruz ama bireysel gelişim
ve motivasyon çok önemli. Tabii sertifikasyon önemli. Öğretmenleri yetki
belgesi sahibi kılma Bunlarda her sertifika, öğretmenlerin portfolyolan
olmalı ve bunlar değerlendirilmeli. Ayrıca bu sertifikayı veren kuruluşlar,
diploma veren kuruluşlar, akredite edilmeli. Bakın bu çok önemli, altını
çizerek söylüyorum. Akredite edilmeli yani kim belge veriyorsa sertifika ise
sertifika, diploma ise diploma bunlara akredite edilmeli. Neden? Çünkü 100
kişilik sınıflarda yüksek lisans dersleri yapılıyor, bazı yerlerde evet tezsiz
yüksek lisanslarda 100 kişilik sınıflarda ders yapılıyor. Hatta şöyle bir
durum oldu geçtiğimiz yıllarda, bu bizim tabi akademiyanm, üniversite
camiasının kendisini sorgulaması gereken durumlar. Üniversite dışında bazı
mekânlarda da bu dersler verildi yani öğrencinin ayağına hizmet götürüldü.
Ben böyle güzel bir şekilde ifade edeyim bunu ama aslında bu çok
değerlendirilmesi gereken bir şey. ABD’de tüm öğretmen yetiştiren
kurumlann sadece yüzde 65’i akredite edilmiş yani yüzde 35’i akredite
edilmemiş. Bizde de bütün bu işleri yapan kuruluşların, birimlerin akredite
edilmesi lazım. Bağımsız kuruluşlar tarafından. Çok teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz. Evet buyrun. Pardon
Necati YURT’tu. Evet buyrun.
Necati YURT (Şube M üdürü)-Saym Komisyon Başkanım, Değerli
Üyeler. 1989'dan başlamak üzere öğretmenlerimizin Bakanlık çalışanlarının
o günkü adıyla bilgisayar eğitiminden geçirilmesine yönelik bugünkü en son
adıyla bilişim teknolojileri eğitimine alınmasıyla ilgili bilgisayar destekli
eğitim, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar operatörlüğü, bilgi teknolojisi
sınıflarındaki öğretmenlerin eğitimine yönelik tüm personelin bilgisayar
formatörleri kanalıyla ve birçok üniversitemizin ilgili bölümleri kanalıyla
Bakanlık personeli eğitimden geçti. Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğümüzün bir önceki yıl vermiş olduğu rakamlara göre
personelimizin yüzde 97’si bu eğitimden geçmiştir. Ancak yukarıdaki
maddede bazı öğretmenlerin bu teknolojiyi kullanmaktan imtina ettikleri
ifade ediliyor. Doğrudur ancak şunu göz ardı etmemek gerekir. İster kadrolu
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olsun ister sözleşmeli olsun hangi statüde çalışırsa çalışsın kendisini
geliştiren yenileyen ve bunları performansına yansıtan öğretmenlerimizin bu
durumlarının ücretlendirme politikası ile değerlendirilmemesi durumunda
bazı öğretmenlerin isteksiz olması karşısında herhangi bir yaptırım söz
konusu olamıyor. Hizmetiçi eğitim istekle ve ihtiyaçla orantılı. Yetişkinlerin
dolayısı ile öğretmenlerimizin bu eğitime alınmaları öncelikle kendilerinde
buna ihtiyaç hissetmeleri ile orantılı. Bu yöndeki çalışmalar özellikle il millî
eğitim müdürlüklerinde zaten hâlen devam ediyor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun efendim.
Evet, Sayın Divan; şimdi aslında başka bir şeyden bahsedecektim
ama Hocamın konuşması üzerine Arif arkadaşımın, öğretmenimin
konuşması üzerine bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Toplumda artık
öğretmene değer verilmemeye başlandı. Değer düşürüldü. Şimdi öğretmenin
teknolojiyi kullanmasından bahsedeceğiz. Çocuklarına “Hiçbir şey
olamazsan öğretmen olursun.” deniyor. Bakın müsaade edin, işte
öğretmenler bir dönem sağcı, solcu, şehir öğretmeni, köy öğretmeni diye
ayrılıyordu. Günümüzde ise başörtüsü ile derse giren öğretmen
arkadaşlarımız, meslektaşı ile tokalaşmayan öğretmen arkadaşımız, bilimsel
teorileri reddeden bay ve bayan öğretmen arkadaşlarımız ve
öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Ben üniversitelerimizi ziyaret ettiğimde
özellikle bazı akademisyen arkadaşlarımız işte, evrim teorisini anlatırken
büyük sıkıntılar yaşadıklarından bahsediyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Barış Bey zamanımız çok kısıtlı.
Bilgi teknolojileri ile bağlayacağım. Sanal konuşuyoruz biraz onun
için. Hâlbuki cumhuriyet devrimlerine ilk sahip çıkan öğretmenlerdi ve
öğretmen, cumhuriyet devrimlerini halka anlatmak ve halk tarafından kabul
görmesi için köy köy, şehir şehir dolaşan insandı. Öğretmenin okuttuğu ders
kitabının son sayfasında bir zamanlar öğretmen marşı vardı. Öğretmen
marşı öğretmen okullarında öğrencilere öğretilirdi. Yani şimdi bilgi
teknolojilerinden bahsediyoruz da şimdi bilgi teknolojisi olarak
bahsettiğimiz akıllı tahta projeksiyon, fotokopi makinesi, işte bu akıllı
tahtayı öğretmenin nasıl kullanacağı gibi şeylerse öğretmenler duygusal
canlılardır. Herhalde öğrencilerle çok iç içe olduğumuz için. Şimdi
öğretmen arkadaşlarımız bunları çok çabuk kavrarlar. Burada görüyorum
bazen birbirine güvensizlik var. İşte deniyor ki bazı arkadaşlarımız müfettiş
kendi ilinde yaparsa kayırmacı olur, şöyle olur, böyle olur. Maalesef
Türkiye’de hâlen hiçbir şey somut gerçekliklere, objektif gerçekliklere
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bağlanamamış vaziyette. Dolayısı ile bu kaygıları duyuyoruz. Öğretmenin
asıl temel sorunu bilgi teknolojisi ile ilgili bu çok önemli. Araştırma bilgi ve
tekniklerini bilmiyor öğretmenler. Biz alana dağıldığımızda işte bununla en
çok karşılaştık. İşte geçtiğimiz 15 gün önce Yozgat, Kayseri, Malatya,
Adıyaman o bölgedeydik. Kara tahtada, yeşil tahtada, düzeltiyorum. Tebeşir
ile ders anlatan yerler var. Biz ise şundan bahsediyoruz: İşte akıllı tahta,
projeksiyon hangi okulda var? İlköğretim okullarına ödenek gönderilmiyor.
Okul müdürleri maalesef dışarıdan piyasadan para toplayan, işte
öğretmenler tahsildar durumunda, okul müdürleri tüccar durumunda, veliler
de okulları idare etmeye çalışıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Toparlayalım lütfen.
Ben özellikle burada dekanlarımız var, genel müdürlerimiz var.
Akademisyen, çok önemli insanlar ve diğer sendikaların yöneticileri var.
Öğretmene öncelikle verilmesi gereken, öğretmenin araştırma yöntem ve
tekniklerini bilmesi. Sayın Daire Başkanımız da burada, Hizmetiçi Daire
Başkamı. Şunu da iddia ederek gönlünü kırmak istemiyoruz ama Daire
Başkanlığına ayrılan ödenek Eğitim İş Sendikasına verilse biz hizmetiçi
eğitimi isterseniz devam ettirelim. Çok teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. 7. maddeye
geçiyoruz. Evet, bu konuyla ilgili yoksa 8. Madde ile ilgili buyrun isim
alalım. Selçuk BEDUR, İsmail KONCUK.
Selçuk BEDUR (Burdur Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü) Teşekkür ediyorum. Soyismim Bedur olacak. Burdur Bilim ve Sanat
Merkezi Müdürü. Bilim ve sanat merkezinde tabi ki üstün ve özel yetenekli
öğrenciler var. Biz öneri olarak eğitim fakültelerinde formasyon derslerine
üstün ve özel yetenekli öğrencilerle ilgili ders konulmasını öneriyorum.
Birinci teklifim bu. İkinci teklifim de bilim ve sanat merkezlerinde yönetici
atamalarında alan dışında veya öğretmen atamalarında istenen nitelikler var.
Bu niteliklerden daha düşük nitelikte olan yöneticiler atandı şu anda.
Yönetici atamasına ya kurum içinden veya en az atanan öğretmenlere denk
yöneticilerin atanmasını talep ediyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - İsmail KONCUK Bey buyurun.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı)-BİLSEMTer
önemli kuruluşlar. Ama biz hâlâ BİLSEM Terin önemini kavrayamadık.
Gerçekten üstün zekâlı öğrencilerimizi tespit ediyoruz. BİLSEM Tere
veriyoruz ama bu okullarda ciddi problemler var. Bu okulların ciddi bir
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yönetmeliği bile şu anda yok. Sayın okul müdürümüz şuan bilmiyorum
kimdi, belki bahsetmedi ve buraya giden öğrencilerimize musallat olan
birtakım kuruluşlar da var yani üstün zekâlı çocuklarımızın tespitinde çok
dikkat etmemiz lazım. Yani bu çocuklarımızı bu art niyetli gruplara, kişilere
kaptırmamak adına da BİLSEM’lerin her türlü ihtiyacını da mutlaka
karşılamamız lazım. Ve bu çocukları Türkiye’nin geleceği adına
toplumumuzun geleceği adına daha ileriye taşımak için ciddi tedbirler
almamız lazım yani beyin göçüne bir anlamda sebep olmamak lazım. Bu
çocuklarımızı yurt dışına gönderilmesine kadar varacak sürece çok dikkatle
yaklaşmamız lazım. Onun için Millî Eğitim Bakanlığının BİLSEMTere özel
önem vermesinin tedbirini mutlaka ortaya koyması lazım. Teşekkür
ediyorum ben.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, ben teşekkür ederim. Maddeleri
tamamladık. Bugün 153 kişi konuştu. Teşekkür ediyorum konuşanlara. Tabi
sabah 9’da başlayan ve bu saate kadar devam eden yorucu bir çalışmaydı.
Zaman zaman tabi gerginlikler oldu. Bu anlamda kimsenin şahsı ile ilgili bir
problemimiz sıkıntımız yok. Hepimiz buraya katkıda bulunmak için geldik.
Hepinize teşekkür ediyorum ama yine son madde bitti. İlla ben şunu da
söyleyeceğim diyeceğiniz bir şey varsa onu da söyleyebilirsiniz. Buyurun
Sayın Genel Müdürüm.
KOMİSYON BAŞKANI-Günaydm efendim. Bu sabahki oturumu
açıyorum. İki gündür devam eden yoğun çalışmalar sonunda komisyonumuz
gece 01.30 civannda dünkü önerilerinizi toparlama işlemini bitirdi. Tabii
hepiniz ve bu komisyonda, Komisyon Başkanlık Divanında çalışan tüm
arkadaşlarımız bize verilen çalışma konusu üzerinde ülkenin yararlarını
gözeterek uygun öneriler geliştirmek amacıyla yoğun bir çalışma
içerisindeyiz.
Tabi tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen dünkü eleştirilerden;
birbiriyle çelişen çok sayıda öneri vardı. Biz bunları bir araya getirmek,
düzgün cümlelerle ifade edebilmek ve metnin kendi içerisinde tutarlılığını
sağlamak amacıyla bir çaba sarf ettik. Şimdi hazırladığımız metni, tabii ki
sizinle paylaşacağız. Oylarınıza başvuracağız. Ancak şunu peşinen
söyleyeyim. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen, arkadaşlarımızın
söyledikleri aynı cümlelerle ifade edilememiş olabilir. Biz tüm bu önerileri
bütünleştirmeye ve tekrarlardan kaçınmaya çalıştık. Ve her öneriye mümkün
olduğunca yer vermeye çalıştık. Fakat buna rağmen bu metin içerisinde
önerilerinizi göremezseniz, bulamazsanız ki bu çok düşük bir olasılık gibi
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geliyor bana, öğleden sonra yine genel kurul çalışmaları başlayacak. Sayın
Bakanımız burada olacaklar ve ilk komisyon raporunu biz sunacağız.
O nedenle zamanımız oldukça sınırlı. Tüm çabalarımıza rağmen
ifade ettim; gece 01.30-02.00 gibi ancak bilgisayarımızı kapatabildik. Ama
tabi o uykusuzluk ve yorgunlukla gözümüzden kaçan birçok şeyin olduğunu
da düşünüyorum. Mahcup olmamak için bana bir süre vermenizi talep
ediyorum. Üzerinde en azından imlasını düzeltmek, ifadelerde özne-yüklem
uyumunu sağlayabilmek gibi bir hassasiyetim var. Bu nedenle kabul
ederseniz; hazırladığımız metnin tamamını size sunayım ve bunun üzerinden
bir uygulama yapalım. Bu son şekli değildir, nihai şekli de değildir.
Bakanımızın son şeklini Bakanlığımız verecektir. Öğleden sonraki
oturumda da yine bu çalışmalar devam edecek. İstediğiniz öneriyi veya bu
raporda yer almadığını düşündüğünüz öneriyi orada da ifade edebilirsiniz.
Üzerinde değişiklik isteyebilirsiniz. Ama benim sizden istirhamım; sınırlı da
olsa mahcup olabileceğimiz bir raporla ya da yanlış ve tutarsız ifadelerle
genel kurulun karşısına çıkmamamız. Bu dileğimi ilettikten sonra, raporun
son şeklini sizinle paylaşmak istiyorum.
Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı
Komisyonu Raporu Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ve

Mesleki

Gelişimi

Çözüm önerilerimizi 3 başlık altında topladık. Öğretmen yetiştirme,
istihdam ve mesleki gelişme. Önce öğretmenin yetiştirilmesi ile ilgili kısmı
okuyorum.
A) Öğretmenin Yetiştirilmesi

1)
Türkiye’de öğretmen ihtiyacının uzun dönemli olarak yeteri
planlanamamış olması nedeniyle okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim
öğretmenliği, psikolojik danışma ve rehberlik gibi bazı alanlarda öğretmen
açığı kapatılmamıştır. Bu nedenle ilgili çevrelerde çok tartışılan ve eğitimin
niteliğini olumsuz olarak etkileyen alan dışı öğretmen atamalan yapılmıştır.
Bazı alanlarda ise ihtiyaçtan çok mezun verilmiştir. Bu durum üniversite
mezunu işsizlerin sayısının artmasına ve hükümetler üzerinde ağır baskılar
uygulanmasına neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak 370 bin
civarında öğretmen adayı atanmayı beklerken eğitim fakültesi dışında
hemen hemen bütün fakültelere öğretmenlik formasyonu alma hakkı
verilmiştir. Bu durum son 10-15 yıldan beri bir düzene kavuşmuş olan
öğretmen yetiştirme sisteminde karmaşaya neden olmuştur.
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Bu sorunların çözümü için Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK
arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, bu bağlamda orta ve uzun vadede,
örneğin 2023 yılma kadar olabilecek öğretmen ihtiyacının planlanması ve
ihtiyaç doğrultusunda öğretmen yetiştirilmesi.
2) İşsiz kalan üniversite mezunlarının beklentileri doğrultusunda
ihtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirilmiş olmasına rağmen eğitim fakülteleri
dışında çok sayıda fakülte mezunlarına öğretmenlik formasyonu alma hakkı
verilmiştir. Bu durum, bazı fakültelerin bütün öğrencilerine lisans programı
içerisinde formasyon vermeye başlamasıyla, bu alanda bir karmaşa
yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak YÖK tarafından bazı kriterler belirlenmiş
ancak buna rağmen bazı fakülteler bu kriterlere de uymamışlardır. Oysa
öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerinin işidir. Eğitim fakülteleri, ülkenin
öğretmen ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Ayrıca
eğitim fakültelerinin kültür ve iklimi, mesleki değerlerin kazandırılması
açısından önem arz etmektedir.
Mesleki eğitim, teknik eğitim, ticaret ve turizm eğitimi fakültelerinin
kapatılmış olması nedeniyle mesleki ve teknik öğretim kurumlarma
öğretmen yetiştiren kurum kalmamıştır. Bu durumdan hareketle yeni
kurulan turizm fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi ile teknoloji fakültesi
mezunlarına YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde pedagojik formasyon
eğitimi verilerek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlannm öğretmen
ihtiyacının karşılanması.
Mesleki eğitim fakültelerinin kapatılması nedeniyle kız meslek
liselerine çocuk gelişimi öğretmeni yetiştirilemeyecektir. Bu nedenle sağlık
bilimleri fakültelerinde bulunan çocuk gelişimi bölümü mezunlarına da
YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimi
verilmesi.
Bunların dışındaki alanlarda öğretmen ihtiyacının eğitim bilimleri
fakülteleri tarafından karşılanması.
3) Eğitim Fakültesi dışında formasyon alma hakkı verilen
fakültelerde öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yanında, genel kültür ve
alan derslerinin de öğretmen olabilmek için amaca uygun hâle getirilmesi.
4) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurulularındaki son sınıf
öğrencilerinin uygulama eğitimlerini Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı
okullarda öğretim yılı boyunca öğretim elemanları ve öğretmenlerin
rehberliğinde ve branşına uygun her kademede yaparak yaşayarak
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öğretmenlik deneyimi kazanması. Intöm öğretmenlik uygulaması, dünkü
öneri bir başka deyişle.
5) Öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi açısından önemli bir
çalışma gurubu olan Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi zaman
içerisinde işlevlerini yeterince yerine getiremez hâle gelmiştir. Bu nedenle
Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi’nin yeniden yapılandırılması,
işlevlerinin ihtiyaca göre gözden geçirilmesi, kimlerden oluşacağı ve işleyişi
ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması, YÖK ile Millî Eğitim
Bakanlığı’ndan bağımsız karar alabilen özerk bir kurul haline getirilmesi.
6) Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının, eğitim fakültelerine
öncelikli tercihleri arasında yer vermeleri için özendirici kararların alınması,
artırılması ve Amadolu Öğretmen Liselerinin programlarındaki derslerin
eğitim fakültelerine kaynaklık edecek biçimde gözden geçirilmesi ve
yeniden düzenlenmesi.
7) Öğretmen alımında uygulanan sınavlarda adaylara öğretmenlik
meslek bilgisi ve genel kültür yanında, mezun oldukları özel alanlarla ilgili
soruların da sorulması. Müsaade edin lütfen, bitireyim efendim! Müsaade
edin sonunda görüşelim efendim!
8) Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli,
ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline
geçilmesi. Bir perspektif plan çerçevesinde, özendirici yöntemlerle bütün
eğitim personelinin kademeli olarak sözleşmeli hâle getirilmesi.
9) Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğu gerçeğinden hareketle
gerekli uygulamaları içermeyen uzaktan eğitim ya da açık öğretim yoluyla
öğretmen yetiştirilmesine izin verilmemesi.
10) Öğretmen niteliğinin artırılması amacıyla öğretim elemanı ve alt
yapı olanakları yeterli olmayan öğretmen yetiştiren yeni kurumlarm
açılmaması, mevcut kurumlarm öğretim üyesi ve alt yapı olanakları
açısından desteklenmesi.
11) Özel eğitim, PDR ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında
öğretmen açığının kapatılamaması nedeniyle, üniversitelerin öğretim
elemanı yetiştirme çalışmalanna ağırlık verilmesi ve 1416 sayılı kanun
kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilerin bu alanlarda
gönderilmesine özen gösterilmesi.
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12) Ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacının öncelikle eğitim fakültesi
ortaöğretim alan öğretmenliği programlan mezunlarından karşılanması ve
bu programların 5 yıllık öğretim süresinin 4 yıla indirilmesi.
13) Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğrencilerin, bir öğretmenin
sahip olması gereken düzeyde iletişim becerilerini kazanmış olarak mezun
olmalannm sağlanması.
14) Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanlan da dikkate
alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engelleyecek nitelikte fiziksel ve
ruhsal rahatsızlıklarının olup olmadığının, ilgili fakülteye kayıt olmadan
önce ve atama öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi.
15) Farklı fakültelerde yetiştirilen öğretmenler arasında niteliksel
açıdan farklılıkların olması nedeniyle öğretmen yetiştiren kurumlarda ara
verilen uyum sağlama çalışmalarının yeniden başlatılması.
16) Eğitim fakültelerinde alan eğitimcilerinin sayısının yetersiz
olması nedeniyle, üniversitelerde alan eğitimcisi yetiştirilmesi çalışmalarına
ağırlık verilmesi.
17) Öğretmen yetiştiren kurumlarda yetiştirilecek öğretmen
adaylarının niteliğinin daha çok yükseltilmesi amacıyla öğretim üyelerinin
zorunlu ve ek ders saatlerinin ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi, ders
yüklerinin azaltılması.
B) Öğretmenlerin istihdamı ile ilgili öneriler;
1) Öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı bir meslek olması nedeniyle
bazı meslek gruplarında olduğu gibi yasalarca belirlenecek ölçülerde
yıpranma payı verilerek ve bazı özendiriciler kullanmak suretiyle,
öğretmenlerin istemeleri halinde erken emekliliklerinin sağlanması.
2) Hali hazırda birçok özel ilköğretim okullarında uygulanmakta
olduğu gibi devlete ait ilköğretim okullarında da ilköğretimin birinci, ikinci
ve üçüncü sınıflarında uzmanlaşmış bir sınıf öğretmeninin, dördüncü ve
beşinci sınıflarında da uzmanlaşmış başka bir sınıf öğretmeninin dersleri
yürütmesi, 2023 perspektifi çerçevesinde temel eğitim birinci kademede her
sınıf için sınıf öğretmenlerinin branşlaşmasının sağlanması.
3) Öğretmen
dağılımında
bölgelerle
köy-kent
arasındaki
dengesizlikleri kaldırmak amacıyla özendirici çalışmaların yapılması.
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4) Özel öğretim kurumlannın teşvik edilerek sayılarının artırılması.
Teşvik kapsamında çocuklannı özel okullara gönderen ailelere devlet
okulundaki bir öğrencinin maliyetinin yarısı kadar destek verilmesi.
5) Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçe örgütlerinde çalışan yönetici ve
eğitim müfettişlerinin 5 yıllık çalışma süresi baz alınarak rotasyona tabi
tutulması.
6) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının I. kademesine öğrenci
alınmaması ve 2023 perspektifinde bu okulların tamamıyla kaldırılması.
7) Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin yetiştirilmesi için
öğretmenlerin özel eğitim stratejileri konusunda yeterli düzeyde eğitimden
geçirilmesi. Ve bu eğitimin de eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümü
öğretim elemanları tarafından verilmesi.
8) 2023 yılına kadar ülkemizdeki demokratikleşme eğilimlerini de
dikkate almak suretiyle okula ilişkin sorunların yerinden çözümünü öngören
okul temelli yönetim modellerinin geliştirilmesi.
9) Öğretmen atamalarının zorunlu durumlar dışında eğitim-öğretim
dönemi sonunda yılda bir kez yapılması. Bu bağlamda emeklilik
işlemlerinin atama döneminden önce tamamlanarak, atama dönemine kadar
boş kadroların net bir şekilde belirlenmesi ve işlemlerin standartlaştırılması.
10) Aday öğretmenlerin tek başına derse girmemesi ve tek öğretmen
olarak bir okula atamalarının yapılmaması.
11) Öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılarak
ücretlerinin kaldırılması ve farkın maaşlarına yansıtılması.

ek

ders

C) Mesleki eğitim;
1) Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan seminerlerin iyi
bir planlama ile etkin bir şekilde değerlendirilmesi. Bu bağlamda eğitim
teknolojilerini kullanarak İnternet üzerinden karşılıklı yöntemlerle hizmet
içi eğitimlerinin sağlanması ve öğretmenlerin kendi gelişimlerinden sorumlu
olacakları bir sistemin geliştirilmesi.
2) Hizmet içi eğitim programlarında ders verecek personelin asgari
yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olması ancak mesleki ve teknik
eğitimde verilecek kurslarda usta öğretici ve uzmanlardan yararlanılması.
3) Öğretmenlerin katılmış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetleri
sonucunda almış oldukları belgelerin kariyer basamakları ve performans
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değerlendirme sistemi bakımından
düzenlemelerin yapılması.

kullanılmasına

ilişkin

gerekli

4) Öğretmenlerin kişisel gelişimi açısından yüksek lisans ve doktora
yapabilmeleri için üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında gerekli
koordinasyonun sağlanması. Bu bağlamda verilecek izinlerin yasal bir
düzenlemeyle güvence altına alınması.
5) Yüksek lisans yapan öğrencilere % 25, doktora yapan
öğretmenlere % 40 daha fazla ek ders ücreti ödenmesi. Ya da yüksek lisans
derecesine sahip olanlara uzman öğretmenlik, doktora derecesine sahip
olanlara başöğretmenlik unvanının verilmesi. (Uygulamanın durdurul
duğunu söylediler efendim onu görüşürüz. Üçü mü okumadım. Üçü
atlamışım efendim onu tekrar dönüyorum üçe.)
6) Öğretmenlerin değişen ve gelişen bilgi teknolojilerine etkin bir
biçimde uyumlarını sağlamak amacıyla ihtiyaç analizine dayalı olarak il,
ilçe, okul bazında hizmet içi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi. Bilimsanat eğitim merkezlerine atanacak öğretmenlerin bu okullardaki
öğrencilerin gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte
eğitim bilimleri ile özel eğitim bölümü öğretim elemanları tarafından
verilecek bir eğitimden geçirilmesi.
Efendim, çok genel olarak raporumuz bu şekilde. Başta ifade ettiğim
gibi kuşkusuz; söylenen her şeye burada yer verememiş olabiliriz. Birbiri ile
çelişen öneriler var. Bu nedenle, genel olarak böyle durum...
Bu önerilerimiz ben okurken yeni gelen arkadaşlarımız oldu o
nedenle yineleme ihtiyacı duyuyorum. Tabi çok sınırlı bir süre içerisinde
hazırlamak zorunda kaldık raporumuzu. Dün gece 01.30-02.00 ye kadar
çalıştık. Okurken de dikkat ettim, bir kısım imla hatalarımız var ifadede
düşüklükler var. Öğleden sonra da ilk rapor olarak biz sunacağız. Öğleden
sonra Sayın Bakanın Başkanlığında Genel Kurul çalışmaları devam edecek.
Burada yer almadığını düşündüğünüz ya da yeterince doğru ifade
edemediğimizi düşündüğünüz eleştirilerinizi orada da yapabileceksiniz.
Buradaki çalışma yine burada devam edecek. Burada, benim yerime Sayın
Bakan olacak ve eleştirilerinizi ona söyleyeceksiniz. Rapor üzerinde
değişiklik yapılacak.
Bu komisyon çalışmaları Cuma günü akşama kadar devam edecek.
O nedenle en azından komisyon raporumuzun biraz daha derli toplu
sunulabilmesi için, bu raporun bütünü üzerinde oylama yapılmasını talep
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ediyorum. Ve kalan süre içerisinde de yine raporda ufak tefek düzeltmeler
yapmayı öneriyorum. Bu önerimi oylarınıza sunuyorum.
Efendim, efendim lütfen saygılı olalım! Arkadaşlar, lütfen söz
almadan konuşmayalım! Ve müsaade edin, müsaade edin!
Tabi şunun altını çizmek istiyorum. Böyle bir ortamda hepimiz
düşüncelerimizi açıkça söyleyebiliriz. Birimizin düşüncesi diğerine uygun
gelmeyebilir. Fakat hiçbirimiz başkasının düşüncelerini aşağılamak ya da
düşünceleri nedeniyle bir başkasına hakaret etme hakkına kesinlikle sahip
değiliz.
Daha çağdaş bir ortamda, birbirimize saygı duyarak düşüncelerimizi
ifade edebileceğimiz bir platform burası. Ve hiç kimseye, efendim böyle bir
ortamda konuşmayı öğreneceğiz önce.
Beyefendi, burada oylama ile karar veriliyor. Sadece sizin
düşünceleriniz değil. Bir başkasının düşüncesi size saçma geliyorsa, sizin
düşünceleriniz de başkalarına saçma gelebilir.
BİR KATILIM CI - Komisyon Başkanım bu hazırlanan metin,
oylamadan
geçirilerek mi hazırlandı?
Bunu merak ediyoruz.
Konuştuklarımız yansımamış. Ama özel öğretim kurulularından gelen
arkadaşlarımızın konuştukları yansıtılmış. Yani konuştuklarımız niye
yansıtılmamış. Metin hazırlanmış. Diğer komisyonlara baktığımız zaman
madde madde üzerinde müzakere yapılarak oylama yapılmış
KOMİSYON BAŞKANI- Peki efendim bitti mi? Bitti mi? Başka...
Buyrun efendim! Buyrun efendim! Mikrofon verin lütfen hanımefendiye.
BİR KATILIM CI - Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir
rapor hazırlanmış. Yalnız arkadaşların kaygıları anladığım kadarıyla daha
çok eklenmeyenler için. Şimdi şöyle bir yol izleyebilir miyiz? Raporun
bütününü oylayıp zannediyorum raporla ilgili kimsenin bir sorunu yok. Bir
dakika izin verirseniz şöyle bir şey önereceğim.
Raporu oyladıktan sonra, notlar aldık, mesela benim de bir-iki
maddede daha önce çelişkili olduğunu düşündüğüm şeyler var. Onlarla ilgili
birer müzakere yapıp sorunlu maddeleri oylayarak rapora ekleyip çıkarmayı
düşünsek ya da birazcık daha zaman ayırıp eklenecek şeyleri de
oylayabiliriz. O zaman, zaman da kazanırız. Çünkü raporun bütününün, ben
kendi adıma onay gördüğünü görüyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI — Peki efendim, peki efendim teşekkür
ediyorum. Tabi daha önce de ifade ettim. Zaman darlığı bizi bu sıkıntıya
sokuyor. Yani öğretmen yetiştirme gibi çok önemli bir konunun... ve takdir
edersiniz ki en kalabalık komisyon bizim komisyonumuz. Dün hep
birlikteydik. Sabah 8.00’den akşam 19.00’a kadar buradaydık. 19.00’dan
sonra gece 01.30’a kadar da çalıştık.
Ancak şartların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz,
iyi niyetli olarak herkesin düşüncelerini rapora yansıtmaya çalıştık. Ancak
herkesin düşüncelerinin, kendi ifadeleriyle orada yansıması da zaten
beklenmemeli. Bu mümkün de değil. Bu çok zor bir şey. Bu kadarını
yapabildik biz, onu söylüyorum. Buyrun. Mikrofon verin beyefendiye.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim Sen Genel Başkanı)-Tabi raporun
hazırlanmasındaki zorlukları kabul ediyorum. Zaman problemi, ciddi
problem. Ancak bakın burada iki tane madde var. İki tane madde son derece
sakıncalı. Bir tanesi, öğretmenlerin sözleşmeli hâle getirilmesi...
Tamamının. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız dünyadaki örnekleri,
Türkiye’ye monte etmeye çalışabilir. Ama Türkiye’de uygulanan sözleşmeli
çok farklı. Böyle bir madde buradan geçtiği takdirde, şu anda uygulanan 4B
modelinin, hükümet tarafından uygulanan 4B modelinin doğruluğunu şûra
üyeleri de teyit etmiş olacak. Şimdi dünyada uygulanan model, bu 4B değil
bir kere. Sayın Hocam itiraz etti, benim itirazıma ama... Buradaki ifade... O
zaman, buradaki ifade mutlaka değiştirilmeli. Yani kamu çalışanlarını siyasi
müdahalelere açık hâle getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılacak
en büyük ihanettir, en büyük ihanettir. Bunu kabul etmemiz lazım.
Yani kamu çalışanlarına iş güvencesini verenler, zannetmeyin ki
Ahmet, Mehmet iş sahibi olsun işten atılmasın diye vermiş değil. Kamu
çalışanlarının siyasi baskılardan münezzeh olmasını sağlamak adına bu
yapılmıştır. Kaldı ki kamu çalışanları şu anda iş güvencesine rağmen, çok
ciddi siyasi bir baskı altındadır. Yani kadrolu olmasına rağmen, iş
güvencesine sahip olmasına rağmen 1 yıl sözleşmeli hâle getirdiğinizde
kamu çalışanlarını ve ülkeyi ne hâle getireceğimizi lütfen düşünün. Lütfen
Türkiye şartlarında düşünün. Yani Avrupa’daki modeli, Avrupa daki
anlayışı Türkiye’ye monte etmeden Türkiye’ye getiremezsiniz, bunu burada
uygulayamazsınız. Buna hakkımız yok bizim. Yani kâğıt üzerinde her coğru
olan uygulamada doğru olacak diye bir şey yok.
Bakın 69 bin sözleşmeli öğretmenimiz var. İnim inim inliyor. 30 yıl
kendi okulunda öğretmenlik yapsa müdür yardımcısı olamıyor. Böyle bir
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haksızlık olabilir mi? Bunlar, eğitim fakültesi mezunu. Aynı sınavdan
geçmişler. Özel öğretimin özel okullar tabi değil mi? Burada kastımız Sayın
Komisyon Başkanım. Desteklenmesi. Şimdi Türkiye'de devlet okullarının
kınlan camlannı bile tamir edemiyoruz. Kara tahtaya yazacak tebeşir
bulamıyor okullanmız. Biz özel okullara destek vereceğiz. Niye yapacağız
özel okul açılsın, açan açar, giden gider. Dün burada bir konuşma daha oldu.
Türkiye'de asgari ücret 570 lira değerli arkadaşlarım. Ortalama
memur maaşı, 1300 TL. Biz özel okulları niye teşvik edeceğiz? Devlet
okullannı güçlendirme imkânımız varken varsa böyle bir gücümüz bunun
için kullanmak gerekirken niye özel okullara devletin kaynaklarını verelim
heba edelim? Kime hizmet edeceğiz bu şekilde?
Onun için bu iki maddenin ben istirham ediyorum yeniden
değerlendirmenizi istirham ediyorum her birinizden. Ama yüreğinizle.
Teşekkür ederim.
KOMSİYON BAŞKANI - Ben teşekkür ederim. Buyurun Sayın
Baki.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Teşekkür ederim. Sayın Komisyon
Başkanım. biraz geç geldik belki ön konuşmanızı dinleyemedik ama şimdi
biz dünkü tartışmalarda bir formata alışmıştık. Sorun vardı, öneriler vardı ve
o önerilere ilave olarak bu sizin yaptığınız düzenlediğiniz gerçekten ona
ilave olan önerilerdi. Dolayısıyla tam metinin, kanımca tam metinin olma
durumunda değil. Diğer format daha uygun değil miydi? Diğer format daha
uygun değil miydi? Yani belki size şöyle bir bilgi verilmiştir, “Son rapor,
sorun-öneri gibi gitmeyecek" öyle mi söylendi size?
KOMİSYON BAŞKANI - Öyle oldu efendim.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Öyle olunca, oradaki bazı şeyleri
güzel önerileri de kaybetmiş olduk.
KOMİSYON BAŞKANI - Önerilerle sorunu bütünleştirmek
suretiyle bir cümlede ifade ettik. Değişen bir şey olmadı. Sadece sorun 1 ve
öneri 1 ifadelerini çıkarmış olduk.
Prof. Dr. Adnan BAKİ (Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı) - Biz o baştan dört maddeyi kaçırdık,
bir şey daha söyleyeyim biz 2023 için bir projeksiyon ortaya koyuyoruz.
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Dolayısıyla bizim lüksümüz yok. Performansı yeterli olmayan öğretmeni,
atandıktan sonra, 20-25 sene gibi sırtımızda taşıma lüksümüz yok.
Performansa dayalı öğretmenler atanacak. Bu, sadece bizde değil, kamunun
her sektöründe böyle olması lazım. 2023’te artık insanlar bir yere girdi ve
25 sene sonra emekli olacak diye bir lüksümüz yok. Bunu lütfen dikkate

alm.
KOMİSYON BAŞKANI - Yöntemle ilgili olmak üzere... Buyrun
Ferudun Bey. Lütfen yöntemle ilgili olsun öneriniz ve bu yöntem konusunu
da hızlı geçelim.
Prof. Dr. Ferudun MERTER (Malatya İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi) Arkadaşlarımız güzel bir rapor hazırlamışlar, teşekkür
ederiz. Dünkü bütün önerileri ben baştan sona kadar takip ettim. Bu
önerilerin büyük bir çoğunluğu rapor içerisine çok güzel bir şekilde
yerleştirilmiş. Tabi aynı ifadeleri göremeyebiliriz ama raporun içerisinde
önerilerin yer aldığını görüyoruz. Ve ben de Sayın Komisyon Başkanın
görüşüne katılıyorum. Raporun tümünü bir oylayalım, daha sonra
arkadaşlarımızın söylemek istedikleri veya eklemek istedikleri kısımlar
varsa bu kısımları ekleyebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar, yönteme ilişkin bu
söylenenlerden hareketle bir öneride daha bulunayım izin verirseniz.
İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz, diyeceğim ama zamanımız bunun için
yetmiyor. Bakın Genel olarak oylayalım ama çok hassasiyet gösterdiğiniz
madde varsa ki örneğin, bu sözü edilen sözleşmeliye geçirilmesi ile ilgili
Sayın KONCUK’un ifade ettiği öneri var. Ayrıca oylayabilirim. Yani ben
hiçbir maddeyi oylamaktan kaçmıyorum ama zaman baskısı altındayız. Bu
nedenle istediğiniz çok özel bir madde varsa, söyleyin bu maddeleri tek tek
oylayayım. Ama genel bir oylama yapmak durumundayız, zamanımız
yetmeyecek buna. Evet, buyrun sayın Hocam!
BİR KATILIMCI -Şim di ben madde madde oylanmasını istirham
ediyorum. Maddelerin yazılımında da gözden geçirilmesi gereken bazı
noktalar var. Mesela, öğretmen adayının kalitesinin yükseltilmesi ve
öğretim üyesi maaşı arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş. Tek değişken bu
değil ki ya da faktör bu değil. Yani böyle Spesifik bir takım vurgulamalar
yapılmış.
Mesela Öğretmenlerin iletişim becerilerinin vurgulanması. Bunun
yerine öğretmen yeterliliklerinin sağlanması filan gibi genel ifadeler
kullansak çok daha iyi olur. Sonra mesela. Bir maddede; yüksek lisans ve
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doktorası olanlara oranlar belirtmişiz. Bunu, Bakanlık belirler. Biz orada
genel ifadeler kullanmak zorundayız ve iyileştirilmesi gibi ifadeler
KOMİSYON BAŞKANI-Sayın Hocam, dün burada önerildi onlar.
Yazmadığım zaman, “yazmadınız1' diyorsunuz.
BİR KATILIM CI -H ayır, bakın şimdi şöyle Katıldığımız 1. şûra
metinlerinde biliyoruz. Maddeleri oranlar belirtilmez. Genel ifadeler
kullanılır. Çünkü bu icranın başındaki kişiler buna karar verir. Biz “Çağdaş
standartlara göre iyileştirilmesi" filan gibi ifadeler kullanmalıyız. Ben,
madde madde oylanmasını teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet buyurun Ramazan Çakırcı. Sendika
temsilcileri konuşmak istiyorlar. Birisi konuşunca hepsine söz vermemiz
lazım.
Ramazan ÇA K IR C I-Şim di dün aldığımız, dün konuştuklarımızın
birçoğu zaten yansıtılmadı. Bir kısmı da, özellikle sendikaların talepleri,
dikkate alınmadı. Metinde yok. Burada sözleşmeli öğretmenlerin kadroya
geçirilmesi ile ilgili Bakanlık, dün de vurgulamıştım, uygulamanın yanlış
olduğunu kendisi de basın açıklamalarıyla ortaya koymuş ve kadroya geçiş
sürecini başlatacağını söylemişken bizim bu yanlışa geri dönmemiz doğru
değil.
Yine özel öğretim kurulularından gelen arkadaşlarımıza şunu
söylemek istiyorum. 200-300 liraya çalıştırdığınız öğretmenlerimizin ve ay
sonu geldiği zaman ücretini alamayan sözleşmeli olarak çalıştırdığınız
öğretmenlerimizin de durumlarını burada tartışmamız gerekiyor. Ve her an
sözleşmelerinin iptali ile karşı karşıya olan özel öğretim kurulularındaki
sözleşmeli öğretmenlerimizin de durumlarını konuşmamız gerekiyor. Bunu
konuşmadık. Aslında bunun konuşulması gerekiyor idi.
Ve biz maalesef, çağdaş köle istiyoruz. Anlaşılan bu. Ve Mısır'da
yapılan piramitlerin nasıl yapıldığını biliyoruz. 2000 yıl önce 3000 yıl önce
yapılan piramitlerin nasıl yapıldığını biliyoruz.
Yine dün, bir önerimiz vardı. Kalkınmada öncelikli yörelerde
öğretmenlerin istihdamı ile ilgili. Bu yörelerde çalışan öğretmenlerimize,
kalkınmada yöre tazminatının verilmesi gerektiği yönünde bizim bir
önerimiz vardı. Bu önerimiz de dikkate alınmamış, yer verilmemiş.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Var efendim. Okudum, dinlemediniz
demek ki. Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
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Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürü)- Sayın Komisyon Başkamın, Sevgili Katılımcılar, Bu
Sendikacılar bir dakika laf yetiştirmeyin birbirinize de konuşalım boş verin.
Sendikacılar benim kardeşime niye bu kadar sert konuşuyorsunuz yaa?
Anlatırken yani vallahi biraz korktuk. İşinize dur bir dakika yok yok kimse
kim? Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi burası bir aile burada kimse şey
yapmasın.
Benim bir teklifim var. Değerli arkadaşlar gerçekten çok güzel
çalışmalar oldu. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Benim bir teklifim
var. Uygulama yapılsın ama burada daha çok iki sendikacı arkadaşımız...
Bunlarda sivil toplum örgütlerinin liderleri. Temsil ettikleri şeyede çok
büyük saygı duyuyoruz, sendikalara. Eğer sayın Başkanım uygun görürseniz
onun dışında da özel şeyleri varsa teklif olanlar yazsınlar, arkadaşlarımız
yazılı olarak iletsinler. Onları da burada sunalım. Arzu ederseniz oylayalım,
arzu etmezseniz oylamadan doğrudan verelim. Bunun tamamını bitirelim.
Biz onu Sayın Komisyon Başkanma bırakalım. Bu bir teklif sadece.
Müşahitlerin dışında herkes oy kullanabilir.Bu komisyon demokratik
bir ortamdır. Benim teklifim şu, Sayın Komisyon Başkanı biraz önce
meşguldünüz, kâğıtlara bakıyordunuz. Şunu arz ediyorum. Eğer uygunsa
özellikle sendikacı arkadaşlarımızın ve diğer Cemil Hocamın teklifi vardı,
diğer şeylerde vardı. Yazılı olarak verilsin, tamamını oylama yerine yazılı
olarak verilsin. Bunları oylayalım. Yahut da bunları kabul edelim. Genel
kurulda da söyleyin. İkincisi de eğer tensip ederseniz, burada akademisyen
hocalarımızın yahut da diğerlerinin imla düzeltme konusunda size destek
istiyorsanız... Mesela, bir iki ilave benim de Cemil Beyin dediği gibi,
yeterliliklerinin olması lazım. Bir şey daha vardı.
Millî Öğretmen Komitesi 3 yıldır çalışıyor. Biz şu an başlan kopmuş
değil de bu da YÖK’e haksızlık olur. Bu çalışmanın daha iyi olması için,
özerk olması falan doğru da onu da ben de müsaade ederseniz orada ilave
edeceğim. Ama şimdi değil. Benim teklifim bu. İki tane... Bir tanesi,
sendikacı arkadaşlanmız başta olmak üzere diğer arkadaşlarımızın
tensiplerini tekliflerini uygun görürseniz oylayalım yahut da yazılı alalım,
ilave edelim. Size bırakıyorum, takdir sizin.
KOMİSYON BAŞKANI- Sayın Genel Müdürüm, ben isterdim ki
tüm maddeleri
tek tek
oylayalım.
Ama yine tartışmalarda
yetiştiremeyeceğiz. Bize verilen zaman buna yetmiyor. O nedenle çok
önemli gördükleri maddeleri versinler, ben bu maddeleri tek tek oylayayım.
Sonra geneli üzerinde bir oylama yapayım. Sanıyorum yöntem bu olacak.
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Maddelerle ilgili önerinizi alayım, bunları oylamaya sunacağım. Ama tabi,
herhalde şunu yapmazsınız; bütün maddeleri yazıp bana getirmeyin. Bu,
olmaz. Örneğin sözleşmeliye, uzun vadede sözleşmeliye geçilmesi
konusunu tamam oylayalım. Ama onun dışında varsa söyleyin onu da
oylayalım. Ama geneli üzerinde oylamak suretiyle zaman kazanalım
istiyorum. Ne görünmüyor? Arkadaşlar hangi birini göstereyim? Bir sayfa
görünebilir ancak. Ne öneri efendim, ben yazdığımı sanıyorum.
BİR KATILIMCI - Öğretmenlerimizin başta olmak üzere tüm
eğitim çalışanlarının kişisel ve mesleki çalışmalarında gelişimlerini
sağlamak, Millî Eğitim Bakanlığı AR-GE çalışmalarını yürütmek üzere
Millî Eğitim akademisi gündeme getirildi. Ancak Anayasal engele takıldığı
için hayata geçirilemedi. Şu anda 700 bini aşkın Millî Eğitim Bakanlığı
personelinin, 600 bine yakın. 600 bini aşkın öğretmenin kişisel ve mesleki
gelişim iş ve işlemlerini koordine eden, yürüten il millî eğitim müdürlükleri,
sivil toplum örgütleri, YÖK ve üniversitelerle işbirliği yapan Hizmetiçi
Eğitim Dairesi Başkanlılığı’nm kadro yapı ve statüsünün çok yetersiz
olduğu herkes için malum.
Hizmetiçi eğitim çalışmalarının yetersizliğinden ve niteliksizliğinden
tüm platformlarda söz ediliyor. Bunun geliştirilmesi, daha iyi yapılması
zarureti var. Bu noktada bu iş ve işlemleri yürüten Bakanlık biriminin
güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması konusu bundan önceki şûra
kararlarında yer aldığı burada da 3 kez öneri verildiği halde bu konu buraya
yansımamıştır. Bu konunun buraya madde olarak eklenmesini ve oylamaya
dâhil edilmesini arz ediyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI-Efendim özel konular şu veya bu şekilde
değil. Hizmetiçi eğitimin yapılmasını istiyoruz. Söylediğimiz şey bu. Nasıl
yapılacağını anlattık. Bu, akademi aracılığıyla yapılır. Bu mevcut yapı
içerisinde yapılır. Bu yapı, bir araçtır. Yani bu konuda bu kadar ısrarcı
olmanın bir anlamı yok. Diğer önerilerle birleştirdik. Ve dedik ki uzaktan
eğitim yöntemiyle interaktif yöntemlerle mümkün olduğunca öğretmenin
kendi gelişiminden sorumlu tutulabileceği yöntemlerle yapılması dedik.
Hizmet içi eğitimle ilgili de birkaç madde koyduk. İlla sizin söylediğinizin
burada yer almamasını iddia edecek olursanız bunun içinden çıkamayız.
BİR KATILIMCI - Efendim, o şekilde değil. BİR-SEN’de görev
alacak öğretmenlerin nitelikleri burada geçerken, 700 bin hizmet veren bir
kurumun yapısının güçlendirilmesi ile ilgili bir ifadenin geçirilemeyecek
olması...
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KOMİSYON BAŞKANI -Ocakçı bir anlayışla hizmet içi eğitim
deki arkadaşımız hizmet içi eğitimin yapısal sorunlarını, efendim, diğeri bir
okulun sorunlarım, öbürü bir başkasını söylerse ben bu işin içinden
çıkamam. Biz bu işin içinden çıkamayız. O nedenle efendim, yeterli
görüyorum.
Yöntemle ilgili bu tartışmaları ve daha önce de ifade ettiğim gibi, bu
tartışmalar burada bitmiyor. Öğleden sonra Genel Kurul var ve orada yine
düşüncelerinizi söyleyeceksiniz. Söyledikleriniz orada yine gündeme
gelecek. Bizim burada aldığımız karar, nihai bir karar değil. Asıl önemli
olan Bakan'a söyleyin, söylemek istediklerinizi. Eğer burada ifade
edememişseniz, daha etkili olacaktır.
Evet efendim, şimdi bana gelen önerilerden biri; bu YİBO’lann
kapatılmasını oylayalım diyorlar.
Bir başkası; bu sözleşmeli öğretmenlerin,
sözleşmeliye geçilmesini oylayalım diyor.

uzun

dönemde

Efendim, müsaade edin, arkadaşlann taleplerine bakayım, karar
vermek durumundayım. İzin verirseniz...
Evet, ek ders ücretlerinin kaldırılarak maaşa eklenmesini oylayalım
diyorlar. Bir, iki düzeltme ve eklenmesini talepleri var.
Ama şu an oylamayla ilgileniyorum. Bana gelen bu 3 maddeyi
oylarınıza sunmak istiyorum. Bir açabilir misiniz? 2023 perspektifinde
demiştik.
YİBO’larla ilgili durum. 6. madde. Yatılı İlköğretim Bölge
Okullarının 1. kademesine öğrenci alınmaması ve 2023 perspektifinde bu
okulların tamamen kaldırılması. Efendim, zaten öğrenci alınmıyor,
biliyorum. Ama bunun bir güvenceye alınması için, 2023'e kadar da
kapatılması talebimiz var. Miladını doldurduğunu düşünüyoruz.
Efendim, çok ısrarcısınız, buyurun!
BİR KATILIMCI -S ö z hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Özellikle bir konunun bilinmesini istiyorum. Şu anda ülkemizde kırsalda
yaşayan nüfusun kaç olduğunu biliyor muyuz? Şu anda benim bölgemde %
65,5’i kırsalda yaşıyor. Ben Muş’tan geliyorum. % 70 e yakın kırsalda
yaşayan iller var. Bu çocukların okuma şansının olduğu tek yer de bu,
YİBO’lar. 2023 diyorsunuz, şu anda % 27 Türkiye ortalaması. 2023'te %
27'yi şehre mi getireceğiz? Mümkün değil. Bunu özellikle \urgulamak
istiyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI -B u konuyla ilgili başka görüş yoksa bu
konuyu oylayacağım.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-Bu işin sahibi İlköğretim Genel Müdürü İbrahim ER. Şu anda
işin başında. Ayrıca YİBO’lar niye girmiş YİBO’larm kapatılması bizim
işimiz değil, bizim işimiz öğretmenle ilgili.
Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
M üdürü)-Çıksm efendim. Çıksın. Bizim işimiz değil bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, efendim! Peki, bu rapordan
çıkmasını oylarınıza sunuyorum. Evet, çıkaralım arkadaşlar. Peki şimdi bu
oylamayla ilgili yeni öneri gelmesin ama. Gelecekleri aldık zaten. Şimdi
diğer madde, sözleşmeliye geçilmesiyle ilgili maddemize, gelelim, istihdam
ile ilgili bölümde.
Arkadaşlar, şeylerin sözleşmeli personel kadro ile ilgili durum 8.
Madde diyorlar; 8. Maddeye bir bakalım. Evet efendim. 8. Madde
öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli ücretli, gibi farklı
uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline geçilmesi. Bir
perspektif plan çerçevesinde. Yani bu hemen olsun demiyoruz. 2023’ten söz
ediyoruz ve yapılacaksa da özendirici yöntemlerle. Bütün eğitim
personelinin kademeli olarak sözleşmeli hâle getirilmesi. Madde bu. Bunu
kabul edenleri görmek istiyorum efendim. Saymaya gerek kalmayacak
kadar çok. Ama müşahit oy şeylerin oy kullanma hakkına sahip olanlar oy
kullansınlar lütfen. Evet, etmeyenleri görelim efendim. Evet edilmiştir
efendim.
Efendim, zamanımızı değerlendirelim ve raporun tümünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler efendim? Raporun tümünü. Sayar mısınız? Sayar
mısınız? Efendim lütfen. Buyurun Sayın Hocam, çok önemli ise buyurun.
BİR K A TILIM C I- Özel öğretimi özendirmek istiyorsak ki
istiyoruz. Ben en az % 20’ye çıkarılmasını istedim, en az. Ama öğretmen
istihdamı ise özel öğretim kurumlanna alman öğretmenlerin, belirli bir iş
güvencesi, işe alındıktan sonra mesela, 3 yıl, 5 yıl çalıştırılma zorunluluğu
koymak lazım. Her yıl bakın, bir şey söyleyeyim, özel öğretim kumrularını
izliyorum. Her yıl alıyorlar, yenisini alıyorlar. Yenisini alıp eskisini
çıkarıyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI-Teşekkür ederiz Sayın ASLAN, teşekkür
ederiz. Arkadaşlar, lütfen dinleyin. Dinleyin bu maddeyi. 8. maddeyi tekrar
okuyorum. Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli,
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ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline
geçilmesi. Bir perspektif plan çerçevesinde, özendirici yöntemlerle bütün
eğitim personelinin kademeli olarak sözleşmeli hâle getirilmesi. Maddemiz
bu.
İsmail KONCUK (Türk Eğitim Sen Genel Başkanı) Sözleşmeliyi kaldıralım. Sayın Komisyon Başkanım. Bakın, buraya
performans değerlendirmesini koyalım. Elbette tembel insanları
destekleyelim, başımıza bela olsun demiyorum. Bunu koyalım ama
sözleşmelilik ibaresini kaldıralım. Sayın millî eğitim müdürlerimiz
performans değerlendirmesiyle yapılacağını teknik tabiri ne ise onu koyalım
ama sözleşmelilik ifadesini lütfen kaldıralım. Israr ediyorum, bize
yakışmıyor. Yarın sizin çocuklarınız evlatlarınız bu ülkede yaşayacak.
Bunları yapmayın lütfen. Israr ediyorum. Bunu bir değerlendirelim, sayın
Komisyon Başkanım.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim, efendim lütfen lütfen! Orada
kameraya çekip bunu, bu amaçla kullanmayın. Biz burada oylama yapmaya
çalışıyoruz. Buyurun.
BİR KATILIMCI - Şimdi bir madde oylandıktan sonra bu şekilde
bir tartışmaya gerek yok. Bu salonda herkes orada ne okunduğunu
anlayacak düzeyde bilgi sahibi. Dolayısıyla bu madde okunmuştur. Bununla
ilgili böyle ilerleyemeyiz. Bu madde görüşülmüştür, kabul edilmiştir.
Bundan sonraki ayrıntılar, o madde ile ilgili ayrıntıları icra düşünecek. Bu
bir tavsiye niteliğinde ortaya konulmuştur. Tartışmayalım da böyle
gidemeyiz. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Genel olarak oylama yapmak istiyorum
sayın Hocam. Anlaşılmayan şey yok. Ben raporun tümü üzerinde
görüşlerinizi almak istiyorum. Öbürü geçti zaten. Geçti zaten evet. Raporun
bu haliyle geçmesini istemeyenleri görmek istiyorum. Karşı olanları görmek
istiyorum. Evet, başka bir şey sormaya gerek var mı efendim?
Görüyorsunuz. Önergeleri eklemeye çalışacağız efendim, zaman verirseniz.
Çünkü öğleden sonra genel kurul var.
BİR KATILIMCI -Buradan çıkarken size önerge verdik yani biz
bilmediğimiz şeyi niye oraya sokalım ki.
KOMİSYON BAŞKANI -Arkadaşlar, verilenler metinde ifade ile
ilgili durumlar. Özünde bir değişiklik olmayacak. Onu söylüyorum. Evet,
kabul edilmiştir efendim. Tartışılacak bir şey kalmamıştır artık. Hepinize
teşekkür ediyorum. Herkesin tavrı açık efendim.

Eğitim Ortamları,
Kurum Kültürü ve
Okul Liderliği
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI (Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN,
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı) -Değerli
katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Biraz gecikmeli olarak oturumu
başlatıyorum. Öncelikle komisyon Komisyon Başkanı ve Komisyon
Başkanı yardımcılarım seçmemiz gerekiyor. Ama bu listede kimler geldi,
kimler gelmedi onu bilmiyorum. Akademisyen arkadaşlardan gelecekler
vardı bildiğim kadanyla bu komisyona, şu anda henüz teşrif etmiş
görünmüyorlar. Ben öncelikle izin verirseniz şu listeden bir bakayım kimler
var.
BİR KATILIMCI - Komisyonlan değiştirdiler.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI - Prof. Dr. Ali Murat SÜMBÜL
gelmedi mi?
Prof Dr. Cemil ÖZTÜRK yok, Cemil beyi aşağıda görmüştüm.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ, Feyzi Hocam burada.
Vehbi ÇELİK. Vehbi diğer komisyona gitti herhalde.
Öyle mi?
Tamam.
Önergeyi ben mi vereyim? Sizden? Peki.
Eğer izin verirseniz ben, Prof. Dr. Ali Murat SÜMBÜL, Prof. Dr.
Feyzi ULUG ve Cemil ÖZTÜRK, eğer katılırlarsa Prof. Dr. Cemil
ÖZTÜRK.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI -B en , kendimi KOMİSYON
BAŞKANI önereyim o zaman. Gerçi ben zaman zaman ayrılmak zorunda
kalacağım. Yarın da bir Ankara’ya gidip gelmem gerekiyor. O zaman ben,
Ali Murat Sümbül ve Feyzi Uluğ Hocamı öneriyorum. Efendim.
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanıyım. Ali Murat SÜMBÜL Hocamız Prof. Dr.
Konya Selçuk Üniversitesi nden Eğitim Programlan ve Öğretim Ana Bilim
Dalı Başkanı, Prof. Dr. Feyzi ULUĞ Hocam da TODAİ’den Eğitim
Öğretim Bilimleri alanının öğretim üyelerinden. Eğer izin verirseniz bu
üçünü oylayalım. Ali Murat Sümbül gelir. Geldi, gelmiş orada oturuyor.

C-)
Peki, oyluyorum tekrar. Peki, ben yeni arkadaşlara başarılar
diliyorum ve yerlerini almalarını rica ediyorum.
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Buyurun Feyzi Hocam. Ali Murat SÜMBÜL buyur. Kâtip üyelik de
gerekiyor mu bu komisyonda Hocam? İki tane kâtip üye rica ediyorum.
Öneri. 2 tane kâtip üye. Yazman.
Efendim, gençlerden, bilgisayar kullanan, iyi yazan. Edebiyat
öğretmenlerinden, isim alalım Hocam Yaşar, evet Yaşar bey, bir bayan,
buyurun evet arkadaşları da oylarınıza arz ediyorum yazmanlık için.
Teşekkür ediyorum buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buyurun hoş geldiniz.
Evet, yazmanlardan birini bilgisayar başına alalım.
Efendim burada üç tane alt başlığımız var
Eğitim ortamları, Kurum Kültür ve Okul Liderliği
Öncelikle bu üç konu için üç ayrı komisyon mu kuralım, yoksa tek
komisyon halinde mi çalışmalan yürütelim? Bana kalırsa üç ayrı komisyon
kuralım, zira bu dar zamanda tek komisyondan beklenen sonuçları
çıkarmamız mümkün olmayabilir. Tartışmalar uzun zaman alabilir. Onun
için ben daha küçük gruplar halinde çalışmanın daha verimli sonuçlar elde
etmemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer dilerseniz oylarınıza
sunuyorum.
Üç komisyon halinde çalışmayı uygun görenler? Efendim. Mekân
olarak burayı paylaşabiliriz, yuvarlak masa oluşturabilirler mi bilmiyorum.
Yani salon düzenini değiştirip.
Çünkü bu çalışmaların Çarşamba öğleye kadar bitmesi gerekiyor.
Çarşamba öğleden sonra genel kurul toplantıları başlayacak. Yani şöyle
böyle iki günlük bir zamanımız var. Daha önce ön komisyon çalışmalarında
da bulunduğum için alt komisyonlar halinde çalıştık, daha iyi verimli oldu.
Çünkü konular çok uzun. Burada tartışacağımız üç konu da başlı başına
aslında üzerinde uzun uzun durulması gereken konular. O bakımdan ben üç
komisyon halinde çalışmayı öneriyorum. Eğer öneri kabul görürse hemen
arkadaşlar ilgi alanlarına göre gruplarda yerlerini alırlarsa hemen
çalışmalara başlarız. Ne diyorsunuz? Üçe bölünelim. Kabul mü?
Peki. O zaman oy çokluğu olmamış, yeniden oyluyorum. Yeniden
oyluyorum. Üç komisyon halinde çalışmayı oyluyorum. Ali Murat say
bakalım. Evet, tek komisyon çalışsın diyenler. Tek komisyon çalışsın
diyenler daha fazla. Peki, tek komisyon halinde çalışacağız. Efendim?
Efendim o zaman toplantı için bir usul belirleyelim. Nasıl daha iyi
sonuç elde edebiliriz tartışmalardan? Öncelikle buradaki konulara göre her
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halde baştan eğitim ortamlarından başlayarak bir zaman planlaması da
yapalım. İki günün, üçe bölersek her bir yarım günde bir konuyu
tamamlamamız gerekiyor. Son kalan Çarşamba sabahı da bütünleştirmemiz,
raporu hazırlamamız, sunuma hazır hale getirmemiz gerekiyor. Yani bugün
ilk konuyu herhalde tamamlamamız gerekiyor.
Yarın akşama kadar biz bu komisyonların çalışmalarını
tamamlamamız gerekiyor. Çarşamba sabahı da bütünleştiririz. Efendim,
buyurun.
Perşembe sıra geliyor bize ama Çarşamba öğleden sonra Genel
Kurul toplantıları başlıyor. Herhalde buradaki üyeler de o Genel Kurul
toplantılarına katılacaklar. Onun için Çarşamba öğleye kadar bitirmemiz
gerekiyor. Daha önce ön komisyon çalışmaları yapmıştık Ankara’da, onlarla
ilgili birer rapor hazırlamıştık. İllerde il komisyonları çalıştı. Sonra bölge
komisyon raporları oluşturuldu. Onlar elinize ulaştı. Bunlarda mükerrer
hususlar var. Birçok ilde, bölgede hazırlanan raporlara ben de bir göz attım
şöyle. Bunları rafine hale getirip önce sorunlar, sonra bunlara ilişkin öneriler
şeklinde eğer uygun görürseniz raporu bu şekilde tanzim edelim derim. Yani
çok ayrıntıya girmeden spesifik olarak sorun nedir, onu ortaya koyup ona
ilişkin önerilerimizi yazalım derim. Eğer uygun görürseniz. Aksi takdirde
mutlaka herkesin söyleyecek çok sözü vardır. Burada herkes konuşmak,
fikirlerini ortaya koymak ister. Ama olabildiğince zamanı düşünerek
tartışmaları çok uzatmadan sonuca varmaya çalışalım. Evet, süre olarak da
bir süre belirleyelim isterseniz, en fazla üç dakika yeter mi? Yani
konuşmacılar için lütfen en fazla üç dakikada görüşlerini özetlemeye
çalışsınlar.
Evet, biz sizlere söz verebiliriz. Birinci konu ile ilgili olarak. Eğitim
ortamları ile ilgili olarak. Tekrar rica ediyorum arkadaşlardan sorunu ortaya
koyup buna ilişkin lütfen çözüm önerilerini de birlikte ifade ederlerse biz
hemen buradan raportörlerimiz sizin söylediklerinizi not edecekler. Daha
sonra bunlan olgunlaştırırız, üzerinde karara dönüştürürken tekrar dururuz.
Evet, söz verebiliriz. Söz almak isteyenler, önce kendinizi tanıtın lütfen ve
dediğim gibi sorun ve çözüm. Buyurun Hocam.
Coşkun GÜLER (Gaziantep Şahinbey Dr. Nilüfer Mustafa
Özvurtlu İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni)—İsmim Coşkun GÜLER.
Gaziantep Şahinbey Dr. Nilüfer Mustafa Özyurtlu İlköğretim Okulunda
sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Eğitim ortamından kasıt sınıf,
içlikler, laboratuvar, oyun bahçesi ve diğer unsurlar olduğunu hepimiz
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biliyoruz. Tabii ki siz değerli akademisyenler ve çok kıymetli mes
lektaşlarımın huzurunda konuşurken sizlerin hoşgörüsüne sığınarak
sözlerimi söylüyorum. Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde sadece dört
duvar, kapı, pencere, çatı gibi düşünülmediğini hepimiz biliyoruz. Birçok
unsurun çocuğun oyun alanından tutun da sınıf içerisindeki etkinliklerin
yapımına kadar etkili olduğunu biliyoruz. En başta okul alanlarının sınıfın
hemen bitişiğinde trafiğe açık yerlerde, trafiğin hızlı bir şekilde yoğun
olarak aktığı yerde olması sınıf içerisindeki çalışmalarımızı çok olumsuz
etkiliyor. Tabii ki yolları belki değiştiremeyiz. Ama o alandaki bazı
taşıtların geçerken klakson çalmamasından tutun da birçok başka şeyleri
engelleyebiliriz.
Sınıf içerisindeki nasıl ki bizler evimizde ikinci bir aile ile birlikte
yaşamak istemiyorsak sınıfın da sadece bir sınıfa ve öğretmene ait olması
lazım. Yaptığımız bütün çalışmaları sınıf içerisinde biz çok rahat bir şekilde,
etkinliklerimizi rahat bir şekilde yapabilmemiz lazım.
İki sınıf kullandığımızda; bir tanesi birinci sınıf diğeri yedinci sınıf.
Birisi ikinci sınıf diğeri sekizinci sınıf. Bunlar bana göre çok büyük problem
teşkil ediyor. Yapılandırmacı eğitim öğretim anlayışında bilgiyi çocuğa
hatırlatarak tamamlanmasının da çok önemli olduğu düşünülürse bu
problemlerin giderilmesini öneriyorum.
Tabii ki inanın şuna, bütün meslektaşlarımın ve benim de söyleyecek
çok fazla sözümüz var. Ama süre kısıtlı. Diğer katılımcılara da söz hakkı
vermek açısından görüşlerimi ve önerilerimi bu şekilde söylüyorum.
Teşekkür ederim.
Hatice KILIÇ (Mersin Toroslar Kız Teknik Meslek Lisesi Okul
Müdürü)- Fiziki mekânlarla ilgili özellikle kendi okulumda yaşadığım bir
problem fiziki donanımı kullanım açısından. Okulumuz yeni. Çok güzel bir
projesi var fiziki anlamda. Fakat o kadar çok kullanılmayan, kullanılamayan
atıl bölümleri var ki. Bu projemiz yeni bitmiş yeni tamamlanmış, işte
konferans salonumuzun küçük olması mesela. Yine sıfır bir sürü yatırım
yapılmış, çok fazla maddi kaynak harcanmış.
Amaca daha uygun bir şekilde yapılması için de bence okul müdür
lerinin mesela kız meslek lisesi yapılıyorsa kız meslek lisesi okul müdürü
atölye şeflerinin ya da endüstri meslek yapılıyorsa o müdürlerimizin,
ilköğretim yine öyle, sağlık meslek yapılıyorsa yani okullarımızın projeleri
onaylanırken, yapım aşamasında hazırlanırken daha doğrusu okul
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müdürlerinin de bu mutfağın içine girmesini talep ediyorum ben. Teşekkür
ederim. Sağ olun.
KOMİSYON BAŞKANI —Not ediyoruz değil mi Hocam bunları?
KÂTİP - Not ediyoruz.
Şaban GÜNEŞ (Kırşehir Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürü)— Şimdi bilim ve sanat merkezlerinin normal örgün eğitimden,
eğitim ortamlarından daha üst seviyede olması gerekiyor. Çünkü siz orada
üstün zekâlı öğrencilere eğitim veriyorsunuz. Ama normal ilköğretim
okullarında veyahut da lisedeki gördüğü laboratuvar sistemi ile eğitim
vermeye kalkarsanız bu öğrencileri doyuramazsmız. Bizler bilim ve sanat
merkezlerinin eğitim ortamlarının öğrencilerin bilimsel çalışma ve projeyi
hazırlama imkânı olacak şekildeki laboratuvar sistemleri ile donatılmasını
istiyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim tabi burada eğitim ortamı
sözcüğü yoruma açık bir sözcük. Ben eğitim ortamından şunu anlıyorum.
Fiziki ortam. Okulun fiziki ortamı ya da eğitim ortamı dediğimizde fiziki
mekânlar. Bunun yanında psikolojik ortam, sosyal ortam yani hatta
arkadaşlar sanal ortam dediler. Bunu bu şekilde kavramlaştırırsak belki
altını daha kolay doldu-racağız. Söyledikleriniz daha çok fiziki ortama
tekabül eden şeyler, konuştuğumuz şeyler.
Şaban GÜNEŞ-Fiziki ortam olmakla birlikte o alt diğer gruplar da
elbette ki sorunlar içerisinde yer alıyor tabi.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum.
Şaban GÜNEŞ -Teşekkür ederim.
İrfan AKSÖZ (Kayseri Nesibe Özderici İlköğretim Okulu Sınıf
Öğretmeni) - Okullarımızda farklı yaş grubundaki öğrencilerin aynı ortamı
kullanması eğitimi olumsuz etkilemekte. Buna çözüm önerisi olaraktan
farklı alternatifler olabilir. Bir beşinci sınıflar, bir dörtler üçe bölerek veya
altı sekizler ayrı binaları kullanacağı şekilde dizayn edilmesi daha sağlıklı
olur diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
Arkanızdan hemen devam edelim.

-

Çok teşekkür ederim Hocam.

Mecit KATIRCI (Gaziantep Batıkent Mahalle Muhtarı)Anaokulu sınıflarının ücretsiz olarak hiçbir veliye yük olmadan en azından
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bu seneler için %51’e çıkartılması ve okul yeri olmayan mahallelerimiz için
okul yerimiz yok diyen çarpık kentleşmeden veya imarlı bölgelerden, pahalı
olduğundan dolayı arsa alamadığımızdan dolayı mevcut liselerimizi
ilköğretim yapmak mevcut liselerimizi de dışanya taşımak. Çünkü
bebelerimiz servisle binip gidip geldiği zaman 45 dakika sabahleyin, 45
dakika akşam serviste zamanları kayboluyor. Ve oyun saatleri ölüyor.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
alamadık.

- Biz de teşekkür ederiz. İsminizi

Mecit KATIRCI -M ecit Katırcı.
Ali KILIÇ (Tekirdağ Belediye KOMİSYON BAŞKANI Vekili Emekli Okul Müdürü)-Arkadaşlar hep fiziki sorunlarla ilgili önerileri var.
Fakat bu fiziki sorunları önce Millî Eğitim ve yerel yönetimlerle iş birliği
içerisinde çocuklann alabilecek alanlar tespit edilirken mutlaka o alanların
büyük alanlar olarak bırakılmasını öneriyorum. Bu da tabii ki iki kurumun iş
birliği ile olacak bir iştir. Bunun daha rahat mekânlarda daha rahat
ortamlarda çocuklarımızın her yönden bir de ihtiyaca göre bina yapılmasını
öne-riyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Ses yankılanıyor eğer duyuluyorsa
mikrofonsuz konuşalım. Eğer duyulabiliyorsa. Ben anlamakta güçlük
çekiyorum. Çok yankılanıyor salonda ya da biraz mikrofonun sesini bir ayar
yaparsa arka-daşlar.
Halil ÜNAL (Antalya Mehmet Kemal Dedeman İlköğretim
Okulu Müdürü)- Sorunları konu başlıkları ile anlatmak istiyorum ben.
Birinci olarak İnternet teknolojisinden ve İnternet üzerinden sunulan
öğrenme ortamlarında e-kitap, e-ders, e-ödev tartışmaları var. Eş zamanlı
derslerden yeterince yararlanılmamaktadır. Bilişim Teknolojileri Laboratuvan verimli kullanılmamaktadır. Öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun
bir eğitim ortamı bulunmamaktadır. Bazı okullarda ikili eğitim
yapılmaktadır. Ben Antalya için söylüyorum. Okulların yapım aşamasındaki
denetim ve kontrollerinin yetersizliği nedeniyle teslimi yapılan okullarda
fiziki birçok sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Yine okullarda hafta
sonu veya ders saatleri dışında öğrencilerle ve halka açık değildir. Yine veli
görüşmelerinin yapılabileceği ayrı odalar bulunmamaktadır. Okul öğrenci
sayılarının fazla olması ve sınıfların kalabalık olması eğitim ortamını
olumsuz etkilemektedir. Güç olgusu eğitim ortamlarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Yine öğrenci araç ve gerecin konulabileceği dolaplar sınıf
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ortamında bulunmamaktadır. Yeme-içme ve suyu, su sorunu bulunmaktadır.
Yine sınıfların akustik ısı ve ışık laboratuvar ve renk düzenlerinin öğrenci
yaş ortalamalarına uygun değildir. İlköğretim okullarında ödenek doğrudan
okul bütçesine gönderilmemektedir. Okul ve kurumlar da estetik mimariye
sahip değillerdir, okullar. Yaşam boyu eğitim gereği olan uzaktan eğitim
yaygın değildir. Yine öneriler bölümünde Türk Eğitim kurumlarında normal
eğitime geçilmelidir, acilen. Yeme içme suyu ihtiyacı hijyenik olarak
sağlanmalıdır gibi alt başlıklar var. Okulun yaş gruplan okul öncesi öğretim
ve orta öğretim gruplan ayn ayrı dizayn edilmelidir. Okullarda güvenlik
sorunlarını çözebilmek için formasyon eğitimi almış kişilerin istihdam
edilmesi gereklidir yine. Okul binalan için geliştirilen tip projeler bölge
şartlanna ve ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmalıdır diye düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok teşekkür ediyorum Hocam. O
notlarınızı alalım biz eğer uygun görürseniz. Onlardan daha sonra
yararlanmz.
A ____ *

KATIP- Hocam notlannı isimlerini yazarak verirlerse seviniriz.
Hocam isminizi alabilir miyiz?
Halil ÜNAL-Halil ÜNAL
KOMİSYON BAŞKANI -Peki devam edelim oradan en sondan bir
arkadaş. Sonra şu tarafa geçeceğiz.
Bekir AVCI (Sakarya Sabiha Hanım İlköğretim Okulu
Öğretmeni)-Çok yetenekli gençlerimiz var öğretmenlerimiz var. Ne yazık
ki çok amaçlı salonlarımız olmadığı için potansiyel değerlendirilemiyor.
Özellikle okullarımızda çok amaçlı salonların açılmasını istiyorum. Bir
tuvaletler olarak düşünüyorum, hijyenik değil. Yani sağlıklı bir ortamda
öğrencilerimiz değil. Yani özellikle muslukların değişik bir şey vardır elini
koyaraktan, onlardan yapılmasını tavsiye ediyorum sağlık açısından. Her
öğrenci muslukla elini dokunuyor yani hijyenik değil musluklarımız.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI-Evet, teşekkür ediyoruz. Mükerrer şeyleri
tekrar söylemeyelim arkadaşlar. Daha önce ifade edilmişse onlar üzerinde
durmayalım daha hızlı da ilerleme sağlamak açısından.
Ekrem SELİM (Gaziantep Millî Eğitim M üdürü)-Şimdi benim
söyleyeceğim hususlar esasen herkesin bildiği hususlar. Fakat ben bir kere
burada da kayda girmesini istiyorum. Bu manada söyleyeceğim. Şimdi tabi
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okullarımızı yaparken biz şu anda imkânsızlıklardan kaynaklanan bir
mecburiyetten dolayı sadece okul olarak yapabiliyoruz. Bina olarak
yapabiliyoruz. Tabi bu manada bir takım sosyal tesisler bir takım sosyal
yapılar çok ihmal ediliyor. Bina olarak yaparken şunu da planlayamıyoruz,
mesela bazı tercihli okullarımızın Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen
Lisesi, Fen Lisesi. Bu okullarımızın bile planlamasını yaparken yani
projesini yaparken, olmazsa olmaz kabul etmemiz gereken etüt salonları
gibi, yani toplantı salonları gibi, yani cep sinemaları gibi bir takım bölümleri
ihmal ediyoruz. Bunlarla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılması gerek
tiğini düşünüyorum. Yani bu tip proje değil de. Her bölgenin her şehrin
ihtiyacına göre, her okulun özelliğine göre, her okulun amacını, hedefini
gerçekleştirmeye yönelik, mutlaka özel projeler olması gerektiğini
düşünüyorum. Tabi şu anda birçok ilde arsa problemi vardır. Yani bizde de
arsa problemi şu anda var. Arsa problemi olduğu için de hani yönetmelik
gereği 8.000 metrekareden aşağı olan arsaları biz okul yapamıyoruz ama şu
anda 2500 metrekare yerlere bile okul yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu manada
diğer sosyal tesisleri yapamıyoruz. Fakat bu mutlaka planlanması gereken
bir husus. Mutlaka yerine getirilmesi gereken bir husus.
Bir diğer husus da, okullarımızı yaparken bazı arsa problemi olan
yerlerde, mesela özellikle orayı söylüyorum, böyle daha hala on altı derslikli
yirmi dört derslikli okullar yapılıyor. Bu okullar, belki 3-5 sene sonra
yıkılması gerekecek nüfus artışından dolayı. Bunlar da yapılırken mutlaka
bu planlama dâhilinde ekonomik kayba da sebep olmayacak şekilde 32
derslikli olarak planlanması. Bunlar planlanırken az önce bahsettiğim
olmazsa olmaz ortamların mutlaka planlama içerisinde dâhil edilmesi. Yani
şöyle düşününüz mesela bir fen lisesi var yani konferans salonu yok. Mesela
fen lisesi var hiç salonu yok. Anadolu öğretmen lisesi var hiç salonu yok.
Veya şöyle yapılar var bir pansiyon yapılırken yani bu konuda özel bir
projeyle en şu anda çağın gerekleri ne ise ona göre bir yaklaşım
sergilenmesi gerekiyor. Şöyle evet şöyle projeler var ben hemen biti
riyorum. Bunlar aslında herkesin bildiği bizimle paylaştığı hususlarda ben
dile getirmek için kayda girsin diye söylüyorum.
Mesela şöyle hususlar var; bir koridorda 50 öğrenci kalıyor fakat
planda sadece iki lavabo, iki banyo var aynı koridorda. Artık bunların ben
tamamen geride kalması gerektiği kanaatindeyim. Bu manada bizim
özellikle yatılı tesislerle alakalı Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma
yapılması lazım. Model, yeni projeler üretilmesi lazım.

18. Millî Eğitim Şûrası / 231

KOMİSYON BAŞKANI teşekkür ediyorum.

Evet, konu anlaşılmıştır. Tamam,

Serv et ECEMİŞ (Uşak Özel İdaresi Genel Sekreteri)- Hocam,
şimdi bu konularda tabi şimdi arkadaşlarımız, müdürlerimiz olsun,
eğitimcilerimiz olsun tabi eğitim biz ortam deyince, bizi de ilgilendirdiği
için bu konularda yanımda da Millî eğitim müdürümüz beraberiz ben sürekli
eğitim iç içe olduğum için senelerce Millî eğitimle bir kampus ortamının
olmasını savunduk. Ve bundan sonra Millî Eğitim Bakanlığımızla ildeki
teşkilatlarımız ve özel idareler ortamlarımızın kampus ortamına dönüş
türülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kampus ortamına dönüştüğü zaman bir
öğrencinin bulunduğu zaman süresi içerisinde her türlü şeyin orada olması
sosyal aktivitelerin, kültürel faaliyetlerin ve taşıma eğitimi açısından da
şehirlerimize özellikle zaman kaybını da önlemiş olacağız. Bunu
öneriyorum. Ayrıca bu mimari konusunda önemli bir geçen hafta Halep’e
gitmiştim. Halep’te her gittiğim yerde mimariyi soruyorum. Her gittiğin yer
nereye baksan okul olduğunu görüyorsunuz. Yani fiziki şartların dış
cephesinde mimaride nereye giderseniz gidin orası ilköğretim okulu olarak
görülüyor. Ama bizde hiçbir okul birbirine benzemiyor. Yani dış şekliyle
bulduğumuz projeyi yaptırıyoruz. Hayırseveri çağırdığımız zaman al bunu
ne yaparsan yap diyoruz. Veya Millî Eğitim Bakanlığımızın projeleri
sekizli, on altılı yirmi dördü, otuz ikisi değişik olarak yapılıyor. Şimdi
bunlar bir işletmeci mantığıyla bakıldığı zaman bir eğitimcinin bu
koşullarda bir araya geldiğimizde eğitimciler işletmeci, mimarlar ise bunu
güzelleştiren ortamları hazırlayan, ancak işi mimarlara bırakırsak o zaman
dışansı güzel oluyor ama işletme mantığında olmuyor. Ben Balıkesir'de
görev yaptığımda Türkiye’nin ilk defa bir anaokulu açıldı. Toplantı salonu
yok. Yani anaokuluna giden velinin oturacağı toplantı salonu yapmıyorsun,
yeni açıyorsun bunları. Yani tabi bunlar sorunlar çok fazla. Benim önerim
kampusa dönüşmesi.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, anlaşıldı Hocam. Efendim şu tarafa
geçeceğiz. Bu tarafa hiç söz vermedik.
Recep DÜZGÜN (Uşak Millî Eğitim Müdürü)- Müsaadenizle
sayın KOMİSYON BAŞKANIım, ben de aynı şekilde kampus okulları
öneriyoruz. Yalnız okullarımız yapılırken okullarımızda estetiğe önem
verilmesi gerektiğine inanıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
kaydıyla Hocam.

- Hocam söylenenleri söylememek
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Recep DÜZGÜN- Tamam. Yine sınıfların farklı renklerde olması.
Bir de laboratuvarlarımız özellikle ilköğretimde olsun, orta öğretimde olsun
kullanılmıyor, malzemeler sürekli olarak Eğitim Araçları Daire
KOMİSYON BAŞKANI-lığmdan gönderiliyor; fakat gönderilen araçlar ve
okullarda çok sayıda mevcut araç varken bunlar miadını doldurmuş ve yeni
programa uygun değil. Bunların güncellenmesi gerekliliği düşünüyorum.
İkinci olarak da okullarımızda öğrencilerimiz eğitim öğretim gördük
ten sonra işte sabah sekizde başlıyor, 15.00'te veya 15.30'da okullarımız
boşalıyor. Bundan sonraki saatlerde de okullarımızın açık olması ve bundan
çeşitli alanlarda öğrenciler olsun velilerimiz olsun değişik alanlarda fayda
lanılması gerekir diye düşünüyorum. Okulların güvenliği ile ilgili söylendi
ama bunu okullarda güvenlik temizlik konusunda tedbir alınması gerekir
diye düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak da temizlik elemanları, teknik
elemanların bulunması gerekir.
Yine okullarımızda tabi şimdi devletimiz sağ olsun bedava kitap
uygulaması var, kitaplar bedava olarak veriliyor ama artık okullarımızın
tamamında bilgi teknolojisi mevcut olduğu için bundan sonraki hazır
lanmalarda kitaplarımızı e-kitap şeklinde hazırlanırsa iyi olur diye düşü
nüyoruz. Derslerde e-ders, e-ödev gibi olursa faydalı olur kanaatini belirt
mek isterim.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz. Şu tarafa geçelim
lütfen. Arkadan başlayalım.
Oktay BOZAN (Diyarbakır Arif Eminoğlu İlköğretim Okulu
Müdürü) - Şimdi kent merkezlerinde çok 20-30 sene önce yapılmış belki
50-60 sene önce yapılmış, çok önemli araziler üzerine kurulmuş bazı
okullarımız var. O bölgede daha çok kamu binalan olduğu için kayıt an
lamında öğrencimiz kalmadığı için bu okulların bir şekilde satılarak kenar
semtlere çok ciddi arsalar üzerinde çok geniş mekânlar arkadaşlarımızın
bahsettiği sosyal içerikleri de barındıran içerisinde okulların yapılmasını
arzu ediyoruz. Bir diğer husus bizim özellikle kentimizde karşılaştığımız bir
sıkıntımız var. Millî Eğitim Müdürümüz de burada. Özellikle okulların su
borçları ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Mesela, kentimizde yaklaşık 180 tane
falan okulun suları kesildi yazın, üç ay boyunca kesik kaldı hemen hemen.
Birçok okulumuz okullarının boya-badana ihtiyaçlarını bile karşılamakta
zorlandı. Tabi birazdan muhtemelen mali konularla ilgili konuşulduğu
zaman bu gündeme gelecektir ama özellikle öğrenci başına para aktarılması
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ve ilköğretim ödeneklerinin okul idaresine gönderilmesini düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI veriyoruz.

Teşekkür ediyoruz. Hocam karşıya

Süleyman YETİŞKEN (İzmir Yıldız Tınaz Anadolu Lisesi
Müdürü) - Benim anlayamadığım bir şey var, siz de işaret etmenize
rağmen ben de 22 yıldır okul müdürüyüm. Eğitim ortamları deyince
tamamıyla fiziksel ortamlara yoğunlaştığımızı görüyorum. Ama ben pratikte
yaşadığım şeyden bahsetmek istiyorum çok kısa bir şekilde. Yani eğitim
ortamları çok güzel, bahçesi temiz sınıfları çok mükemmel bir ortam
olmasına rağmen biz sevgiyi ve başarıyı yakalayamadığımızı tespit ettim.
Yani okulun kapı kollarını altından da yapsanız, çok geniş koridorlan da
olsa, muhteşem toplantı salonları da olsa eğer eğitim ortamı olarak buraya
bakarsanız bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Fakat ilginç bir şey daha var. Bizi
denetleyenler, bizi gözetleyenler, okula çocuğunu kaydettirenler, Bakanlık
müfettişlerimizin varsa özür diliyorum bizi denetlerken baktıkları yerler de
burası olduğunu keşfettim. Yani ben çok güzel bir okul ortamı fiziki
ortamlar çok güzel bir bahçe düzenli sınıflar, pırıl pırıl öğrenciler, işte
kravatları burada fakat amaçlarına uygun bir yerlere gönderemediğim iyi bir
vatandaş çıkartmadıysam böyle bir ortamın da bana bir ihtiyacı olmadığını
da hissettim. Ama millî ve manevi değerleri öğretemediğimiz, bir okul
müdürünün sıcak bir sevgiyle karşılaşmadığı öğrencinin sabahları kimin
karşıladığı öğretmeninin nasıl sevgiyle yaklaştığı çocukları ne derece
tanıdığı bence eğim ortamlarının sorunu diye düşünüyorum. Yani okulun
her tarafını güzelleştirebilirsiniz ama okulun içerisinde koridorlarında bir
sevgi dolaşmıyorsa, eğitim adına bir projeleriniz yoksa bence hiçbir şey
yapmıyorsunuz demektir. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz Hocam yani iyi bir
noktaya değindiniz. Okul iklimi dediğimiz konu kapsamında bunlar tabii
önemli hususlar. Yani sadece fiziksel ortamların çok iyi olması gerekmiyor.
Yeterli olmuyor daha doğrusu, aynı zamanda iyi bir iklim, iyi bir hava,
atmosfer de olması gerekiyor okulda.
Süleyman YETİŞKEN - Bizim çocuğun bir okula devam ediyor,
ben de başka bir okulun müdürüyüm. O okulu ziyarete gittim. Kapıdan
girdiğim 5 kat çıktığım her gördüğüm öğrenci önünü ilikliyor bana
okulumuza hoş geldiniz diyordu. Kıskançlıktan böyle üzülmeye başladım ve
geldim öğrencileri topladım öğretmenlere ben hiç tanımıyorlar beni ben
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kızımı o bilmiyorlar ama her öğrenci bana okulumuza hoş geldiniz diyordu.
O kadar mutlu oldum ki böyle bir ortam arzu ettiğim bir şeydi bence.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki, çok teşekkür ediyorum. Buyurun.
Hemen yanınızdaki arkadaştan devam edelim.
Nevzat HİSPİRLİ (Kocaeli Millî Eğitim Müdürü)- Sayın
KOMİSYON BAŞKANIım ben çok kısa iki konuya değineceğim. Birincisi
bakanlığımız illerimizde çok ciddi yatırımlar yapıyor, gerçekten
kıskandıracak paralar harcıyor. Bir şey dikkatimi çekti burada gündemde
tam kurumlar tartışılırken, inşaatlar. Karadeniz'de okullar yapılıyor tam
denizin kenarında okullar yapılıyor, hiçbir köylü, hiçbir düz vatandaş
bodrum yapmıyor. Evini yaparken veya işyerini yaparken bodrum
yapmıyor. Tam aksine temel koyuyor sonra yerden yükseltiyor 2-3 metre,
sonra binasını koyuyor. Ama ne hikmetse bizler mesela deniz kenarında
bodrumlu okullar yaptırıyoruz.
Mühendislerimize veya hatta bağışlayın ihaleyi alan müteahhit
lerimize bu derdimizi söylediğimizde, “neden bu bodrumu yapıyorsunuz"
çünkü biliyoruz ki okulların altlan bodrumları yaklaşık bir metre, yarım
metre su dolu. Deniz kenarındaki okullarımızın hemen hemen hepsi.
Efendim projesi böyle. Ya kardeşim bu projesi böyle de ama burası deniz
kıyısı, burada istenilen düzeyde yalıtım yapılamadığı için siz gittikten sonra
hatta daha inşaat bitmeden okulun alt katları ağzına kadar su dolu ve
çürüyor. Akla hayale gelmedik Karadeniz dolaşıldığmda bunu çok belirgin
bir şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla bu süreçte ben şunu öneriyorum
mutlaka bölgenin şartlarını göz önünde coğrafi konumunu şartlarını göz
önünde bulundurmak kaydıyla, okulların projelendirilmesi lazım. Üst tarafı
pırıl pırıl tertemiz duran okullarımızın bodrumlarında aşırı derecede
korozyon ve hatta yıkılmaya yüz tutmuş okullarımızın olduğunu görüyorum.
Birincisi bu.
İkincisi de tabi öğrenci okula zarar veriyorsa, herkes aynı şeyi
söyledi üç aşağı beş yukarı, ben biraz farklı bir şey ifade etmek istiyorum.
Boyuyorsa, çiziyorsa, sağını solunu kırıyorsa, zarar veriyorsa; tuvaletine,
musluğuna, kapıya çerçeveye sınıfın duvarlarını yazıyorsa ayakkabısını
vuruyorsa tavanını kirletiyorsa burada çok önemli bir sorun var diye
düşünüyorum herkesin bildiği üzere, okulunu sevmiyor bu öğrenci. O
zaman okulu sosyal donatıları itibariyle sevimli hale getirmemiz şart. Şart,
ama bunu nasıl yapacaksak herkes bir şeyler söylüyor ve herkes doğruyu
söylüyor. Okulları sempatik, sevimli çok amaçlı salonları ile sportif
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faaliyetler için uygun, kültürel etkinlikler için uygun, bahçesiyle buna göre
planlanmalı ve öğrenci okulunu sevmeli, sevince zarar vermeyecektir. Tabi
biraz önceki arkadaşımızın o sevgi iklimi ile ilgili şeyini de bir kere daha
ben yinelemek istiyorum. Teşekkür ediyorum efendim.
KOMİSYON BAŞKANI
Teşekkür ediyoruz Hocam.

—Biz de teşekkür ediyoruz efendim.

BİR KATILIMCI - Okulun altı sığmak olması gerekiyor çünkü
belki o yüzden yapıyorlardır.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim sığmak olması gerekiyor. Evet.
Peki. Devam ediyoruz kaçta ara veriyoruz arkadaşlar. Efendim. 15.30 yani
yarım saatimiz daha var, lütfen çok öz konuşalım yani sorun çözüm.
Kemal Ayhan DÖNMEZ (Hatay Altınözü İlçe Millî Eğitim
Müdürü)- Sayın Komisyon Başkanım, sayın üyeler hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Kampus sisteminden bahsedildi, benim de önerim. Önerimin
içerisindeki bir öneri de şu. Kampus sistemine geçilmede özellikle
merkezdeki ilçe merkezlerindeki, il merkezlerindeki okul yerlerinin yer
konumu olarak baktığımız zaman arsa değerleri trilyonu aşan
miktarlardadır. Bu binaların, bu arsa yerlerinin satılarak kaynağının elde
edilerek üniversite biçiminde kampus sistemine geçilmesi
KOMİSYON BAŞKANI - Onu önerdiler
Kemal Ayhan DÖNMEZ, (Hatay Altınözü İlçe Millî Eğitim
Müdürü) - Kampus sisteminde de sınıf sınıf, yani birinci sınıflar bir bölüm
yani bir bina yapılacak birinci sınıflar orada. İkinci sınıflar ayrı bir ortamda
yani öğrenciler kendi yaş grupları içerisinde bunların içlerinde de her
bölümün kendi bölümü içerisinde KOMİSYON BAŞKANIı o sınıflardan
sorumlu, onların da üzerinde işte üniversite sistemindeki gibi en üste bir
genel müdür şekliyle okuldaki eğitim öğretim sürecinin devam ettirilmesi.
Bunu yanında birleştirilmiş sınıflı bir gerçeğimiz var. Bu birleştirilmiş
sınıfta eğitim ortamı diye bir şey yok. Birleştirilmiş sınıfta eğitim öğretimin
kesinlikle bitirilmesi lazım. Ve bu öğrencilerin, son verilmesi lazım yani
orada bizler işin içerisinden geliyoruz yani tam mutfağın içerisindeyiz
oralarda öğretmen bulamıyorsunuz. Öğretmen geliyor kaçmaya çalışıyor.
Rapor izin içerisinde, ücretli öğretmen veriyorsunuz ücretli öğretmen
bulamıyorsunuz. Zaten birleştirilmiş sınıf olan yerleri ücra köşelerdir. Ücra
köşelerde gidiş geliş imkânı yoktur. Kalacak yer imkânı yoktur. Ve biz
burada kalite bekliyoruz. Orada ne eğitim ortamı vardır ne eğitim vardır. O
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açıdan birleştirilmiş sınıflı eğitim-öğretimin kesinlikle bitirilmesi lazım.
Bunların hepsinin taşınması lazım.
Artı bir iki hususlarım daha var, okulların giriş çıkış saatleri yazı
bunlarla vereceğim. Okulların giriş çıkış saatleri. Kesinlikle okullara ve
ilçelere bırakılması lazım. Öğle arası normal öğretimlerde bir saat
bırakılıyor. Okul köyün dışında, okulla ev arası 2 km, 1,5 km, çocuk saat
12.00’de okul dağlıyor evine gidecek yemeğini yiyecek o bir saatlik zaman
diliminde koştur koştur tekrar evine gelecek. Bunlar ya okullara bırakılsın
ya ilçe Millî eğitim, çevrenin imkânları doğrultusu içerisinde gerekli olan
tedbirleri alsın. Tüm bu okulların normal öğretime geçirilmesi gerekir.
Normal öğretime geçirilmesinin de şöyle bir önerim olacak, kesinlikle
zaman ayarlaması lazım. Düzenlenmesi lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam lütfen süreyi aşmayalım.
Kemal Ayhan DÖNMEZ - Ama üç dakika olmadı daha.
KOMİSYON BAŞKANI - Geçti geçti.
Kemal Ayhan DÖNMEZ - Ben seri gitmeye çalışıyorum. Yazılı
olarak da verebilirim ama buna bir değiniyim. Değinmek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sorun, öneri; açıklama yapmayalım
arkadaşlar biz anlıyoruz yani zaman ayarlaması yeniden yapmayalım.
Şartlar göz önünde bulundurulmalı. Yani bunu gerekçelendirmenize gerek
yok. Sorunu ortaya koyup ve çözüm önerisi.
Kemal Ayhan DÖNMEZ - Ben o zaman bunu size takdim edeyim.
KOMİSYON BAŞKANI
isminizi.

-

Tamam üstüne de yazın Hocam

Kemal Ayhan DÖNMEZ - Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok teşekkür ediyorum. Efendim?
Hüseyin DAĞLI (Emekli Bakanhk Müfettişi)- Saygılar
sunuyorum. 3-6 şeyi komisyona düşürdük. Bu güne gelinceye kadar benim
bilebildiğim kadarıyla önce bir defa Talim Terbiye Kurulu 2023 vizyon diye
bu şurayı gündeme aldı. Konu hakkında akademisyenler ve çeşitli çevrelerin
görüşleri alındı ve ön rapor gibi bir rapor hazırlandı. Daha sonra 81 il
çalışmaları yapıldı. Daha sonra da kaç bölge olduğunu tam şu anda
hatırlamıyorum, 7 bölgede de bölge çalışmaları yapıldı. Daha sonra da
tebliğ yapılarak, bu tebliğden sonra da sonra da bir genel kurul çıkartılacak.
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Ancak hakikaten bilerek veya bilmeyerek bilemiyorum. Ben çünkü
oylamanın her ikisine de parmak kaldırmadım, tekli mi olsun, çoklu mu
olsun diye. Fakat isabet olduğu kanatini taşıyorum. Çünkü konulara
baktığımızda bizim komisyonun konusuna baktığımızda okul ortamı, kurum
kültürü ve liderlik; bunların ayrılmamasında hakikaten fayda var diye
düşünüyorum. Ben kendim il çalışmalarına da hasbelkader katıldım.
Önerime geçeceğim de efendim bizim burada konuşmuş olduğumuz
eğitim ortamı her hangi bir ülkenin eğim ortamı değil.
Efendim bizim burada gündeme getirmiş olduğumuz eğitim ortamı
Türkiye Millî eğiminin eğitim ortamı. Herhangi bir ülkenin eğitim ortamı
değil. Avrupa ölçekli bir ülkenin toplam nüfusuna eğitim ortamı
oluşturuyoruz. Bu sene zil çaldığında yüksek öğretim hariç sınıflara
doldurduğumuz öğrenci 16 milyon. Şimdi 16 milyonun eğitim ortamından
bahsediyoruz. Yarın sabah yeni bir eğitim ortamından bahsetmek
durumunda kalırız. Ertesi gün sabah yeni bir eğitim ortamından bahsetmek
durumunda kalırız. Dolayısıyla 59-60 ve 61. Hükümetlerin bütçelerini
incelediğimde bakıyorum ki hakikatten eğitime sabahleyin sayın bakanın da
ifade ettiği ve sayın başbakanın da sabahleyin kutlama mesajında göndermiş
olduğu oldukça yüklü bir para var. Şimdi 16 milyon öğrenci Avrupa’da
hatırı sayılan bir ülkenin toplam nüfusu ve bu hareketli bir nüfus. Biz eğitim
ortamını nerede konuşuyoruz bir de. İnformal eğitimin yeryüzü insanlarının
dünyasına girdiği bir günde konuşuyoruz. Ve böyle bir günde eğitim
ortamını konuşurken sadece bugüne makyaj lanmış ama dünkü ürünleri
konuşuyoruz. Sınıf şöyle olsun, tuvalet böyle olsun, merdiven şöyle olsun.
Efendim informal eğitimin yeryüzü insanlarının dünyasına girdiği ve hızla
bunun mesafe kat ettiği bir zamanda, bir günde bunu konuşuyoruz. Öyleyse
şuraya arkadaşlarımız seçilerek gelmişler ve içinde 42 yıldır çalışmakla
gurur duyduğum, öğretmen olmaktan gurur duyduğum 600 küsur bin eğitim
camiasının birer temsilcisi olarak gelmişler. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız
yarın dönecekler, 5 gün sonra.
KOMİSYON BAŞKANI - Korsan bildiri vermeyin.
Hüseyin DAĞLI- Efendim korsan bildiri vermiyorum efendim.
Dolayısıyla informal eğitimi de nazara almak 16 milyonluk ülke
büyüklüğündeki bir kitleyi de nazara almak ve bir de butik okul artık biz
kültürden bahsediyoruz kültürü öğretmen mi yapıyor okul mu yapıyor aile
mi yapıyor. Kampuslara gidiyoruz. Efendim kampuslara değil mahalleye
hatta sokağa dönmek mecburiyetindeyiz. Dünya o tarata doğru gidiyor.
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Trilyonlar harcanıyor. Dolayısıyla ben şahsen şu güzide heyetten eğitim
ortamını bu manada şu raporlara ilave edilebilecek bir eklenti tarzında
sadece görüşülmesini ve dolayısıyla zamanın daha iyi kullanılacağı
kanaatini taşıyorum. O bakımdan bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim
saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Sayın Dağ teşekkür ediyorum.
Geleceğiz. Bu tarafa geleceğim şurayı bitirelim de. Herkesi konuşturacağım.
Söz almak isteyen herkese söz vereceğim ama lütfen süreye riayet edelim,
çok öz ve kısa Hocam. Korsan bildiri vermeyin lütfen. Madde madde;
sorun-çözüm.
Hüseyin KARAKAŞ (Trabzon Ticaret Lisesi Müdürü)- Sayın
KOMİSYON BAŞKANI buradaki komisyon üyesi arkadaşlarımızın eğitim
ortamları konusunda sorun söylüyorlar, çözümünü söylüyorlar. Sorun,
çözüm. Ben size bir proje sunacağım. Bu projeyi 2006, 01 Haziran 2006‘da
başlamış, 31 Ekim 2010' da bitecek proje, şu anda bitme aşamasında, bitti
yani proje eğitim ortamları uygulaması. Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret
Turizm Öğretim Genel Müdürü de desteklediği bir proje. Bu proje
uygulandı ve başarısının sonuçlan da arkadadır. Yani şimdi uygulayacağız
yapacağız edeceğiz ya, bu uygulandı eğitim ortamları düzeltildi. Model
ortam eğitim ortamına dönüştürüldü ve sonuçlar burada. Öğrenciden almış
olduğumuz sonuçlar burada ben size takdim edeyim efendim teşekkür
ederim.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANI değerli
katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konu konuşuldu ama şu
mevzu var. Şu anlaşıldı ki bir ve sekizlerin bir arada, aynı kurum içerisinde
okumasının sorunları ortaya çıkıyor. Çözüm de ayrı binalar dendi ama
çözmedi kanaatimce. Kırsal kesimi de düşünerek okul öncesini de parasız
yapıp 1- 4 Teri bir kurum olarak düşünüp 4-8 Teri de ayrı kurum, yani
eskiden 5+3 savunuluyordu ya şimdi bunu 4+5 gibi yeniden yapılandırmak
lazım. Orta öğretimde de bu çok farklı okul türlerini iki genel müdürlüğe
indirip artı okul ortamında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ama
bu da şöyle bir sorunu getiriyor bu sefer öğretmene 8-5 mesaisi de
getirilmesi lazım. 3’te öğrencinin dersi bitecek, sosyal ve sportif
etkinliklerde ona kim rehberlik edecek. Bu şekilde engellilere göre ve
dediğimiz gibi estetik de dikkate alınarak ama o iklimle birlikte düşünmek
gerekir. Teşekkür ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI
Hocama verelim.

-

Teşekkür ediyorum. Evet, şuradan

Sebahattin EKE (Muş Anadolu Lisesi Müdürü) — Sayın
KOMİSYON BAŞKANI, değerli katılımcılar yeni yapılan güçlendirme
onarmalarında perde betonlar dökülürken özellikle derslikler karanlık oluyor
dolayısıyla öğrenci ışık alabilecek aydınlık bir ortamdan istifade etmesi
zorlaşıyor. Ve aynı zamanda belirli saatler içerisinde taa akşama geç saatlere
kadar zaman zaman elektrik yanması gerekiyor zorunlu olarak. Tabii ki bu
da bir israf oluyor. Bunu dedim arz edeyim.
Diğer bir husus, bizim veyahut bölge olarak tabi Muş ili için
söylüyorum. Belediyelerin bütçeleri genelde yetersiz olduğu için özellikle il
merkezi, ilçeler, beldeler ve köyler, okullann saha ve bahçe düzenlemeleri
yapılırken belediyeler bu konuda mali durumları yetersiz olduğundan dolayı
kilitli taş veya bölgede sıcak asfaltın dışında bir şey gitmiyor. Onun için bir
ek ödenekle bu durumun takviye edilmelerini arz ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum. Evet şöyle alalım.
Muzaffer ŞAŞMAZ, (Manisa Turizm Otelcilik Meslek Lisesi
Müdürü) - Tüm üyelerin, arkadaşların görüşlerine katılıyorum. Doğrudur
fakat benim kast ettiğim şey, konu mevcut fiziki ortamları mevcut eğitim
ortamlarının devamlı kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi halinde
bugün de okullarımızın birçok fiziki ortamları, eğitim ortamları yapılmıştır.
Yapılmak durumundadır. Hatta tekli eğitime geçtiğimizde okullar 8-12
arasında veya 13 arası kullanılmakta 13’den sonra boş kalmaktadır. Hele
yaz dönemleri devamlı boş kalmaktadır. Devletimizin bin bir emekle
hazırladığı bilgisayarlar laboratuvarlan, atölyeler vardır. Bunlar eğitim
öğretim saatleri dışında da kullanılması. Yaz dönemlerinde de kullanılması
ayrıca yanyıl tatillerinde devamlı kullanılır hale gelmesi, mevcutlarının
azami fayda eğitim ortamlarına fiziki ortamlarına asgari azami fayda nasıl
sağlarız bunların da konuşulmasını istiyoruz, eğer mevcutlarımızdan
mümkün olduğu kadar en yüksek verimi alamazsak, kullanamazsak tekli
öğretime geçmemizin ve bunları yapmamızın hiç bir anlamı yok. Ben şunu
kabullenemiyorum dünyanın her ülkesinde okullar tekli öğretim, bizim
Türkiye tekli öğretime geçmeye çalışıyor. Çok güzel bir şey. 8-12 veya 13.
13’ten sonra bu okullar ne işe yarayacak. Atölyeler ne işe yarayacak, bu
spor salonları ne işe yarayacak, bunları da devamlı nasıl daha verimli daha
etkin kullanabiliriz. Bunların üzerinde de durmamız lazım. Teşekkür
ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Hemen yanınızdaki
arkadaş.
Hüseyin BABA (Samsun Atatürk Cumhuriyet Lisesi Coğrafya
Öğretmeni)- Samsun’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve üniversite ile
ortaklaşa yaptıkları bir proje vardı. Samsun 2019 Eğitim Vizyonu. Eğitimin
sorunları ile ilgili. Tabi bu sorunları girerken hasbelkader bizde bulunduk.
Bilgisayar ortamına girerken ve sorunları da not etmiştim o zaman. Genelde
sorunlar içerisinde anaokulları düzeyinde, özellikle anaokullarmm bodrum
ların alt katında olması. Ana sınıflarının, anaokullarmm fiziki mekân olarak
bodrum katlarının bulunması en büyük şikâyetti. İlköğretimde birinci ve
ikinci kademenin aynı alanı paylaşması şikâyet olarak, orta öğretimde ise
özellikle meslek liselerinde, meslek liselerinin kendi alanları ile ilgili
birimlere yakın olması. Mesela sağlık meslek lisesinin üniversiteye yakın
bir yere kurulması, mekân olarak. Bunlar en çok sorun olarak.
Özellikle mesleki eğitimde çok büyük sıkıntılar olduğu gözüktü ki
mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiği bugün ortada, aşikâr bir şekilde
duruyor. Bu noktada da mesleki eğitimin hala çok eskiden yapılmış
laboratuvarlar ve cihazlarla donatıldığı. Günümüz ihtiyaçlarına ve günümüz
de ortaya çıkan yeni branşlara mesleklere cevap veremediği. Bunların da
sanayi bölgesinde ihtiyaçların envanterinin çıkarılarak sanayinin ihtiyacı
olan elemanın yetiştirilerek bölgeye meslek liselerinin marka haline
getirilmesi. Eskiden bu vardı şu anda o şekilde markalaşmış bir meslek
lisesi yok. Bu hale getirilmesi, güçlendirilmesi ve AB projeleri ile şimdi
lerde biraz yapılıyor ve sanayideki sanayi kuruluşlarının sponsorluğunda bu
beslek liselerinin alt yapısının güçlendirilmesi, laboratuvar ortamlarının
yeniden kurulması olarak gözüküyordu. Arz ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Şöyle alalım. Bu
taraftakiler biraz da çok mağdur oldular. Hocam geleceğim o tarafa
geleceğim Hocam, şu taraftakiler çok mağdur oldular, yine geleceğim.
Şuradan hemen
şuradan Hocam
hikâye
anlatmayalım
lütfen.
Gerekçelendirmeyelim tezlerinizi gerekçelendirmeyelim. Sorun çözüm.
Öneri istiyorum. Okul binaları yaş gruplarına göre tasarlanmalıdır. Okul işte
ayrı binayı kullanacak farklı grupları vardır filan. Yani mesleki eğitim
uygulama alanlarına yakın olmalıdır gibi yani böyle çok spesifik öneri
istiyorum.
İsmail SAĞIR (Samsun Atatürk Cumhuriyet Lisesi Coğrafya
Öğretmeni)- Eğitim ortamlarının oluşturulmasında hali hazırda okul
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müdürlerinin yetkilendirilmesi hususunda bir teklifim olacak. Şu anki eğitim
ortamlarının oluşturulmasında kurumlar yönetmenliğindeki standartlara
uymak zorunda kalıyoruz. Hem sınıfların düzeninin hem koridor düzeninin
hem de arkadaşların bahsettiği birçok sosyal ve kültürel alanların belirlen
mesinde okul müdürlüğünün daha da yetkili kılınmasını, sıraların tahtaların
nereye bırakılacağını ne yapılacağını bu tür konularda bir standart oluştu
rulmaması teklifini sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - İlköğretim standartlar diye bir şey
oluşturulmuş. Yani her ortama uyar mı bu standartlar, bölgesel şartlar
dikkate alınmalıdır gibi. Teşekkür ediyorum. Evet.
Gaziantep (Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Okul Müdürü)- Fiziki
mekânların tamamlanmasından sonra mekânın verimli kullanılabilmesi için
öğretmenlerin verimli kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen
lerimizin egzersiz saatlerinin yüzde beşten yüzde yirmiye çıkarılmasını
teklif ediyorum.
Ali SALGAR (Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri)- Sayın
Komisyon Başkanım değerli irfan ordunun fertleri, buraya çağırıldığımdan
dolayı çok mutluyum ve ondan ötürü de müteşekkirim sayın bakanlığımıza.
Hem mutluyum hem de bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Burada
görüşüp konuşurken misyonumuz nedir, vizyonumuz ne olmalıdır?
Yapıların, fiziki binaların ortamlarından ziyade öğretmenlerimizin durumu
nedir? Öğren-cilerimizin durumu nedir? Siyasiler ellerini öğretmenlerin
tayinlerinden çekmelidir. Huzur ortamı içerisinde ders vermelidir.
Öğrenciler huzur içerisinde ders görmelidir ki başarılı olabilsin. Bu
sıkıntılarımız var. Sözleşmeli öğretmenlerimizin durumu var. Haddim
değildir sizin yanınızda eğitimden konuşmak.
KOMİSYON BAŞKANI -B u öğretmen yetiştirme komisyonunda
tartışılıyor, başka bir konu.
Ali SALGAR - Geliyorum efendim başka bir şey size söyleyeceğim.
Şimdi fiziki ortamlarda köylerin, şehirlerin, ilçelerin okulları tamamen
ilköğretim okulları özel idarelerin tarafından yapılır, bakım onarım yapılır.
Belediyelerle ilgisi yoktur. 2023’ü tartışırken su parası borcu vardır, çok
vizyonumuza uymuyor arz ederim.
Süleyman Sami YILDIRIM (İstanbul Bahçelievler Yayla
İlköğretim Okul Müdürü)Sayın Komisyın Başkanım, değerli
katılımcılar; şimdi eğitim ortamları oluşturulurken özellikle bu son dönemde
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altı yıldır uygulanan programdaki değişiklikler, müfredat değişiklikleri ve
özellikle yapılandırmam eğitim anlayışına, felsefesine uygun eğitim
ortamlarının düzenlenmesi çok önem arz ediyor. Bu, mutlaka bu dikkate
alınmalı. Bir diğer husus, 2023 Vizyonu ve eğer o güne projeksiyon
tutacaksa bu çalışma, özellikle belki mimaride değil ama iç dizayn sınıf
ortamları ve eğitim ortamlarının tamamında öğrencilerin fikirlerinin mutlaka
alınması. Yani sınıf ortamında çocuk çok özgün fikirlerle sınıflarını dizayn
edebilir. Çiçek bahçeleri gibi işte küçük beslenebilir hayvanlar gibi vs. ve
diğer ortamlarda da çocuklar ne kadar kendi fikirleri eğer gerçekleştirilirse o
kadar sahip çıkacakları ve okulu benimseyecekleri kanaatinden yola çıkarak
öğrencilerin bir kampanya dâhilinde olabilir, bir proje kapsamında olabilir,
öğrencilerin fikirleri alınarak onların mekânlan teşrif edilmeli, düzenlenmeli
diye düşünüyorum.
Bir diğer husus da bu artık pek çok raporda da var tam gün eğitime
geçildikten sonra ki o olmazsa olmaz zaten geçilmeli, ondan sonra da
mutlaka branş dersine, kabiliyet sistemine geçilip öğretmenin bir sınıfı ve o
derse ait bir sınıf teşekkül ettirilmeli diye düşünüyorum saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ederim Hocam
Tuncay ŞANLI (İstek Acıbadem İlköğretim Okul Müdürü)-Ben
de üç dakikamı idareli kullanmaya çalışacağım. Gerçi özel okul olsa da yine
de devletin bir parçası sonuçta. Sorun hepimizin bahsettiği okulların fiziki
teknolojik alt yapılarının eğitim programlarını ve çağın ihtiyaçlarını
karşılamayışı. Çözüm önerisi nedir yeni yapılacak okullarda en azından
herkesin söylediği gibi, mimarlar, mühendisler, yerel temsilciler, eğitim
liderleri, öğrenciler, veli temsilcilerinden oluşan bir heyetin oluşturduğu ve
onayladığı bir projenin işte dersliklerin, atölyelerin, oyun bahçelerinin, spor
sergi salonlann oluştuğu yeni binalar oluşturmak. Kaynak bütçede mutlaka
ve mutlaka kaynak artırılmalı ülkemize her yere ne yazık ki kaynak
buluyoruz Avrupa’da son istatistiklere göre 5'in üzerinde 5,5 gibi işte dünya
ortalaması 4,4 gibiydi işte Türkiye ortalaması hala 3 civarında. Dolayısıyla
mutlaka artırılmalı.
İki, yerel yönetimlere mutlaka ve mutlaka yasa ile katkısı sağlan
malı.
Üç, okulla velilere mutlaka katkısı sağlanmalı en azından sosyo
ekonomik durumu iyi olan velilerin gelirleri oranında mutlaka katkısı sağ
lanmalı.
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Dört, okullara kısmi özerklik verilmeli bu da işte demin bahset
tiğimiz basit sorunları merkezden, merkeziyetçi sistemle çözmek yerine,
okul müdürleri ya da yerel yönetim aracılığı ile çözebileceğiz. Okul kültürü,
okul iklimi bahsettik, burada işte oraya girmede sadece vizyoner eğitim
liderlerinde ve çok değişmeyen fazla sirkülasyonu olmayan okullarda bu
zaten kendiliğinden böyle okul binaları sallandığı sürece de olacağı
kanaatindeyim teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyorum.
Münevver ÖZEKİN (Kolej Erken Başarı Genel Müdürü)Teşekkür ediyorum sayın Komisyon Başkanım ve değerli meslektaşlarımız.
Hepimizin fikri çok güzel, ben her konuşmacıyı heyecanla dinliyorum ve
diyorum ki ne kadar akıllıca seçilmiş sorunlar, herhalde burada çok gereksiz
konuşan yok gerçi vakitten dolayı sıkışık olsak da benim iletmek istediğim
konu da gerek özel okulların gerek devlet okullarımızın ölçek olarak az önce
sanıyorum Hüseyin Dağlı Bey söyledi biraz hem nüfusumuzun bu kadar
kalabalık olması durumunda ne yapacak bu ülke ben bilmiyorum, fiziksel
ortamları konuşurken bazı arkadaşlarım dediler ki ama iç felsefeye
geçmedik. Geçemeyiz ki.
Önce Maslow’un hiyerarşik üçgenine göre öncelikle fiziksel koşullar
halledilecek ondan sonra içerik konuşacak ve sanıyorum giderek içeriğe
gireceğiz zaten. Küçük ölçekli okullar benimsenmesini öneriyorum. Dün
yada yapılan bir araştırmaya göre dört yüz öğrenci sayısı 400’den fazla
okullarda hem kriminal hem ders başarısı açısından negatif şeyler
görünmüş. Bizde özel okullarda yani kimse üstüne alınmasın ben de özel
okul sahibiyim ticarethane değil, çünkü okullar para kazanmayan kurum
olduklarını kanıtladılar bu ülkede. O yüzden baş edebilecekleri oranda,
devlet de öyle, ben burada muhtarları görüyorum çok gurur duyuyorum.
Keşke din adamları da gelmiş olsa. Benim şöyle bir tezim vardı, aynısını
Hüseyin Bey benden gizli mi duydu artık ne yaptı bilmiyorum. Mahallenin
muhtarları bile o çocukları orada tanımalı mahallenin birçok köşesinde
küçük okullar olmalı servisler ve servis ne denir ona tröst mü denir ya da
mafyası mı denir onlara da belki çok gerek olmayacak ya da çocuklar
servislerde bilmem kaç saat gezmeyecek. Bizim Gölbaşı nda değil mi
Hocam? İncek’te zaten biraz okul var ama genellikle de yani sırf bizim
İncek köy sitesinde 3000 konut var 5 tane küçük okul olsa ne zararı olur
diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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BAŞKA-Efendim bir ara verelim. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz.
Dinlemeye devam edeceğiz. Bir çay içelim teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI-D eğerli katılımcılar hoş geldiniz. Yarın
bu divanda görevli arkadaşlarımızın hemen hepsinin mazereti var. Feyzi
Bey yarın bir toplantıya katılacak. Öğleden sonra Halim Övet Bey
toplantıya katılacak, ben de yarın öğleden sonra Gazi Üniversitesi'nde bir
jüriye katılacağım. Dolayısıyla divan düşüyor. Feyzi Bey divandan feragat
etmek istiyor. En azından yarın öğleden sonra bu oturuma KOMİSYON
BAŞKANIlık edecek aynı zamanda bir yeni üye seçmemiz gerekiyor. Evet,
uygun bir aday teklifi var mı?
BİR KATILIMCI - Ben Metin beyi öneriyorum. Metin Çakır,
bakanlık müfettişi arkadaşımız.
KOMİSYON BAŞKANI - Başka öneri var mı? Efendim Kocaeli
Millî Eğitim Müdürü, Vehbi hoca başka bir komisyonda. İki kişi de olabilir.
Neyse bu çözümü sonraya bıraktım o zaman. Daha sonra, yarın. Başlamadık
henüz tartışmalara, geçeceğim. Üniversiteden arkadaşlardan kimse yok değil
mi burada? Yok. Bakanlık görevlileri de biz ev sahibiyiz, dışarıdan olursa
daha iyi olur diyorlar, anladığım kadarıyla. Bunu daha sonra
değerlendirelim. Daha sonra değerlendirelim.
Efendim tartışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz ancak şöyle
bir durum var tabi bu şekilde tartışmalarla sonuca varmamız zor oluyor
arkadaşlar. Daha önce hazırlanmış raporları merkeze alarak, yansıtarak onlar
üzerinden gitsek daha uygun olur diyenler var. Ama sizlere bu raporlar
geldi. Sanıyorum buradaki üyelerin hepsine ulaştı, 274 sayfa idi galiba.
Efendim. Evet, ya bunları incelemişsinizdir mutlaka. Biz onları rafine haline
getirmeye çalışacağız. Yani o raporları bir ortak noktada birleştirmeye
çalışacağız. Bizim işimizi kolaylaştırmak açısından sizin bu konuda
önerileriniz varsa onları alalım. Efendim.
BİR KATILIMCI - Öncelikle eğitim ortamlarını konuşuyoruz.
Genellikle fiziki anlamda konuşuyoruz. Ben de bu minvalde bir şey
söylemek istiyorum. Kampus fikri ile alakalı benim fikrim, olmaması
yönünde. Çok özür dilerim yani sorun ve çözüm önerisi şeklindeki şeyimi
söyleyeceğim, bir de yine bu bahsettiğimiz raporlarda yer almayan
pansiyonlu okullar yani Millî eğitim sisteminde bulunan ama şu ana kadar
hiç dile getirilmemiş olan yatılılık sistemimiz var. Pansiyonlann gerek fiziki
alan olarak okullardan ayrıştırılması, okul yakınlarına kurulması ve gerekse
yönetimlerinin ayrılmasını ben yazılmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI — Söz almak istiyorsunuz.
kaldığımız yerden din-leyeceğiz söz almak isteyenleri, buyurun.

Tamam,

Recebiye ATİK (Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul
Aile Birliği Başkanı )—Bu eğitim ortamları ile yaratılması açısından çok
güzel öneriler geldi arkadaşlardan. Ben de bir okul aile birliği Başkanı
olarak biliyorsunuz. Bu ortamların temizlik hizmet satın alımı çok yetersiz.
Komisyon Başkanım, benim önerim olacak. Hizmet satın alsınlar.Güvenlik
veve sigorta işlerini Bakanlığımız yapsın.
Kafiye NUMENOGLU (Ankara Gölbaşı Sağlık Meslek Lisesi
Öğretmeni)—Ben de ders saatleri konusuna değinmek istiyorum. Ders
saatleri. Günde 10 saat, 11 saat derse giren öğrencilerimiz var. Bu çocuklar
makine değil hani makine bile olsa yorulur diye düşünüyorum. Zihinleri
belirli bir saatten sonra algılayamaz. Ki bunlar hastane uygulamaları da var
çocuklarımızın fazlaca yorulduklarını düşünüyorum. Okulda olduğu gün
lerde bir ve ikiler değil fakat lise 3 ve 4 Terin ders saatlerinin azaltılması
yönünde fikrimi söylemek istedim.
KOMİSYON BAŞKAM - Az önce millî eğitim müdürümüzle
konuşuyorduk. Eğitim ortamı deyince sadece okul ortamını ve fiziki ortamı
düşünmeyelim yani eğitim ortamı deyince artık duvarsı eğitim diye bir ifade
de var değil mi? Okul dışındaki ortamlar, aile ortamı, sokak, çevre yani
bunları da belki tartışmak gerekir mi diye düşünüyorum. Fiziki ortama
ilişkin epeyce öneri geldi. Yani bu mükerrer şeyler olmasın, bu konuda eğer
çok farklı şeyler varsa lütfen onları ifade edelim.
Süleyman GÜÇSÜZ (Uşak Gazi Mustafa Kemal İlköğretim
Okulu Müdürü)- Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarınım çok önemli görüşleri oldu hepsine katılıyorum ama
benim biraz daha farklı bir düşüncem var. Bu okullarda temizlik ve güvenlik
meselesi gündeme geldi.
KOMİSYON BAŞKANI - Konuşuldu.
Süleyman GÜÇSÜZ - Bununla ilgili öncelikle hizmet satın alımı ya
da bütçesi okullara yıkılmamak kaydıyla onu belirtmek istiyorum. Diğer bir
konu e-kitaba geçilerek bakanlığımız bu kitap külfetinden kurtulmalı bir an
önce ve bu kitaba verdiği para ile okullara illerimize yatırım yapılabilir.
Benim ilçe ilime gelen kitapla biz her yıl 32 derslikli bir okul yapabiliyoruz.
Bunun hesabını kitabını yaptık, bunu önereceğim. Ben çocuğuma kitap
istemiyorum. Eminim buradaki arkadaşlarım da çocuğuna kitap istemi-
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yordur. Bu bütçe ile yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Bunu
öneriyorum. Diğer bir konuda 2011 de yürürlüğe girmesi planlanan TEFBÎS
(Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi) projesi
var, Bakanlığımızın uygulamaya koymayı düşündüğü bu proje ile ilgili de
okulların gelir ve giderlerinin tek merkezden görülmesi planlanıyor. Şimdi
burada okul aile birliklerinin gelirleri ile zaten okullarımız yürütülüyor.
Burada daha ziyade okullara yetki tanınmalı diye düşünüyorum. Yani bir
musluk kırıldı, git 3 tane teklif al onu yaptır ne kadar zamana mal olur
tahmin edebilirsiniz. Onun için okullara güvenilmeli bu konuda belirli bir
limit konulmalı diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Bir dakika Hocam.
Coşkun GÜLER (Dr. N. Mustafa Özyurt İlköğretim Okulu
Öğretmeni) - Kesinlikle herkesin fikrine saygı duyuyorum. Fakat e-kitap
uygulamasına geçilmesini informal eğitimin geliştirilmesini hepimiz
muhakkak çok istiyoruz. Burada bir aksaklık yok. Fakat öğrenme yaparak,
yaşayarak çocuğun bire bir öğrenme materyallerine dokunarak gerçek
leştireceği bir durum. Muhakkak ki çocuklarımızın yaparak yaşayarak
öğrenmesi için de e-kitap kabul, e-sınav kabul ama sınıf ortamında kitapla,
materyallerle öğrenme gerçekleşir kesinlikle o fikre katılmadığımı beyan
etmek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, teşekkür ederiz. Feyzi Hocam
buyurun.
Prof. Dr. Fevzi ULUĞ - Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı bir oturumu
geçirdik, 1,5. oturuma giriyoruz. Bu tip toplantıları çok düzenleyen birisi
olarak söylüyorum, burada biz enerjiyi boşa harcıyoruz gibi geliyor bana.
Yani iki kelime konuşmak için diğer arkadaş bekliyor, bekliyor, bekliyor.
İki dakika konuştunuz bakın bir daha konuşmayacaksınız. Oysa enerjimiz
var ve bunu kullanmamız lazım bu enerjiyi. Az önce tabi demokrasi çok
önemlidir. Oylama yaptık komisyon kurmayalım dedik hatırlayacaksınız
birlikte yapalım dedik. Ama bir taraftan da bir enerji kaybımız görünüyor
ortaya çıkıyor. Bizden de şey istiyorlar yani bir buçuk gün sonra sizin
diyorlar raporunuzu verin. Bu eğitim ortamları, okul kültürü ve liderlikle
ilgili raporunuzu verin diyorlar.
Dolayısı ile acaba diyorum yöntemi biraz daha aktif hale getirsek.
Açıkçası benim de Mehmet hocanın akimdan geçen şey geliyor. Yani
komisyon olayını bir kez daha konuşsak. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi bakın
ön komisyon raporu var burada benim elimde var. Herkeste var bu ön
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komisyon raporu. Ben okudum geldim bunu. O komisyonun içindeydim
zaten. Orada biz söylenmesi gereken kendimizce olan şeyleri söyledik. Ama
ilaveler olacak, farklılıklar olacak onlar bağlayıcı da değil. Yine diyorum ki
acaba şey yapsak bu üçe bolsek de biz ön komisyon raporları üzerinden her
komisyon bir rapor çıkarsa ve bunları burada tartışsak daha etkili olmaz mı?
Sonuca daha doğru gidebiliriz gibi geliyor. Yoksa dediğim gibi bu şekilde
adım atmak arkadaşlar çok kolay görünmüyor bana. Teşekkür ederim sayın
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim Feyzi Bey, efendim
buyurun.
BİR KATILIMCI- Şimdi ayrı komisyonlara bölündüğümüz zaman,
zaman israfımız artar. İllerden gelen çalışmalar var. Zaten bu arkadaşların
bir kısmı illerde çalıştı. Çalışmayanlar da var, müşahit üyelerden ve daimi
üyelerden. Gerekirse akşam ben gönüllü olarak burada gönüllü arkadaşlarla
illerden gelen bizim çalışma alanımız ile ilgili konulann tamamını tek bir
nüshaya dönüştürelim. Yarın sabahleyin burada yansıtalım. Bir kere herkes
görsün. Ekstra illerden gelenlerin dışında sorun ve çözümü olanlar söylesin,
biz bu raporumuzu yarın bitiririz. Böyle uzun hepimiz aynı şeyleri, ben not
almıştım 6 madde arkadaşlar hepsi söyledi. Teşekkür ediyorum. Ben böyle
bir teklif sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyorum. Daha önce karar
verdik tek komisyon olarak ancak tabi süreci hızlandırmamız lazım onu bir
şekilde halledeceğiz. Arkadaşlardan akşam fazla mesai rica edeceğiz. Bu
illerden gelen raporları olgunlaştırmayı, bir araya getirmeyi inşallah biz
üstleneceğiz ve size biraz ön hazırlıkla geleceğiz. Daha önce biz bu hazırlığı
yapıp gelebilirdik aslında gelmedik. Ben genelde böyle toplantılarda akşam
oturuyorum, yazıyorum ertesi gün de oyluyorum geçiyor. Yani çünkü
tartışmalarda çok fazla yol alamıyoruz. Yani bir elde metin olursa işimizi
kolaylaştırıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Vahap Hoca, buyur.
Vahap ÖZPOLAT (Talim ve Terbiye Kurul Üyesi, Kurul
Başkan Y a rd ım cısı)—Teşekkür ederim. Daha önce bu salonda yine Talim ve
Terbiye Kurulunun bir çalışması bağlamında beş gruba ayrılıp ortaya ürün
koyduğumuzu hatırlıyorum. Salonumuz demek istediğim üçlü bir çalışma
için son derece elverişli. Benim de şahsi kanaatim eğer yarın komis
yonumuzun, divanımızın tamamı yok. İşi yeni bir divana devretmek
durumunda kalacağız. Biz üçe bölünüp de karşılıklı etkileşimle ve yüz yüze
müzakere ederek bölge toplantılarında oluşan çerçeveyi tartışmaya açmak
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suretiyle sonuçlandırmazsak, korkarım ki yarın akşam öğleden sonra artık
geç kalacağız diye düşünüyorum. Bu kurumsal bir talep değil bireysel
tecrübeme dayalı olarak bu komisyon çalışma yönteminin yeniden gözden
geçirilmesi mümkün mü diye Komisyon Başkanımıza teklifte bulunuyorum.
Üçlü değerlendirmeyi yani üçlü çalışmayı yeniden oya sunulursa ne olur
diye düşünüyorum. Çünkü oylama yapılırken gruplara bölünürsek”’in
sonucu ile bölünm ezsek”in sonucu hakkında bir değerlendirme yapılmadığı
için doğal olarak hep birlikte konuşalım tartışalım dedik. Ama konular çok
fazla; şimdi şu maddelere bağlı olarak ilerlediğimizde belki de gece geç
saatlere kadar çalışmamız gerekebilir; yarın yetiştiremeyeceğiz. Çünkü yarın
yeni bir divan konuyu devralacak. O yüzden eğer mümkünse çalışmanın
verimliliği açısından ve daha da zevkli geçecektir. Çünkü kişiler kendi ilgi
alanlarına göre kümelenecekler ve karşılıklı müzakere edecekler
tartışacaklar. Yüz yüze etkileşim kuracaklar. Şimdi birbirimizin ensesine
bakarak görüşler ileri sürüyoruz. Ve daha çok da divana hitaben bir şeyler
söylüyoruz. Eğer uygunsa bu propagandamdan sonra komisyonların yeniden
değerlendirilmesi fayda var diye öneriyorum. Komisyon Başkanım takdir
sizin.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim.
BİR KATILIMCI - Vaktimiz yok çünkü Çarşamba günü öğleden
sonra rapor isteniyor. Ben şöyle düşünüyorum. Yani şu ana kadar söylenen
konulan listeleyelim. Bunun ötesinde arkadaşların bir söyleyeceği varsa
katkısı varsa çünkü durmadan bumerang gibi dönüp dolaşıp aynı şeye
geliyoruz. Şu ana kadarki konuştuklanmızı dile getirelim. Raportör arka
daşlar var. Şunlar şunlar sorun. Ha bunların dışında ekleyeceğimiz bir şey
varsa ekleyelim. Ama yoksa durmadan aynı şeyi söylüyoruz. Evet eğitim
ortamları yetersiz bilmem ne bilmem ne, ama bir sürü sorunları listeleyelim.
Burada biz bütün arkadaşlar benim de şu ekleyecektim desin raporlaştıralım.
Yoksa öbür türlü üç komisyona ayrılırsak Hocam, biz benim kurum liderliği
ile ilgili de bir fikrim var. Kurum kültürü ile ilgili de fikrim var. Eğitim
ortamı ile de ilgili fikrim var. Ve buna vaktimiz yok, çünkü o küçük
komisyonlarda da süreç böyle işleyecek buna eminim. Ha ben şunu
söylüyorum, diyorum ki konuşalım birimiz de bu sorunları maddeleyelim.
Sonra diyelim ki ikinci oturumda arkadaşlar birinci oturumda bunları
konuştuk ya da sorunlar söylendi.
KOMİSYON BAŞKANI-N eyse arkadaşlar tamam anlaşıldı. Yani
bölünmeye taraftar değil anladığım kadarıyla.
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Peki, üç gruba bölünelim mi? Tekrar oyluyorum. Üç grup. Üç grup
halinde çalışsın mı komisyon? Yok, kabul görmedi devam ediyoruz bu
şekilde. Efendim bir dakika öneri almıyorum artık, lütfen yani öneri yani
usul yöntem bitmiştir. Yani tek grup halinde çalışacağız. Ancak daha önce
de söylediğim gibi mükerrer şeyler hikâyeler anlatmayın lütfen. Bana sorun
getirin, çözüm getirin. Yani herkesin anlatacak mutlaka hikâyesi vardır.
Başarı hikâyeleri vardır, filan filan. Ama bunları bir tarafa bırakın sorun şu
deyin fiziki temizlik tamam, hijyen tamam, buna ilişkin hizmet alınsın
tamam. Yani çok böyle belirgin şeyler. Biz bunları arkadaşlarımız not
alıyor. Alt alta getireceğiz yarın sizin oylarınıza sunup onayınızı aldıktan
sonra karara dönüştüreceğiz.
Çiğdem AYDIN (İstanbul Ümraniye Kız Teknik ve Meslek
Lisesi Müdür Yardımcısı) - Şimdi fiziki ortamlarımız yetersiz. Elimizdeki
malzeme de budur. Ben diyorum ki şunu da öğretmiyoruz bu fiziki
koşullarda daha iyi nasıl kullanabiliriz öğretelim öğretmene de öğrenciye de.
Çünkü amaç mümkün koşullar altında mutlu olmayı bilmektir. İdeali tabi
olsa hepimiz çok mutlu olacağız. Bir de en büyük eğitim ortamında
sıkıntımız olumsuz aile koşulları, olumsuz televizyon programları, olumsuz
İnternet sayfalan. Yani bizim temel sorunumuz bu. Ben diyorum ki ulusal
bir politika oluşturulmalı bunlan engelleyebilmek için. Evet dizi filmler
sorun, şarkılar sorun, İnternet sayfaları sorun, aile herkesten daha fazla
sorun. Çocuk ailede başka kültürü görüyor, okuluma geliyor ben başka bir
şey öğretiyorum. İnternette başka bir şey görüyor televizyonda başka bir
şey. Çocuk bocalıyor, ortada kalıyor yani bir kültürü oluşturamıyor. Ben
diyorum ki ulusal bir politika olmalı eğitim ortamı sadece söylediğiniz gibi
dört duvar arası değil. Mahalle, sokak, televizyon, İnternet, bu aile, bunlarla
ilgili bir ulusal politika oluşturmalıyız. Amacımız ne bunlann etkisini en aza
indirgeyebilmek.
Bir de “Mevcut koşullarımızı en verimli şekilde nasıl kulla
nabiliriz?”! öğretmek. Tabiî ki ben de isterim 100 derslikli okul ama yok 10
dersliği var.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam sizin önerileriniz varsa onları
alalım.
Çiğdem AYDIN - Benim önerim budur. Ben öğretmene öğrenciye
mümkün koşullarda nasıl daha verimli yapabiliriz bunu öğretmeliyiz, hizmet
içi eğitim seminerleri ile İnternete bilgisayara televizyona sansür mü
koyarız, ulusal bir politikamız olmalı bununla ilgili. Teşekkür ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Peki, teşekkür ederiz. Evet oradan
müdürümüz var, söz istiyordu. Buyurun.
Atilla GÜRSEL (Bursa İl Millî Eğitim Müdürü) - Var olan
potansiyellerimizi kullanma özellikle bizim okullarımızda koridorlar tam
kullanılmıyor. Koridorlann hem duvarlarının hem de koridorların çok
rantabl kullanılması lazım. Bu araç gereç sergileri kitap sergileri olabilir,
öğrencilerin göze hitap eden çalışmalarının sergilenmesi. Aynı zamanda
okulun dış duvarları ve oyun bahçesinin alanı da rantabl kullanılmıyor.
Bunların da rantabl olarak kullanılması lazım. Ve her şeyden önemlisi biz
bireysel sorumluluk bilincini hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize
hem de velilerimize aşılamalıyız. Eğer bireysel sorumluluk bilinci aşılanırsa
bunların hepsi hallolur. Bir örnek vereceğim İngiltere’de bir okula gitmiştim
saat iki bütün öğrenciler gitti ama öğretmenlerin hiç biri gitmedi. “Kalmak
zorunda mı?” dedim. Dedi ki kalmak zorunda değiller. Saat 5 oldu, bütün
öğretmenler halen okuldaydı. Bireysel sorumluluk önemli.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz Atilla bey.
Atanur AYDIN (Kırıkkale Özel İdare Genel Sekreteri)- Hocam,
ben konuyu farklı bir mecrada değerlendirmek istiyorum, eğitim
ortamlarında. Herkes fiziki ortamdan, bağlayıcı ortamdan bahsetti fakat
fiziki ortamı eğitim ortamı haline getiren içindeki topluluktur. Kimdir?
Öğretmen öğrenci idareci vesaire. Şimdi ben dünden beri buradayım siz
oradan daha iyi görüyorsunuz. Benim için sorun şu öğretmenlerimizin hiç
birinin yüzü gülmüyor. Gülüyorsa bana söylesin bir kişi. Ha bunu nereden
biliyorsunuz? Ben bir öğretmen çocuğuyum. Çözüm önerim şu. Demin
sordum Hocama bir öğretmen kaç lira maaş alır diye, dedi ki azami 1.500
TL çözüm şu; öğretmenlerimizin maaşlarını şu günkü şartlarda en az 25003000 TL olması gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam o öğretmen istihdamında
tartışılacaktır o konu mutlaka. Bizim...
Atanur AYDIN- Hocam bu ortamla ilgili. Bu öğretmenler güler
yüzlü olur ise benim bu güler yüzlü öğretmenlerim inanın harabeleri bile
saraya çevirirler.
KOMİSYON BAŞKANI Evet tabi iş ortamını etkiliyor
öğretmenin tavrı tutumu. Peki efendim başka. Muhtarım söz almıştınız. Hiç
söz almayanlara söz veriyorum, hiç konuşmayanlara.
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Ömer BULUT (Hakkâri Millî Eğitim Müdürü)- Arkadaşlar
anlatıyorlar, hepsine saygı duyuyorum. Ağustos ve Eylül ayı içinde 10 tane
okulumuz bombalandı. O açıdan eğitim ortamı açısından arkadaşlar tabi çok
güzel mükemmel şeyler söylüyorlar; ama bir de bu boyutu var ve ben okul
okul dolaşarak öğretmenlerimize moral vermeye çalışıyoruz. Yani 10 tane
okulumuz bombalandı. Büyük çaptaki okullarımız. Tabi basma pek yan
sımadı ama bu öğretmenlerin hâletiruhiyeleri eğitim ortamı öğrenci ortamı
ayda ortalama 10.000TL merkez ilçede cam parası veriyoruz.
Şimdi bu sadece Hakkâri’nin meselesi değil, aslında Türkiye’nin
meselesi. Eğer Hakkâri'deki öğrenciyi insanlan eğitim durumunu eğer
çözemesek, İstanbul’daki problemi de çözemeyiz, İzmir’deki problemi de
çözemeyiz. Dolayısı ile buraya el atmamız gerekir. Tabi buraya gelen
öğretmenlerin durumuna bakıyoruz psikolojik durumları çok bozuk. İlk
atama hepsi. Devlet memurunun tamamı hemen hemen böyle ve çoğu tercih
dışı geliyor. Bu insanların eğitim ortamı sadece dört duvar arasındaki değil
psikolojik olarak da uygun hale getirilmesi lazım ve tamamı, %95’i Batıdan
geliyor öğretmenler.
KOMİSYON BAŞKANI - Ne yapalım?
Ömer BULUT - Psikolojik olarak bu insanlann bu bölgeye
atanmadan, atandıktan sonra önce bir eğitime alınmaları lazım. Öğret
menlerimize seminerler verilmesi lazım. Artı bu öğretmenlerimize yarın bir
gün il dışına tercih yaparken öncelik hakkı verilmesi lazım, artı bu insanlara
özlük haklan yönünden imkânlar verilmesi lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bunlar öğretmen istihdamı ile
ilgili sorunlar Hocam. Orda mutlaka bunlan tartışacaklardır. Çok oraya
tekabül ediyor bu konular. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Mehmet BEREKETOĞLU (Osmaniye Osmanlı İlköğretim
Okulu Müdürü) - Okulun eğitim ortamını etkileyen bir de okul çevresi,
aile çevresi problemlerimiz var. Okul aile birliği ve çevresi okul-veliöğrenci iş birliği artırılması için yaptığımız bir proje sorun olarak
gördüğümüz çözmek için her evi ziyaret ediyoruz. Her velimizin evine belli
bir saat ve program dâhilinde ziyaret ediyoruz. Ve velilerimizi okula davet
ediyoruz, sorunu çözmek için velinin ayağına biz kendimiz gidiyoruz.
Aynca velimize yönelik velilerimizi okula kaynaştırmak, eğitim ortamında
olumlu neticeler almak için velilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler
yapıyoruz. Sorun bunlar, çözüm olarak söyleyeyim o zaman ben. Sorun
velinin okulla kaynaşamaması ise birincisi biz kendimiz öğretmenler ve
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okul yönetimi olarak veliye gitmeliyiz, İkincisi veliye yönelik sosyal ve
kültürel faaliyetler yapmalıyız, üç velilerimize güven vermeliyiz. Teşekkür
ederim.
Dr. Abdullah CAN (Millî Prodüktivite Merkezi Uzmanı) - Önce
saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Heyet-i umumiyeye. Efendim böyle
Şûra eğitimcilerin bir arada olduğu bir alanda konuşmakta gerçekten çok
büyük bir zevk. Dışarıdan bir personel, bir kurum çalışanı olarak ben şunu
arz etmek istiyorum. Türkiye verimlilik merkezinde bakış açısı eğitim
camiasına bakış açısı tabiatıyla çok farklı. Ama sayın bakanımızın açış
konuşmasında da ifade ettikleri gibi son derece değerli veciz bir cümle
vardı. “İyi vatandaşlar, iyi insanlar, verimli insanlar yetiştirm eliyiz.diye.
Eğitim Ortamı, Kurum Kültürü ve Liderliği konusunda; gerek komisyon,
gerekse çok değerli Talim ve Terbiye Kurulu üyelerimiz daha önce ön
çalışmalarını yaptılar. Yani Millî Eğitim Bakanlığı camia içerisinde iç
analizlerini yaptılar, akademisyen hocalarımız çok değerli zamanını
harcadılar, raporlarını hazırladılar. Ancak, verimlilik merkezi olarak biz de
özellikle bilgi toplumuna doğru, 2023 e doğru ulusal düzeyde, küresel
düzeyde, gelişmiş toplumlarda eğitim ortamı kültürü, efendim liderliği nasıl
oluyor, bu konuda yapılmış çalışmaları derledik. Eğitim ile ilgili yine
bünyemizle ilgili çok değerli analiz çalışmaları var, raporlar var ben bunları
komis-yonumuza arz etmek istiyorum. Çalışmalarında yardımcı olur,
kaynak olur, örnek olur, model olur diye. Bu bir önerim, esas ikinci bir
önerim daha var çok değerli hocalarımız, yönetici arkadaşlarımız ifade
ettiler. Tabiatıyla eğitim ortamı kültürünün iyileştirilmesinde özellikle
yönetici ve liderlere çok ihtiyaç var.
Bu konuda bizim önerimiz; üniversitelerimizin eğitim fakültelerinin
çok kıymetli hocaları, Millî Prodüktivite Merkezinin kurumsal imaj, kişisel
gelişim liderlik konularında yetişmiş uzmanları ve diğer AB’den de
alınabilecek çalışmalarla ve bütün camia belli bölgelere ayrılarak anında iyi
bir model ve proje de oluşturulursa ciddi anlamda hizmet içi eğitim
anlamında okul eğitimi ortamının iyileştirilmesi, kurum kültürünün oluştu
rulması ve liderlik, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda iç hizmete
yönelik ciddi çalışma süratle planlanabilir ve uygulanabilir. Biz göreve
hazırız, eğitim fakültelerimizle beraber. Çok teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
istiyordu, ona verelim.

-

Evet orada bir hanımefendi söz
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Fatma Nur HARMANCI (Çukurova Üniversitesi Öğrencisi)—
Hocam ben Çukurova Üniversitesi’nde okuyorum. Bizim sorunumuz da
şöyle bir şey. Şimdi üniversiteler açılıyor Türkiye'nin belli başlı yerlerine
takat üniversitenin ismi var hocaları yok ya da binası yok, eğer ortam yoksa
üniversite açılmasın, üniversiteye hoca gitmeyecekse o üniversitenin adı
konulmasın örneğin bizim üniversitenin içerisinde başka bir üniversite var.
Bu sefer iki üniversitenin öğrencileri de mağdur oluyor. Benim sorunum bu.
Çözüm önerimse eğer açılmayacaksa ismi konmasın.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki teşekkür ederiz.
almayanlara söz veriyoruz

Peki,

söz

BİR KATILIMCI - Hocam yalnız çok önemli bir şey. Çünkü
Türkiye'deki biz bilim ve sanat merkezleri olarak üstün zekâlı öğrencilerin
eğitimi ile ilgileniyoruz. Şimdi benim ilk önce bir sorun tespitim var. Millî
Eğitim Bakanlığı bütçesi her ne kadar fazla ayrılıyor ise de yetersiz kalıyor.
Kaynak bulunması gerekiyor. Çözüm TRT payına elektrik faturalarımızdan
%4 lük payın bu çok önemli çünkü çok büyük bir meblağ eğitime
aktarılmasını teklif ediyorum bir.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam eğitim finansmanı ile ilgili bir
konu başka şûrada tartışılmıştır zaten.
BİR KATILIMCI - Ama eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için bir
kaynak bu. Kaynak önerisi. İkincisi maalesef hiçbir şekilde bu konular gün
deme gelmiyor. Çalıştaylarda şurada burada defalarca katıldık. Türkiye'de
çok ciddi bir şekilde beyin göçü var. Bu beyin göçünün sebebi de
Türkiye'deki birinci etken eğitim ortamları. Biz bilim ve sanat merkez
lerinin orta öğretim düzeyinde beyin göçünün önlenmesi için yatılı sisteme
geçilmesini teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki teşekkür ederiz. Yatılıyı eleştiriyor
millet. Peki Söz mü istiyorsunuz. Buyurun Genel Müdürüm.
Murat Bey BALTA (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü)Ben de divanı ve değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Tabi değerli
dostlarım buradaki en önemli sorun eğitim ortamlarının iyileştirilmesi
konusu. Eğitim ortamlarını aslında iki başlık altında ele almak lazım. Bir
mevcut ortamlar, iki bundan sonra ortaya konacak olan ortamlar. Bir defa
mevcut ortamların iyileşmesi mesela ben geçen hafta bir ildeydim. Y eni
açılışını yaptığımız bir okuldu. Yeni teslim edilmişti. Ye okulun tavanında
çocukların ayakkabı izlerini gördüm. Demek ki okulların fiziki yeterlilikleri
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çok da fazla etkilemiyor, ya o okulu kullanılan taraflar sosyal tarafların
hepsinde okula sahip olma duygusu yani okul kültürünü geliştirmemiz
gerekiyor. Bir başka şey de şu. Yeni yapılan okullarla ilgili maalesef
Türkiye’de problem var. Örneğin Hakkâri’deki arkadaşımız bahsetti. Demin
Batman II Millî Eğitim Müdürümüzle görüştük. Her ne kadar yazılı
mevzuatta bir takım kuramlar kondu ise de bu kuramlar işlemiyor. Örneğin
bir valinin, bir belediye başkanmm ve orada imar işlemini yapan
yetkililerinin en azından 2023 Vizyonunu biz burada konuşuyorsak iyi olur.
Değerli Hocam Konya’dan geliyor. Konya'daki gelişme ne tarafa doğru
olacak ve burada hangi sanayi öne çıkacak. Hizmet sektöründe hangi
dallarda eğitim öğretim yapılacak. Bunların tamamının o ildeki valinin
başkanlığındaki heyet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Batman’da eğer siz
bir yılda bundan on yıl önce 10.000 insanın göçünü planladıysanız, şimdi
100.000 insan geldiyse bu, Türkiye'deki şu andaki gelecek perspektifi ile
ilgili görüşmelerimizde mutlaka bize yanlış şeyler verecektir. Biz şunu
öneriyoruz. Diyoruz ki insanların oturup mutlaka ve mutlaka artık kafalarını
yorması lazım. Söylemlerle değil eylemlerle buluşması lazım. Her il
Türkiye geneli olarak değil lokal olarak eğitim-planlamasını doğru yapması
lazım ve herkesin de taşın altında elinin olması lazım. Bir bakıyorsunuz ben
eski Ankara Millî Eğitim Müdürüyüm. Bundan 10 yıl önce yaptığımız
okullar boşaldı ve insanlar artık kente doğru gelmeye başladı. Kentte de bir
takım değişiklikler meydana geliyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde lojistik
merkezleri yapılıyor, insanlann bir kısmı o tarafa doğru kayıyor. Bir yerde
dört tane organize sanayi yapılıyor ve özellikle imalat sanayinde olanlar o
tarafa doğru kayıyor. Demek ki işin aslında hep bir ilin kendisine has bir
eğitim planlamasını yapması lazım, bu projeksiyondan hadiseye bakması
gerekiyor. Tabi şu da çok önemli örneğin imar planı bu kararı verdikten
sonra demek ki büyük bir projeksiyon yapıyor her yıl ve en az 10 yılını,
mümkünse 100 yılını planlaması gerekir. Bu ülkenin açık ve net
söylüyorum, bazen diyoruz ki burada çok şeyler duydum ben, üzüldüm.
Efendim şöyle okul yapılsın, bu yapılsın bu edilsin. Pekâlâ, kaybedenlerin
hesabını kim verecek. Ben şuna inanıyorum belirli bir süre sonra Türkiye'de
artık nüfus önce durağanlığa sonra da eksiye doğru gidecek. Ama birlikte
birçok ülkeyi dolaştık, yani AB ülkelerini gördünüz. İlle onların üst üste kat
kat binalan mı var, yok. Mesela çok yakında ben Berlin’deydim. Eski tanm
lisesini bozmuşlar, şu anda turizm mektebi yapmışlar. Hâlbuki onlann kişi
başına düşen Millî geliri 36.000$, Türkiye’nin ki daha yeni 10.000$ a çıktı.
Pekâlâ, mevcudu ne yapmak gerekiyor. Mevcudu doğru kullanmak gere
kiyor. Örneğin değerli arkadaşlar bizim kibrit kutusundan vazgeçmemiz
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gerekiyor. 2004 yılında Türkiye bir reform yaptı. Ne yaptı? 1967 yılında
özür diliyorum ben özür diliyorum ben konu başlıkları olarak giriyorum. Bir
programdan vazgeçti bunun yerine yapılandırmacı programı ortaya koydu.
Siz, bu kibrit kutularıyla beyinsel değişimleri gerçekleştirmediğiniz
müddetçe ve tesisleri etkin ve kullanılabilir hale getirmediğiniz müddetçe
programı uygulamanız mümkün mü? Ben size çok açık ve net bir örnek
daha vereceğim. Örneğin yine geçen hafta bir bana bağlı olan liseye gittim
burası ne dedim, Hocam dedi aliyyülâlâ olduk, biz derslik sistemine geçtik.
Doğru kapıya yazmışlar Tarih dersliği diye. İçeri girdim, yırtık şeyleri hoca
topluyordu. Haritaları. Ne yapıyorsunuz Hocam dedim. Dedi ki haritaları
yerine koyuyoruz. Olmaz, orada okul kültürünün oluşması lazım. O hoca
haritaları yerine koymayacak. Ya o hoca artık Türkiye’de kullanılan tek
nolojiyi, Avrupa'da ve dünyanın gelişmiş ülkelerindeki teknolojiye entegre
etmesi lazım. Onu bizzat öğrencinin kullanması lazım. Değerli Hocam
mutlaka görmüşsünüzdür. Finlandiya’yı Finlandiya yapan, PISA’da şey, işin
gerçeği öğrenmeyi bir süreç haline dönüştürmesidir. Yaşam tekniği haline
getirmesidir. Ben orada, örneğin en çok değer verdikleri konu şu andaki işte
yaparak yaşayarak uyguladıkları uygulama sınıflarını gördüm. Örneğin
çocuklar pasta yapıyorlardı. Ama ortalıkta bir tek pislik görmedim. Niye. O
kültürü oluşturmuş. Neticede herkes yaptığı işi yaşayarak öğreniyor, neti
cede gerçekten o öğrenen okul modeli ortaya çıkıyor. Tabii değerli
arkadaşlar bu bir senkronize hadise. Bakınız biz u tipi mi okul yapacağız,
şunu mu yapacağız, orası çok şey değil. Eşittirin öbür tarafında programlan
etkin ve verimli bir şekilde uygulanacak okul modellerini uygulamamız
lazım. Yani endüstri meslek lisesi programı uygulandığı bir okulla ticaret
meslek lisesinin uygulandığı bir okul aynı olmaz. Öyle bir şey yok.
Anaokulunun uygulandığı bir programla da ilkokul öğretiminin uygulandığı
bir okulunun miman dizaynı aynı olmaz. Bunlan mutlaka programına
uygun ve etkin öğrenmeye giden yol olması lazım. Bunu yaparken de değer
li arkadaşlar ben bu notları okudum sonuna kadar okudum. Bir de sevgili
Hocam hem yüksek lisanstan da Hocam ona da baktım kafamda hemen şu
belirdi. Diyorduk ya eğitim sadece eğitimcilerin işi değil. Orada değerli
genel sekreterimiz de konuştu. Bakınız yönetmelik gayet açık. Diyor ki bir,
“mutlaka ilgili kurumlarla diyalog içerisine girer ve belediyeler imarlarını
buna göre belirler” diyorlar. Ben bizimle diyalog içerisine giren bir
belediyeye rastlamadım. Rastlamadım. Ya ne yapmış o65 eğimli \eya
konutlardan uzak ilköğretim yerlerini öyle belirlemişler. Lise diyorsun
burası endüstri meslek lisesi diyor bir bakıyorsun orada hiç sanayi \ok veya
burası ticaret meslek lisesi diyor orada hiç hizmet alanı yok. O halde
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kesinlikle ve kesinlikle okul imarları daha belirlenirken, oranın ihtiyacına
uygun olarak belirlenmeli. Belirlenmiyorsa bunun da hesabı verilmeli. Niye
time national dediğimiz bir hadise var. Dünya bu kadar hızlı bir şekilde bir
yerlere doğru gidiyorsa bizim zamanımızı boşa harcama hakkımız yok. Artı
imalatlara fazla para harcama hakkımız yok. Üç, biz mutlaka süreç odaklı
olarak sonucu almamız gerekiyor. Onun için de bir, kurumlar arası
koordinasyonun güçlü bir şekilde gerçekleşmesi lazım. İki, programlara
uygun olarak eğitim ortamlarının hazırlanması lazım. Üç, her şeyden evvel
kurum kültürünün bütün taraflar tarafından benimsenip aynı hedefe doğru
yürünmesi lazım diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI-Ç o k teşekkür ediyoruz genel müdürüm.
Demin millî eğitim müdürümüz söz istemişti. Hocam bu çıktıları aldınız mı
eğitim ortamları ile ilgili? Hocam biz onu kullansak. CD var elimizde de.
Görerek, oradan daha yararlı olur. Teşekkür ederiz.
BİR KATILIMCI - Çok değerli divan, kıymetli meslektaşlarım.
Şimdi aslına bakarsanız ben usul hakkında deminki söylenenlere ek olarak
şunu ifade etmek istiyorum. İllerde yapılan komisyon çalışmalarında, il
şûralarında çok detay görüşmeler oldu. Bunların hepsi konuşuldu. Hakeza
bölgeye bunlar taşındı, bölgede de tekrar, tekrar, tekrar arkadaşların bu
görüşleri değerlendirildi ve bölge raporları ortaya kondu. Zannediyorum
bunların temel bakanlığımızın raporu da herkesin bilgisi veyahut fikri
dâhilinde. Eğer bir önerim var, genel kabul görürse. Keşke bunlardan bir
özet buraya sunu şeklinde yansısaydı, tek tek bu maddeler üzerinde
arkadaşlar görüşlerini ifade etselerdi, daha sonuca müessir, daha kısa yolda
bu çalışmayı biz bitirmiş olacaktık. Evet, bunu ifade ettikten sonra asıl konu
ile ilgili. Değerli arkadaşlar hep söylüyoruz işte okul, bütünü ile hayatın
kendisidir. Hayata dair her şey okulda olmalıdır. Ama bir türlü de hayata
dair çok az şeyi ancak çocuklarımıza, gençlerimize verebiliyoruz.
Ben çok net bir şey söylüyorum. Toplumsal duyarlılığı eğitim nokta
sında bir noktaya getirmeden tüm tarafları ihat edecek bir duyarlılık
oluşturmadan şu çalışmalardan mesafe almamız mümkün değil. Buna yöne
lik somut, net bakanlığımızın, diğer bakanlıkların, devletin bir ciddi isti
kameti olması lazım, bunu öneriyorum. Bu çok önemli. Diğer bir konu az
önce dışanda görüşmemizde de ifade ettim. Okul sadece bahçe duvarları ile
sınırlı bina ile efendim binadan ibaret bir kurumsal yapı değil. Bunun sokak
kısmı var, bunun mahalle kısmı var, bunun aile, ev kısmı var belki çok
üzerinde durulması lazım servis araçları var.
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KOMİSYON BAŞKANI —Şoför var.
BİR KATILIM CI — Şoför var. Şimdi servis araçları da bana göre
bir eğitim ortamı. Yani işin aslına bakarsanız. Ben fazla sözü uzatmak
istemiyorum. Çok konuştuk bunları, ancak şunu söylüyorum. Bu konular
birbiri ile yakın, birbiri ile iç içe ki, yani öğretmeni ortamdan ayrı,
yöneticiyi ortamdan ayrı, öğrenciyi bunlardan ayrı düşünmek mümkün
değil. Zaten sınırı geçen arkadaşları da ikaz ediyorsunuz. Eğer bir yere siz
eğitim ortamı dediğimiz o atmosferi o sıcaklığı veremediğiniz sürece yani
çocukların daha basit sade bir ifade ile severek isteyerek iştah duyarak
öğrencilerin
öğretmenlerin
yöneticilerin
o
binaya
gelmelerini
sağlayamadığınız sürece doğru sonuçlar elde etmemiz mümkün değil. O
yüzden renkler çok önemli, kıyafet çok önemli. Düşünün bir evinizde bile
siz iki ayda, üç ayda bir koltuğun yerini değiştiriyorsunuz. Ama sınıfta
sıraların yerini değiştiremezsiniz. Bizim okuduğumuz sıralarda şimdi de
çocuklarımız okuyor. Şeklini değiştiremiyoruz. Yani bu sınıf tertibi ile ilgili
düzenlemelerin sil baştan biraz da mahalli biraz da okul yönetimlerinin
inisiyatifinde tasarrufunda olacak şekilde düşünmek lazım. Bunu yapan
arkadaşlar yok mu? Var ama hala bu kalıplardan bu durumlardan kendisini
kurtaramayan bir sürü insan var. Sonuç olarak önerim şu, özellikle eğitim
ortamlarında model okullar oluşturmak lazım, diğer okulların örnek alması
noktasında, bu bir. Bir de kesinlikle ve kesinlikle aile dediğimiz faktörü bu
işin çok önemli bir parçası haline getirmediğimiz sürece sonuca gitmemiz
çok mümkün değil. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Ç o k teşekkür ediyorum müdürüm. Evet
en arkada bir arkadaşımız söz istiyor. Siz söz almış mıydınız? Lütfen bir
dakikayı geçmesin.
Hanifı ŞAHİN (Şanlıurfa Millî Eğitim Müdürü)-Hocam şimdi en
önemli sorun şu. Biz köylere gittiğimizde çocuklar okulun camını kırıyor,
penceresini kapısını kırıyor yan tarafta da cami var camiye hiçbir şey
yapmıyor. Ben bu soruyu sürekli soruyorum. Yani çocuk neden o camiye bir
şey yapmıyor da okulun camını penceresini kırıyor. Veya diğer kamu
kuruluşlarının. Bunu muhtarlarımıza da soruyorum zaman zaman. Acaba
okuldaki idareden yani idareden mi kaynaklanıyor. Okul müdürü mü bunu
veremiyor veya öğretmen mi veremiyor bunun kaynağı nedir? Bu sorunun
ben soru ben bir kere, şimdi biz bu okulun sahibinin kim olduğunu
veremiyoruz. Okulun sahibi kendimizin olduğunu, bizim okulumuz
olduğunu veremiyoruz.
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Burada sorun buradan kaynaklanıyor yani çocuk caminin sahibi
olduğunu, paralarının caminin parasının oradan toplandığını veriliyor ama
okula verilmiyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Çözüm, ne yapalım Hocam.
Hanifl ŞAHİN- Okul devletten geliyor deniliyor. Bunun bence
öncelikle bu eğitimde velilerin eğitilmesini, veliler bu önerileri çocuklara
anlatması önerim öncelikle bu. Ve bir de bu şeylerde ben geçen hafta okul
aile birliği toplantısı vardı katıldım. Okul aile birliğinin toplanacağı yer yok.
Ve okul aile birliğinin yani okulun sürekli velilerin gelip...
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bunlar çok önemli sorun değil.
Daha kök sorunlara gelin Hocam.
Hanifı ŞAHİN- Nasıl değil Hocam? Bir araya geleceğiz, bunları
nasıl anlatacağız. Okul aile birlikleri, sınıf temsilcileri yani bunların içine
çekmemiz için orada okullarda muhakkak insanların gelip paylaşabileceği
okul idaresi ile görüşebileceği yer yok mekân yok. Bunlar eğer eğitilecekse
bunlar lazım.
KOMİSYON B A ŞK A N I-Peki teşekkür ederim. Yani biraz done
olsun. Konuşmalardan done çıkmıyor.
BİR K ATILIM CI - Birincisi görsel ve işitsel basından
bahsedeceğim. Önemli sorunlardan bir tanesi burada olsalardı daha iyi
olurdu. Görsel ve işitsel basın bu eğitim ortamlarında bence önemli
etkenlerden bir tanesi. Neden? Görsel ve işitsel basın okulun içerisine kötü
bir manzara olduğu zaman giriyor. Ama okullarımızda o kadar güzel şeyler
var bunlar girmiyorlar. Yani inanamayacağın derecede başarılı şeyler
yapıyorsunuz, başarılı projeleriniz var. Fakat basın gelip bunları yazmaz.
Fakat bir çocuğun kafasına taş düştüğü zaman gelir. Yani eğitim ortamının
sorunlarından bir tanesi görsel ve işitsel basın bunu üstlenmek zorunda.
İkincisi katı yönetmeliklerimiz var. İki taraflı düşünüyorum; katı
yönetmeliklerimiz bir yerde bizim sigortamız gibi aslında. Bunu da
seviyorum. Fakat bir taraftan da yöneticinin elini kolunu bağlıyor.
KOMİSYON BAŞKANI -M evzuat sadeleştirilmeli bunu demek
istiyorsunuz.
BİR KATILIM CI - Evet Hocam. Evet bu taraftan söz almayan.
Aydın DEMİR (Tokat Turhal Cumhuriyet İlköğretim Okulu
M üdürü)-Bu komisyonlarla ilgili Hocam az önce arkadaşlarımız kabul
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etmedi ama şimdi birçok arkadaşımız konuşamıyor. Konuşulan konular çok
derine inmiyor. Dolayısı ile verimlilik açısından çok toplantının verimli
geçtiğini düşünmüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü beyin fırtınası
dediğimiz olay henüz gerçekleşmedi. Klasik konular konuşuluyor farklı
konulara inemedik. Onun için komisyonların...
KOMİSYON BAŞKANI —Siz farklı bir şey söyleyin.
Aydın DEMİR- Farklı bir şey söylüyorum. Öğrencilerin sınıf
ortamından uzaklaştırılması, dört duvar arasında işte kırk dakika ders
esnasında çok bunaldıklarını görüyoruz. Öğretmenlerin katı tutumları
çocukların dışarıya açılmasını gerektiriyor. Özellikle sınıftan öğrencilerin
uzaklaştırılması ve bunun da zorunlu kılınması gerekiyor. Öğret
menlerimizin fen teknoloji, sosyal etkinlik dersleri, müzik görsel sanatlar ve
beden eğitimi derslerinin mutlaka okul atmosferinin dışında diğer konularla
ziyaretler yolu ile etkileşimli bir şekilde geçirilmesini öneriyorum. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki. Teşekkür ederim Hocam. Evet
böyle çok spesifik şeyler söyleyin. Söylenmeyen şeyler söyleyin. Evet.
Yusuf SEZER (Düzce Millî Eğitim Müdürü) -B ir okul liderliği
var.
KOMİSYON BAŞKANI - Okul liderliğine geleceğiz Hocam şu
ortam işini bir halledelim de. Okul liderliğine geleceğiz. Şu ortamı bir
halledelim Hocam. İşte üstü kapalı biraz açmak lazım o model okul nasıl
bir okul. Evet.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım, saygılar
herkese. Çok kısa ve net eğer bu söylenmişse hemen geri çekiyorum
önerimi önerim şu. Şimdi bizim Amerika’daki eğitim sisteminde öğrenciyi
en çok çeken eğitim ortamlarına baktığımızda birincisi kütüphaneleri,
İkincisi bizde bunu ayrı yapıyoruz, kütüphanelerle bilgi teknolojileri sınıfları
bizde ayrı ayrı fakat hem Avrupa’da hem Amerika da bunların örneklerini
çok sık sık görüyoruz. Biz öğrencilerin sadece BT sınıflarının bilgisayar
teknolojileri öğretildiği zamanda değil kütüphaneyi de sadece hafta sonu ya
da öğle tatillerinde kullanabileceğimiz zaman da değil. Benim önerim şu
Türkiye’deki kütüphanelerle BT sınıflarının mutlaka birleştirilmesi
çocukları aynı anda ve aynı zamanda okula \ e bu eğitim ortamlarına
çekmek için çok güzel, ideal bir örnek oluşturacak diye düşünüyorum
saygılar sunuyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI -P ek i teşekkür ederim. Verelim Hocam
peki.
Ozan Emre EMRAH (Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)- Aynı zamanda il millî eğitim
müdürlüğünde basın yayın danışmanlığı yapıyorum. Basın konusu geçti
onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Önce bir tespit yapalım, sonra eleştiri
almak istemiyorum sizden yeni bir şeyler söyle diye. Önce tespit yapalım.
Devlet okulları hep sorunlarla gündemde basında, her sabah benim masama
ulusal gazetelerin bazıları ve bütün yerel gazeteler geliyor. Devlet okulları
gazetelere sorunları ile yansıyorlar, özel okul yöneticileri de olabilir
aramızda, onlar da eğitim yapıyorlar ama özel okullarımızda işte güzel
etkinlikler oldu, öğrencilerimiz bugün pasta yapmayı öğrendi, işte 1-c sınıfı
Başkanı seçti gibi aslında çok haber değeri taşımayan haberlerde yer
alıyorlar özel okullarımız. Buradan hareketle önerim şu olacak bakanlığımız
devlet okullarının bu bozuk imajını düzeltmek zorundadır.
Okula başlayacak çocukları olan velilerimiz “aman işte devlet
okuluna göndermeyelim çocuklarımızı, özel okullarda daha iyi eğitim
veriliyor.’' Bu ayırımın önüne geçilmeli diye düşünüyorum. Devlet okulları
bozulan imajını düzeltmelidir.
Bunun yolu da kurum kültüründen geçer. Devlet okullarında artık
ben, onlar, siz yerine biz kavramı. O şeylerde de vardı zaten, “biz" kavramı
getirilmeli. Evet doğru söyledi o beyefendi, artık asık suratlı idareciler
görmek istemiyor veliler devlet okullarında. Artık kirli affınıza sığınarak
kokan okullar görmek istemiyorlar. Evet bunun üzerine gidilmeli,
okullarımız fiziksel açıdan da düzeltilmeli ki bakanlığımızın bununla ilgili
yatırımları var. Devlet okullarında da iyi eğitim verilmelidir. Devlet
okullarında öğretmenler verilir, veriliyor. Devlet okullarında da
“öğretmenler canla başla çalışıyor” imajı yeniden kazandırılmalı
okullarımıza, kurum kültürü gelişmek zorunda, öğrencilerimiz okulları
sahiplenmeliler, onları okula ait hissettirecek okula ait hissettirecek şeyler
yapmalıyız. Onların yaptığı resimleri, onların yaptığı çalışmaları gündeme
taşımalıyız. Okullarımız,
okul
idarecilerimiz basınla ilişkilerini
düzeltmeliler. İlişki kurmalılar, basını okula çağırmaklar bakın, “sadece özel
okullarda değil devlet okullarında da güzel etkinlikler yapılıyor, pasta
yapılıyor, börek yapılıyor” diye. Ya da kermesler düzenleniyorsa bunları,
hiç olmazsa yerel basını bunlardan haberdar etmemiz lazım, devlet okulları
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sadece sorunlarla, krizlerle gündeme gelmemeli basma yansımamalı diye
düşünüyorum hepinize saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI —Teşekkür ediyorum. Evet, en arkada iki
arkadaş söz istiyor. Süreyi iki dakikaya indirdim, arkadaşlar iki dakika
lütfen.
İsmail SAĞIR (Kahramanmaraş 80. Yıl İlköğretim Okulu
Müdürü)— Özellikle basınla ilgili söyleyeceğim şey. Hemen direkt çözüm
önerimi ileteceğim. Şu an televizyonlarda yayınlanan, okulları ilgilendiren,
öğrencileri ilgilendiren bir çok diziler var. Bu dizilerin senaryolarını
mutlaka MEB denetiminden geçtikten sonra yayınlanması teklifini geti
riyorum. Yani hemen senaryo yazılıp, uygulanıp, ondan sonra yayınlanması
kesinlikle yanlış, bakanlık tarafından mutlaka denetlenmesi gerekiyor çünkü
dizi içerisinde dünya kadar olumsuz şeyler görüyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet peki Hocam. RTÜK var, RTÜK
yetmiyor mu?
Ali Orhan PEHLİVAN (Fatih Şekkeli İlköğretim Okulu Müdürü
Kahramanmaraş)- İllerde okul arsaları yetersiz. 2023'ü konuşuyoruz.
2023’e göre normal eğitim en fazla 30 kişilik sınıf mevcutlan, belediyelerin
ruhsat verdiği imara açtığı yerler göz önüne alınarak belediyeler okul
arsalannı şimdiden ayırmaya başlamalı. Maalesef şehir merkezlerinde
bunlar yok. İnşaat haline gelen okul arsalanndan müteahhitlerle ilgili şikâ
yetler sonucunda 4-5 yıldan beri atıl durumda olan arsalar var. Hani toplumlarda hâkimler savcılar sıra beklemez. Okul inşaatları da böyle değer
lendirilerek mahkemelerde çok kısa en fazla üç ay içerisinde bunların
problemleri çözülmeli. Eğitim ortamlan ile ilgili birçok problemler konu
şuldu. Okullan satalım, devlet kırsalda okul olmayan yerlerde okul yap
tırsın.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bunlar konuşuldu bunlan
konuştuk. Başka. Orijinal şey istiyorum. Muhtarım size söz vereceğim,
arkadaki arkadaşa verdim.
Zülfü TOMAN (Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürü)- Şimdi
arkadaşları dinledik. Bahsettikleri sorunların önemli bir kısmını çözebilmek
için okulların yönetim yapısı ile ilgili bazı şeyleri değerlendirmek lazım.
Okullarımıza okul aile birliklerini bir şekilde monte ettik diyorum. Ona
montaj diyorum ısrarla onu söylüyorum. Çünkü okullarımızın sadece belirli
ihtiyaçlarını görmek için ve kasa görevi görüyor aslında aile birliği görevi
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de görmüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısı ile buradan şuraya
geleceğim mutlaka ama mutlaka okullarımızın biraz önce il genel
sekreterimizin dediği gibi, okullarımızın taşlanmaması veya okul-lanmızm
tahrip edilmemesi için çevrenin okula sahip çıkabilmesi, çevrenin biraz daha
kendini okulun içine atabilmesi için okul yönetim kurullarının kurulması
lazım.
Okullarımızı devlet memuru eli ile yöneten yönetilen kurumlar
olarak kurumlar imajından çıkarmamız lazım. Yani bu imajı yıkmamız
lazım. Çünkü biz bir devletin atadığı bir okul müdürü vardır okul müdürü
muavinleri vardır ve öğretmenler vardır. Ama işte biz batıyı örnek
gösteririz, batı burada öğretmenini dahi kendi okul yönetim kurulları sözleş
meli bir şekilde veya farklı istihdam şekilleri ile alıyorlar. Biz bunları
düzeltebilmek için mutlaka okullarımızı sivilleştirmemiz lazım. Sivil
leştirmenin yolu da muhtarını onun azasım, onun imamını, oranın ileri
gelenlerini mutlaka ama mutlaka okul yönetim kurullarına almamız lazım ve
yetkiyi de devretmemiz lazım. Bu kadar merkezci bir anlayışla ve düşen
kaybolan ampulün dahi bütçesini Ankara'dan göndermek suretiyle,
okulların fiziki mekânlarını düzeltemeyiz. Bu zihniyeti terk edersek bazı
şeyler düzelir ve öğrencilerimiz biraz daha zil çaldığı anda okuldan
kaçmazlar, öğretmenlerimiz de zil çaldığında öğrenciden önce okuldan
kaçmazlar. Bunun yolu da okul sahiplendirme kültürünü çevreden başla
yarak okulun içine taşımamız lazım. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI -P ek i müdürüm teşekkür ediyorum. Bu
okul yönetimi ve liderliği ile ilgili bir konu, orada değerlendirelim bu
görüşlerinizi. Arka sıralarda bir bayan söz istiyor. Evet, ne kadar var
süremiz Hocam, bir saat kadar mı var?
Emine YILDIRIM (Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi)Görüyorum ki okullarımızın birçok sıkıntısı var, hepimizin yaşadığı ve
hepsini de müdür üstleniyor. Biz eğitimciyiz, ben mühendis olarak
yetişmedim veya başka bir teknik konuda yetişmedim ama hepsine bakmak
zorundayım. Bütün müdürlerim de aynı şeyleri dile getirdiler, fiziki so
runlar. Bizim eğitim sorunlarına bakabilmemiz için bir teknik kadronun
olması lazım idarenin içinde. Teknik konulara onarım, fiziki mekânın iyi
leştirilmesi konularına o bakmalı ki biz eğitimin iyileştirilmesi konusuna
bakabilelim. Teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI kısmı var.

Kitapçığın içinde eğitim ortamları öneriler
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KOM İS\ ON BAŞKANI —Güzel teşekkür ederiz. Evet, başka
arkadaşlar. Hocam önce hiç konuşmayanlara söz vereyim, Sayın Dağlı. Bir
tane varsa söyle.
Hüseyin DAĞLI- Değerli Genel Müdürüm biraz önce bir portre
çizdi katılmamak mümkün değil ancak reel hayatı da görmemek mümkün
değil. Komisyon raporlarını biraz önce bir daha okudum. 74 sayfalık raporu
bir daha okudum. Ben de bilgisayardan çıktısını almıştım. Raporlara baktım,
hep maddi unsurlar üzerine. Tamamen maddi ve birinci oturumdaki
konuşmamda da şunu söyledim. Doğru olduğu için söylemiyorum, kendimi
ikna edemediğim için söylüyorum. Biz bunları bu gün halledelim yarın
sabah yine eğitim ortamları diye tartışacağız. Çünkü hızla bir hareket var,
dinamizm var. Dolayısı ile mademki öneri, öneri, öneri diyorsunuz bir tek
öneri ile geliyorum, bir defa daha okudum şimdi, onu göremedim. Eğitim
ortamlarının kullanıcısı öyleyse, çünkü yarın sabah yine eğitim ortamları
değişecek, anlayış değişecek, bakıyoruz inşaat sektörüne ve home dedikleri
yahut neyse artık bu ev dizaynı sektörüne baktığımızda, ofis dizaynı
sektörüne baktığımızda en çok ve en hızlı gelişen bir sektör. Dolayısı ile
bizim kültürümüzle de yuvayı yuvacık haline getiren yuvacığı yuva haline
getiren bir de kültürümüz var. Burada baktığımda bir şey gördüm en güzel
eğitim ortamını da yapsanız o eğitim ortamını yarın sabah o mobil hareketli
değişime transfer edebilecek yeniden bütçe isteyeceksiniz. Yeniden mimari
proje mi isteyeceksiniz. Yeniden okul yapılsın mı diyeceksiniz yeniden mi
tanzim diyeceksiniz. Okulu kullanan öğretmendir, eğitimcidir. Dolayısı ile
bir tek önerim eğitim fakültelerinde eğitim ortamını tanzimle ilgili müfredat
konulması.
KOMİSYON BAŞKANI-Teşekkür ederiz Dağlı, ne güzel işte yani
batıda, Amerika’da eğitim ortamları fiziki ortamları okul binaları ayrı bir
uzmanlık alanı, çalışma konusu bu konuda doktora tezleri yazdırıyorlar,
doğrudur. Evet. Efendim buyurun. Öneriler geliyor işte bakın ne güzel
öneriler geldi.
BİR KATILIMCI - Aynı fikri destekleyen ben yıllar önce İnternet
araştırmasında Şikago Üniversitesi laboratuvar okulunu gördüm. Çok küçük
ölçekli bir okul. Ve yaptığı bütün ders çalışmalarını millî eğitim hizmet
mezunlan eğitim bakanlıklanna rehber olarak \ eriyorlar. Öğretmen
kitaplannı o okuldan üretiyorlar. Model okulu çok doğru seçmek lazım
model okulu korumak lazım. Ankara’da isim vermeyeceğim, bir okul var. O
müdür genel müdür tayin ediliyor. Bir süre sonra okulun yerleşmiş ya da
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kemikleşmiş idari kadro bu gelene karşı bir fikir oluşturuyorlar. Sonra o
gidiyor başka birisi geliyor ona da aynı şeyi yapıyorlar.... Ben eğer şunu
düşündüm okul öncesinden geldiğim için çocuk eğitimi bilerek ilkokula
geçtim ben öğretmen kökenli değilim eğitim uzmanıyım. Eğitim konusu
uzmanıyım. O zaman bütün akademisyenci arkadaşlarım diyor ki biz
ilköğretim yetiştiren okullarda gelişim dersleri de vermeliyiz. Çocuğu çünkü
sınıfa geliyor üstün zekâlı çocuk var, aferin çok çalışkan. Üstün zekâlı
çocuk tanımını duymamış bile. Bir taraf bizim tam olarak ne olduğunu
bilmiyor, yaramaz olan çocuğa hiperaktif deniyor. Öğretmen eğitimi
yaparken gerçek model okullar gerçek eğitim liderler, korunmalı. Ben eğer
kendi okulumun atanmış bir şeyi olsaydım kesin öğretmen kadrom beni
kovdurmuşlardı. Ama çok inandım hem bilimsel çalışarak hem Millî
eğitimde de beni onaylayan takdirlerde bulundu. Ama ben bunu çok rahat
yapıyorum 200 öğrencim olduğu için kimseden korkmuyorum, para
kazanma derdimiz yok. O yüzden model okulların çok iyi tanımlanması
Şikago'da laboratuvar okulları gibi mesela bir model okulun ölçmesi öbür
okulların ölçmesi ile paylaştırılacak. Müdür müdürle, öbür okullar başka 510 okula network ile model olur ise hızla yayılır diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Peki, Hocam çok teşekkür ederim. Yok,
sizin fikrinizi söyleme hakkınız yok. Siz yazacaksınız. Peki, hiç
konuşmayanlara söz hakkı vereceğim. Buyurun Hocam
Selçuk ÇAKMAK (Bayburt Hayırseverler İlköğretim Okulu
Müdürü)- Bayburt'tan katılıyorum. Benim konum söyleyeceğim konu
sayın Komisyon Başkanım taşıma merkezlerimiz var. Yani Bayburt'ta da bu
merkezin birinde okul müdürlüğü yaptığım için biliyorum sıkıntılarını.
Maalesef alt yapı olarak fiziki donanım olarak yani bu okullarımızın
durumu çok da uygun değil. Ve şöyle bir alışkanlık var yeni yapılan her
okula mutlaka bir taşıma, öğrenci taşıma gibi bir misyon yüklenmiş. Yani
millî eğitimlerde böyle bir şey var. Demek ki planlama iyi yapılamıyor.
Yani yapılan okullar ya öğrenci eksikliğinden ya birkaç sonra işte öğrenci
geleceğinden mi olsa gerek hep yeni binalara taşıma merkezi olarak şey
yapılıyor. Ama yemekhanesi yok yemeği verecek personeli yok bunun işte
efendim yiyeceği yok yani bu ortam içerisinde çok da uygun olmadığını
düşünüyorum ve taşıma merkezlerinin dağıtmak sadece bir planlama ile
belirlenmesi ve ona göre her yönüyle desteklenerek oluşturulmasını ben
talep ediyorum.
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Bir de millî eğitim müdürlükleri sadece planlama yapıyorlar,
okulların da böyle bir planlamaları var fakat bu planlamaların çok da
gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani yatırımlar da aynı şekilde. 1-2 sene
sonra atıl duruma düşüyor, işte lojman yapılıyor veya okul yapılıyor, derslik
işte şey yapmıyor yetersiz duruma düşüyor.
Son değişiklikler hep okullarımızda serbest etkinlikler diye bir ders
saatleri konuldu. Öğrencinin akademik başarısından ziyade kendini
gerçekleştirebileceği bir takım alanlara yönelmesi isteniyor. Veli beklentileri
farklı, toplumun beklentileri farklı fakat okulun gerçek rolü farklı, bunların
da örtüşmediğini düşünüyorum. Daha ziyade biz işte hep akademik başarılı
olan öğrencilerle reklam ediliyor. Yani okulların işte başarısı ya da idare
cilerin başansı bu şekilde değerlendiriliyor ama bir kaynaştırma öğrencisine
okuma yazma öğrettiği için bir öğretmenimizin de ödüllendirildiğin hiç duy
madım yani bu anlamda tüm öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri
destek sınıfları da dâhil olmak üzere binalar yapıldığı zaman bunlann plan
lanıp dört duvar halinde de okulların teslim edilmemesini talep ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki teşekkür ederim Hocam. Evet,
Vahap hoca sen söz almıştın. Hiç söz hakkı almayanlar kaldırsın parmak. En
arkada evet.
Ekrem SERİN, (Gaziantep İl Millî Eğitim M üdürü)-Ben şûra
çalışmalarında yer almadığını zannediyorum. Bizim köy okullarımız var
köyü çok fazla olan iller bu sıkıntıyı yaşıyordur, biz de yaşıyoruz. Köy
okullarına her hangi bir okul planlaması yapılırken mutlaka lojmanının da
planlanması gerekiyor. Köyde kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Mesela
köydeki öğretmen normumuz 6 veya 8 ise lojman sayımız da 1 veya 2 ise
köyden şehre gidip gelme imkânı da yok ise yani çok uzaksa orada çok ciddi
eğitim öğretim ile ilgili problemler yaşıyoruz. O yüzden mutlaka köy
okulları planlanırken lojmanlı bir şekilde yapılmalı. Lojman yapınca
öğretmen kalacak mı orada, akşam şehre dönmeyecek mi? Öğretmen kalır.
Öğretmen kiralık bulamadığı için. Ben 70-80 kilometrelik uzak köyleri
kastediyorum. Fakat
köyde kiralık ev yok, onun da mutlaka
değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ederim, başka evet buyurun.
Bekir AVCI (Sakarya Sabiha Hanım İlköğretim Okulu
Öğretmeni)—Eğitim ortamı olarak bence gerekli. Çünkü bizim Sakarya da,
örneğin teknolojinin toplanmış olduğu okullarda yığılmalar var.
Sınıflardaki öğrenci sayısı 50-60-70’e kadar dahi varabiliyor. Diğer
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okullarda daha az öğrenci varken bu okulların fazla olması sebebi teknoloji
birikiminin olması yatıyor. İkincisi bunun örneğini ben Hendek’te
görmüştüm. Altmış İki Evler Mahallesinde 60’lardan kalma bir okul vardı.
Oradaki insanlar, merkezdeki okula gönderiyordu. Daha sonra buraya büyük
bir mini okul yapıldı, tam tersi oldu. Merkezdeki olan kişiler ile ilçe emniyet
müdürü de dahil çocuklarını bu okula gönderdiler. Eğitim ortamından
dolayı. İkincisi mi? Okulda, sosyal bilgiler sınıfı var, Türkçe sınıfı var,
matematik sınıfı var. Araç gereç toplu bir yerde, dağınık değil.
Öğretmenlerin elinin altında. Ben, okulların bu şekilde kurulmasını
öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki teşekkür ederiz. Hanımefendiye söz
veriyorum.
BİR KATILIMCI - Özellikle öğrencilerin öğrenme biçimlerine
uygun öğretmenlerin eğitim ortamları düzenlemede öğretim stratejilerini
dikkate alarak fiziksel ve duygusal düzenleme yapabilmeleri için destek
lenmeleri, yeterliliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Örneğin; kaynaştırma
eğitimi ile ilgili bireysel destek odası hazırladığınızda öğretmen o odayı
nasıl kullanacağını ve öğrenciye nasıl destek olacağını bilmiyor. Bu nedenle
de fiziksel ve duygusal dersin veya öğretim programının özelliğine uygun
öğretmenlerin eğitim ortamı düzenleyebilme yeterliliklerinin güçlen
dirilmesi gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederim Hocam, peki bu
konu ile ilgili tartışmaları aşağı yukarı tamamladık gibi gözüküyor. Evet,
son sözü Vahap Bey’e vereceğim bir dakikada herhalde bir şeyler
söyleyecek.
Vahap ÖZPOLAT(Talim ve Terbiye Kurulu üyesi) -B enim de
birkaç tespit ve önerim var. Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak değil,
öğretmen Vahap olarak konuşmak istiyorum. Bu nedenle süremin üç
dakikaya çıkarılmasını rica ediyorum. Öncelikle benim tabi öğretmenliğe ilk
başladığımdan beri gördüğüm problemlerden biri, bir köy öğretmeniydim ve
okulum köyün aşağı yukarı 2 km dışındaydı.Hep düşünürdüm, niçin
okulumun duvarları farklı renkte ve niçin okulum, köyün 2 km dışında? Ben
bu köylerle etkileşeceksem ve bu bu okul köyün dışında değil, köyün tam
merkezinde olması gerekiyor. Tıpkı köyün camisi gibi. Bu nedenle köylüler,
çoğunlukla camiyi kendilerinin camisi, okulu devletin okulu olarak
görüyorlardı. Okula çocukları kaydederken zorlanıyordum.
Iknada
zorlanıyordum. Bir sürü problem. Yani özetle özellikle köy okullarının
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mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışında değil yerleşim yerlerinin
içinde yapılmasının okulun sosyal rolü açısından çok yararlı olacağı
kanaatindeyim. Bu bir.
İkincisi öğretmenliğimin daha ikinci gününde okuluma gelen bir
vatandaşın şapkasını çıkararak, düğmesini ilikleyerek içeri girdiğini
gördüğümde dehşete kapılmıştım. Ya ben öğretmenim. Ben bunlardanım.
Ben bunlar gibiyim. Bunlar kendi aralarında görüşürken neden şapka
çıkarmıyorlar da benimle görüştüklerinde şapkalarını çıkarıyorlar,
düğmelerini ilikliyorlar, kapıyı tıklıyorlar vesaire vesaire ve bu kültürü de
sorgulamıştım. Ve şu kanaat bende oluşmuştu. Bizde okullar devlet dairesi
gibi algılanıyor. Tıpkı mahkemeye, karakola veya başka bir yere giderken ki
bir algı içinde vatandaşın okullara bir duruşu var. Bir algısı var, bu algı
değişmesi lazım yani vatandaş parka giderken, hastaneye giderken ne kadar
ya da markete giderken ne kadar doğalsa okula gelirken de o kadar doğal
olabilmeli. Çünkü ben onlara hizmet etmek için varım ve mahalle
bekçisinden hesap sorma şeyi ne kadarsa köylünün, vatandaşın benden de o
kadar hesap sorması gerekiyor ve okullarımıza ilişkin kültürel kodlamada
ciddi bir devletçi anlayış var ve mutlaka okullarımızın kültürel olarak
demokratikleştirilmesi ve sivilleştirilmesi gerekiyor. Bunu tırnak içinde
belirtme ihtiyacı duyuyorum. Bu okul-çevre ilişkileri açısından böyle.
Ayrıca okulun kendi içinde de bir hiyerarşi var. Okulun insan
kaynaklan hele ki eğitim ve pedagojinin söz konusu olduğu yerde insan
kaynaklan arasında olabildiğince denk ilişkiler olması gerekirken üç kişilik
bir öğretmen grubunun olduğu yerde ya kıdeme dayalı bir hiyerarşi ya
yetkiye dayalı bir hiyerarşi ya yerli yabancı ilişkisine dayalı bir hiyerarşi
derken bir biçimde görünür görünmez meşru gayrimeşru bir hiyerarşi
kültürü var okullanmızda ve bu da ciddi şekilde yaratıcılığı olumsuz yönde
etkiliyor ve okul kültürü açısından bunu sorgulanması gerektiği
kanaatindeyim.
KOMİSYON BAŞKANI
giriyoruz.

- Okul kültürü yarın ama bugünden

Bir diğer şey, izninizle bir anımı anlatacağım. Ama anlaşılması için
konu ve dinleyicilerin izni varsa şöyle ki ilk öğretmenliğe başladığımda
Kars’ın Tuzluca ilçesinin Pirli köyünde başlamıştım. Heyecanlıydım, hemen
kolları sıvadım. Ben bu köşeleri panoları beğenmiyorum. Yeni baştan tutup
sınıfımı düzenlemiştim. 15 Ocak 1985 te. O zaman SSCB vardı, ilçemizin,
köyümüzün haritasını çizerek kuzey komşu olarak SSCB yazmıştım. İlçenin
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sınırları için. Tam 21 yıl sonra, 15 Ocak 2006’da nasip oldu İğdır’da bir
konferans vermeye, bilmiyorum İğdır Millî Eğitim Müdürümüz burada mı
Recep Bey, sağ olsun jest yaptı beni ilk öğretmenlik yaptığım köye aynı gün
okuluma ulaştırdı. Gittim. Aman Allah’ım bu köyde 21 yıldır hayat donmuş.
Hala benim astığım panolar duruyor. Hala SSCB bizim kuzey komşumuz
olarak görünüyor ve dehşete kapılmıştım. Öğrencilerimin çocukları artık
okulda öğrenciydi. Ve şu bende oluştu, bu okul kültürüne kafayı taktığım
için bir değişim ruhuna ihtiyaç var. Ne var buraya dokunulmayacak bir şey.
Benzer bir problemi Almanya’da görmüştüm. Almanya'da bir okul
incelemesinde Alman çocuklarının öğrenim gördüğü sınıfları gezdiğimde
cıvıl cıvıl her öğretmen hiç birinin diğerine benzemediği bir şekilde sınıf
düzenlemesi olmuş panolar, grafikler, çiçekler vesaire çocuk mutlu orada
ama diğer koridorda Türk öğrencilerinin devam ettiği Türk kültürü dersi için
özel düzenlenen bir sınıf vardı o sınıfa girdiğimde Fatma Hanım adında bir
öğretmenimiz belli ki Anadolu’nun bir köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra
gitmiş ki üç dakika doldu herhalde, Anadolu'nun köyünde öğretmenlik
yaptığı sınıfının kompozisyonunu olduğu gibi Almanya'daki okula taşımıştı.
Yine siyah panolar Atatürk portresi vs. onlar tabi ki doğal ama siyah panolar
çocuklann farklı şekillerde ve Türk çocukların kendi Türkçe Türk Kültürü
dersini görürkenki o derste o ortamda mutlu olmadıklarını ben gözlerinden
okuyabiliyordum. Tepkilerinden, huzursuzluklarından, dersi sabote etmele
rinden, öğretmene karşı çıkışlarından ben görüyordum niye çünkü öğretim
ortamı mutlu olmak için yeterli şartları içermiyordu. Oysa aynı çocuklar bir
saat önce Alman öğretmen ile ders yaparken son derece doğal ve
dinleyiciydiler vesaire. Ve bir diğer önerim de okullarımızda duvarlar çok
yüksek camlar çok yüksek, biz ne yapıp yapıp her yerde ve her şeyle eğitimi
mümkün kılan bir okul kültürüne, öğretim ortamına ve öğretim anlayışına
kavuşmalıyız diye düşünüyorum. Kusura bakmayın uzattım. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz. Efendim tartışmalar
bitti bu konu ile ilgili aslında biz bugün sabahtan beri işte öğleden sonradan
beri fiziki ortam tartışırken kültürün bir parçası olarak fizik ortamı tartıştık.
Yani okul binaları bu binayı dolduran nesneler, eşyalar bunlar kültürden ayrı
şeyler değil. Bunlar da okul kültürünün bir parçasıdır. Okul her şeyden önce
bir komüniti yani bir insan topluluğu insanlardan oluşan bir yer. Fiziki
ortam da tabi bizim kültürümüze göre şekilleniyor. Benim hep dikkatimi
çeker, Tatar köylerine giderim bir başka ortam, işte batı Trakya göçmenli
Türkmen Yürükleri köyleri de bir başkadır. Yani böyle sıvalan, işte
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badanası, bakımı yani kültürle doğrudan ilgili yani kullandığımız ortam.
Bunu kültürün dışında düşünmemiz mümkün değil.
Fiziki ortamın daha rahat olması için bir takım öneriler getirdiniz.
İşte kaynak ayrılsın, işte salonlar yapılsın, sınıflar efendim büyütülsün,
toplantı salonu da olsun filan. Ama bütün bunların yanında tabii mevcut
imkânlarımızı daha etkili daha verimli nasıl kullanılabilir bunları da
tartışmamız gerekiyor. Tabi yapılandırmacı öğrenme programı dedik ama
işte bütün ortamları bu amaçla kullanabiliyor muyuz koridorlar, işte boş
mekânlar, öğrencilerin kendi ürünlerini sergileyebildikleri yerler olarak
kullanılabiliyor mu? Bazı okullar bunu yapıyorlar bakıyorum, bazı gittiğim
okullarda her ortamı değerlendirmişler. Yani öğrenmeyi sadece sınıfa
sıkıştırmamışlar. Sınıf ortamı olarak algılamayıp her ortamı bu amaçla
kullanabiliyorlar. Sınıfların sadece sıralardan oluşması herhalde en önemli
sorunlardan birisi galiba, buraları daha farklı şekilde nasıl dizayn edebiliriz,
öğrenciler farklı etkinlikler yapabilecekleri ortamlara nasıl dönüştürebiliriz.
Bundan yüz yıl önceydi John Dewey bir marangoza gider der ki “ben
bir uygulama okul açacağım. Orada şöyle sıralar yaptırmak istiyorum,
masalar çocuklar uygulamalı çalışmalar yapacaklar?“ Dinler marangoz, John
Dewey’ye der ki, “korkarım bunları Amerika’da hiçbir marangozda bulama
yacaksın” der. “Neden?” dediğinde, “Çünkü bizdeki sıraların hepsi dinle
yiciler için tasarlanmıştır* der. Yani bizim sınıflar galiba hala o şekilde
devam ediyor. Yani bilmiyorum bu kalabalık sınıflarda bu ortamları nasıl
yeniden düzenleyebiliriz? Grup çalışmaları için vesaire. Onun üzerinde de
tartışmamız gerekiyor. Galiba Ali Murat Hocanın söyleyecekleri var şimdi.
Biz bu tartışmaları akşam olgunlaştıracağız. Bu gün aldığımız notları akşam
bütünleştireceğiz. Daha önce illerde, bölgelerde ve ön komisyonda hazır
lanmış raporları da inceleyip onlardan size bir özet sunu getireceğiz. Onu
burada oylayacağız inşallah. Bunun dışında sanıyorum yarın için bizim bu
okul kültür ve okul liderliği ile ilgili bir ön çalışma ile gelmemiz gerekiyor
buraya. Onun üzerinden gidersek herhalde daha iyi mesafe alacağız. Okul
kültürü ve liderlik benim de özel ilgi alanıma giren konular. Daha önce
komisyon çalışmalarında da bulundum. Hem Ankara daki hem de ildeki
çalışmalarda bulundum. Oradaki tartışmalarımızda gözlemlerimiz, tespit
lerimiz de şöyle bir özetleyerek sizin huzurunuza yarın getirmeye
çalışacağım. Buyur Halim Övet.
Halim ÖVET-Sayın Komisyon Başkanı teşekkür ediyorum. Değerli
katılımcılar görüşleriniz ve önerileriniz için hepinize teşekkür ediyorum,
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gerçekten çok anlamlı ve önemliydi. Ne kadar dağınık gibi de olsa daha
önceki yıllarda Hocamla gerekse diğer Hocamızla ortak bu tür rapor
uygulamalarımızda bu fikirlerden büyük ölçüde yararlandık. Ben isterseniz
size bu raporun ortaya çıkması ile ilgili geri planda sürecin nasıl işleyeceği
hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi malumunuz ön komisyon raporları
ortaya çıktı ki bu raporların oluşumunda biz görev aldık. Eğitim ortamları
ve fiziki ortam konularının yazımını da ben üstlenmiştim. Geçen ilk rapor ki
illere ve bölgelere giden rapor buydu. Tabi daha sonra illerde ve bölgelerde
gerçekten verimli, sorunları dile getiren ve bu konuda çözüm önerileri
ortaya koyan çok sayıda fikir var ve bütün bunların hepsinin bir araya
getirilmesi lazım ki bugün de burada ortaya çıkan görüşler var. Tekrarlayan
görüşler var, binişen var, ilave görüşler var, farklı görüşler var, bunların
hepsinin sentezlenmesi oldukça önemli bunlann ildeki bir görüşün ya da
bölgedeki bir görüşün atlanmaması çok önemli.
Bu noktada özellikle akşam bize büyük görev düşüyor herhalde
Hocam. Biraz fazla mesai yapacağız her zamanki gibi. Bugün ortaya çıkan
görüşler hocalarımız tarafından yazıldı, bunları tek tek okuyacağız. Bunların
terminolojisi çok önemli. İfade edilme şekli çünkü bunu işte eğitim ile ilgili
olan herkes gelecekte şimdi salonda, salon dışında herkes okuyacaklar.
Eğitim bilimleri terminolojisi kapsamında tekrar gözden geçireceğiz,
ifadeleri önermeleri düzelteceğiz, işte dil cümle işte gramer yapısı vesaire,
artı daha önceki raporda ortaya çıkan görüşlerle harmanlayacağız ve ortaya
bir rapor çıkaracağız, gece yarılarında inşallah ve daha sonra önerim şu
Hocam ortaya çıkan raporu da tekrar buradaki katılımcı arkadaşlara ve
sizlere hazırına sunup onlann da tekrar irdelemesini, tekrar incelemesini ve
ilaveler değişiklik ya da düzeltmeler istekleri varsa bunların alınmasını
sağlamaya çalışacağız.
Böyle bir sistematik işleteceğiz yani şöyle bir bakış açısı ortaya
çıkabilir; ya bu kadar gün görüşler ortaya çıktı. Bunların hepsi havada
kalacak birçoğu dikkate alınmayacak gibi bir algılamaya ortada olabilir.
Kesinlikle böyle olmayacak, burada söylenen bütün kelimeler, cümleler
değil dikkate alınacak baştan sona okuyacağız ve sonuçta bu grubun bir
görüşü olarak raporu ortaya koymuş olacağız genel kurul için. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet ben de teşekkür ederim. Evet, şu
anda yarım saat bir zamanımız var. Bu yarım saatlik zamanı da boşa
geçirmeyelim, değerlendirelim. Fiziki ortamı kültürün bir öğesi olarak bir
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tarafa koyarak ki bana göre fiziki ortamda yapılacak değişiklikler aslında
doğrudan kurum kültürünü etkilemeye dönük değişikliklerdir. İşte bir okul
müdürümüz fiziki ortamı yeniden tanzim ediyor. O eşyaları, nesneleri
efendim yeniden düzenliyor. Bununla çevreye ilişkin bakış açılarını
etkilemeye çalışıyor, ortama ilişkin insanlann. Doğrudan kültürle ilişkili bir
konu tabii ki bu, bir okulun kültürünü değiştirmek en zor işlerden birisi tabi.
İnsanlann kanılarını, anlayışlannı, alışkanlıklarını, tavırlannı, tutumlannı,
değerlerini ve normlannı değiştirmek zor bir iş. Ama değişebileceği söyle
niyor. Okul kültürlerinin, kurum kültürlerinin zamanla değişebileceği, yönetilebileceği, güçlü okul kültürlerinin oluşturulabileceği ifade ediliyor.
Araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Tabi bu konuda temel aktör okul
müdürlerimiz. Gerek okulun ortamının tanzim edilmesinde gerekse okul
kültürünün oluşturulmasında, değiştirilmesinde ve dönüştürülmesinde temel
aktör okul müdürlerimiz. Burada okul müdürlerimizin bir lider olarak, aynı
zamanda bir kültürel lider olarak efendim okulun yeni kültürünün inşasında
yeni değerlerin, yeni normların, yeni sembollerin oluşturulmasında ve pay
laşılmasında önemli bir liderlik rolü üstlenmesi gerekiyor. Bu en kritik
noktalardan birisi. Bu noktada önerileriniz varsa isterseniz onu alalım. Yani
okul kültürünü değiştirmede ve dönüştürmede bir lider olarak okul mü
dürlerinden beklenenler. Evet. Buyur Hocam.
Murat Bey BALTA- Değerli Hocam ben çok kıymetli
arkadaşlarımla yaşadığım bir öyküyü paylaşmak istiyorum. Canlı bir öykü.
Arkadaşlar Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandıktan sonra,
Gülveren Lisesi diye bizim bir okulumuz var. Ankara'dan gelen arkadaşlar
bilir. Orayı ziyarete gittik. Gülveren Lisesi, Ankara'nın dezavantajlı bir
bölgesinde yer alan, özellikle gecekondudan gelen çocukların eğitim
öğretim işlerini yürüten bir okul. Okuldan daha içeri girdiğimizde karşıda,
işte bütün araç ve gereçler insanın içini burkar durumdaydı. Pislik gerçekten
diz boyuydu. Öğrencilerin özellikle vandalizmle ilgili hastalığı tamamen en
yüksek seviyeye vurmuştu ve gerçekten çok şaşırmıştık ve okul müdürüne
aynen şöyle ifade ettim. Dedim ki, arkadaşım ben bu okuldan hiçbir şey
beklemiyorum. “Önce kendini değiştir” dedim. Önce kendini değiştir. Yani
sen apartman yöneticiliğini veya bahçıvanlığı bırak, bunun yerine eğitim
lideri olduğunu ortaya koy, yoksa ben bu okula gelmeyeceğim, hakkında
gereğini yapacağım. Fakat sana en az bir ay opsiyon veriyorum dedim.
Aradan tabi nasıl yapılacağını, bu işin nasıl dizayn edileceğini de kısaca
kendisine anlattıktan sonra Hocam çay içer misin dedi. Nerede içeceğim
dedim yani bir karış tozun üzerinde mi içeceğim? Ve gerçekten bek
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lentilerimizin çok çok aşağısında olan bir okul ortamında mı içeceğim, yok
kusura bakmayın, dedim ve aradan yaklaşık üç ay zaman geçti okul müdürü,
okul aile birliği başkanı ve okul meclis başkanı beni ziyarete geldiler.
Dediler ki, Hocam bizim okulda değişim başladı. Dedim “hayırdır”. Hocam,
biliyorum biz size karşı şu anda üzgünüz ancak en azından şu anda mevcut
değişimi biz CD ortamda size göstermek istiyoruz. Değerli Hocam biliyor
benim işte oturduğum makamın arkasında hemen bir toplantı salonu vardı.
Saat gece herhalde 23:00’tü, oraya koyduk, seyrettik. Şöyle başlıyor değerli
arkadaşlar öykü diyor ki; okulu ben değil biz yönetiriz ve okul bir sosyal
çevredir. Bir kültürel çevredir. Ve o okul, oranın kültür merkezidir.
Bu anlayışla önce okul aile birliği başkanma genç, dinamik, vizyoner
bir arkadaş getirmişler. Sonra problemi ortaya koymuşlar. “Bu okulda
değişimi nasıl sağlarız?” diye. Nerede? Önce öğretmenler odasında,
öğretmenler kurulunda tartışılmış. Sonra öğrenci meclis başkanı vasıtasıyla
sınıf başkanları yine okul meclisinde tartışıyorlar. Sonra konuyu yavaş
yavaş okul aile birliğine doğru çekiyorlar ve ilk aile birliği toplantısında
orada tartışıyorlar. Problemler ortaya konuyor. Problemlerden sonra reçetesi
yazılıyor. Yani mükemmelliğe yolculuğun reçetesi yazılıyor. Sonra bu reçe
tenin kimler tarafından nasıl uygulanacağı ortaya konuyor ve neticede
arkadaşlar ben çok fazla zamanı uzatmayım Hüseyin Çelik bey beni aradı
dedi ki, ’’Murat bey dedi bu Gülveren Lisesi artık dedi efsane olmuş
anlatılıp duruyor gidelim mi oraya?” dedi. Gideriz sayın Bakanım dedim ne
zaman arzu ederseniz bir gün verdik ve o gün gerçekten mükemmelliği
yolculuk yapmış olan o Gülveren Lisesi’nin yeni değişim programlı yeni
yüzüyle açılışa gittik. Kim vardı değerli dostlar orada, bir başta sayın bakan
ziyarete gelmişti. Her şeyden evvel artık benim okulum, bizim okulumuz
diye okulu benimsemiş ve okuldan kaçan değil okula koşan öğrenciler vardı.
Bütün sorumlulukları üzerine almış ve biz varız diyen öğretmen
arkadaşlarımız vardı. Değişimin önderliğini yapan okul müdürü vardı.
Sosyal paydaş olarak oradaki esnaflar vardı, kaymakam oradaydı, belediye
başkanı, şimdi Elmadağ Belediye Başkanı oldu, Gazi Şahin bütün ekibiyle
oradaydı. Park bahçelerinden tutun da fen işleri müdürüne varıncaya kadar
ve neticede hakikatten Sayın Bakan beklemediği bir ortamla karşılaştı.
Demin bir arkadaşımız dedi ki; işte asık suratlardan gülen yüzlere
mutlaka dönmemiz lazım, bütün yüzler gülüyordu. Ve orada değerli dostlar,
o artık bizim bildiğimiz bu tahta sıralar yoktu onun yerine akıllı sınıflar
vardı. Belki bugüne kadar teknoloji gelişmiş değildi ama sınıfların
tamamında projeksiyon makinesi ve perdeler vardı. Bunun yanında her sınıf,
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önce bir örnek sınıfla başladık işe. Dedik ki “bir örnek sınıf oluşturalım.”
Ben millî eğitim müdürlüğü olarak destekledim. Okul aile birliği işin
içerisine kendi parasını, fikrini ve gücünü kattı. Birkaç sınıf oluşturduk
sonra esnaf çağırıldı. Gelin dedik işte biz burada pasta yiyeceğiz. Askeri
birlik çağrıldı. 4. Kolordu Komutanlığı ve neticede gerçekten bizim bekledi
ğimiz okul oluştu. İşte şöyle özetleyecek olursak bir, biz nasıl bir okul
bekliyoruz, o belli bugün ortaya koyduk. İki, bu okulun problemi nedir?
Bunu ortaya koyuyoruz. Sonra bunun reçetesini yazıyoruz. Sonra bunun
eylem planını yerine getiriyoruz. Bu eylem planı nasıl gerçekleşecek,
kimlerle gerçekleşecek, sosyal paydaşlarımız kimler olacak. Bunları ortaya
koyuyoruz. Tabi yolculuğa başladığımızda da hep geri bildirim alıyoruz,
yani fed-back yapıyoruz. Diyoruz ki, başarılar nereye gitti, problemler
nerede var, bunları nasıl aşarız diye. Ortaya 354 öğrenciden 1200 öğrenci
talebine ulaşan bir okul çıktı. Ben şunu söylüyorum, kesinlikle bütün
paydaşlarla aynı hedefte, aynı zihinsel değişimi gerçekleştirerek buluş
tuğumuzda problemi hallediyoruz. Bu özel okul, şu falan olmasına gerek
yok. Erken başarıyı biz takdir ediyoruz. Ama bunun yanında şu anda halen
daha Ayten Şaban Diri’ye benden kayıt yaptırmak isteyen veliler var.
Hâlbuki ben oradan ayrılalı 2 yılı geçti. Değil mi? Burası bir özel okul filan
değil. Ve daha çok yeni yaptığımız geçen yıl, hatta bir yıl önce eğitime
başlayan ancak bütün Çayyolu’nda değil mi, ününü duyuran küçük Fevzi
Özbey ilköğretim okulu var orası, bir özel okul değil.
Ama burası yapılandırmacı eğitimi bütün sınıflara, mimariye ve
bütün beyinlere yönetenlerle birlikte öğretmenler, veliler, öğrenciler, sosyal
paydaşlar ve bütün taraflarca kabul edilmiş bir okul. Demek ki bir zihinsel
değişim gerektiriyor. Demek ki bu okulu yönetenler değil vizyoner veya bir
başka anlatımla değişimci lidere ihtiyaç var. Demek ki bizim insanımız bir
şey ortaya koyuyor değerli arkadaşlar. Anlatım değil olayın yaşanması
gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman da değerli Hocamın bahsettiği okul
kültürü oluşuyor, vizyoner okul oluşuyor, öğrenen okul oluşuyor ve neticede
beklentilerinize cevap veren herkesin mutlu olduğu bir okul modeli çıkıyor
ben teşekkür ediyorum. Sadece bir yaşanmışı anlatmak istedim.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar
günün sonuna doğru geldik. Yavaş yavaş enerjilerimiz azaldı. Grupta belli
oluyor bir yorgunluk görüntüsü de var ancak kurum kültürü gerçekten son
derece önemli. Sabahtan beri konuştuğumuz birçok şey aslında hep kurum
kültürü ile ilgili. Mehmet Şişman m söylediği gibi belki şeyden başladık,
biz hani eğitim ortamı işin en son konuşulacak kısmı idi. Kurum kültürü,
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liderlik ve eğitim ortamı diye gidebilirdik. Sıralamayı belki tersten
bakabilirdik. Ama şimdi oraya geldik. Birazcık giriş gibi olması gerekir.
Yani yarınki konulara giriş gibi olması gerekir. Bu konuda başka söz almak
isteyen arkadaşlarımız varsa onlara da söz vermek isterim. Böylece bir
ısınma turu yapmış oluruz. Buyurunuz.
BİR KATILIMCI - Efendim sadece bir öneri okul müdürlerimize
yönelik, okul müdürlüğü sırasında ve daha sonra ilerleyen zamanlarda
mutlaka üç yılda bir ya da iki yılda bir bunu eğitim fakülteleri beraber takdir
edilebilir. Mutlaka üç kredilik ya da 6 kredi bütün Avrupa ve ABD'de uygu
lanan bir sistemi, 3 kredilik ya da 6 kredilik bir yönetim dersi alma şeyini
teklif ediyorum.
İkincisi, okul müdürlerine bu şart mı olur, ama tavsiye mi edilir biz
yalnız sadece...
KOMİSYON BAŞKANI - Lisans programlarına mı dediniz?
Yok, okul müdürü olduktan sonra yüksek lisansta kredilendirilme
sertifıkalandınlma olabilir ama en az 3 ya da 6 kredilik yönetim dersi alma
önerisi getiriyorum ben. İkincisi de mutlaka okul yöneticilerimizin eğitim
yönetimi aldığı mastırını şart olarak şeye koymamız gerekir. Başka türlü biz
buna çözüm bulamıyoruz. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI -Sanıyorum yarın bu konuyu biraz daha
enine boyuna tartışırız. Millî eğitimin bütün ilgilileri de burada iken şöyle
bir şey de söylemem gerekecek; o yönetmeliğe doktora puanına 8 master
için 5 puan verirseniz hiç kimse doktora yapmaz. Birazcık fazla çalışır 8
soru çözerse eşit olur. Onun için her halde yarın bunlar burada bir daha
gündeme gelir diye düşünüyorum.
Sayın KOMİSYON BAŞKANIım
buyurun.
KOMİSYON BAŞKANI -Efendim sanıyorum liderlik konusuna
geçtiniz. Öyle mi, peki buyurun efendim buyurun.
Handan YELKENCİ (Rize Çayeli Kız Meslek Lisesi Okul
Müdürü) - Kurum kültürü ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben meslek
lisesi okul müdürüyüm. Ve bunu öneri olarak burada sunuyorum. Meslek
liselerine atanan müdür yardımcıları tamamen kültür dersi öğretmenleri ki
bizim teknik müdür yardımcılarımız bile kültür dersi öğretmeni.
Yönetmeliğin bir ayrıcalık getirilmesi gerekiyor meslek liselerine. Çünkü
meslek liselerinde yetişecek okul müdürüm kalmadı. Meslek liselerinde
kurum kültürü yok. Genel kültür dersi öğretmenlerimiz kurum kültürünü
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bilmiyorlar. Kurum kültürünü bilmediklerinden okulun misyon ve
vizyonunu taşıyamıyorlar. Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Kız meslek liselerinde
bayan müdür olsun. Evet, bunun da olmasını istiyorum. Çünkü kurum
kültüründe çok önemlidir. Okulumu taşıyabilecek bir müdür olmalı. Kurum
kültürünü bilmeli kurum müdürü, çok önemli bir konu ama en önemli konu
kurum lideri diyorsunuz. Biz lideriz, liderler kurumlannı yönetirlerken
kadroları ile yönetirler. Ben bu gün 5 tane okul müdürümün, müdür
yardımcının 5’i de meslek dışı. Müdür başyardımcım bile meslek dışı.
Benimle aynı yetkilere sahip bir kültür dersi öğretmeni. Nasıl kurum kültürü
oluşturacağız? Ben bunu tavsiye olarak burada söylemek istiyorum. Lütfen
meslek liselerinde kurum kültürü için mutlaka meslek dersi öğretmenlerinin
müdür yardımcısı olarak seçilmelerini bir öneri olarak sunuyorum buraya.
KOMİSYON BAŞKANI -V allahi ben bu görüşlere çok fazla
katılmıyorum. Bayanların okul müdürü olmasını savunuyorum ama kurum
kültürünü sadece şöyle kurumdaki bir alt kültür olarak algılamayalım, yani
meslek liselerini sadece meslekçilerden oluşur ise yönetim orada mesleki bir
kurum kültürü oluşur. Bir alt kültür, genel kültür konumuna gelir. Kurum
kültürü dediğimiz kültür bir kurum içindeki farklı kimlikleri, farklı alt
kültürleri bütünleştiren ortak paydalarda bir şemsiye kavram. Ama siz
tamamen meslekçilerin ağırlıklı olduğu bir kültürü oluşturursanız orada
sıkıntı olur.
Handan YELKENCİ -H epsi demedik biz. Tabii ki tamamı değil
ama belli bir yüzde oranı olmalı. Yönetmelikle örtüşmeyen yani mesleki
teknik eğitim yönetmeliği ile örtüşmeyen bir yönetici atama yönetmeliği
var. Mesleki teknik eğitim yönetmeliğinde diyor ki koordinatör müdür
yardımcısı meslek öğretmeninden olur. Teknik müdür yardımcısı öncelikle
meslekçi müdür yardımcısından olur. Ama bizim yönetici atama
yönetmeliğimizde böyle bir şey yok. Yüzde sekseni meslekçi olsun, yüzde
yirmisi kültür öğretmeni olsun. Ama bu evet geleneksel kız meslek
yapımızın da yürümesi lazım. Bakın şöyle problemler yaşıyoruz biz. Bizim
giyim üretim teknolojisi alanımız var. Bu alan provaya dayalı bir alan,
öğrencilerimiz kız. Çocuklar prova alıyorlar, okul müdürü erkek. Nasıl
denetleyecek. Yani nasıl gidecek o atölyeye çat kapı girecek. Tabii ki kapıyı
vuruyoruz ama yeri gelir girmemiz gerekir. Nasıl gireceksiniz, nasıl
girebilirsiniz? Onun için bir oran, bir baraj olmalı bunda.
Artı bir de şunu belirtmek istiyorum. Lider, yardımcısını seçmekte
en azından o birinci paydaşlarını seçmekte. Kültürü oluşturmak için en
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azından müdür başyardımcısını seçmekte yetkisi ve etkisi olmalı. Ben
seçemediğim atanmış müdür yardımcıları ile tabii ki çalışıyorum ama çok
büyük de sorunlar yaşıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -E v e t çok teşekkür ediyorum, anladım.
Bu alkışlandı. Alkış aldık. Peki, yani okul yönetimlerine, müdürlerine,
yardımcılarını atamada yetki verilsin dediniz. Yarın bu konuları
oylayacağız. Efendim süremiz doluyor. Evet, şu an hiç söz almayan. Herkes
söz almış, yeniden söz istiyor herkes. Hocam buyurun siz söz almadınız.
Buyurun. Süleyman Hocam buyurun.
BİR KATILIMCI - Evet, sayın divan değerli katılımcılar hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Mutlaka kurum kültürü derken zihniyet değişiminin
benimsenmesi gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Herkes görevim
namusumdur bilinci içerisinde hareket etmeli. Kurumuna sahiplenebilmeli
ve mutlaka ama mutlaka ben mantığının terk edilerek kurum kültürünün
yerleşmesi için biz mantığının her platformda mantaliteyi değiştirecek
şekilde yerleşmesinin çok ama çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun bir
kez daha altını çiziyorum. Görevimiz namusumuzdur, bilincinin
yerleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet biz de teşekkür ediyoruz. Efendim
muhtarım buyur. Evet.
Mecit KATIRCI ( Gaziantep Batıkent Muhtarı) - Efendim üç
tane önerim olacaktı, bir tanesini bacım önerdi. İstanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah Osmaniye’ye geldiğinde, tüm ekibi ile geldi. Oranın ekibi
de Gaziantep’e geldi. Gerçekten çok başarılı, Gaziantep'te bir tane sigara
içen yok. Boş gezen ve kötü alışkanlıkları olan insanları da topluma
kazandırdılar. Burada ben emniyetime teşekkür ediyorum. Benim
mahallelerimde ve civarında puanla atanmış müdürlerim var. Buradaki
şeyleri seçemedikten sonra müdür yardımcılarına güvenerek çarşıya
gidemiyor. Bunun bir anlamı kalmıyor.
Üçüncü önerim de neden bir öğretmene ödül verilmiyor? 3 sene
seviye tespit sınavından bir çocuğu almış getirmiş bir çocuk, öğretmen 4
sene o çocuğun seviye tespit sınavına bakarak zengin bir kolej, zengin bir
özel okul demiyorum. Bir öğretmen köy okulu da olabilir, şehir okulu da
olabilir, 4 sene bir çocuğu başarıyla almış getirmiş o sınıfına, önce öğretmen
ondan sonra okullara neden bir ödül verilmiyor.
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Dördüncüsü de efendim, benim okul müdürüm, okul öğretmenim
boyacı değil. Camcı değil. Her on okulun bir tanesine inşaat teknikeri
verilse ne parayla uğraşır ne töhmet altında kalır. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI —Bu da önemli bir konu. Evet peki
efendim. Araştırmayı alalım Hocam verin bize.
BİR KATILIMCI - Şuradan iki şeyi izin verirseniz okuyayım. 2007
yılında yapılmış 2007 yılının sonuna göre gerçi bakanlığa da gönderilmiş bu
İstanbul’da 32 ilçede yapılmış bir araştırma idi, benim yüksek lisans tezim
idi. AB giriş sürecinde Türkiye okul müdürleri profilleri. İstanbul’un
herhangi bir ilçesi değil, 32 ilçesinde 518 okul müdürü ile yapılmıştı.
İstanbul Türkiye’nin en büyük metropolü olunca Türkiye’nin de bir nevi bu
anlamda yüzü olmuş oluyor. Şimdi okul kültüründen, kurum kültüründen
bahsettik. Hocalarımızı, müdürlerimizi tenzih ederek konuşayım. Ben de
çünkü onlardan biriyim, meslektaşız sonuçta. Hani kurum kültürü dedik,
kurum kültürünü bile bilmek, o kültür alt kültürleri tanıyabilmek, bireysel
farklılıkları yaşam tarzlannı dikkate alabilmek için kendimizde başka
kültürler hakkında bir farkmdalığa sahip olmamız lazım. Bilgi sahibi
olmamız lazım. Şimdi o tarihte yapılan araştırmada, okul müdürlerimizden
% 79,3 ü bir yabancı dil bilmiyor. Bir başka çarpıcı bir şey, Istanbulda
olmamıza rağmen. İşte bakanlık yetkililerimiz dâhil olmak üzere birçok
arkadaşımız söyledi. AB projeleri kapsamında ulusal ajansta pek çoğumuz
yurt dışında çeşitli okul gezilerine katılıyoruz. Bu anlamda bir vizyon
kazanıyoruz. Farklı kültürleri tanıyoruz. Okul müdürlerimiz ile
Bakanlığımız personeli dâhil % 67,8’i hayatında hiç yurt dışına çıkmamış.
Şimdi başka başka kültürleri tanımayan, hiç başka dünyalarda görmeyen ve
ne olduğunu bilmeyen insanlarımız, kendi kurum kültürlerini ne kadar
geliştirebilirler, ne kadar vizyoner olabilirler? Tekrar diyorum bağışlasınlar
hocalarımız. Onların suçu değil ama bu bir tespit doğru.
Yüksek lisans, doktoradan bahsettik. Bunlar gerçekten öneriler
kısmında da vardı göndermiştik naçizane ama karşıtı pardon % 10,3 ü
yüksek lisansa, sadece % 4,5’ğu doktorya sahib. Yani 21. Yüz Yıl da. Tabi
bunlar da onların suçu değil ama atamalarda lütfen az önce bahsettiğiniz
gibi 8 puanla 5 puanla uğraşmayalım. Artık geçmiş geçmişte kaldı, bundan
sonra atanacak okul müdürlerinde lütfen bunları dikkate alsınlar. Vizyoner
okul liderliği için değil bence ön şartlardan biri olmalı. Mutlaka yüksek
lisans, doktora öncelikli olmalı, varsa yüksek lisans bu konuda insanlar
teşvik edilmeli ve tabii kademelerine bir şeyler ilave edilmeli. Yoksa biz
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burada tartışırız, havanda su dövmekten öteye bir şey yapacağımızı
sanmıyorum. Kusura bakmayın, oradaki tespitleri belirtmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -B iz de teşekkür ederiz Hocam. Peki,
ufak bir cümle peki evet.
BİR KATILIMCI - Az önce Sayın Genel Müdürüm liseden
bahsetti. Şimdi bu okul türleri arttıktan sonra mahalleli veya çevre lise ile
bütünleşmekte zorluk çekiyor. Gerçekten bu OGV, TKY çalışmalarına
çevreden olabildiğince insan katmak gerekiyor. Mesela burada diyor ki bir
muhtar hâlbuki o lise belki dört muhtarı ilgilendiriyor. Ya da işte bir esnaf
temsilcisi sıradan birini yazıyorsunuz işte diyelim gelmiyor gitmiyor. Yani o
okulun dışındakileri artırmak lazım. Sahiplenmek lazım. Kurum kültürünü
hayata hazırlayıcı bir şekilde mevcut öğrencilerle ilişkilendiremiyoruz. Yani
mezunlar izlenemediği için okullar işte mezunlar etkinliği v.s geçmişten
geleceğe bir bağ kurulmuyor gerçekten. Bunun da eksikliğini ben şurada
buluyorum kanaatimce, bir öğretim yılı o okulda ne yapıldıysa bunu
tablolaştırmak lazım. 10 yıl sonra o öğrenci okula gelir. 20 yıl sonra da
gelir, arar. Bir diğer konu da öğrencilere gerçekten güvenmemiz gerekiyor.
Birtakım işleri rutin ve zoraki katılımla biz bu okul kültürünü
oluşturanlayız. Mesela basit bir örnek vereyim. Törenleri biz kendimiz
düzenliyoruz değil mi? Hâlbuki bunu biz öğrencilerimize yaptırdığımızda
daha başarılı oluyorlar. Çünkü onlar sahip çıkıyorlar. Sunuculuğundan, her
şeyine, planlamasına kadar bu tür şeyleri yaptığımız zaman bu da okul
kültürünü geliştirici etkenler olarak önerilerimiz teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz, rkadan bir cümle
söyleyen var.
Bekir AVCI- Okul müdürü, okul kültürünü oluşturabilmesi için
personeli ile okul aile birliği ile öğrenci velisiyle yetki paylaşımı yapması
lazım, bilgi paylaşımı yapması lazım, vizyoner lider olması lazım. Bu
olmadığı sürece olmaz. İkincisi idareci atamaları ile ilgili konuşmuştuk. İşte
atama yapmak için sınav komisyonu kuruluyor. İşte sınavlar yapılıyor.
Sorular mahkemeye veriliyor. Bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Bunun yerine
profesyonel bir okul lideri yetiştirmek için üniversitelerimizden branş
öğretmenliği gibi sınıf öğretmenliği gibi okul idaresi bölümü kurup da
profesyonel kişiler yetiştirsek daha iyi olmaz mı? Okul idarecileri bölümü
kurulup buradan profesyonel idareciler yetiştirilse daha iyi olmaz mı?
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KOMİSYON BAŞKANI -Efendim eğitim yönetimi yüksek lisans
programlarımız var bizim. Yüz yüze ve uzaktan. Oradan mezun hocalarımız
var. Burada da var Murat Bey Balta bizim uzaktan eğitim programımızdan,
Ahmet Yesevi Üniversitesinden bu programa katıldı. Herhâlde bilmiyorum
etkili oldu mu Hocam bu program? Bizim orada okul kültürü diye de bir
dersimiz vardı o programda, yüksek lisans programında. Bayağı ben iyi
dönüşler alıyorum katılımcılardan. Bunları yüz yüze programlarla da
destekleyebiliriz. Yaz okulları şeklinde üniversitelerde ben bu konuları
başka raporlara da yazdım.
Hizmet içi eğitimin yeniden yapılandırma çalıştaymda Antalya’daki
TALİS toplantısında kesinlikle okul müdürlüğünün bir profesyonel meslek
haline getirilmesini, bununla ilgili standartlar yeterlilikler geliştirilmesini,
yani sadece işte bir yönetmeye bağlı atama süreci dışında başka özelliklerin
de aranmasını en azından bir yüksek lisans derecesine sahip olması
gerektiğini ifade ettim. Ki Batıya giden birçok arkadaşlarımız var içerimizde
doktoralı, doçent, profesör, bir sürü okul müdürü görürsünüz. Birçok ülkede
özellikle ABD’de 1950’den beri yüksek lisans programlan var eğitim
öğretim alanında. Bizde de artık yavaş yavaş profesyonelliğe geçmesi lazım
okul müdürlüğünün. Belki okul müdürlüğü içinde iki ayrı pozisyon
düşünmek lazım. İşletme yönetimi ile eğitim yönetimini birbirinden ayn
düşünmek gerekir. Bilemiyorum, yani efendim yani okul başmuavin, gerçi
bizde işletme yönetimi gibi işletme yöneticiliği rolünü üstleniyor genelde.
Okul müdürlerimiz daha çok para bulmaya çalışıyor. İşte gidiyor ticaret
odası başkanma, şuraya buraya hep kaynak aramakla geçiyor zamanı.
Efendim. Evet. Evet, işte yarın onu tartışacağız lider okul müdürlerini nasıl
yetiştirebiliriz bununla ilgili önerilerinizi alacağız yarın. Biz raporları
sadeleştireceğiz, daha önce hazırlanmış raporları. Efendim saatimiz doldu,
yarın tartışalım bu konulan. Aynntılı olarak tartışalım. Katkılannız için
teşekkür ediyorum. Tam saatinde burada oluyoruz sabahleyin. 9:00’da, tam
burada. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Değerli hazirun, dün eğitim ortamlarıyla
ilgili tartışmalarımız aşağı yukan tamamlanmıştı. Onları Ali Murat Bey
bütünleştiriyor. Daha sonra tekrar huzurunuza getireceğiz sonuçlan. İl
raporlanyla ön komisyon çalışmalarını bütünleştirip buradaki tartışmaları da
ekleyerek metne son halini vermeye çalışacağız. Akşam raporların şablonu
ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu temsilcileriyle görüştük. Bizden
sadece kararları istiyorlar. Yani sorun tespiti istenmiyor. Alınan kararlar
madde madde hâlinde olabildiğince tabi az sayıda olması tercih ediliyor.
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Çünkü bu kararlar aynı zamanda genel kurulda da bütünleştirilip oylanacağı
için olabildiğince az sayıda, öz bir şekilde bizden bunları istiyorlar. Dün
okul kültürüyle ilgili tartışmalara başlamıştık. Bugün oradan devam edelim.
Ben de akşam bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasını arkadaşlardan rica
ettim. İllerin, bölgelerin raporlarını tarayarak arkadaşlar bize bir liste
getirdiler.
Sorun tespiti ve önerilere ilişkin, bunları yansıtıp bunlar üzerinden
gidelim. Böylelikle daha hızlı yol alırız diye düşünüyorum. Tabi burada
okul kültürü ifadesi farklı yorumlara açık bir ifade, okul kültürüyle kast
edilen nedir? Daha doğrusu okul kültürü değil, kurum kültürü diye geçiyor
başlıkta. Literatürde kurum kültür ifadesi pek kullanılmıyor. Örgüt kültürü,
işletme kültürü, iş yeri kültürü, okul kültürü ifadeleri tercih ediliyor. Tabii
okul kültürü derken bu ifade ile anlatılmak istenen de farklı biçimlerde
yorumlanabilir.
Okul zaten kültürü üreten ve aktaran bir yer, bir örgüt olarak görülür.
Yani okul kültürü denildiğinde okulun yeni yetişen kuşaklara aktarmak
durumunda olduğu kültür kastedilmiş olabilir. Okulun çalışma iklimi
çalışma ortamı, ifade edilmek istenebilir. Bunun dışında okul kültürü okulda
çalışanların ortaklaşa paylaştıkları kültürü ifade edebilir ki sanıyorum. Biz
kurum kültürü derken bu anlamda bunu düşünmemiz gerekiyor.
Yani okulu oluşturan buna okul toplumu da diyebiliriz. Öğrencisi,
öğretmeni, yöneticisi ve bütün çalışanlarının ortaklaşa paylaştıkları değerler,
normlar, görüşler, tutumlar, tavırlar, semboller vesaire bütün bunlar bu
kapsamda ele alınabilecek konular. Bunun için tabi ki fiziki ortam da
giriyor. Okul kültürü ifadesinin içine fizikî ortam davranışlar okulda
ilişkilerde egemen olan normlar değerler bütün bunlar kastedilmiş olabilir.
Tabi okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi, güçlendirilmesi,
değiştirilmesi, yönetilmesi gibi konular literatürde çok tartışılan konular.
Okullarda yöneticilerden beklenen okul yöneticilerinden beklenen
öncelikle okulda güçlü bir ortak kültür oluşturmak ve okul çalışanlarını
okuldaki insanları bu ortak kültür etrafında bütünleştirmektir. Bunu için de
okul yöneticilerinin kültürel liderlik, sembolik liderlik vesaire birtakım
liderlik özelliklerinden de söz edilir literatürde. Kısaca okul kültürünün
oluşmasında ve değişmesinde en önemli rol yöneticilere yüklenmekte
dolayısıyla bundan sonraki başlığımız da doğrudan, okul liderliği ile ilgili
olduğu için belki bu iki konu bu yönüyle de birbiriyle örtüşmekte. Evet,
yansı hazırlandı mı?
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Sadegül Hanım siz bu komisyonda mı çalışacaksınız. Bizim
komisyon üyelerimiz bugün Ali Murat Bey bir mazereti dolayısıyla
ayrılmak durumunda kaldı. Öğleden sonra Feyzi Bey de ayrılacak. Ben de
saat 15.30 da Ankara’ya bir jüri için gidip gelmem gerekiyor. Dolayısıyla
eğer uygun görürseniz komisyona bir yeni üye seçmeyi öneriyorum.
Aramıza katılan yeni bir arkadaşımız var. Başkent Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Sadegül Akbaba, eğer uygun görürseniz ben onu oylannızla komisyona
almak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Buyrun Sadegül Hanım.
BİR KATILIMCI - Mesafe aldık ama arkadaşların en çok sıkıntı
çektiği konu okulların gelir kaynaklan ile ilgili konu. Yani örneğin en çok
da sıkıntı çektiği konu ilköğretim kaynaklar. Bunun da burada bir şûra
karan olarak net bir şekilde ortaya konulmasında fayda var diye
düşünüyorum. Örneğin artık Türkiye değişiyor. Okullanmızm özellikle
ilkokullanmızm sadece iki tane öz kaynağı var. Bir tanesi özel idareler
denilen kaynak. Bir diğeri okul aile birliğinin modem bir şekilde toplamış
olduğu yardımlarla diye özetleyebiliyoruz. Hâlbuki bunu bizim arkadaşm
bir tanesi şöyle ifade etmişti. Belediyeler yeterince bize yardım etmiyor
çünkü yasal dayanaklan yok denmişti. Hâlbuki Belediye Gelirler
Kanunu’nda malumunuz değişiklik yapıldı. Belediyeler okul yapar ve
yaptırır diye hüküm kondu. Eğer uygun görürlerse tabi değerli arkadaşlanm
da. Ben iki tane somut öneri getirmek istiyorum. Özellikle ilköğretim
okullanyla ilgili, birinci somut önerimiz şu. Malumunuz artık Türkiye’de
ulusal basma da çıktı. İlköğretim okullarımızın birçoğu maalesef sarf
ettikleri su bedellerini ödeyemiyorlar. Madem Belediyeler Kanunu’nda bir
değişiklik yapıldı. Bir hükümle diyeceğiz ki. Belediyeler okulların su
giderlerini bedelsiz olarak karşılarlar. Yani ben somut olarak bunu önermek
istiyorum. İkincisi de değerli dostlar, gelişmiş bütün ülkelere baktığımızda
özel olarak ilköğretim okullarımızın okulların daha doğrusu, temizlik
işlerini belediyeler yerine getiriyor. Almanya’da böyle, Danimarka’da
böyle, Hollanda’da böyle birçok yerlerde böyle tabi ortaöğretim daha farklı
düşünülebilir. O halde şöyle de diyebiliriz bir madde ekleyebiliriz. Temizlik
işleri de ilgili belediyeler tarafından karşılanır. Örneğin Münih Belediyesi
bunu çok güzel yapıyor. Ben mesleki teknik eğitim merkezini ziyaret
ettiğimde Barbara ya sordum. Dedim ki Barbara ne kadar temiz burası.
Hangi şirkete yaptırıyorsunuz? Nasıl yaptırıyorsunuz? “Bunun gelirlerini
nereden karşılıyorsunuz?” dediğimde dedi ki “Buranın temizlik işlemlerini
Münih Belediyesi yapar." Haftada üç gün yapar. T ani temizlik şirketine
vermişler. Temizlik şirketi geliyor temizliklerini yapıyor. Birçok
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belediyenin şuanda böyle ataklan var. Ancak bu belli bir sisteme
bağlanmadığı için maalesef bunu istenildikleri şekilde yürütülmüyor. Benim
somut iki tane önerim olacak. Bir ilköğretim okullarının su giderleri
belediyeler tarafından ücretsiz karşılanması gibi, ibadet haneleri karşıladı
malumunuz biliyorsunuz. İkincisi temizlik işlerinin de ilgili belediyeler
tarafından yapılması.
Ya katmak istiyorsanız katın da o biraz zor. İlköğretim, arkadaşlar
bakınız. 222 Sayılı Kanun der ki: İlköğretim ücretsizdir ve zorunludur.
Ücretsizse herkese. Ortaöğretimden ayrı bir strateji geliştirmemiz gerekli.
KOMİSYON BAŞKANI -T am am Murat hoca teşekkür ederiz.
Hocam, dün zaten bu konu tartışmalarda yer aldı. Bunu karara
dönüştüreceğiz. Ali Murat Bey’e verdik o konuyu toparlıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet parasal sorunlar, kaynak sorunu
evet tamam onu dediğim gibi kararlarda onunla ilgili bir husus yer alacak.
Daha sonra onu oylarınıza getireceğiz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet değerli katılımcılar, bir duyuru.
Yolluk ödemeleri cuma günü elden dağıtılacaktır. Zorunluluk nedeniyle
erken ayrılma durumunda olanlar 3. kat Çamlıca A salonunda pardon
Çamlıca 4 salonunda, Topkapı salonunun 2 kat üstü bir alt kat. Şûra yönetim
odasında mutemetlere başvurması gerekmektedir. Diğer katılımcılarında
belgeleriyle birlikte salı akşamına kadar ilgili mutemetlere başvurmaları
gerekmektedir, öğle arası ve akşam dâhil.
Evet, efendim kurum kültür başlığını açar mısınız oradan. Kurum
kültürü. Ne yapalım, tartışmalardan mı gidelim o zaman? Okuyarak gidelim.
Kavramlaştıralım. Hocam, onlar dünkü tartışmaları not etti. Bugün şu okul
kültürle ilgili tartışmalar yapın. Evet, bizim il şûralarından, bölge
şûralarından ve ön komisyon çalışmalarından derlediğimiz öneriler var
burada. Okul kültürüne ilişkin öneriler var. Bunları bugün olgunlaştıralım
istiyorum. Buradan hareketle bunlara ilaveler olabilir, çıkarmalar olabilir.
Epeyce var bunların sayıca tabi on beş, yirmi maddeye düşürülmesi
gerekiyor. Değil mi KOMİSYON BAŞKANI bu kadar öneriyi kim
okuyacak. Çok fazla sayıda öneri var. Mutlaka bunlar birbiriyle ötüşüyor.
Sadeleştirmemiz gerekiyor. Doğrudan bunlar okul kültürle ne kadar ilişkili
tabi ona da bakmamız gerekiyor. Yeniden kavramlaştırmamız gerekiyor
bunları. Şöyle hızlı bir şekilde baştan itibaren gidelim. Evet, okul kültüründe
aidiyet duygusunun geliştirilmesi, esas olmalı aynı zamanda bu kültür
yenilikçi bir özelliğe sahip olmalı. Yani biz çok somut öneriler istiyoruz bu
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konuda. Uygulamaya, uygulamaya dönüştürülebilir somut. “Nasıl olmalı?”
sorusuna cevap verecek. Somut öneriler istiyoruz.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanı.
KOMİSYON BAŞKANI —Efendim. Arkaya bakacaksın. Nerede?
Arkaya bakacaksın.
BİR KATILIMCI - Bir sıkıntımız var. Dün yazıyordu kâtip
arkadaşımız. Yalnız şimdi yazma sıkıntımız var.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet gelecek de. Yolda kâtip.
BİR KATILIMCI - Not alırsanız tamam.
KOMİSYON BAŞKANI - Sadegül Hanım not alacak orada.
Efendim bunu nasıl kavramlaştırabiliriz? Kaldıralım mı kalksın mı?
Efendim kaldıralım. Her okul, kurum kültürünün temel bir öğesi olarak,
kendi misyonu ve vizyonu belirlemenin yanında bunun gereklerini isteklikle
ortaya koyan bir anlayış geliştirmeli ve okulun vizyon ve misyonu
oluştururken paydaşlardan görüş alınmalı. Çalışmalar zaten var. Evet, bunu
da silelim efendim.
Prof. Dr. Feyzi ULUG - Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz
makro düzeyde politika belirlemek zorundayız. Birinciyi silersek birinci
okul kültürünün özünü oluşturur. Yaklaşıma bakar mısınız? Biz okul
kültürünün, aidiyet duygusunun geliştirilmesini istiyoruz. Bağlılığının
geliştirilmesini istiyoruz. En temel sorunlarımızdan biri zaten bu. Nasıl
sileriz onu. Revize edilebilir. Ama silersek bir daha geriye dönüşü olmaz.
Yani geriye dönemeyiz ama rötuş yapılabilir. Kuşkusuz ki.
BİR KATILIMCI - Okul gelişim modelinde tamamında mevcut.
Yani olanları arkadaşlar tekrar yazmış oluyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI -Tam am anlaşıldı. Birinci madde kalsın
ve 3. maddeyi siliyoruz. Efendim burada. Bu maddeyi revize edebiliriz.
Bunu şöyle diyebiliriz. Zaten okullarda kutlanan günler haftalar var. Belirli
günler var, belirli haftalar var. Ama bunlar rutinlerin ötesine geçmiyor.
Bunlar daha anlamlı, daha heyecanlı, daha ne bileyim katılımı yüksek
toplantılar haline dönüştürülebilir. Yani insanlar için bir eziyet işkence
olarak algılanmamalı bu toplantılar. Ki benim yaptırdığım bir tezde,
öğrenciler bu toplantılarda ayakta durmaktan pek hoşlanmıyor. Bazıları
oturuyor bazıları da onlar için gösteri yapıyor. Birtakım sıkıntılar dile
getirildi o tezde. Basında da çıktı tezdeki sonuçlar. Ya bunlar daha
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heyecanlı, daha ne biliyim değerlerin vurgulandığı paylaşıldığı toplantılara
dönüştürülebilir şeklinde belki bir öneri getirebiliriz. İsterseniz o, Türkçe
kısmını çıkaralım. O ayrı bir konu, diğer kısmını revize edelim daha sonra.
Efendim? Türkçe. Efendim bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Türkçenin
doğru olarak konuşulması, yazılması bu konuda sadece Türkçe
öğretmenlerinin bir görevi değil diyor yönetmelik. Her öğretmenin bir
görevi var diyor. Malumu ilan etmekten başka bir işe yaramıyor bunlar.
Ahmet SÖNMEZ (Talim ve Terbiye Kurulu Ü yesi) - Arkadaşlar,
katkılarınız için teşekkür ederim. Ahmet Sönmez. Talim ve Terbiye Kurulu.
İkinci kısım birinciden çok ayrı bir konu. Ayrıca 1929 tarihli bir Talim ve
Terbiye Kurulu kararı vardır. O Kararda, Türkçenin düzgün ve kurallarına
uygun olarak konuşulması ve öğretilmesi gerektiği her öğretmenin birinci
derecede öncelikli görevidir. Bu çerçevede katkılarınızı sağlarsanız yararlı
olacaktır. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI-Yani bilemiyorum. Ben hasbelkader okul
kültürü üzerine çalışmış biri olarak, yani konumuzla doğrudan ilgili
bulmuyorum bu ifadeyi. Zaten yasalarda yönetmeliklerde ifade edilen bir
husus, olması gereken bir şey yani. Kurum kültürü oluşu ve tanıtımı için
okulların kendine ait logosu, marşı, İnternet sitesi, gazetesi, mezun, tamam
bunu olgunlaştırırız. Burada önemli bir hususa değinilmiş. Evet, bunlar okul
kültürünün birer öğesi yani okulla ilgili her türlü fiziki nesneler, amblemler,
afişler, marşlar, okul marşları bunlar okul kültürünün önemli bir öğesi. Tabi
tabi. Onları sadeleştireceğiz. Daha sonra olgunlaştıracağız yani ben kabaca
şöyle bir maddeleri gözden geçirelim. İlgili olanları daha sonra
bütünleştireceğiz, daha az maddeye dönüştüreceğiz onları. Evet. Okul bir
öğrenme merkezi ve hayat boyu öğrenme alanı olarak değerlendirmeli,
güvenli öğrenme ortamı haline getirilmeli. Efendim. Çıksın. Çıksın.
Çıkarıyoruz bunu.

Prof. Dr. Feyzi ULUG - Ama nasıl çıkaracağız KOMİSYON
BAŞKANIım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet zaten o. Orijinal değil. Zaten
mevzuatta olan şeylerdi. Peki.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Affedersiniz okulun öğrenme merkezi
hâline getirilmesi arkadaşlar bir felsefeyi bir dönüşümü anlatır. Sıradan bir
ifade değildir. Okul yaşam boyu öğrenme merkezi dediğinizde okulun
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sadece belli saatlerde çalışıp kapanması değil. Okulun gece gündüz
çalıştırılması anlaşılır. Okulun bir öğrenme merkezi olması demektir bu.
Kavramların içine lütfen şey yapın. Derinlik katmamamız gerekir. Oradaki
ifade düz cümle gibi algılanabilir ama derinlik katmazsak şey yapamayız.
Onu silip bunu çıkarırsak geriye bir şey kalmaz. Teknik bir kavram bu.
BİR KATILIMCI - Mesela ben kendi okulumda haftada iki üç gün
veliler de geliyor, öğretmenler de. Salonum açık.
KOMİSYON BAŞKANI- Y a o konulann çevreye dönük eğitim
faaliyetleri, velilere eğitim dönük sorumlulukları zaten mevzuatta olan
şeyler. Okul sadece öğrenciler için bir öğrenme yeri değil. Bakanlığın bütün
tam gün eğitim sloganı var. Zaten olması gereken şeyler bunlar. Yani bana
göre malumun ilanından başka bir şey değil efendim. Daha düzgün şeyler
istiyoruz. Yani olandan farklı, mevzuatta olandan farklı. Efendim. Evet. Ya
bunların ötesinde daha orijinal şeyler bekliyoruz. Evet, okul kültürel
değişim alanı inşa edilmeli ne demek kültürel değişim alanı olarak inşa
edilmeli. Sanatsal, sosyal etkinlik etkileşimler olduğu bir yer olmalı. Okul
çevresel alan ve enerji veren canlı bir varlık olarak yapılandırılmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim. Feyzi Hoca bunlar sizin ön
komisyon raporlarından mı alınmış? Değil mi?
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Bir kısmı var, bir kısmı yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu
madde. Çıkartalım. Peki. Çıkaralım onu da çıkaralım. Okul kültürü
toplumsal yapıyı olumlu yönde değiştiren ve geliştiren güçlü kültürel
dinamiklere sahip olmalı. Korku kültürünün oluşturulduğu bir okul
kültüründen sevgi ve saygı psikolojisinin oluşturulduğu bir okul kültürü
yapısına geçilmeli. Okul aile birlikleri onlar çevreyle olan ilişkileri
güçlendirilerek daha üst düzeyde yapılanmalı yararlanılmalı. Okul aile
birlikteliğiyle ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilerek yetkili ve işlevsel
uygulamaları destekleyecek şekilde geliştirilmeli. Okul kültürüyle ilgili bir
konu değil bu. Okul kültürü dediğimiz yazılı olmayan daha çok kurallara
vurgu yapar. Mevzuata alternatif bir efendim gelenek oluşturmayı öngörür.
Okul kültürü bu demek. Yani mevzuatla ifade edilemeyecek yazılı olmayan
kuralların toplamıdır kültür. Evet. Oylayalım mı diyorsunuz. Peki. Kalsın mı
çıkarılsın mı bu madde? Çıkarılsın diyenler. Çıkartalım. Evet. Performans
değerlendirmeleri ve mesleki yeterlikler okuldan başlayarak görev yetki
sözcüğü. Konuyla ilgili bir şey yok. Alakası yok. Eğitim finansmanı
konusunda__merkezi ... Okul kültürle hiç alakası yok bunların arkadaşlar.

18. Millî Eğitim Şûrası / 286

BİR KATILIM CI - Değerlendirmeyle ilgili görüşüm var onu
belirtmek istiyorum. Şimdi bir kurulda siz okulun gelişimin sağlamak için
öğretmenleri aktif hale getirmek motive etmek işte sosyal kültürel, sportif
alanda çalışmalara katkıda bulundurmak diyorsunuz. Fakat orada sadece
bunu yapın diyorsunuz. Düz olarak bir insana siz bunu yapın işte böyle
yapalım şöyle yapalım. Okullarda herkes elini taşın altına koysun, okulu
geliştirelim mantığından kurtulmak için bu bir kurallara, kaidelere objektif
değerlere bağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunun da okul
kültürüne performansı artırıcı önlemlerin alınarak katkıda bulunacağını
düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili Hocam izin verirseniz bir görüşüm var
onu okumak istiyorum. Şimdi okulun tüm personelleri öğretmen, yönetimi
ve diğer çalışanları okulun gelişimi, başarısı için çalışmaya teşvik edilmesi.
Sorun nedir? Mevcut durumdaki okul çalışanları okulun başarılı olması için
neden çalışmam gerekli diye düşünüyorlardır. Bunun sonunda okula
yeterince katkıda bulanamıyorlar ve örgütün bir parçası olamıyorlar. Çözüm
ise okulun tüm çalışanlarının daha sonra yer değiştirme ve görevde
yükselme işlerinde kullanılan bir puanla değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Yani değerlendirme üç temel başlıkta işte okuldaki akademik
başarı, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarı ve eğitim ortamlarının
düzeltilmesiyle ilgili çalışmalar.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam Hocam anladık. Hocam
doğrudan bu konuyla ilgili değil. Bu söylediklerin diğer konuyla ilgili.
BİR KATILIM CI - Eğer personelsiz okulun çalışmasıyla ilgili
motivasyon çalışmalara katarsanız ve objektif bir değerlendirme kriterine
tabi tutarsanız, okuldaki çalışmalar aktif hale gelir. Dolayısıyla işte diyelim
ki okuldaki lisanslı sporcu sayısı veya şiir, efendim resim yarışmasına
katılan bunların her birine puan verirseniz. Ve bu puanı da öğretmenlerin
ödüllendirilmesinde...
KOMİSYON BAŞKANI - Okul yönetiminde tartışalım Hocam
bunları okul yönetiminde. Bundan sonraki başlığımız var ya okul liderliği.
BİR KATILIM CI -Doğrudan okul yönetimiyle öğretmenlerin aile
olduğu için kurum kültüründe olmasını daha mantıklı görüyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI
söylediklerinizi orada konuşalım.

-

Orada

tartışalım

Hocam

bu

BİR KATILIM CI -Teşekkür ederim. Şimdi anlaşılıyor ki bu usulde
de biz sıkıntı var. Dünkü metodolojinin aslında daha uygun olduğu
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kanaatindeyim. Bu ifadeler genellikle mücerret, soyut herkesin aslında kabul
edebileceği iyi dilekler içeren ifade anlatan ama soyut ifadeler...
KOMİSYON BAŞKANI —Aynen.
BİR KATILIMCI —Bu nedenle bunlara kimse itiraz etmez hattı
zatında ancak uygulamaya dönük somut dünkü ifadenizle, daha olacak net
ifadeleri kullanmamız gerekir. Bence dünkü metodolojiye dönersek en
azından daha özgün ifadeler çıkar. Şimdi buraya bağlı kalarak yanma
yöresine yamalar oluşturuyoruz. Bu yine değerlendirebilir günün sonunda;
ancak herkesin bugün kurum kültürüyle ilgili somut şeyler hatta direkt öneri
çünkü sorundan ziyade öneriye dönük. Sorun ifadesi kurum kültüründe çok
fazla yok. Asıl kurum kültürünü oluşturacak somut öneriler.
KOMİSYON BAŞKANI -Çok teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI -Ç ok daha muvaffak olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Sağ olun. Efendim, o taramayı biz
yapıyoruz. Daha doğrusu şöyle: Dünkü tartışmalarınızı daha önceki
raporlarla karşılaştırıyoruz biz. Mükerrer olanları çıkarıyoruz. Olgunlaştırıp
sizin huzurunuza getireceğiz.
Ali Murat Bey dün tartışmaları burada alman notlan il raporlarıyla
komisyon raporlannı karşılaştmyor. Onları bütünleştiriyor. İsterseniz bugün
aynı yolu izleyebiliriz. Dünkü yöntemi izleyebiliriz. Sizin önerileriniz alıp
biz bunlan daha sonra buradakilerle bütünleştirip daha rafine bir teklifle
gelebiliriz buraya. Ben bunlan gözden geçirme fırsatı bulamadım. Bir
arkadaşıma görev verdim. Komisyon raporlannı tarayıp oradaki maddeleri
alt alta ekleyip buraya getirdik. Ama bunlan elemeden geçirmedim daha
doğrusu. Ham hâliyle buraya geldi. İsterseniz önce sizin önerilerinizi alalım.
Konuyla ilgili somut önerileriniz varsa onları alalım biz bunlarla
bütünleştirelim.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki, bu şekilde devam edelim diyenler?
Bu şekilde devam edelim. Devam ediyoruz. Peki. Evet. Evet. Okullann
sosyal sermayeleri güçlendirilmeli, okullardaki görünmeyen kapitalist,
sosyal sermayenin güçlendirilmesine çalışılmalı. Efendim. Dörtte mi kaldık
pardon. Eğitim politikasını belirlerken gelecek perspektifli verilere dayalı
olarak hedefleri ve genel çözünürlükleri ... doğrudan konuyla ilgili değil
arkadaşlar. Okullarda empatik ...
BİR KATILIMCI - Yalnız bunlar emek mahsulü.
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KOMİSYON BAŞKANI -Efendim bunlar ziyan olmuyor raporlarda
var yani internette işte Talim Terbiye Kurulu raporlarında yer alıyor yani.
Emek koymuş arkadaşlar ama bize daha böyle aspirin şeyler lazım aspirin
istiyor Talim Terbiye Kurulu bizden. Çok böyle somut uygulamaya
dönüştürülebilir. Değil mi efendim. Burada yüzlerce madde var hepsi kalsın
derseniz yani. Bunu yarın genel kurulda bütünleştirmek de zor, çok zaman
alır bu. Evet tabi çok can alıcı şeyleri bırakacağız. Empatik kültür değerleri.
Ne demek bu yani bu empatik kültür değerleri. Böyle bir şey var mı? Böyle
bir ifade yok ki literatürde arkadaşlar. Yani. Efendim bu konu hem değerler
eğitimi konusuyla alakalı, hem de rehberlik konusuyla alakalı. Dolayısıyla
burada kalmasını pek uygun görmüyorum. Efendim geçelim. Normalinformal kültür değerleri birlikte dikkate alınarak başarıya mutluluğa
götüren ve beklentileri en üst düzeyde gerçekleştirilmesine ortaya koyan
güçlü okul kültür yapıları oluşturulmalı. Bu nedenle yöneticiler gerek
mesleki gerek yönetici liderlik ve kurum kültür oluşturma konularında
yetiştirilmeli. Evet.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Bunlar liderlik kısmında var.
KOMİSYON BAŞKANI - Revize edelim bunu arkadaşlar. Bu
maddeyi biz revize edeceğiz. Madde bir şeyler anlatmak istiyor ama meramı
düzgün cümlelerle ortaya koyamamışlar. Ama kalsın değil mi? Liderlikle
ilgili tartışmalarla bütünleştirelim onu bir koyu, italikle yapalım. Evet, onu
diğer tarafa aktaralım. Okulların sosyal sermayeleri güçlendirilmeli. Social
Capital. Evet. Mevzuat kurum kültürünü geliştirecek şekilde azaltılmalı veya
değiştirmeli gerçeğini yitirmiş maddeler gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmeli. Bunu da daha farklı bir üslupla ifade edelim derim. Ya
okulda, okulda yazılı kurallardan daha çok teamüllerin geleneklerin işte
efendim normların ön planda olduğu bir kurum kültürü geliştirilmelidir
şeklinde ifade edebiliriz. Yani mevzuat arasına sıkışmış bir yöneticiden çok
liderlik becerileri üzerinde durulabilir. Bunu silmediniz değil mi? Evet.
Tamam, onu değerlendireceğiz. Ölçme değerlendirme sisteminin gözden
geçirilerek cezalandırmadan çok,
ödüllendirme teşvik edilmeli,
başarısızlığın sonunda yaptırım uygulanmalı. Bu pek ilgili değil arkadaşlar.
Başka bir gündemle belki ilişkili olabilir. Ama doğrudan ilgili değil. Farklı
mesleki dal ve sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenciler birbirleriyle başka
unsur olmaları, önleyici tedbirler *alınmalı, okulun kurum kültürün
oluşmasında bu hususlar bulunulmalı. Belki burada ne denebilir. Yani
okulda öğrenci alt kültürleri arasında çatışmaların ...
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Prof. Dr. Feyzi ULUG — Affedersiniz okul kültüründen ne
bekliyorsunuz. Yani kusura bakmayın ama hani bu işlerin içinde olan bir
akademisyen olarak o var, bu var, şu var. Arkadaşlar okul kültürü dediğimiz
şey nedir? Ne öneriyorsunuz yani biraz öyle şeyler atıyoruz ki. Okuldaki
sermayenin güçlendirilmesini öneriyoruz, kimdir okuldaki sermaye. İnsan
kaynağı. İnsan kaynağının güçlendirmesine dönük ve çıkarıyoruz bunu.
Peki, onu çıkarsanız ne konuşacaksınız. O zaman okul kültürü diye bir şey
kalmaz. Okul kültürü budur zaten. Kusura bakmayın ben hani. Susuyorum,
susuyorum ama bir noktadan sonra bunları çıkarırsak geriye bir şey
kalmayacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Feyzi Hocam.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Yani kurum kültürü mevzuat değildir. Bu
şekilde sıralayanlayız. O mevzuatta var, mevzuatta her şey var. Her şey var
ama okulda başka bir şey var. Bir şeyi çıkarıyor sunuz. Empatiyi,
duygudaşlığı çıkarıyorsunuz. Bugün okulda arkadaşlar duygudaşlık falan
hiçbir şey yok kimse kimseyi anlamıyor. İnsanlar kavga gürültü içinde.
Master grubunda bir öğrenci şunu dedi: Hocam, “Geçen sene 50
öğretmenden 47 nakil istedi bu okuldan. Bu çok önemli bir şey. Onu
çıkarırsanız bunu çıkarırsanız geriye bir şey kalm az/’
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. “Sosyo-capital” diye geçiyor
efendim İngilizce literatürde. Son zamanlarda çok popüler bir kavramdır. Bu
da işletmeler açısından kullanılan bir kavram. Onu okula uyarlıyorlar.
Okulun sosyal sermayesi dediğinde. Yani insan kaynağının gelişmişliği,
birikimi, değerliliği ifade ediliyor. İnsan kaynağının farklı bir ifadesi.
BİR KATILIMCI - Kapital ve insan sermayesi farklı kavramlardır.
Bunun savunulması çok yanlış bir şeydir. Katılmıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet. Peki peki. Geçelim. Altınca madde
konusunda ne diyorsunuz arkadaşlar.
BİR KATILIMCI - Altıyla yedi birbirinin tamamlıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Altıyla yedi birbirinin tamamlıyor.
Geleneksel Türk kültür ve aile yapısının dinamiklerinden okul kültürü
oluşturulmasında yararlanılmalı. Okul kültürü dediğimiz kültür sosyal
kültürün bir uzantısıdır. Ondan tamamen ayrı farklı bir kültür değil. Okula
gelen insanlar bir toplumdan geliyor elbette, oradan birtakım değerler
taşıyorlar okula. Orada sosyal etkileşime dayalı olarak bunlara ilave
kendileri birtakım gelenekler, teamüller oluşturuyorlar. Yani bu anlamda
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okul kültürü çevreden tamamen bağımsız düşünmek de pek doğru olmasa
gerek esasen burada zaten var olan olması gereken bir husus ifade edilmiş
oluyor.
BİR KATILIMCI - Bölgesel farklılıkların göz önüne alınması
düşünülmüş olabilir. Örneğin okul kültürü dediğimiz zaman mevzuatlarla
belirlenmişlerin devamında gelen bir kültür vardır ama bölgeler arası
farklılıklar vardır. Onları göz önüne alalım gibi düşünülmüş olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI-B elki şöyle ifade etmiş olabilirler ifade
etmek istemiş olabilir. Okul kültürü ile efendim çevresel kültür, aile kültürü
arasındaki ilişkiler güçlendirilmeli bunlar birbirini bütünleyici olmalı.
BİR KATILIMCI -Kültürel farklılıkları öğrenciler yaşıyorlar. Okul
kültüründe doğuda batıya giden bir öğrenci okul kültürü farklılığı yaşıyor.
Okullardaki kültürün aynı olması lazım ama çocuk nakil olduğunda
çevresinden kopuk oluyor.
KOMİSYON BAŞKANI -E fendim aynı olmasını beklenemiyor
şöyle yani okul kültürü okulu özgünlüğüne vurgu yapan bir kavramdır aynı
zamanda, her okulu diğerinden farklı kılan özelliklere de vurgu yapar. Yani
ortaklıklar yanında aynı zamanda farklılıkları da ifade eder okul kültürü.
Yani bütün okullar birbirinin benzeri değildir. Her okulun kendine özgü
gelenekleri söz konusu olabilir.
BİR KATILIMCI - Okul kültürü dendiğinde tam olarak ne
anladığımızı doğrusu bilemiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Başta ifade etmeye çalıştım.
BİR KATILIMCI -Sanıyorum okul kültürü derken yörelere ait olsa
bile birtakım vurgular sevgi ve saygının nasıl işlendiğiyle ilgili olmalı ve
bunun için müdürlerin çok özel olarak seçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hakikaten özel eğitimleri PDR destekli bir müdürün tek başına çalışmaması
lazım. Rehberlik onun yanında olursa bu olabilir. Çünkü rehberler tanıdığım
kadarıyla şimdiye kadar bu duyarlılıklara çok vakıf ve sistematik olarak
durabilen insanlar.
Benim müdürüm çok ayaz havalarda çocukları dışan çıkarmaz.
Hasta çocuğa yine nereden kaçıyorsun demez. Her zaman öğrenciye güvenir
saygı duyar, çalışma arkadaşına takım arkadaşına değer verir. Teşekkür
ediyorum.
KOM İSYON BAŞKANI -Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Hocam.
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BİR KATILIMCI Değerli arkadaşlar bir sorun ortaya konmuş.
Farklı sorun seçenekleri burada değil. Ben sorunun çözümüyle ilgili de
öneriler buraya getirilmiş şimdi. Okullarımızda şu bir defa gerçek değil mi?
Artık Türkiye birtakım iletişim araçları vasıtasıyla bütün dünya kültürleriyle
etkileşiyor, en basitinden geçen gün televizyonda bir olay izlediniz. Geldi
araba çarptı, hiç kimse yanma gitmedi. Pekâlâ, bu bizim geleneğimizde var
mı? Bu bizim kültürümüzde var mı? Bir örnek daha vereyim. Türk kültürü
aile yapısının dinamikleri, okul kültürüne etkilemeli diyoruz. Yani imece
etkilemeli, küçüğe sevgi etkilemeli, büyüğe saygı etkilemeli, yardımlaşma
etkilemeli bir başka yerde tabi değerler konuşuluyor ama okul kültürünün
oluşmasında Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin de kullanılması gerektiği
kanaatindeyim. Takdir size ait.
KOMİSYON BAŞKANI -Ş üphe yok Hocam yani okul kültürü
sosyal kültürden bağımsız değil yani. Elbette içinde yer aldığı toplumun
kültürünün bir ömeklemidir.
BİR KATILIMCI - Küçük bir yuva bölümümüz var. Küçük ölçekli
olmanın avantajı burada oldu. Bizim tabi birçok çocuk da diğerinin yeğeni,
kardeşi olduğu için sonuçta aynı kapıdan giriyorlar. Biz dedik ki bu sosyal
bir bütün olarak büyük çocuklar küçük çocuklara nasıl ağabeylik
yapacaklar? Sosyal trend çerçevesinde yuva öğrencilerine faaliyet
öğretmeyi, origami yapmayı, satranç öğretmeyi diyelim ki bir ay sonra o
ona ders anlattı. O ona abi oldu, o onun özelliğini bildi.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet Hocam.
BİR KATILIMCI - O çocukla çok güzel konuştuk, niye demedik,
kızmadık yani biraz kültür değerleri de benim değerlilik deneyimi
içerimdeki alt kavramları da sermek, tanımlamak gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Peki. Efendim bunu geçelim.
Üzerinde duralım biz bunun. Revize edeceğiz onu geçelim. Kurum
kültürünün oluşturması yönünde bir öğrenci ile etkileşimi arttırılacağı
ortamlar hazırlanmalı. Ortam. Ortam. Efendim? Buyurun.
BİR KATILIMCI -Hocam bugün malumunuz. Yani okullarda hatta
üniversitelerde tabi bu belki daha çok değerler eğitimiyle ilgili bir konu ama
malumunuz gençlik dijital ayrışan bir gençliğe doğru gidiyor. Bu açıdan
öyle zaman geliyor ki. Genç diyor ki: “Eksende ben varım. Vardır yoktur
benim ve yıkılsın, batsın bu dünya!’ diyor.
KOM İSYON BAŞKANI - Bütün değerleri kendinden mülhem.
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BİR KATILIMCI - Evet, öyle bir duruma geliyor ki onun için bu
konularda gerekli acil tedbirleri almalıyız. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-E vet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet bu
etkileşim ortamları bu ortam bilmiyorum. Ortamla ilişkilendirebilir miyiz?
Oraya alabilir miyiz? Oraya aktaralım. Ortama aktaralım. İsterseniz
arkadaşlar. Revize ederek oraya alalım. Evet. Bunu eğitim ortamlarına
aktaralım.
BİR KATILIMCI -Sayın Hocam çok özür diliyorum. Sizin gerçek
formatmızı ben anladım. Diyorsunuz ki; arkadaşlar somut bir şey yoksa
lütfen konuşmayın diyorsunuz. Haklısınız.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Aynen öyle.
BİR KATILIMCI - Aynen haklısın. Ancak şunları benim gözümün
önüne getirince ben de insanım nihayet etkilenmemem mümkün değil.
Yaşım ne olursa olsun. Belki de şurada en yaşlı benim atmış iki yaşındayım.
BİR KATILIMCI - Ama şunları görünce de ben şartlandım artık.
Bir şey düşünmek ihtiyacı hissetmiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BİR KATILIMCI - Bitti.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani meramımızı ifade etmiş mi onu
test ediyoruz, bu ifadeden.
BİR KATILIMCI - Bunları gördüğüm için hiçbir şey
düşünemiyorum ki. Emek mahsulüdür diyorum dolayısıyla şartlandım. Bitti.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet. Ama böyle tartışalım dediler ne
yapalım yani. Yani formatı değiştirdik.
BİR KATILIMCI - Bir şey daha söyleyeyim. Bağışlayın. Şu an
tahminim altı yüz kişinin içerisinde olmadığı kanaatini taşıyorum Sayın
Yunus Çengel Hocam. Eğitimin bir kanadı. Akim bilgi ve beceriyle
donatılması ise eşit önemdeki diğer kanadı da kalbin erdem ve insani
değerlerle işlenmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Tam değerler konusuna giriyor Hocam.
BİR KATILIMCI - Şimdi bir şey söyleyeceğim de bağışlayın.
1967’de yaşadığım bir hadise.
KOM İSYON BAŞKANI -Anlatma Hocam, hatıra anlatmak yasak.
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BİR KATILIMCI Efendim. Ama şimdi yasaksa o zaman.....Hayır
hatıramı şunun için anlatmak ihtiyacı hissediyorum. İki kelimelik bir hatıra.
KOMİSYON BAŞKANI —Tamam iki kelimeyse dinleyelim.
BİR KATILIMCI -Türkiye’nin o günü için çok önemli bir ili. Bir
üniversite, tarihi bir masa yere atıldı. Masayı atan arkadaşım. Atan kişinin
uzun bir süre öğrencilik haklan elinden alındı. Bir başka ilden baba geldi.
Aynen kullandığı ifade. Kulaklanmla şahit oldum. “Ben çocuğumu size
böyle vermemiştim. Ben çocuğuma, devlet malına halel gelmez diye
öğretmiştim. Dolayısıyla benim çocuğumu sizin cezalandırma hakkınız yok.
Cezalandıracaksanız lütfen kendinizi cezalandım dedi. Şimdi ben böyle bir
okul kültürü istiyorum. Anneyi evlattan, milleti vatandan ayıramasın.
KOMİSYON BAŞKANI -Ayırmayalım.
BİR KATILIMCI - İnsanı dünyadan ayırmayan bir okul kültürü
yoksa yazılı, mevzuatta var, yönetmelikte var. Tabiî ki var buradakilerin
hepsi mevzuatlarla bir yerlere geldiler. Mevzuatları en iyi bilen insanlar. 10
senedir bu devlet bana mevzuatları kontrol ettirdi. Teşekkür ediyorum. Arz
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Biz de teşekkür ederiz. Evet.
BİR KATILIMCI - Hocam bu bölümde kalırsak şundan dolayı
kurum kültürünün alt kültürler olarak öğretmen kültürü, öğrenci kültürü,
sınıf kültürü arasında ayrışma söz konusu olurken çatışmalar söz konusu
oluyor.
KOMİSYON BAŞKANI -G ayet tabii. Kurum kültürü dediğimiz
zaten bu alt kültürleri bütünleştiren kültür. Yani hepsini ortak değerlerde
buluşturan kültür demektir. Evet. Peki, efendim buyurun.
BİR KATILIMCI - Değerli Hocam gerçi ilk bölümde geçmiştik
eğitim ortamlarım ancak bu eğitim ortamlarıyla, kurum kültürünü beraber
ilgilendiren bir husus olduğu için burada söylemek istiyorum. Değişen yeni
programlar bize çok farklı alanlar açtı. Ancak biz okul dediğimiz şeyi henüz
bir mekândan ibaret sayıyoruz. Dolayısıyla bir mekânın kültürünü
konuşuyoruz konuşurken de halbuki biz sınırların dışına çıkabilen okullar
oluşturabilmeliyiz. Bu birincisi yani okul bütün kamu kurum ve kuruluşları
dâhil olmak üzere toplumun bütün kesimlerini aynı zamanda birer eğitim
ortamı ve etkinlik ortamı olarak kullanabilmeli. Bu yeni programların
ruhuna da son derece uygun olacaktır.

18. Millî Eğitim Şûrası / 294

Bir İkincisi de ders saatleriyle ilgili, bu kurum kültürünü de etkileyen
önemli hususlardan bir tanesi bizim ders saatlerimiz çok standart kırk beş
dakikadır. Teneffüsler şu kadar dakikadır. Eğitim ortamlarında, artık batının
direkt proje tabanlı ve her bir proje için biçilmiş süreleri olduğu bir ortamda,
biz böyle çok statik değişmeyen standart ders saatleriyle bir kurum kültürü
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ders saatlerinin de etkinliklere projelere göre
standart olmaktan çıkarılıp hem dışanya okulun dışına hem de belli vakitleri
farklılaştırılmış şekilde çıkabilirse öğrencilerimiz bir kurum kültürü de
oluşturmakta son derece faydalı olacak. Aksi halde konuştuğumuz aralık
okulun içinde şu saatler itibariyle olmaktan öteye gidemeyecek öncelikle
bunu açmak gerektiğine inanıyorum. Bunun bir teklif olarak da girmesini
istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, teşekkür ediyorum. Bu biraz okul
ortamıyla da ilgili söylediğiniz. Yani okulun öğrenme iklimi ve öğrenme
kültürüyle ilgili de bir konu sınıf öğrenme kültürü, sınıf öğrenme iklimi
dediğimiz kavramların da sanırım kapsamına giriyor. Belki öğrenme
ortamlarını düzenlemenin amacı bir bakıma işte bu konudaki
alışkanlıklarımızı değiştirmek yani farklı uygulamalarla farklı bir öğrenme
kültürü oluşturmak. Evet.
BİR KATILIM CI - Teşekkür ediyorum arkadaşların söyledikleri
çok güzel, dün saat tam altıda bir şey söyleyecektim ben toplantı bitti. O
bugüne sarktı. Daha doğrusu az çok da liderlikle ilgili. Arkadaşlarımızın bu
değerli gerçekten dikkate alınması gereken önerilerini okullarda
uygulayabilecek liderlere ihtiyacımız var. Dünkü konuşmaların bence dünkü
konuşmalarda dünkü oturumlarda bir enerji ve fikri yoğunlaşması oldu. O
da bu lider konusundaydı. Bana göre okulu gerçekten iyi idare edebilecek,
bu şuralarda alman kararları, yeni öğretim programlarını düzgün
uygulayabilecek liderler yetiştirmemiz gerekiyor. Dün bence burada fikir
yoğunlaşması vardı. Benim en çok aklımda kalan ya da dünden beri en çok
düşündüğüm şey bu idi. Biz gelin bu komisyon olarak bunun üzerinde daha
fazla duralım.
KOMİSYON BAŞKANI -Ö ğleden sonra bu konuyu tartışacağız.
Öğleden sonra liderlik konusu.
BİR KATILIM CI-Tamam. Bütün bunları uygulayabilecek liderlere
ihtiyacımız var.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğleden sonra, okul liderliği üçüncü
boyutu bu.
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BİR KATILIM CI —Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Y ani öğleye kadar tartışmaları bitirirsek
öğleden sonraki oturumumuz okul liderliğiyle ilgili olacak. Yani hızlı
ilerleyelim istiyorum. Daha sonra kalan zamanı sizin konuşmalarınızı da
değerlendireceğiz. Evet izin verirseniz şuradan biraz ilerleyelim, çünkü çok
madde var burada. Yani. Evet. Kaç madde var. Peki. Paydaşların daha çok
çeşitli törensel etkinliklerle okula çekilmeli, deneyim duygu paylaşımı
yapılacak ortamlar hazırlanmalı. Mükerrer şeyler törenlerle ilgili maddemiz
vardı. Bunu onunla bütünleştiririz değil mi efendim. Törenlerle ilgili.
BİR KATILIM CI - Efendim, tören ifadesini, 21. yy’da yaptığımız
bir şûrada...
KOMİSYON BAŞKANI -Nasıl?
BİR KATILIM CI - Özür dileyerek söylüyorum. Törenler oldukça
statik, protokol nezaketine uygun ancak bizim paydaşımız olan muhatabımız
da olan asıl kitlenin ruhuyla en ufak bir ilgisi olmayan şeyler,
KOMİSYON BAŞKANI -Törenler
BİR KATILIM CI - Yani tabiî ki düşünün Cumhuriyet Bayramı’m
çocuklara eziyete dönüştürüyoruz. 19 Mayıs T çocuklara eziyete
dönüştürüyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet. İşte bunu anlamlı hâle getirelim.
BİR KATILIM CI - Sayın Hocam biz bunu tören olmaktan
çıkaralım. Adı bayram, bayram yapalım şenlik yapalım. Bu çocukları içine
çekebileceğimiz.
KOMİSYON BAŞKANI -Seremoni.
BİR KATILIM CI -Y ani resmigeçitleri çoğaltmak, yok çocukların
put gibi durduğu zamanları çoğaltmak bugünün ruhuna uygun değil bunu bu
şekilde koyarsak yani anlaşılacağını düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet, efendim törenlerde sadece resmi
törenleri anma, kutlama törenlerini düşünmeyin. Okula yeni katılanlar için
bir hoş geldin töreni yapıyorsunuz. Değil mi? Stajyerliğini bitirenler için bir
tören yapıyorsunuz. Emekli olanlar için bir tören yapıyorsunuz. Terfi
edenler için ya bütün bunlar aslında birtakım değerlerin.
BİR KATILIM CI - Sayın Hocam bunlara, bunlara program
diyebilirsiniz, etkinlik diyebilirsiniz. Ama tören dediğiniz şey başka bir
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terim yortu anlamına gelen bir terim bu, belli prosedürleri olan bir terim. Bu
prosedürler içerisinde bunlan yapmak mümkün değil. Bunu prosedürden
çıkarmak lazım. Tören ifadesinin kullanmamak lazım.
KOMİSYON BAŞKANI-Tören yerine başka bir ifade kullanalım
ne diyelim. Ritüeller diyelim. Seremoniler diyelim. Efendim. Literatürde
böyle geçiyor bunlar.
BİR KATILIMCI - Onu sildik zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Sildiniz mi? Şenlik deyin yani tören
biraz fazla herhâlde yıpranan bir kavram oldu. Yani resmiyeti çağrıştırıyor.
Onu değiştirin. Başka bir şey söyleyin onun yerine ya da beraber düşünelim.
BİR KATILIMCI -Etkinlik olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI -Etkinlik, etkinlik sözü de biraz sıkıntılı
bir söz Elocam. Etkinlik faaliyet karşılığı olarak kullanılıyor ama etkinlik
efficiency karşılığı oluyor. Galat-ı meşhur bir söz, etkinlik sözü galat-ı
meşhur yanlış kullanılan bir söz. Efendim. Evet. Peki, okul kimliği
oluşturma okulun tarihi değerleri normları hikâyeleri, sembolleri,
alışkanlıkları inançları gibi dinamiklerden zaten bunlar okul kültürünün bir
öğesi, yani okul kültürü dediğimiz şey okulun tarihi geçmişi, gelenekleri,
kahramanlan, başarılı olmuş okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler başarı
hikâyeleri anlatılması bunlann, bunlar bütünleşmenin paylaşmanın
sağlanması açısından üzerinde son derece önemle durulan konular.
Mezuniyet törenleri, mezunlar buluşması, pilav günleri bunlar kültür
dediğimiz şeyler arkadaşlar tabi.
BİR KATILIMCI - Mezun bir öğrenci gelecek okuldaki diğer
arkadaşlarına okulun kültürünü benimsetecek, yeni gelen bir öğrenci mezun
öğrenciden nasıl bir kültürle mezun olduğunu okula nasıl sahip çıkılacağını
görmeli. Kültür bir paylaşımdır.
KOMİSYON BAŞKANI- Örnek olacak.
BİR KATILIMCI -Y ani bu etkinlikleri artırmalıyız. Bunlarla ilgili
burada önlemler almalıyız. Neler yapabiliriz? Her okulun böyle bir kültürü
oluşmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Öyle değil mi? Peki, efendim bu madde
kalıyor onu düzenleyeceğiz.
BİR KATILIMCI - Son kelimede Hocam....
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KOMİSYON BAŞKANI —Hocam bunları biz revize edeceğiz.
Hocam üslup olarak bunları biz oturup yeniden düzenleyeceğiz ve
huzurunuza getireceğiz. Yarın sabaha inşallah getireceğiz. Okul kültürü,
demokrasi kültür anlayışıyla, yönetilişi ve öğretmenlerin ve diğer
paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmeli. Her toplum geliştireceği iklim
politikasını, kültürel çerçevesini çizebilmeli. Sıkıntılı bir ifade düzeltmemiz
gerekir bunu diye düşünüyorum. Demokrasi kültürde ayrı bir şey tabiî ki.
Demokrasi kültürü, demokratik eğitim ya da demokratik okul kültürü bunlar
da ayrı kavramlaştırmalar olarak literatürde geçiyor. Evet. Efendim. Onu
sadeleştireceğiz Hocam. Sadeleştireceğiz. Okullar sosyal adaleti
gerçekleştirmeye dönük olmalı. Efendim. Söyleyin Hocam.
BİR KATILIMCI - Şimdi gerçi bu da soyut bir kavram
diyeceksiniz. Bu da doğru ama şimdi okulların bence okul kültürünün
oluşmasından bahsediliyor. Okul kültürü olan okullardan bir kaçını örneğin
örnek olarak ben İstanbul’dan geldiğim için, işte Kabataş diyoruz,
Galatasaray diyoruz, İstanbul Erkek diyoruz. Bunlann tarihi misyonuna
baktığımız zaman şu anki yapılarına baktığımız zaman bir kere okulların bu
okul kültürünün oluşabilmesi için şuna bağlantılı olarak ne olması lazım bir
okulların eğitim ortamlarının çağın, öğrencinin, velinin ihtiyaçlarını karşılar
şekilde düzenlenmesi lazım.
İki, buna bağlı olarak okulların tercih edilir olabilmesi lazım; ancak
tercih edilir olabilirse. Nasıl tercih edilir olabilecek? Dün Hocam
Finlandiya’daki okullardan bahsetti. Eğitim ortamları birbirine yakın olduğu
için okulların eğitim kültürü de toplumun tabi genel kültürüne bağlı olarak
farklı kültürler olabilir; ama eğer işte ücra köşeler bizim varoş dediğimiz bir
yerdeki bir okulda siz okul kültürü oluşturamazsınız. Öğretmeniniz yok,
eğitim ortamları gelişmemiş. Çocuklar öğretmenler bir an önce bir başka
okula, daha iyi bir okula gitmek için uğraşıyorsa o okulda bence ne
yaparsanız yapın. Bir öğretmen olarak bir vatandaş olarak da o okulda çok
fazla okul kültürü geliştirebileceğine inanmıyorum. Çünkü bir tarafta işte
sosyal adalet diyoruz, bir tarafta A okulu standartlan Avrupa standartları
düzeyinde, öbür tarafta B okulu ne öğretmeni var ne eğitim ortamlan var.
Ben Atatürk’ün adını taşıyan okula gittiğimde affedersiniz tuvalet kapıları
kmk, nasıl giriyorlar merak ediyorum. Perde olan okullara girmiştim. Ne
olur bilmiyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Hocam her okulun kültürü vardır. Şu
okulun kültürü var bunun yok diyemeyiz. Şöyle ya da böyle her okulun
kendine göre aslında bir kültürü vardır.
BİR KATILIM CI - Var ama kültür olarak kabul edilir mi tartışılır.
KOMİSYON BAŞKANI - Güçlü kültürdür, zayıf kültüdür.
Parçalanmış kültürdür. Efendim hiyerarşik kültürdür, şöyle kültürdür.
Bunun niteliğini sorgulayabiliriz ama vardır.
BÎR KATILIM CI - E doğru, standart bir kültür mü, kabul edilebilir
bir kültür mü onu demek istedim ben. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Böyle çok soft bir konu kültür
konusu. Tabi bu tür tartışmaların olması da doğal yani zaten kültürle ilgili
üç yüz tane tanım yapmışlar. Örgüt kültürü, okul kültürüyle ilgili de
yüzlerce tanım yapmışlar. Dolayısıyla bu program farklı görüşler olması
tabi çok yumuşak bir kavram bu, sağa sola sürdürülebilir bir kavram. Evet.
BİR KATILIM CI - Evet. Teşekkür ediyorum sayın Hocam tabi
bizim biraz eksikliklerimiz ortaya çıkıyor. Yani bu konulan ortaya
koyduğumuz zaman bir özellikle akademisyen arkadaşımızın, Hocamızın
moderatörlük görevi yapması dolayısıyla işte dün olduğu gibi tamamen
fiziksel ortama inen bir eğitim ortamının ne demek olduğunu, işte okul
kültürünün ne demek olduğunu biraz sonra liderlik gelecek şöyle üç beş
dakika bir Hocamın çizmeye çalıştığı o çerçevede bir moderatörlük ihtiyacı
vardı. Şimdi bunu yapmamışız. Umarım bundan sonra bu tür bir eksikliğe
düşmeyiz.
Şöyle bir fikirleri oluştururken şu soruya cevap aramak daha doğru
olur. Okul kültürü almış olan bir insanın davranışları nelerdir? Bir okul
kültürü insana neler verir? Okul kültürü o okula hastır. Bölgeseldir. Biz
Millî Eğitim Temel Kanunumda işte iyi ahlaklı, dürüst, küçükleri seven
sayan her şey var burada. Bunlar zaten ortak değerler ama bunun dışında
okula has ne var? O okulu diğerinden ayıran değer nedir? Örneğin
Çanakkale savaşı yapılıyor. GalatasaraylIlar cepheye gidelim demişler.
Sosyal bir olaya bir varlık olayına duyarlı olmuşlar. Bugün ben Galatasaray
mezunuyum diyor biri. O da Galatasaray mezunu diyor. Mithatpaşalılar
geleneksel pilav günü yapıyor. Tarsus Amerikanlılar 56. mezuniyetlerini 56
mezunlan bir araya geliyor. Eskilere ağabeyim diyorlar. Ya da biz falancı
hocadan, falanca hocanın anısını hep yaşatıyorlar. Orada bir sosyal
duyarlılık yani okul kültürü olan insan, sosyal duyarlılıktır çevresine
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duyarlıdır. İnsanı değerleri vardır. Okula has değerleri vardır. Okulunu
döner, okuluna sahip çıkar. Dolayısıyla okulun kendine has bir misyonu
vardır. O okuldan mensuplan o okulla ilişkisini hep yaşatırlar ve o okul
mezunu olduklarını, diğerlerinden farklılıklannı ortaya koyarak gösterirler.
Görüşlerimizi bu doğrultuda somutlaştınrsak. Bir moderatör eksikliğimiz
var. Bu bakımdan liderliğe başlamadan liderlikle ilgili moderatörlük
yaparsak. Güzel olacak.
KOMİSYON BAŞKANI-H ay hay Hocam. Bu konuda biz birkaç
saat nutuk atabiliriz. Ama ben yani fazla zaman almamak için, hızlı yol
alalım diye pek fazla müdahil olmuyorum. Olabildiğince, akşam mesai
yapalım mı? Yapanz gerekirse yemekten sonra mesai yapabiliriz. Fazla
mesai eğer uygun görürseniz. Efendim.
KOMİSYON BAŞKANI -Efendim bunu isterseniz biraz revize
edelim değil mi? Yani değerlerle ama değerler konusuyla ilgili arkadaşlar bu
madde. Yani bu değerler konusuyla ilgili. Eşitlik, sosyal adalet bunlar değer
eğitimiyle ilgili. Evet. Çıkaralım. Değerler konusuna tartışacaklardır. Bunu
mutlaka çıkarabiliriz. Şunu da çıkaralım. Ekonomik. Evet. On birde başarılı
olan kurumsal kültüre katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlere etkin bir
ödüllendirme sistemi getirilmeli. Yaptıkları çalışmalar kariyer sistemi
içerisinde, yükseltmelerle değerlendirmeye alınmalı. Yok, yani bu sıkıntılı
ifade. Muhtarım. Söyle buyurun.
BİR KATILIMCI - Özür dileyerek konuşuyorum. 2023’ü hayal
ederek arkadaşlarımın konuşmasını istiyorum. Gözümü kapatarak bir
telefonumuz, defter ve çanta olacağını düşünüyorum. Okul müdürleriyle,
millî eğitim müdürlerimiz 23-25 yaşında akademisyen olmasını bekliyorum.
Hayal ediyorum ve olacak. Okul yönetimi ile işlenmesi çok ayrı bir şey
olması gerek. Gerekiyor. Tamamen okulu işletme hâlinde görerek
müdürlerimiz hiç karışmaması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok doğru
BİR KATILIMCI - Eğitim fakültelerinde, işletme fakültesi gibi
yönetici seçilmesi lazım, çıkması lazım. O da sizin gibi akademisyen
hocalarımıza bağlı.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğleden sonra o konuyu tartışacağız
Hocam.
BİR KATILIMCI -2023’ü hayal ederek konuşmamız lazım.
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KOMİSYON BAŞKANI - Tamam öğleden sonra muhtarım o
konuyu tartışacağız. Tamam efendim. Efendim bu madde ile ilgili ne
diyorsunuz. Yani bu sıkıntılı bir madde.
BİR KATILIM CI - Biraz önce ifade ettiğimiz şey bize şunu
gösteriyor. Bir kurum kültürü oluşmasında okullarımızda mezunların da çok
önemli olduğunu işaret ediyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Elbette efendim.
BİR KATILIM CI - Biraz önce verdiğimiz örneklerin de tamamı da
bunu işaret ediyor ancak okullarımızda henüz mezunlarımıza yer
veremiyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI sistemi yok.

İzleme sistemi yok, mezun izleme

BİR KATILIM CI - Yani bunlara öğretmenler gibi okul yöneticileri
gibi aileler gibi okulun paydaşlarından biri haline getirmek gerektiğini
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet
BİR KATILIM CI - Onun için de mümkün ise okulların mezuniyet,
mezunlar demeklerine okullarda bir yer tahsis edilmesi gerektiğini
düşünüyorum, böylece de öğrenciler büyük ağabeylerinin,
KOMİSYON BAŞKANI -Bunu not alalım bir yere.
BİR KATILIM CI -O nlara katkılarını daha yakından takip etme
fırsatı yakalayabilirler.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, tamam, evet mezun izleme
çalışmaları yapılmalı, mezunların okulla bağları güçlendirilmeli, akran
ilişkileri değil mi? Mezunlarla öğrencilerin, peki efendim, efendim not
alınıyor bunlar, not almıyor bütünleştireceğiz sevgili Hocam.
Bütünleştireceğiz. Yani daha sonra karara dönüştüreceğiz onları.
Öğretmenler diğer meslek gruplarında olduğu gibi meslek odası olmalı,
kurum kültürü olumlu etkilenmeli. Bu meslek, öğretmenlerin istihdamı ile
ilgili bir konu sanıyorum, öğretmen meslek örgütleri bunu oraya havale
edelim derim.
Efendim, çünkü öğretmen meslek kültür de ayrı bir şey arkadaşlar,
meslek ahlakı ve mesleki kültür o da efendim öğretmenlerin aslında
tamamının tek bir mesleki örgüt altında toplanması, bana göre makul ve
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gerekli bir şey, ya ortak mesleki değerlerin geliştirilip, paylaşılması
açısından önemli diye düşünüyorum. Farklı mesleki örgütlere mensup farklı
öğretmenlerin okulda aynı zamanda farklı öğretmen alt kültürlerini de temsil
ettiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, ortak bir mesleki organizasyonun
olması makul gibi görünüyor. Evet, farklı statülerde öğretmen, efendim bu
istihdam ilgili bir konu orda tartışılıyor bu konu, öğretmenlerin istihdamında
statü farklılıkları bu orada tartışılıyor. Kurumsal kültür...
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Yalnız Sayın KOMİSYON BAŞKANI,
Mehmetçiğim, şöyle, şimdi okul kültüründen söz ettiğimiz için, okul
kültürünün bileşenlerinden biri insan unsurudur. Temel bileşeni öğretmen
yani, öğretmeni siz farklı statülerde çalıştırdığınızda yıkıcı çatışmalara
zemin hazırlıyorsunuz. Yıkıcı çatışmalar okul kültürünün yozlaşmasına
neden oluyor o bakımdan burada bir vurgu yapmak sanıyorum gereklidir.
Bu madde için gereklidir, istihdam konusu olabilir ama okul kültürü
açısından da okul kültürünün daha sağlıklı gelişimi açısından da bu önemli
bir meseledir.
KOMİSYON BAŞKANI-Peki not alalım, Sadegül Hanım orda bir
şey yap, bütünleştirelim, farklı statülerdeki öğretmenler istihdamının
efendim, okulda bütünleşmeyi sağlamaya dönük ortak kültürün
oluşturulmasında bir engel olabileceğini ifade edelim. Orada evet.
BİR KATILIM CI - Ücretli öğretmen çalıştırıyoruz, sözleşmeli
öğretmen çalıştırıyoruz bir de kadrolu öğretmen çalıştırıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Kadrolu öğretmen var.
BİR KATILIM CI -Bunların tamamen öğretmenlik anlayışları farklı
KOMİSYON BAŞKANI -Farklı mı?
BİR KATILIM CI -Gerçekten kurum kültürünün oluşmasında yahut
da gelişmesinde çok önemli bir etken, doğru bir fark.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim burada en önemli hususlardan
biri de şu benim az çok bu konuda yazıp çizen biri olarak gördüğüm,
okuduğum, istikrarlı sürekli ortak bir kültürün oluşabilmesi için okulda
istikrarlı bir kadronun, uzun süreli beraberliğe dayalı istikrarlı bir kadronun
olması gerekiyor ki bizim bir çok bölgelerimize, gittiğimiz bölgelerde Doğu
Anadolu’da ve Diyarbakır’da öğretmenlerin ortalama o bölgede kalma
süresi 1 yıl 14 ay filan dediler bize müthiş bir sirkülasyon var okullarda, bu
tabii kurumsal kültürün oluşmasında önemli bir engel.
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BİR KATILIMCI - Oluşmamasında.
KOMİSYON BAŞKANI - Oluşmamasına tabii ki. Tabii ki evet.
BİR KATILIMCI - Hocam, Hakkari Yüksekova’da bir okul,
“Ankara’ya geleceğiz sizin okulunuzu ziyaret edebilir miyiz?" diye bir mail
atmışlardı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BİR K A TILIM C I-O rtak tanıdık bulmuşlar, ben de İnternete girdim
bir kadro gördüm muhteşemdi yani herhalde Başkentte bile o kadar nitelikli
yani fotoğraflarından, CV lerinden gördüğüm kadarıyla. Ne kadar değerli
bir ekip gitmiş oraya ve ne kadar mutlu görünüyorlardı ve biz tabii taşradaki
durumlar çok şekilde bize yansımıyor. Ama siz bürokratlar ve işin içinde
olanlar daha iyi biliyorsunuzdur. O yüzden oranın sorunlarını çözüm için
bizim değil de orada yaşayanların bürokrat ve hocaların ve idarelerin ve
biraz da devletin politikası şeklinde ele alınması daha uygundur. Biz bir şey
yapılmalı ama ne yapılmalı tam bilemiyoruz.
KOMİSYON KOMİSYON BAŞKANII -E vet. Teşekkür ederim
Hocam, efendim bunu ifade edeceğiz bir şekilde farklı statülerde öğretmen
istihdamına son verilerek, efendim.
BİR KATILIMCI - Not aldık tamam.
KOMİSYON BAŞKANI -N ot aldık, tamam. Kurumsal kültürün ve
etkililiğin artırılması amacıyla yapılması gereken etkinlikler: Stratejik plan,
öz değerlendirme raporu, iyileştirme, takım ruhu, öğretmenin haftalık
gireceği ders saati programı. Arkadaşlar bu konuyla doğrudan alakalı değil.
Başka bir şey bu, başka bir şeyi ifade ediyor. Efendim, evet geçelim. Okulla
ilgili her türlü denetim, değerlendirme raporları, performans ölçüm sonuçları
ayrıca paylaşımında fayda görülen diğer hususlarla geri bildirmiyorlar.
Kurumlara gönderen....bu belki hesap verme ile ilgili bir konu yani
okullann hesap vermesi ile ilgili doğrudan konumuzla alakalı değil
arkadaşlar. Öğretmen sirkülasyonunun önlemesi için, kurum kültürünün
sağlıklı oluşabilmesi için, öğretmenle aynı okulda yaptığı görevi optimum
verimlilik süresi kademeli olarak hizmet puanı ile ilişkilendirilmeli, bu da
öğretmen istihdamı ile ilgili bir konu arkadaşlar. Tabii ya uzun süreli bana
göre okul müdürlerinin ve öğretmenlerin bir okulda uzun süre kalması,
birtakım yönlerden özetle ortak kurum kültürünün oluşmasına yararlı. Ama
bazen statiklik de oluşturabiliyor. Durağanlık da oluşturabilir.
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KOMİSYON BAŞKANI —Evet, evet, yani artılan eksileri söz
konusu.
BİR KATILIMCI —Komisyon Başkanım mola verilyecek mi?
KOMİSYON BAŞKANI - Mola vereceğim, tamam mola saati
gelmiş, 1,5 da olabilir, yanm saat değil mi? Tamam, efendim, hemen ben
mola verdim, zamanınızı çalmayalım, teşekkür ediyorum. 15 dakika tamam.
Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kurumsal kültürün ve etkinliğinin artmlması amacıyla yapılması gereken
etkinlikler. Parantez içinde öğretmenlerin haftalık gireceği ders programıyla
birlikte ders yükü olarak gösterilmeli ve ek ders ücreti. Ücretler. Öğretmen
istihdamı ile ilgili bir konu gibi geliyor bana biraz da yönetim boyutu da var
çıkanlmasından yanayım. Eğer uygun görürseniz. Çıkaralım. Okulla ilgili
her türlü denetim ve değerlendirme raporu ile performans ölçüm sonuçları
ayrıca paylaşımında payda görülen diğer hususlar ve geri bildirim. Efendim,
konumuzla alakalı değil silelim. Öğretmenlerin sosyal statüleri
güçlendirilmeli, bu konuda öğretmen istihdamı ile ilgili bir konu orada
tartışılacak. Sirkülasyon şu konuyu çıkarıyoruz. Efendim, şu on ikinci
madde istihdamla ilgili bir konu. Yöneticilerin sorumlulukları olarak özlük
haklan maddi, sosyal yönden bu yani konumuzla ilgili değil. Evet, eğitim
liderliği ile ilgili belki üzerinde durulabilir. Resim, müzik, beden eğitimi
öğretmenlerinin norm kadrolan sabit hâle getirilmeli, yani. Öğretmen
istihdamı ile ilgili çıkaralım. İlk ve Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğimde
yer alan okulu, okul müdürü yönetim ifadesi yerine okulu, okul müdürü
paydaşlarla birlikte yönetir ifadesini çıkaralım. O da öğretmen istihdamı ile
ilgili bir konu herhâlde. Okul müdürlerinin yetkileri, okul liderliğiyle ilgili.
Evet, öğretmen seçmede, istihdamda okul müdürlerinin yetkilendirilmesi
belki ifade edilebilir. Bunu da italik yapalım, öbür tarafta değerlendirebiliriz
bu maddeyi. Öğretmenlerle ilkokul kurumlan yönetiminde yer alması
sağlanmalı. Yani doğrudan okul kültürüyle ilgili mi?
BİR KATILIMCI -İlgili Komisyon Başkanım.
KOMİSYON BAŞKANI -Ç o k önemli mi? Evet, efendim zaten
yapılması gereken bu. Onun üzerine düşünelim. Tamam, bunun üzerinde
çalışalım.
Şaban GÜNEŞ - (Kırşehir Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürü.) Geçen yıl ilçe kaymakamlığımızda bir komisyon oluşturduk.
Eğitim komisyonu yani ilçemizdeki eğitimin düzenli bir şekilde daha da
ileriye götürebiliriz diye. Biz alan ziyaretleri yaptık. Bu ev ziyaretleri
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gördük ki birçok öğrencinin, evlerinde çalışma masası dahi yok. İnanın
ekmek tahtasında öğrenci dersini yapıyor. Yaşadığı ortamı inceledik, velinin
ekonomik durumunu inceledik ve bu şekilde bazı planlamalar yapıldı. Ve
2000 tane, bir proje kapsamı içerisinde çalışma masası yapılarak bu
öğrencilere dağıtıldı. Yani kurum kültürü diyorsunuz ama öğrenciye kuruma
rahat bir şekilde gelmediği sürece oradaki kurum çünkü öğrenciyi de o
kurumun bir çalışanı olarak görüyoruz zaten, kurum kültürü kavramı
içerisinde aslında alan ziyareti olarak bu önemli bir madde.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki. Teşekkür ederim Hocam. Kurum
kültürü oluşturmak için halkla ilişkiler ve iletişim birimi oluşturulmalı. Peki,
o maddedeki konuyu olgunlaştıralım, geliştirelim. Stratejik planlama
yönetim konusunda uygulayıcılara gerekli eğitim verilerek uygulamalı
rehberlik yapalım. Tamam. Lütfen arkadaşlar, on beşinci maddeyi çıkann.
Okul aile birlikleri etkin hâle getirilmeli. Yani getirdiniz de getirme diyen
mi oldu kardeşim !
BİR KATILIM CI - Sosyal taraflar sadece okul aile birliği değil ki
STKTar okulla ilgili, hizmet sürdüren STKTann da bu şeylerde,
çalışmalarda yer verilmesi bence hem dün konuştuğumuz fiziki çevrenin
geliştirilmesinde
hem
bugün
konuştuğumuz
okul
kültürünün
geliştirilmesinde STKTann ben özellikle eğitimle ilgili STKTann önemli
rol aldığını düşünüyorum. Fakat bunun sadece belki mevzuatla, nasıl
söyleyeceğimi bilemiyorum da yani yanlış anlaşılmaya ya da istismar
edilmelerine fırsat vermelerine engelleyecek bir düzenleme yapılabilir diye
düşünüyorum. Buradaki zaten okul aile birliği gerçek anlamda bir STK rolü
üstlenmiyor. Birçok zaman gelmiyor bile. Okulun aldığı kararları bazen
evinde imzalıyor. Gerçek anlamda bir STK rolü üstlenmiyor hiçbir zaman.
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam okul liderliğiyle ilgili olarak bu
konu üzerinde durabiliriz. Orada tabi çevresel kurumlann, toplumsal
kurumlann sosyal ekonomik vesaire, sivil toplum örgütlerinin de...
BİR KATILIM CI - Yani iyileştirilmesinde her anlamda hem
kültürün
oluşturulmasında
hem
dediğim
gibi
fiziki
çevrenin
güzelleştirilmesi geliştirilmesinde önemli.
KOMİSYON BAŞKANI - Gayet tabi toplumsal destek.
BİR KATILIM CI
- Ki Avrupa Birliği’nin bugün en çok
desteklediği şey mevzuatta bile biliyorsunuz. STKTann yer alması istiyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Biliyorum.
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BİR KATILIM CI Bugün burada okul aile birlikleri geliyorsa ya
da muhtarlar geliyorsa bu aslında bunun bir... teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI— Tabi, tabi, tabi... Evet Hocam. Nerede
kaldık arkadaşlar? On beşinci maddeyi çıkaracağız arkadaşlar. Ödül
vermede objektif kriterler ve standartlar net olarak belirlenmeli. Yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Siz çok söz alıyorsunuz.
BİR KATILIM CI -Aylıkla ödül komisyonlan için temsilci seçerler,
sonra da komisyon toplanır. İlköğretim okulları diyelim bir yerde 50-60
tane. Bir ilköğretimin müdürü gelir, liseler çeşidine göre imam hatip lisesi,
kız meslek lisesi, endüstri meslek olur. Şimdi sonra da bazı isimler geliyor
komisyona, çalışan biri olarak söylüyorum. Şunlan filan gönder, öyle bir
şey olmaz. Net olmalı.
KOMİSYON BAŞKANI -E v et, Efendim ödül vermede objektif
kriterler, standartlar, neyi ödüllendiriyorsun. Başarıyı mı, performansı mı?
Öğrenci akademik başansı mı? Buradaki ödül...
BİR K ATILIM CI
değerlendiriliyor.

-

Burada

kriterler

var.

Bu

kriterler

KOMİSYON BAŞKANI -K alsın diyenler, çıksın diyenler. Çıksın
diyenler. Evet çıkaralım. Şu maddeyi okuma kültürünü oluşturmak için
haftalık bir ders saati okuma saati konulmalıdır. Konumuzla alakalı değil
arkadaşlar.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Sayın Komisyon Başkanı, Mehmetçiğim.
Ben burada şey yapıyorum kusura bakmayın. Orada olmak güzel bir şey
burası çok kötü. Yani. Şöyle gerçekten çok sık yaşıyorum. Arkadaşlar örgüt
kültüründe ödül önemli bir şeydir, kabaca ona biz motivasyon diyebiliriz
isterseniz. Aslında onu tetikleyecek sistemler kurmak çok önemlidir. Çok
gerekli bir şeydir. Biz sırasında okulda kahramanlar yaratmalıyız. Biliyor
musunuz? Niçin yaratmalısınız. Örnek olması için yaratmalısınız. Örgüt
kültürünün gereklerindendir bu. Bu Mehmet Hoca da çok iyi bilir bunu.
KOMİSYON BAŞKANI - Yazmışızdır Hocam bir yerlerde ya.
BİR KATILIM CI -Dolayısıyla çıkarıyoruz da acaba ödül sistemleri
etkinleştirilmesi falan mı yani falan çıkardık mı yok sayacağız. Oysa onu
yok saymayalım. Onu biraz pakete, bir paket haline getirelim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Hocam onu şöyle revize edebiliriz.
Sevgili Hocam yani okulda örnek davranışların ödüllendirilmesi ve
pekiştirilmesi. Kurum kültürünün güçlenmesi yönünden dikkate alınması
gereken bir husustur. Örnek davranışları pekiştirmek yani o şekilde ifade
edebiliriz. Evet. Onu revize ederiz biz tamam. Okuma kültürü konumuzla
ilgili değil arkadaşlar. Okul kültürüyle ilgili değil. Yani millî, manevi,
evrensel değerlerin drama, tartışma, kompozisyon, beyin fırtınası benzeri
yöntemlerin içselleştirilmesi sağlanmalıdır. Evet, yani okuldaki çeşitli
etkinliklerde, seremonilerde, törenlerde, ritüellerde efendim, okul
kültürünün değerleri vurgulanmalı paylaşılmalı diyebiliriz belki değil mi
Hocam? Onu o şekilde revize edelim arkadaşlar.
BİR KATILIMCI - Türk kültürünün bazı önemli, öne çıkan
değerleri, ailevi değerler, Millî manevi değerlerimiz zannedersem buna
benzer bir madde var idi ve biz onu onaylamıştık.
KOMİSYON BAŞKANI - Bütünleştirelim onları.
BİR KATILIMCI - Buna benzer bir madde.
KOMİSYON BAŞKANI - Onunla bütünleştirelim. Hocam tamam.
Peki, öğrencilerde gözlemlenen öz güven eksikliği giderilmeli, onların da
diğer ülkelerdeki gençlerden bir farklarının olmadığını öğrencilere
verilmelidir. Hocam yani sıkıntılı bir ifade. Doğrudan konumuzla ilgili
gözükmüyor. Evet. Özgüven, öğrencilerde özgüvenin geliştirilmesi. Şöyle
diyebiliriz belki yani bu özgüven, benlik algısı vesaire kavramlara vurgu
yaparken bir şeyi de kaçırmamak lazım. Aşırı bencil egoist bireyler de
yetiştirmememiz gerekiyor. Sanki öyle bir eğilim de görüyorum ben, ben
diyor. Bütün değerleri kendinden mülhem. Kolektiviteyi yani ortak kültürü
dikkate almayan önemsemeyen. Evet yani.
BİR KATILIMCI - Büyüklerine saygısı olmayan.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben böyle yazmamışımdır. Kesinlikle
yazmamışımdır. Kesinlikle yani bu benlik, özgüven çok vurgu yapıldı buna
geçmişte psikolojide falan ama ya biraz bu fazla abartıldı gibi geliyor bana.
Bana kolektif ruhu biraz ne diyelim, evet aşırı bireyciliğe vurgu yapan bir
ifade gibi geliyor bana. Kendi ayakları üzerinde durmak efendim yani.
Nerde kaldık? Öğrencilere bu üİkenin onurlu bir üyesi vatandaş olmakla
gurur duyabilecekleri olanaklar sağlamak. Efendim, evet. (...)
BİR KATILIMCI - Hocam Amerika yapıyor, Japonya yapıyor. Biz
ezik olmaktan bıktık artık.
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KOMİSYON BAŞKANI — Evet, efendim. Yukarıdaki madde ile
bütünleştirelim bunu yani. Millî manevi değerler dedik ya, onu da orayla
bütünleştirelim biz. Somut olmalı değil mi?
BİR KATILIM CI - Amerika’nın coğrafi özelliklerini halkına
tanıtarak ülke sevgisi verilmek için kurulmuş bir kanal, bu amaçla yola
çıkmış ve şu anda tüm dünya bunu izliyor. Biz neden bunu yapamıyoruz?
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman bunu yapmak için bunu
gerçekleştirmek için ne yapmalıyız. Belki ona vurgu yapılabilir burada.
Daha somut, somut bir öneri, eğer bu konuda varsa öneriler onları
bütünleştirebiliriz bu madde ile dursun onu değerlendirelim. Okulun kültürel
lideri olan okul yöneticileri farklılıklarına saygı, sınıf içi ve okulda
demokrasiyi bir değer olarak kabul etme uygulama tarafsızlık objektiflik
saydamlık ve güven duygusunu oluşturma, verimlilik, dürüstlük, empati,
hoşgörü gibi değerleri okula yerleştirme.
BİR KATILIM CI - Liderlik kısmıyla ilgili.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim, liderlikle ilgili ama kültürel
liderlikle ilgili. Liderlik konusuna aktaralım bunu arkadaşlar. Yok ya bu
liderlik kısmına alalım arkadaşlar. Evet, okul kültürünün okul kültürün hem
kuruma yeni gelmiş, göreve hem de yeni kayıt olan öğrencileri kazandırmak
için uyum eğitimi verilmeli. Arkadaşlar okul törenleriyle ilgili benim
örgütler ve kültürler kitabında, bir sınıflandırma vardı orada. İşte kuruma
katılma törenleri, yeni gelenler için terfi törenleri, ayrılma törenleri,
mezuniyet törenleri, emeklilik törenleri gibi birtakım sınıflamalar vardı. O
kapsamda düşündüğümüzde tabii ki bu önemli. Sosyalleşme kurumsal
sosyalleşme, örgüsel sosyalleşme, mesleki sosyalleşme gibi bir konu da var.
Bu da kurul kültürünün oluşması yönünden son derece önemli mesleki
sosyalleşme.
BİR KATILIM CI -İlköğretimlerde uygulanmaya başlandı. Serbest
saatler var. Buralarda etkinlik yapılıyor. Bunun bütün ilköğretim,
ortaöğretime yayılarak bu tür etkinlikleri kapsayacak şekilde planlanmasını
önerebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet.
BİR KATILIM CI - Sadece ilköğretimde uygulanıyor şu anda.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, yani bu stajyerler için okullarda
birtakım programlar yapılıyor. Eğitim programları işte bizim okul
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yöneticilerimiz ya da millî eğitimden bazı müfettişlerimiz mevzuat falan
anlatıyorlar bildiğim kadarıyla, orada o stajyerler için. Belki bu stajyerlik
eğitim programları farklı bir kapsama içeriğe formata dönüştürülebilir. Yani
kurum kültürünü güçlendirilme, mesleki değerleri güçlendirmeye dönük,
birtakım etkinlikler, etkinliklere de yer verilebilir belki bu programlarda.
BİR KATILIM CI -Ü ç boyutu var: Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim
ve uygulamalı eğitim.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve
uygulamalı eğitim olmak üzere üç boyutta veriliyor o eğitim.
BİR KATILIM CI - İçeride uyum seminerleri de var.
KOMİSYON BAŞKANI -Ö yle mi evet, evet. Yani bunlar belki
yeniden gözden geçirilebilir. Mevzuat ağırlıklı bir uyum programı yerine
belki daha çok mevzuat anlatılıyor gördüğüm kadarıyla o programlarda
bunun kapsam içeriği yeniden düşünülebilir.
BİR KATILIM CI-Teşekkür ediyorum. Söz verdiğiniz için. Kurum,
okul kültüründen bahsediliyor okul kültüründen Gaziantep Vehbi Dinçerler
Fen Lisesi edebiyat öğretmeniyim. 1985 Yılında kurulmuş okulumuz.
Türkiye’nin ilk fen liselerinden bir tanesi. Önce tüm ülkeye hitap etti. Sonra
fen liselerinin sayısının artmasıyla bölgesel olmaktan çıkıp lokal olmasıyla
da sonradan gündeme geldi. Şu anda yine bölgeye, Güney Doğu Anadolu
bölgesine hitap ediyor. Müsaadenizle okulda yaptığımız bazı
etkinliklerden...
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam çok ayrıntılı olmadı mı?
BİR KATILIM CI -Ç o k kısa, çok kısa. Sene başında yeni gelen
öğrencilere velileriyle birlikte bir kalem şenliği düzenliyoruz. Önce başanyı
sembolize eden bir kalem hediye ediyoruz. Ve kalem şenliğinde mezun
öğrenciler adına bir konuşma yapılıyor; yeni gelen öğrenciler adına bir
konuşma yapılıyor. Bir öğretmenimiz, tecrübeli öğretmenlerimizden bir
tanesi ilk ders, ritüeller bunlar; şenlik olarak, sonra oryantasyon eğitimi
rehber öğretmenlerimiz ilk hafta, şehrimizi, Gaziantep’i iyi tanıyan
öğretmenlerimizle birlikte şehir gezisi düzenliyoruz. Belediyeden yardım
alıyoruz. Eski müdürüm Süleyman Hoca’m da burada. Belediyeden yardım
alıyoruz ve şehri tanıtıyoruz öğrencilere. Sonra müzeyi gezdiriyoruz.
Mozaik müzemiz var. Gelin buyurun bekleriz gezdirelim sizleri de. Daha
sonra pansiyonda kalan öğrencilerimizi bir araya getirmek için parti
düzenliyoruz. Eğlence partisi. Sınavlardan önce streslerini atıyorlar. Nisan
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ayında her sene mezunlar buluşması yapıyoruz. Mezun olmuş insanları
buluyoruz. 88 de mezun olmuş yaşı bizden bazılarımızdan büyük
öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Ağabeyliğin, ablalığın, yatılılığın ne
olduğunu anlatıyoruz. Başarıyı hedeflemiş öğrencilerimiz için üniversiteler
ile ilgili tanıtım programlarımız var. Üniversitelerimizle iş birliği yapıyoruz.
Mayıs ayında bilim şenliği yapıyoruz. Bunların hiçbirini resmi olarak
yapmıyoruz ama protokol da bir güzel geliyor katılıyor törenlere ve
şenliklere. Sinema kültürü etkinlikleri düzenliyoruz. Bu anlamda bölgede
örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet Hocam gayet güzel.
BİR KATILIM CI - Tavsiye ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Çok güzel. Kurum kültürü açısından çok
güzel. Efendim,
BİR KATILIM CI - Şu andaki üniversite kayıt sisteminde liseler
mezunlarını izleyemiyor. Biliyorsunuz eskiden kayıt sisteminde
üniversiteler dosya da istemiyorlar. Bu durumda biz öğrencimiz oraya kayıt
oldu mu? Mezun oldu mu? Mezunlan izlemekte bir sorunumuz var gerçek
manada özellikle çok mezun veren genel liseler, meslek liseleri, yani bunlar
yani YÖK ile Millî Eğitim Bakanlığının bu e-okul sistemi arasında bağlantı
kurmak gerekiyor diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam oraya. Mezun izlemeye yönelik
bir not düşelim. Onu nasıl yapacaklarsa onlar düşünsünler. Biz bir not
düşelim. Tamam Hocam teşekkür ediyorum. Bunu revize ediyoruz. Uyum
programları. Onu revize edeceğiz. Çocuklara temel yaşam, üstüne düşme ve
üretim kültürü kazandırmalıyız. Zaten bu eğitimin temel amaçlan arasında
yer almıyor mu? Evet, bunu evet bunu çıkaralım arkadaşlar. Efendim, zaten
eğitimin amaçları arasında var. Olması gereken olarak ifade edilmiş hem de
doğrudan. Şu kalacak. Okul kültürün gelişmesine, yerleşmesine alt yapı
oluşturacak kurumsal kimlik, kurumsal hafıza, soyut bir ifade ama efendim.
BİR KATILIM CI - Türk millî eğitiminin ya da Türk kamu
yönetiminin en büyük sıkıntısı hafıza.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, kurumsal geçmiş, tarih, arşiv bu
çok önemli kurumsal kimliğin sürekliliği açısından önemli. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlannm toplumda cazip hâle getirilmesinin.
Konumuzla alakası yok. Oluşturulan okul kültürü farklı değer ve inançlara
sahip okul paydaşlarının farklı ortak değerler üzerine. Tamam, bu zaten okul
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kültürünün temel vurgusu bu ortak değerleri güçlendirmek. Onu biz revize
ederiz. Okul kültürü görüşme, gözlem, anket sonuçlarına göre tedbirler
almalı. Ha bu şu olabilir belki yani okul müdürleri okul yöneticileri mevcut
okul kültürünün durumunu teşhis etmek için araçlar geliştirebilir. Var olan
durumu tespit etmek ve okul kültürü değiştirmek dönüştürmek geliştirmek
için stratejiler geliştirmeye dönük var olan durumu teşhis etmeye dönük
araçlardan yararlanabilir. Yani okul kültürü ile ilgili çalışmalar yapılabilir.
Onu o şekilde revize edelim. Değil mi? Öğrenciler hem okurken hem de
okuldan mezun olduktan sonra okullarına sahip çıkmalı, kurum kültürü...
Bunu zaten ifade ettik bir yerde arkadaşlar, mükerrer oldu bu. Şunu
çıkarıyoruz. Mezun izlemeyi zaten bir yere koyduk. Yirmi beşinci madde
çıkıyor. Kurum kültürü oluşmuş kurumlann broşür, kitapçık materyallerle
tanıtımı yapılmalı. Herkesin bir kurum kültürü var. Şöyle ya da böyle, güçlü
ya da zayıf, parçalanmış ya da bütünleşik. Ama broşürler, logolar, afişler
bilmem bu tür şeylerle kurumsal kültürün çevreye tanıtılması açısından
araçlar olarak kullanılabilir. Zaten bununla ilgili logolar, rozetler, vesaire bir
maddede geçti. Yukarıda ifade ettik onu. Evet, bunu yukarıdaki ile
bütünleştirelim efendim. Yukarıda bununla ilgili bir maddemiz geçti.
BİR KATILIMCI - Öğrenciler tarafından çıkarılmış dergiler....
KOMİSYON BAŞKANI -Tabi tabi. Evet. Kurum içindeki bireyler,
kurumun gelişimi için yeterli kişisel donanıma sahip olmalı kurum
kültürünü geliştirmeye dönük çalışanları üniversiteleri., seminer evet.
Efendim. Yani bana çok ilgili gözükmüyor. Geçelim onu. Okul yönetim,
zaten bu başka yerlerde de vurgulandı. Okul liderliği ile bir konu esasen.
Bunu da geçelim çıkaralım. Katılım, yönetim sürecine katılım. Demokratik
okul kültürü olarak değişim sürecini gerekli kıldığından yönetim değişim
yönetimi konusunda bilgi becerilere sahip olmalı. Efendim tabi. Bunu
liderlikte tartışacağız. Yani kurumsal değişme, örgütsel değişme, okulda
değişme dediğimiz şey süreç esas itibariyle bir kültürel değişme sürecidir
arkadaşlar. Yani okul programının değişmesi, işte okulda ne bileyim
stratejik planlama gibi birtakım yaklaşımlar uygulanması, aslında mevcut
alışkanlıkları, gelenekleri, uygulamaları değiştirmeye dönüştürmeye dönük
gelişimler ki bizde bunları başarılı olmamasının bir nedeni de galiba o
zihinsel alt yapılarda değişimin dönüşümün sağlanamaması. Kültür
dediğimiz şey aslında bir anlamda zihnin programlanması, bir tanıma göre.
Yani zihnin formatlanması bilgisayar tabiri ile o formatı değiştirmedikçe
insanların zihnini yeniden formatlamadıkça kurumsal yapıda istenen
dönüşümü gerçekleştiremiyorsunuz. Program değişiyor ama hoca
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alışkanlıklarım değiştirmek istemiyor. Efendim, yani önemli olan bu zihni
yapılardaki derin yapılarda buna derin yapılar diyorlar. Derin yapılarda
değişimi sağlamak. Evet. Demokratik. 26. madde, bu konumuzla çok ilgili
değil. Evet bunu başka bir yerde vurguladık, onunla bütünleştireceğiz
arkadaşlar. Törenler rutinler olmaktan çıkarılmalı o bir kültür, okul kültürü
oluşturulmalı değer eğitime ve değerlere dayalı ve değerler(...) efendim.
Değerler eğitimine, evet değerler eğitimine havale edelim onu. Demokratik
bir sınıf kültürü yaratmak için öncelikli olarak eleştirel düşünme, saygılı
hoşgörülü gerekli etkinliklere yer verilmeli. Sınıf kültürüne vurgu yapıyor
bu. Sınıf öğrenme kültürü, bu da ayrı bir konu arkadaşlar sınıf iklimi ve sınıf
öğrenme kültürü, doğrudan okul kültürüyle çok ilişkili değil. Evet.
KOMİSYON BAŞKANI - Kıyamıyor musunuz çıkarmaya?
Düzenleyelim. Peki, düzenleyelim mi arkadaşlar? Peki, bunu da
düzenleyelim. Okulda kültür çatışması yaşandığında farklı mesleki dal ve
sosyo-ekonomik düzeyindeki öğrencilerin birbirleri üzerinde baskı unsuru
olmaları... Daha önce geçti bu ifade. Bu ifade geçti arkadaşlar. İşlerin
zamanında doğru yapılabilmesi için iş tanımı yapmalı. Sil. Kurumlarda
güven duygusu oluşturulmalı. Güven. Örgütsel güven efendim ne diyorsun.
(...)
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Güven önemli, kalmalı, geliştirilmeli ama.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu da evet, modifıye edelim biraz.
Güven. Efendim.
BİR KATILIMCI - Kalmalı bence de.
KOMİSYON BAŞKANI - O ifadeyi düzeltelim.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ - Sevgili arkadaşlar bakınız. Güvenmeyene
güvenilmez. Okullara sistem güvenmiyor. Millî eğitim sistemi okula
güvenmiyor. Bütün yetkileri yukarı doğru çekiyor. Liderlikte gelecek o, biz
aşağı yetki verin diyoruz. Onun için güven çok önemli.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet örgütse güven diyorlar. Trust
diyorlar buna İngilizce öyle miydi? Trust miydi? Evet. Önemli bir konu evet
güven.
BİR KATILIMCI - Bir konu nasıl yayılıyor, yani kapı arkasında mı
konuşuluyor? Şeffaf bir şekilde mi konuşuluyor? Yoksa okul lideri kalkıp
onu deklare ediyor, açıklıyor mu? Ama bence gördüğüm kadarıyla geriye
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dönük 30 yıldır bazı şeyler tamamıyla kapıların arkasında, öğretmenler
odasında.
KOMİSYON BAŞKANI - Fısıltı gazetesi.
BİR KATILIMCI - Okulun bahçesinin bir köşesinde konuşuyor
öğretmenler. Ama demokrasi bir hazım rejimi, o güven oluşturup kim kimin
sırtına vuracaksa genel kurullarda ortamlarda vurmaları kanaatindeyim.
Güven kalmalı.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki, güven kalsın arkadaşlar.
BİR KATILIMCI - Oylayalım.
KOMİSYON BAŞKANI -D aha oylamaya geçmedik. Hepsini sonra
oylayacağız maddelerin. Bir ilerleyelim görelim şu maddeleri. Kültürümüzü
olumsuz etkileyen TV, İnternet etkenler... denetim kurulları, bu değerler
eğitiminde sanırım bu gündeme gelecek arkadaşlar yani. Efendim. Çok
önemli biliyorum, katılıyorum. Yani önemli ya yıkıcı etkilerin önlenmesi
için gerekli tedbirlerin alınması önemli bir husus ama sanıyorum. Biraz
değerler eğitimiyle ilgili.
Evet. Okullar aile çevre sivil toplum kuruluşları arasında cazibe
merkezleri haline getirilmeli... Millî Eğitim bu konuda birtakım sloganları
da var, “Çocuk dostu okul”, işte “Toplumun okulu” ne biliyim vesaire. Evet.
Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan ülkülere, geleneklere, törelere sahip
olmalı tamam. Buna amenna. Bir yerde vardı zaten. Bunu onunla
bütünleştireceğiz. Web siteleri, ziyaret defteri mezun modülleri eklemek
sanal iletişim sağlanmalı. Evet, bu da bir yerde, yukarıdaki bir madde ile
bütünleşecek. Okulla çevre iyi ilişkiler kurmalı. Her konuda bulundukları
çevrenin desteğini almalı. Çevresel destek yukarıda bir yerde geçti. Okul,
aile, çevre, toplum ilişkileri isterseniz orada biz bunu bütünleştirelim.
Buradan çıkaralım.
Hocam onu biz yukarıda hâlledeceğiz. Çıkaralım, nasıl? Şunu
çıkaralım Hocam, yukarıda bu, benzer şeyler geçti. Evet. Kadrolu,
sözleşmeli, ücretli bunu çıkardık. İstihdam konusu bu, istihdam konusu.
32’yi de çıkar Hocam. Efendim. Hocam bu da istihdamla ilgili bir konu
aslında, öğretmen istihdamı, terfi sistemi efendim kariyer sistemi,
öğretmenin mesleki gelişimi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir
konu, o kadük kaldı, kariyer sistemi, basamaklarda ilerleme, bir sefer sınav
yapıldı bir daha yapılmadı, bildiğim kadarıyla evet, öyle mi? Evet, yani onu
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yeniden değerlendirmek gerekir belki. Performansa dayalı bir terfi sistemi,
ödül sistemi şeklinde belki yeniden düşünmek gerekir.
Öğretim kurumlannda kurum çalışanları ile öğrencilerin sosyal
kültürel ve psikolojik ihtiyaçları giderici ortamlar oluşturulmalı. Çocuk
dostu okul dediğimiz şey. Bu kapsamda mı yer alıyor? Bilmiyorum.
Okulların cazibe merkezi haline getirilmesi. Efendim. Ortamla ilgili bunu
ortama aktarabiliriz arkadaşlar. Efendim, ortam kısmına alalım bunu da.
Tamam. Peki. Eğitim öğretim çalışanları, kurum kültürü oluşmasında
öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri, düşünceleri dikkate alınmalı.
BİR KATILIM CI - Daha önce geçmişti.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet çıkaralım arkadaşlar.
BİR KATILIM CI - Paydaşlarla ilgili.
KOMİSYON BAŞKANI Paydaşlar diyelim. Evet, evet.
Paydaşlar. Okula okulla ilgili tüm paydaşların katılım ve öğretim ( . . . ) O da
okul kültürü. Evet. Ne diyelim? Başarı odaklı bir kültür. Evet. Ne
diyorsunuz kalsın mı arkadaşlar?
KOMİSYON BAŞKANI -Efendim.
BİR KATILIM CI - Birleştirilsin.
KOMİSYON BAŞKANI-Birleştirilsin. Efendim. Peki. Yönetimde
şeffaflık. Kararların ortak alimim sağlayacak mekanizmalar güçlendirilmeli.
Bu da liderlikle ilgili bir konu. Okul liderliği ile ilgili bir konu. Çalışanların
duygu, istek, arzulan dikkate alınarak kurum kültüründe kalıcı ve süreklilik
sağlanmalı. Ya bu da çok beylik bir laf. Çıkaralım. Kurumsal kültür yazılı
bir metin hâline getirilmeli. Ne demek bu ya kardeşim, öyle şey mi olur? Ve
paydaşlarla paylaşılmalı. Evet.kurumsal kültürün işte ne bileyim, öne
çıkardığı bazı değerler belki, yazıyorsunuz. Okulumuzun misyonu, vizyonu,
değerlerimiz, ilkelerimiz diye. Duvarlara asıyorsunuz ya, belki o da kültürün
bir parçası yani, parçası.
BİR
K A TILIM C Igeliştiremezsiniz ki!

Kültürü

yazılı

yaptığınız

zaman

KOMİSYON BAŞKANI - Efendim, kültür dediğimiz şey büyük
ölçüde tabii görsel malzemelerden de oluşuyor; ama yazılı olmayan boyutu
değerler normlar dediğimiz şey büyük ölçüde yazılı olmayan soyut yönünü
ifade ediyor. Kültür soyut bir kavram, en merkezde inançlar var. Çevresinde
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değerler var. Sonra normlar var. Sonra, uygulamalar, teknoloji, fiziksel
nesneler var yani, bir soğan gibi düşünün. En odakta soyut öğeler, en dışa
doğru somut öğeler şeklinde.
Ama birbiri ile ilişkili tabii bunlar, birbirinden yalıtılmış değil.
Birbiri ile etkileşim hâlinde.
BİR KATILIM CI -Normalde bu yazılı ve normalde bürokratik yapı
öğretmenin katılımını ve sorumluluk almasını engelleyebiliyor. Bunun
yerine bireysel sorumluluk duygusunu geliştirici, otokontrol mekanizmasını
geliştirici faaliyetlere yer verilmesi, okul kültürünün oluşması anlamında
daha sağlıklı olmuyor mu?
KOMİSYON BAŞKANI-Evet katılıyorum. Yani yazılı kurallardan
çok yazılı olmayan kurallar teamüller, normlar, gelenekler, adetler, okulda
oluşturmak, kurum kültürü açısından önemli.
BİR KATILIM CI - Şey de çok ön plana çıkıyor, bireysel, ekip
çalışmasının gereği olarak ön plana çıkma durumu söz konusu. Burada biraz
hiyerarşik yapıdan ve yazılı kurallarla her şeyin devam ettirilmesinden
kaynaklanıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, yazılı kuralları azaltmak lazım.
Mevzuat çok fazla Hocam. Millî eğitimciler buradalar. Her zaman yazıp
söylüyorum ben bunları. Tam bir mevzuat bizim Millî Eğitim. Yani o kadar
çok mevzuat var ki Hocam, birbirini takip etmekte izlemekte
zorlanıyorsunuz. Ya bugün yönetmelik çıkarıyorsunuz, bir süre sonra
değişiyor. Yani Yüksek Öğretim Kanunu 1980’de çıktı ondan sonra yapılan
değişiklikler kanundan daha fazla yer işgal ediyor. Efendim, işte, yani
olabildiğince sade. Yani sade olmalı mevzuat. İnisiyatif alanı bırakmak
lazım yöneticilere. Elini kolunu bağlamamak, insanlara hareket alanı
bırakmak. Ama bu boşluğu da tabii ki işte bu kurumsal değerlerle,
normlarla, teamüller ile doldurmak yani, bireysel tercihlere yer vermeyecek
bir takım normlar oluşturmak, bu önemli tabii. Biz insana güvenmediğimiz
için her şeyi yazılı hale dönüştürüyoruz. Bu insan ne yapabilir. Şöyle
yapabilir. Hemen bunu kayıt altına alalım. Efendim.
BİR KATILIM CI - Bu söylediğinizi de yazılı hâle getirelim.
KOMİSYON BAŞKANI -Y o yo. Fazla rapora geçmeyin bunlar.
BİR KATILIM CI - Mevzuatın azaltılması.
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KOMİSYON BAŞKANI —Onu yazdık, birçok yerde söyledik.
Mevzuat sadeleştirilmeli.
BİR KATILIMCI - Sayın Hocam izin verirseniz şöyle bir
açıklamaya çalışayım. Küçük bir örnekle. Samsun Sosyal Bilimler Lisesinin
yöneticiliğini yapıyordum, üniversiteden bir profesörü konferansa çağırdık.
Sonra, soruşturma geçirdik. Bunun oluru olmadığı için. Bir dahaki sefere
başka birini konferansa çağırırken bir rektör yardımcısını, bu sefer olura
sunduk. Olurdan iki hafta sonra, konferans bittikten sonra gelen cevap,
kişinin öz geçmişinin eklenmesi şeklindeydi. Biz öğrencileri, aşın derecede
koruduğumuz birer nesne olarak değerlendiriyoruz. Onları diğer dış etken
lerden koruyoruz ve onlan nesneleştiriyoruz. Halbuki lisede bir öğrenci bu
gün 18 yaşında mezun oluyor çocuk oy veriyor, artık çocuk diyemezsiniz.
Genç. Reşit, devletin vatandaşı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BİR KATILIMCI - Bu mevzuatlar ve bizim onlan korumacı
kültürümüz onlara olumlu anlamda katkı sunmamızı da engelliyor.
Kesinlikle bir an önce özellikle liselerde, ilköğretimlerde biraz daha durum
farklı, ciddi bir sivilleşmeye ihtiyacımız var. Korumacı kültürden
uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Ve mevzuatın azaltılmasına ihtiyacımız var.
KOMİSYON BAŞKANI -Kesinlikle.
BİR KATILIMCI - Bunun kurum kültürünü sağlayan önemli bir
şey olarak kayda geçmesini istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Bir yerde bunu yazacağız.
BİR KATILIMCI - Bunu yazmak gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet mevzuat sadeleştirilecek, kurumsal
kültür güçlendirilecek. Tabii. Teşekkür ederim.
BİR KATILIMCI - Karşı olarak söylemiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Söyle Hocam karşı da olabilir.
BİR KATILIMCI - Yani bunlar aslında okul müdürünü, o okulu
yöneten insanları, o okul öğretmenlerini, bir de sigortası olduğunu
düşünüyorum yönetmeliklerin. Yani örnekler, örnekle anlatmam gerekirse
de, sosyal etkinlikler yönetmeliğinde bir gezi kulüplerimiz var. Bir
öğrencileri bir yerden bir yere götürürken, eğer bu yönetmelikleri çok
sadeleştirirseniz ne yaparsınız, ilerde doğacak sorunlar konusunda
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inanamayacağınız sıkıntılara girersiniz. Ben diyorum ki yönetmelikler şu
anda yazılırken bunlar düşünülmüş ve yönetenleri de bir sigorta altına almış
gibi düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam yani yöneticiler şunu da
yapıyorlar. Bu konuda işte sizin sorununuzu anlıyorum. “Ya buna bir çözüm
üretmek istiyorum ama maalesef mevzuat buna izin vermiyor." diyen
yöneticileri de biliyoruz. Yani mevzuat bir sığınma alanı da oluyor. Yani
elini kolunu bağlıyor. Onaylamadığı hâlde yönetici, mevzuatı sırf bir
sığınma aracı olarak kullanabiliyor. Yani ben çok fazla taraftar değilim.
Açıkça, mevzuatı..
BİR KATILIMCI - Ben anlıyorum Hocam, yani öğrencileri bu
yolun karşı tarafına götürmek için mutlaka ilgili yerlerden izin alıyorsunuz
ama bu bir yerde sizi koruyor. Bakanlık müfettişimizle İzmir’de bir olay
yaşandı. Sayın Komisyon Başkanım, öğrencileri geziye götürdüler. Zavallı
öğrenciler bir gezide birçoğu yanarak öldü. Hatırlarsınız, İzmir'e gelen
varsa. Onu inceleyen Bakanlık müfettişimizin anlatımı şu idi: Eğer bu
geziye mevzuata uygun, yönetmeliklere uygun gezi düzenlemiş olsalardı
belki bu ölümler çok daha az olacaktı. Niye, hiçbir şeye uyulmadan insanlar
araçlara doldurularak böyle bir geziye gelindiğini hatırlatınca, haklı
olduğunu düşünüyorum aslında. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Peki, peki.
BİR KATILIMCI - Bu sosyal etkinlikler yönetmeliğinde çok fazla
norm ve çok fazla mevzuat gereği olduğu için bu yönetmelik çıktıktan
sonra, aslında hepimizi rahatlatmak için yapılmış bir yönetmelik iyi niyetle;
ancak Yönetmelik çıktıktan sonra okullarda ya illegal sosyal etkinlikler
yapılıyor, ya da sosyal etkinlik yönetmelikteki formlar doldurulması gere
ken alanlar, alınması gereken izinler nedeniyle yapılamıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BİR KATILIMCI - Basit bir örnekle;
KOMİSYON BAŞKANI -Amaçlar, araçlar birbirine karışıyor.
BİR KATILIMCI - Bir kültürel gezi için öğretmen arkadaşlar
tamamen yönetmeliğe uymak istemişlerdi ve bizim elimizde yaklaşık üç yüz
sayfalık bir dosya olmuştu Hocam. Üç defa geziye gider gelirdik yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet yani aşırı mevzuata boğmamak
gerekiyor. Hocam yani bu TKY, o diğer bilmem stratejik planlar, bunlar hep
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mevzuata, forma indirgendi, işin ruhundan uzaklaşıldı. Yani, fazla rutinlere
boğulduk. Efendim, özden uzaklaştık gibi geliyor bana.
BİR KATILIM CI - Birlikte çalışan akademisyen, danışman
hocalarımız, böyle diyorsa demek ki mevzuat azaltılacak, size güveniyoruz
Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI-Teşekkür ediyorum. Evet, peki. Gelişme,
planlı programlı çalışmalar olarak günlük değil uzun süreli planlı çalışmalar
yapılmalı. Efendim kurumsal kültürü geliştirme konusunda okul yönetimi
liderlik anlamında bir planlama yapabilir tabii. Kurumsal değişme süreci
kapsamında kurumsal kültürü geliştirmek güçlendirmek için bir takım
mekanizmalar, araçlar düşünebilir. Onu da o şekilde değerlendirelim
isterseniz arkadaşlar, kurumsal kültürün güçlendirilmesi kapsamında
liderlikle ilgili olarak böyle madde koyabiliriz oraya. Evet.
BİR KATILIM CI - Stratejik plan
KOMİSYON BAŞKANI-TKY, tüm kurumlarda uygulanması, geç
kardeşim. “Eğitim kurumlanmızın kendi yapısına ve özelliklerine uygun
kültürel değerlerini koruması ve yaşatılması için MEB tarafından gerekli
maddi destek sağlanmalı”. Kurum kültürünün oluşturulması ve paylaşılan
sorunların çözümünde öncelikle okul yöneticileri liderlik ve kurum kültürü
konusunda hizmet içi eğitimi almalı. Kollektif çalıştaylar düzenlenmeli.
Evet, yani bunu da liderlik boyutunu alalım. Öğleden sonraya arkadaşlar, bu
36. maddeyi. Orada revize edelim.
Yenilik, gelişmelere açık olmalı. Ne? Kısa sürede uyum göstermeli.
Kim? Kurum kültürü ile sosyalleşme olarak görülmeli. Evet. Kurum
kültürü ve toplumsal değişimler izlenmeli.
Paydaşlar kendileri kurumun parçası olarak görmeli. Çalışanların
kurumda bireysel potansiyelleri kullanma, geliştirme ortamı bulunmalı.
Aynı işi yapanlarla iş birliği içinde olmalı, kurumda alınan kararlara
katılabilmeli. Kurumun kendisinden beklediği yenilik, bir biri içinde
konular. Efendim.
BİR KATILIM CI - Açıklanması gereken bir madde.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Okullann kendi kimlik ve
kültürünü oluşturabildikleri böylece özerk yapılara kavuşturulması
sağlanmalı. Okul yönetimleri yetkilendirmeli, güçlendirilmeli. Liderlikle
ilgili arkadaşlar bu konu da tamam, katılıyorum. Okul isimleri geçmişle
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bağlantıyı koparacak şekilde değiştirilmemeli. Değişiyor mu ara sıra
okulların isimleri?
BİR KATILIM CI - Değişiyor Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI- Valla, bu caddeler de değişiyor, sokaklar
da değişiyor bazı şehirlerde Eskişehir’de bütün cadde ve sokakların isimleri
değişmişti bir ara belediye KOMİSYON BAŞKANIı, uyduruk isimler
koymuştu. Şehrin hafızası bunlar yani tabii, bunların değişmesi bir bakıma
hafızanın da silinmesi anlamına geliyor. İsimler önemli, yani kurumsal
kültür açısından ben de katılıyorum. Sık sık böyle, siz değiştirseniz de
vatandaşın akimda kalan o eski ismini hâlâ sürdürüyor aslında.
BİR KATILIM CI -H ocam değişmesi gereken isimler oluyor. 12
Eylül İlköğretim Okulu. Bunun değişmesi lazım bir kere. Demokrasi ile
bağdaşması lazım bir kere. Değişmesi gerekenler.
BİR KATILIM CI -Şim diki hayat 20 yıl önceki hayat değil. İsim
mecburen değişecek. Dolayısıyla ben bunun hiçbir mahsuru olduğunu
düşünmüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Efendim zaten değişecek, o
değişmiş zaten, daha önce onun bir adı vardı belki, ya da yeni açılan bir
okula verilmiş bir isimdi. Yani, eğer, eğer okul paydaşlan tarafından
içselleştirilmiş bir isim değil ise değiştirilebilir de yani. Evet.
BİR KATILIM CI - Bence isimlerin içinin de boşaltılmaması
gerekiyor. Özür diliyorum, biraz çok konuştum bugün. Biraz değil çok
konuştum bugün.
KOMİSYON BAŞKANI - Siz edebiyat öğretmeniydiniz değil mi?
BİR KATILIM CI - Edebiyat öğretmeniyim evet. Şimdi, bakın.
Üzülerek söyleyeceğim. Ankara’da yaşayanlar iyi bilirler. Ailem Ankara'da
yaşadığı için ben de dolaylı olarak Ankara'da yaşıyorum. Tunalı Hilmi
Caddesi’nde insanlar akşamlan böyle iki dirhem bir çekirdek güzel
kıyafetlerle geziyorlar. Sorsak, efendim sorsak Tunalı Hilmi Paşa'yı kaçı
tanıyor o insanlann. Yani bir taraftan isimlere çok fazla anlam
yüklemeyelim diyoruz bir taraftan isimlerin içinin boşalmaması lazım,
toplumun ortak hafızası diyoruz. Ama önce o eğitimi vermemiz lazım. Okul
ismi verilmiş, örneğin, Ömer Asım Aksoy İlköğretim Okulu. Gaziantep'te
bir okula verilmiş Hocamızın ismi. Nur içinde yatsın. Esas önemli olan o
okulda okuyan insanların, o okuldan mezun insanların Ömer Asım Aksoy'u
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ne kadar tanıdığıdır. Bir tane tabelaya Ömer Asım Aksoy’un öz geçmişi
yazılıyor, insanlar tamam oradan biliyorlar ama
biraz o insanlara
anlatmamız gerekiyor, bir okula neden bu şahsın adı verilmiştir ülkede diye.
KOMİSYON BAŞKANI
ediyorum, sağ olun.

-

Tamam, peki Hocam, teşekkür

BİR KATILIMCI - Onunla ilgili bu sadece isim meselesi değil
biliyorsunuz. Bir tarihî okul var. Nüfus artıyor öğrenci artıyor. Hadi
kapasiteyi artıralım, okulun bahçesine sıkıştırıyoruz. Tarihî dokuyla hiç
ilgisi alakası olmayan bir bina inşa ediliyor. Talim Terbiye oturuyor bir
güzel tabelalar yönetmeliği çıkartıyor. Ne yaptık orada işte 200 senelik bir
isim var orada. Bundan sonra mermere şöyle şöyle yazılacak. Bunlar hep
kimliği aşındıran şeyler. Yani, kurumun, mimarisi, adı, bahçesi, bahçe
dizaynı gibi böyle bütün hâlinde bunların korunması, yani bu madde içinde
sadece isim sorunu değil gerçekten. Maddeyi o şekilde yapılandırırsak, bu
ciddi bir kimlik sorunudur. Çok basit bir şey söyleyeyim. Belki bilirsiniz.
Ben de bir yerden okudum, Moskova dünyanın en modem şehirlerinden
birisiymiş. Bu şehrin 300 m2 lik bir alanda maketi varmış. Herhangi bir yere
birisi bir bina yapacağı zaman bu makete konuluyor. Akil adamlar geliyorlar
evet şehrin dokusuyla kimliğiyle bu örtüşüyor diye izin veriyorlar, ondan
sonra mimari onay ondan sonra bina yapılıyor. İşte kimlik oluşmasında bu
çok önemli bir etkidir. Bizim okulların, tarihî binası vardır, yanında
gecekondular var.
KOMİSYON BAŞKANI -Eklelenmiştir.
BİR KATILIMCI - Yani, sadece isim olarak bırakmayalım lütfen.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Mimari unsurlardır tabii, kurumsal
kültürün önemli bir parçası yani Hocam. Okul binalarının tasarlanması,
mimari estetik unsurları bunlar da önemli, peki onu değerlendirelim o
maddeyi arkadaşlar, 39. maddeyi bütünleştirelim. Kurum kimliği ile
bütünleştirelim bunu.
Tüm öğretmenler sözleşmeli hâle getirilmeli. Bu çok şey, önemli bir
konu. Yani buna bütün öğretmenler isyan ederler herhalde. Bakan Hanım
çünkü bütün sözleşmelileri kadrolu yapacağım dedi.
Hüseyin DAĞLIBirkaç cümle edebilir miyim? Değişim
maddesine gelecektim. Tüm öğretmenlerin sözleşmeli hale getirilmesi, ne
.kadar güzel bir şey. Efendim, çok özür diliyorum yüce heyetten.
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KOMİSYON BAŞKANI - İstihdam ile ilgili bir konu bu.
Hüseyin DAĞLI - Yok efendim, hakikaten oturumun başında bir
ifadede bulunmuştum, bu bir emek mahsulü diye. Cidden bir emek
mahsulüdür, çünkü biraz önce arkadaş televizyona bilgisayarın bir şeyine
bastı, 80 küsur madde mi ne çıktı. Bu bir emek mahsulü, dolayısıyla biz
emek mahsulünün üzerinde redakte, yani redakte edecek bir heyet var,
seçtik. Şurada da genel kanaat aşağı yukarı belli oldu. Konuşmalarımız
birbirimizi sadece kelimelerin ve seslerin değişimi, cümle kuruluşu farklılığı
kaldı gibi geliyor bana. Ancak, biz kültürden bahsediyoruz. Eşyanın
kültüründen bahsediyoruz. Ve hemen bazen bakıyorum okul binasının
kültürüne bile geçiliveriyor. Hocam da sağ olsunlar çok nazikçe, efendim
diyor ben burada otursaydım keşke diyor. Tabii aslında salonun tamamı
nezaket üslubuna hakikaten benden ziyade uyuyorlar. Çünkü benim soy
ismim Dağlı. Bağışlayın. Yalnız. Zaman da azalmaya başladı ama,
KOMİSYON BAŞKANI -Evet Hocam,
BİR KATILIM CI - Teklife geleceğim için, müsaade buyurun, eğer
buyurursanız, efendim, buluştuğumuz yerde bu ayrışma niye diyorum. Biz
herhâlde bir spor kuruluşunun kurum kültürünü tartışmıyoruz. Başka bir
iştigal sahasının kurum kültürünü tartışmıyoruz. Biz, eğitim diye isim
lendirilen, ben eğitimciyim, sadece mesleğim eğitimci, maaş, geçimimi
oradan yapıyorum, bunun ilmi derinliğini yapmıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet sonucu bağla.
BİR KATILIM CI - Eğitim diye isimlendirdiğimiz bir birimin
kurum kültüründen bahsediyoruz. Ama bu kurum kültüründen bahsederken
hep ayrışmayı öne getiriyoruz gibi geldi bana. Şunlann hepsinin bir ürün,
yani...
KOMİSYON BAŞKANI -Yani silmeyelim mi bu maddeleri?
BİR KATILIM CI - Silmeyelim bunların hiçbirini Hocam çünkü
şey edeceğiz. Yalnız kültürü sosyal, hukuki, siyasi politik, ekonomik ve
diğer etkenlerin karışımından meydana geldiğini bir tarafa bırakıverdik.
Teklifim şu: Acaba, biz, biraz önce arkadaşımız, Sayın Vehbi Dinçerler,
bakanımın ismiyle anılan bir fen lisesinde yaptıkları etkinlikleri anlatırken
kurum kültürü oluşturduklarını söylediler. Katılıyorum. Ancak çok nadide
diyelim, nadide kelimesi ile ifadelendirdiğimiz kurumlarm, spor
takımlarının bir- biriyle yapmış oldukları karşılaşmalarda o kültür diye
sadece kelimenin nezaketini bile bir tarafa bırakıp birbirlerine küfrettiklerine
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de biz şahidiz. Öyle ise bir tek teklifim olacak. Şunlann tamamı, emek
mahsulüdür değerlendirmeye alınsın. Bizim bunun dışında eğitimin kurum
kültürünü tartıştığımıza göre ders müfredatlarımızın tamamı kurum
kültürünü o kültürü yaşatacak yöneticiye, öğretmene, okul çevresine, aileye
ve öğrenciye yaşatacak donanımlarla da donatılsın diye düşünüyorum.
Böyle de bir teklifim var efendim. Programların içerisinde. Öbür türlü
ayrıştırıyoruz biz.
KOMİSYON BAŞKANI
Programlar diyorsun.

- Teşekkür ediyorum sağ ol Hocam.

BİR KATILIM CI -K üçük bir müzesi ya da köşesi olması lazım.
Komisyonunun oluşturulmasını teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, bu tekliflerinizi daha sonra
değerlendireceğiz arkadaşlar. Lütfen şu maddeleri bitirelim. Bu maddeler
emek mahsulü tabi arkadaşlar çalışmışlar; ama yani sildiğimiz maddeler de
gerçekten doğrudan konuyla ilgili değil. Bunlar silinmiyor zaten arşivlerde
var.
BİR KATILIM CI - Uğraşıyoruz, teklif getirsinler.
KOMİSYON BAŞKANI -Bunun dışında özgün teklifleri alacağız
varsa tabi ki yani.
BİR K ATILIM CI - Teklif istiyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI -E v e t bitiriyoruz Hocam az kaldı. Şu
maddeleri yani süratle bir elimine edeyim. Bu istihdamla ilgili bizi
ilgilendiren bir konu değil bu. Çıkar. (...) Her şey paraya endekslenmiş
burada. Okul öğrenme kuruma dönüştürme. Dönüştürdün de dönüştürme mi
dedik. Zaten öyle diyoruz. Geçelim. (...) öğrenimi hareketlerini azaltma için
önlemler alması sosyo ekonomik (...). İstihdam geç. Öğretmenlerin mesleki
değer, meslek ahlakı, idealleri yükseltilmeli. Bunu yukarıda meslek örgütleri
kapsamında söyledik galiba. Meslekî örgütleri kurulmalı, meslekî ahlak,
mesleki değerler geliştirilmeli dedik. Onu orayla bütünleştirelim. Eğitim
öğretim kurumlanma, kurum kültürü üst seviyeye ulaşmış okullar tespit
edilerek, örnek uygulamalar ortaya çıkarılmalı, örnek uygulamaların başarı
ve farkındalığı artırmadaki rolü ilgililere anlatılmalı, gösterilmeli. Yani evet
onu bir revize edelim arkadaşlar. Tabi okul kültürü, okulun özgünlüğüne
vurgu yapan bir kavram arkadaşlar.
BİR KATILIM CI -Aidileştirmeye gideriz ki bu çok uygun.
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KOMİSYON BAŞKANI -Aidileştirmek bu uygun değil tabi, ortak
yönler olacak farklı yönler olacak elbet. Okullarda öğrencinin kendini özgür
ve rahat hissedeceği kültür ortamı oluşturulmalı. Seçmeli dersler,
seçmeliye., geçin arkadaşlar. Bu konumuzla çok ilgili değil. Kurum
kültürünün esasları ilgili esaslar belirlenerek tüm kurumlara gönderilmeli.
Değerler ilkelerine (...) değerler eğitimi. Değerler eğitimi çıkaralım.
Öğrencilerin toplumsal sorunlara eğiterek, STKTarla iş birliği. Okul çevre
ilişkilerinde belirttik onu. Geçelim şuraya. Öğretmen yetiştiren fakültelerde
kurum kültürü dersi açılmalı. Ben önermedim onu ya ! Ben önermedim. Ben
bu komisyonda değilim ki zaten. Ben komisyona sorulara ben
hazırlamadım. Çıkaralım bunu da. Yani onu eğitim fakültesindekiler
düşünsünler. Kurumlarda atanan yöneticiler kurum kültürü konusunda
eğitim almalı. Zaten veriliyor. Hizmet içi eğitimlerde veriliyor. Okullarda
(...) kurum kültürün gelişmesine çalışmalar yapılmalı. Bu örgütsel,
sosyalleşme kapsamında. Vurgulayacağız onu zaten. Belli zamanlarda
kurum çalışanlarının birlikte yemek yeme, zaten bunu söyledik. Katılım
törenleri, terfi törenleri, emeklilik törenleri kapsamında. Asaleten atama
yapılmalı, geç, sil. Meslekî etik kuralları personele benimsetilmeli, meslek
ahlakı. Öğretmenlik meslek ahlakı onu da çıkaralım. Başka bir gündemin
konusu. Kurum kültürün gelişmesi, okul liderliğinin yetişmesi için millî
eğitim akademisi işlevsel hâle getirilmeli. Yirmi yıldır açamamışlar, bizim
dememizle açacaklar mı bilemiyorum. Kurum kültürüyle de çok ilgili değil.
Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ilgili bir konu. Bunu da buradan çıkaralım
arkadaşlar. İş görevlilerin görev tanımlan yapılmalı, geç arkadaşlar bu
istihdamla ilgili bir konu. Bitti ve bundan sonrası söyleyecekleriniz için
yarım saat zamanınız var. Bunlara ilaveten. Öneri, özgün öneri, burada
konuşulmayan ifade edilmeyen, öneri, öneri somut öneri istiyorum. Sorun
değil, öneri öneri. Şöyle olmalıdır. Böyle yapılmalıdır, -meli, -malı.
BİR KATILIMCI -H e r okul kendi kültürü olduğunu sandığı yani
uygun olduğunu düşündüğü, mutlaka repertuarında bir şeyler vardır, tema
seçerek bir sene içinde o temaya hedefli aktiviteler yapılabilir.
Çanakkale’deki, Başkent’teki, Mardin’deki okulların temaları farklı ola
bilir.
KOMİSYON
okullarda.

BAŞKANI

- Temalı

aktiviteler.

Yapılmalıdır

BİR KATILIMCI - Temalı, kültürel, kolaylaştırıcı şeyler.
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KOMİSYON BAŞKANI —Okul değerlerini güçlendirmeye dönük
olarak, okullarda temalı etkinlikler yapılmalıdır mı diyorsun?
BİR KATILIM CI - Evet.
BİR KATILIM CI -Zaten teması olmayan aktivite olur mu?
KOMİSYON BAŞKANI -Ö yle mi? Zaten okul törenlerinin amacı
etkinliklerin amacı temel değerleri güçlendirmeye, vurgulamaya dönük olsa
gerek bilemiyorum yani. Yani not aldık. Değerler eğitimiyle ilgili. Evet.
Peki.
BİR KATILIM CI - 2008 yılı Yunus Emre yılı gibi, bu öğretim
yılında da biz şu temayı seçtik gibi.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, evet. Notumuzu alalım arkadaşlar.
Notumuzu alalım bu öneriyi değerlendirelim.
BİR KATILIM CI -Ü lk e ve yöre kültürü mü aklımıza geliyor?
Sadece, onu demek istemiştim yani. Kültür deyince genel kültürlü insan da
kültürlü. Kültür nasıl tarif ediliyor?
KOMİSYON BAŞKANI -Arkadaşlar, kültür konusuna başta çok
kısa bir açıklama yaptım. Kültürle ilgili altı antropolog üç yüz dolayında
tanım yapmış. Amerikalı iki antropolog, örgüt kültürü organization culture
ya da school culture (okul kültürü) dediğimiz. Kültürle ilgili de yüzlerce
tanımdan söz edebilir. Ya okul kültürü bir alt kültürdür arkadaşlar. Alt
kültürdür neyin alt kültürü içinde yer aldığı toplumun bir alt kültürüdür. O
toplumdan ayrışık tamamen kopuk bağımsız bir kültür değildir. Yani her
okul belli bir sosyal çevre içinde yer alıyor. Okuldaki insanlar havadan
gelmiş değil ki oraya değil mi? Belli bir toplumdan gelen insanlar oradan
birtakım değerleri alışkanlıkları, inançları taşıyorlar okula ve okulda
etkileşiyor bu insanlar değil mi? Sosyal etkileşim sonucu orada da sosyal
değerler üretiyorlar. Ya o okula özgü değerler üretiyorlar. Bunlar okulda
bütünleşmeyi sağlamak, efendim güveni sağlama, efendim ne bileyim
insanların birlikte iş yapabilmelerini sağlama, neticede içinde mutlu
oldukları bir ortam hazırlama yönünden önemli görülmekte; bunun yanında
tabi okulda da bütünleşmiş bir kültür olmayabiliyor. Farklı sendikalara
mensup öğretmenler farklı kültürleri temsil edebiliyor orada. Farklı
öğrenciler arasında farklı alt kültürler gelişebiliyor. Farklı sınıfların farklı
alt kültürleri olabiliyor. Farklı bölümlerin farklı programların alt kültürleri
olabiliyor. Evet, evet yani bizim burada okul kültürü kurum kültürü diye
ifade ettiğimiz çalıştığımız bütün bu alt kültürleri, üst bir kimlikte

18. Millî Eğitim Şûrası / 324

buluşturan kültür. Bunları kuşatan bunlann bir üst üste toplamı da değil. Ya
bunları ortak paydalarda buluşturup kurumsal performansa etkinliğe zarar
vermeyecek şekilde kurumsal çatışmaya meydan vermeyecek şekilde
bunlan ortak değerlerde buluşturan kültür. Efendim.
BİR KATILIMCI - Bir örnek verebilir miyim? Ben öğretmen
kökenli olmadığım için yaptığım şeyler, beni yeni bir bakış açısının gele
neklerle örtüşerek ilerlemesi...Karnelerin çocukların çoğunun hoşuna
gitmediğini, herkesin sadece not peşinde olduğunu, öğretmenlerin de bu
konuda çok iştahlı olduğunu tabi ki görevi öğretmenlik ama bir baktım çok
yetenekli olan çocukların yetenekleri, bazı yaratıcılıkları, çok özel yönleri
karnelerde vurgulanamıyor. Resim dersinde çıkıyor, müzik dersinde çıkıyor
ama onun da ötesinde daha da ileri ürünler var. O zaman biz karneyi festival
yapıyoruz, karne festivali. Temalı karne festivali yapıyoruz. Bir ay boyunca
o karne dönemine doğru çocuklar daha motive oldular.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, evet Hocam kısa kısa lütfen.
BİR KATILIMCI - Örgü teması seçtik, erkek çocuklar örgüler
ördüler. Mesela kültürümüzü de aldık. Mendil temamızın davetiyesi bu.
Gittik Ulus’tan yüzlerce mendil satın aldık. Baskı yaptık. Çocuklar mendilin
tarihini, kültürümüzdeki yerini araştırdılar, kullanım alanlarını...Mendil
üzerine sanatlar, resimler, dersler, problemler sınavlar yapıldı.
KOMİSYON BAŞKANI -Tabi Hocam tabi Hocam ne güzel.
BİR KATILIMCI - Her sene bütün veliler ve bütün öğretmenler
diyor ki bu sene hangi temayı yapacağız? Teklif geldi, içimizden biri, bir
öğretmenimiz dedi ki ben kahve istiyorum. Kahve teması.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet. Evet, bu mendilin ne kadar çok
hikâyesi var Hocam mendil halaylarda kullanırız. Efendim davetiye
kullanırız. Sevgilisi işte ona işler gönderir. Yani. Efendim. Yani.
BİR KATILIMCI - Maniler filan ama kural şu mendil deyince...
KOMİSYON BAŞKANI -A m a şimdi selpaklar çıkalı bu kültür
ölmüştür Hocam.
BİR KATILIMCI - Selpak değil de ne?
KOMİSYON BAŞKANI -

Kullan at.

BİR KATILIMCI - Bu desenleri yani biz öyle bir şey yaptık ki
çocuğun büyüğün yetişkinin örgü temalı festival yaptık. Örgü deyince
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aklımıza ne geliyor. Size soruyorum. Hayır, örgü peynir, örgü çörek, tel
örgüsü, saç örgüsü, tuğla örgüsü onları hep okulda hep yarış hâlinde yaptık.
KOMİSYON BAŞKANI —Çok güzel.
BİR KATILIM CI - Bu o zaman bir maddeyi sildik diyorum ki üst
düzey düşünce becerileri öğretelim, biz onu sildik, ben de sesimi
çıkarmadım. Çünkü şunu gördüm dünden beri gördüğüm şey. Hepimizin
düşündüğü, istediği, beklediği ve öneri olarak getirdiği maddeler önümüze
tek tek çıkıyor ve o karar halinde geçiyor, ben rahatladım. Yani bu olmazsa
diye panik de değilim. Ama örneklerle vermek lazım. Bu kongrelerde oluyor
ama şuralarda da bu düşünülürse eğitim öğretim metotlar yöntemlerin
zenginleştirilmesi için bir kültür oluşursa bunun da tematik ve interdisipliner
olduğunu düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim Hocam. Evet öneri
bekliyoruz arkadaşlar. Kapattınız mı dükkanı? Daha var vakit.
BİR KATILIM CI - Müsaade ederseniz.
KOMİSYON BAŞKANI -Y a Hocam.
BİR KATILIM CI - Çok özür diliyorum. Dün akşam televizyondaki
olayı seyrettiniz mi?
KOMİSYON BAŞKANI -Seyretmedim Hocam.
BİR KATILIM CI - Altı yaşındaki bir çocuk bir anne tarafından
belinden iple bağlanıp alttaki balkona indirilir. Bu hangi kültürden yoksun,
hangi eğitimden yoksun. Biz ister eğitim ortamı diyelim ister kurum
liderliği diyelim, ister öğretmen ataması, ister müfredat düzenlemesi
diyelim, ister insanın değerler komisyonu diyelim, hepsi insanın eğitimi
içindir. Dolayısıyla dün akşamki hadiseyi gördükten sonra biz o zaman şu
yazılılara saygı duyacağız ve de bir şeylerin ortak değerini bulmak
mecburiyetindeyiz. Onun için bir şeyler üretelim diyoruz, yani biz bir
kültür, denilmiş, okul şöyle olacak sınıf böyle olacak. Yahu oradan
yetiştirdiğiniz bir anne, gencecik bir anne altı yaşındaki çocuğun belinden
ipi bağlıyor sallıyorsa bu okul şu olmuş, şurada mendilimiz olmuş, boş
şeyler bunlar.
KOMİSYON BAŞKANI -A nlıyorum seni Hocam. Dağlı şunu
söylemek istiyordu.
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BİR KATILIMCI - Her şey ona hizmet edecek. Onu söylemek
istiyorum.
BİR KATILIMCI - Kurum kültürü kuruma aittir. Gelen lider
kültürünü değiştirmemeli. Öğretmenleri dediniz az evvel.Bir lider olarak
öğretmenler, hangi sendikalara kayıt olursa olsunlar kurumun kültürüne
uyum sağlamalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Ama bir kurumun yerleşik kültürü o
kurumun amaçlarının gerçekleşmesinde ayak bağı oluyorsa engel teşkil
ediyorsa kurumsal değişme kaçınılmaz oluyor.
BİR KATILIMCI - Onu demiyorum. Hocam şöyle bir konuyla
karşılaşıyoruz, Hocam bizler mutfağında uygulayanlar olarak söylüyorum.
Bir okul çok güzel bir kültür oluşturmuş, lideri değişiyor geliyor ve yerle bir
oluyor kültürü. Bu olmamalı eğer yerleşik gerçekten güzel bir kültür varsa?
KOMİSYON BAŞKANI -Amenna.
BİR KATILIMCI - Öğretmen de hangi öğretmen olursa olsun.
Lider de aynı şekilde geldiğinde kurum kültürüne değer vermeli, kurum
kültüründe aksayan yerleri düzeltmeli. Ben geldim liderim,
KOMİSYON BAŞKANI -Ben ne dersem böyle olur. Dememeli.
BİR KATILIMCI -L id er sadece oradakilere önderlik eder. Lider
diktatör değildir.
KOMİSYON BAŞKANI-T a b i kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle
katılıyoruz Hocam. Liderlik etkileme sürecidir. İnsanları etkilemek, nasıl
etkileyecek? Sözleriyle, davranışlarıyla efendim. Eylemleriyle yollarla
Leadership as a Language Game diyorlar. Bir dil oyunudur liderlik dil
oyunu. Efendim ya dil temel kültürün temel öğelerinden biri değil mi
Hocam? İnsanları etkilemenin temel aracı kullandığınız dil, kullandığınız
sözcükler, kavramlar değil mi? Yani “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire
başı.’’ Dil oyunu derken burada tabi alavere dalavere anlamında oyun değil.
Yani çok söz sanatı yani burada anlatılmak istenen bu.
BİR KATILIMCI - İletişim becerileri.
KOMİSYON BAŞKANI -T abi büyük liderler bakın; dili çok iyi
kullanan insanlardır aynı zamanda.
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BİR KATILIM CI - Alınmasını istiyorum ben kararlarda, bunun da
değerlendirilmesini istiyorum. Her yerde bunda ben sıkıntıdayım, bütün
okul müdürleri sıkıntıda.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam değerlendireceğiz Hocam.
Sadegül not aldı bunu değerlendirecek.
BİR KATILIM CI -B en değerli arkadaşımın katkılarına gerçekten
gönülden katılıyorum. Arkadaşlar bilmiyorum birçoğunuz belki biliyor belki
bilmiyordur. Hz. Ali'nin Mısır'a vali olarak tayin ettiği kişiye vermiş
olduğu bir mektup var. Bu mektupta aynen sizin bahsettiğiniz konulara
değinildi. Binlerce yıl önce. Deniyor ki sayın vali gittiğin zaman Mısır’daki
kültürel değerleri gözden geçir. Burada gerçekten milletin lehine olan durum
varsa bunu geliştirmek için gerekiyorsa hâzineden katkıda bulun. Ben de
arkadaşıma diyorum ki doğru bir şey yerinde bir şey. Ancak bunun
yöntemini buraya doğru bir şekilde aksettirmemiz gerekiyor. Yani eğer
orada okula özgün bir kültür varsa gelen kişi bunu yok etmemeli,
geliştirmeli ve olabildiğince güçlü hale getirmeli.
KOMİSYON BAŞKANI Güçlendirmeli.
BİR KATILIM CI - Şimdi bunun yöntemini nasıl belirleyeceğiz.
Bana göre onu buraya yazmamız aksettirmemiz gerekiyor. Herhalde bu da
akademisyenlere kaldı. Başta değerli Hocama. Bu önemli.
KOMİSYON BAŞKANI - Yazarız, yazarız Hocam.
BİR KATILIM CI - Çok fazla globalleştik. Bir ilköğretimin kokusu
vardır, kapıdan girersiniz, ilköğretim farklı kokar. Bir fen lisesine girersiniz,
farklıdır. Bir kız tekniğe girersiniz masanın dizaynı farklıdır. Bir erkek
tekniğe girersiniz farklıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -Değil mi?
BİR KATILIM CI - Ama şimdi Hocam tutup da siz müdürünü, onu
oraya onu oraya, temelinden gelen bir insana görev verirseniz kültürü
devam eder.
BİR KATILIM CI - Eğitim liderliği kısmında bunu söyleyeceğiz.
Diyeceğiz ki müdür olarak atanacaklar en az iki yıl bölgesinde, tamam mı
buraya oranın asistanı olarak atanırlar diyeceğiz. Danimarka da böyle
yapılıyor kardeşim, Finlandiya’da böyle yapılıyor, Almanya da böyle
yapılıyor.
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KOMİSYON BAŞKANI - Peki, meramınızı anladık hocalar.
Meramınızı anladık. En güzel şekilde ifade ederiz biz hiç merak etmeyin.
Buyur Hocam.
BİR K A TILIM C I-Saym Komisyon Başkanım, teşekkür ediyorum.
Okul kültürü oluşturulmasında bir önerim olacak.
KOMİSYON BAŞKANI -Somut, özgün, somut
BİR KATILIM CI - Somut olarak yani,
KOMİSYON BAŞKANI - Uygulanabilir.
BİR KATILIM CI -E vet, benim kendi görüşüm olarak tabi kabul
buyrulursa. Öğrencilerin gününün planlanmasını bir cümle içerisine
almamız lazım, yani öğrenciler genelde o şeyi yoktur yani onun yapılması
gerekiyor da ama tabi sosyal etkinlikler yönetmeliğinde şu çalışanların
yapılması gerekir der. Şu çalışmalar için şunlarm yapılması gerekiyor der.
Toplum hizmeti der, şu der.
KOMİSYON BAŞKANI -N e yazalım Hocam söyle.
BİR KATILIM CI - Ben diyorum ki normal öğretim 14.30 ‘da
bitiyor. Ertesi gün Saat 8.30'a kadar. İkili öğretimde saat 12’de bitiyor.
Ertesi gün 7’ye kadar olan bir zamanı var.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet Hocam.
BİR KATILIM CI - Bir plan içine alınması. Gününün okul saati
dışındaki zamanının çocuklann planlama içerisine alınması. Bu veli ile
öğrenci ile öğretmen ile birlikte
KOMİSYON BAŞKANI -Ö neri cümle istiyorum Hocam. Cümle
gözünü seveyim.
BİR KATILIM CI - Gününü planlama içine alınması. Yani bunu
açmaya çalışıyorum. Plan...
KOMİSYON BAŞKANI
program. Onu mu kastediyorsun.

- Yani ders dışı etkinlikler. Örtük

BİR KATILIM CI - Hayır. Ders dışı etkinlik değil bu. Bir çocuğun
akşam yatma saati var. Ama bir şey yok bunun bir açıklaması yok.
Oynama, ders çalışma saati, oyun oynama saati, yatma saati, kitap oynama
saati.
KOMİSYON BAŞKANI -Günlük yaşam planı mı yapılsın Hocam?
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BİR KATILIM CI —Bir planlama alışkanlığı kazandırma.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğrencilere günlük yaşam planlama
alışkanlığı kazandırılmalı mı?
BİR KATILIM CI —Evet. Şeyi bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu mu söylemek istiyorsunuz?
BİR KATILIM CI -O nu anlatmaya çalışıyorum günün planlaması,
günlük yaşam planlaması. Küçük yaşlarda planlama alışkanlığı
kazandırdığımız çocuklar ileriki yaşlarda da günü program içerisine alacak.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ederim Hocam. Bunu da not
ettik.
BİR KATILIM CI -Burada iki tane öğrenci var, öğretmen olacaklar.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet onlardan dinleyelim.
BİR KATILIM CI - Okullarında ne görmüşler, ne olmak istiyorlar?
KOMİSYON BAŞKANI - Hanımefendi konuştu da bizim dünkü
mikrofon taşıyıcımız. Sen bugün mikrofonu al konuş en iyisi. Evet.
BİR KATILIM CI - Öncelikle bu kadar değerli bir şurada bu kadar
değerli büyüklerimle bulunduğum için çok teşekkür ediyorum herkese.
KOMİSYON BAŞKANI -Biz de teşekkür ediyoruz.
BİR KATILIM CI - Ben düşündüm de şimdi müfredat gerekliymiş.
Müfredat bilincine sahip olmam gerektiğini burada anladım. Konuşmak çok
istiyorum ama tam konuşacağım o maddeler oraya aktarın deyince hevesim
kırıldı yanlış anlamayın. Ben “Otistik çocuklarla ilgili acaba 2023’ü
düşünüyorsak, acaba onları İnternet eğitiminde aktif edebilir miyiz?” diye
düşünüyorum yani.
KOMİSYON BAŞKANI-Engellilerle ilgili eğitim rehberlikte belki
gündeme gelecek bir konudur bilemiyorum. Yönlendirme, yöneltme.
BİR KATILIM CI - Özel eğitimlerde fazla bahsedilmedi ama
otistik çocuklara bakıyoruz. Halay çektiklerini gördüm. Çok da maşallah
güzel derecede çektiler. Acaba işte 2023’te İnternet kullanımıyla ilgili.
KOMİSYON BAŞKANI-Okula erişimle ilgili bu konu sanıyorum.
Diğer komisyonda tartışılıyor. Orada tartışılacak.
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BİR KATILIM CI - Evet. Çünkü cidden de bilinçlenmek de
istiyorum. Çok da iştahlandım. Onlar için ne yapılabilir. Bu kurumsal
açıdan. Denetlemesi olabilir mi?
BİR KATILIM CI - Dediği gibi çok güzel bir noktaya değindi
aslında biz hep bunu tartışırken 2023’ü, okullarımızda kaynaştırma
öğrencilerimiz var. Kurum kültüründe bunların da bir yeri olacak. Belki çok
daha fazla gelecek, biliyorsunuz önceden veliler bu tür öğrencilerini
okutmuyorlardı. Artık veli öğrencisini okula gönderiyor. O da okusun
istiyor.
KOMİSYON BAŞKANI -N o t aldık onu da arkadaşlar, bu hususu
da not aldık. Bunu da not aldık.
BİR KATILIM CI - Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben de teşekkür ediyorum. Efendim çok
özgün önerileri varsa lütfen onları da alalım. Çok az zamanımız kaldı,
kapatacağız bu oturumu.
BİR KATILIM CI - Siz söyleyin.
KOMİSYON BAŞKANI -V a lla benim o kadar çok söylediğim,
yazdığım şey var ki bu konuda.
BİR KATILIM CI - Hocam Şûrada söylemeniz çok daha etkili olur
bence. Yazılarınızı okuyoruz. Burada dinlemek daha etkili.
KOMİSYON BAŞKANI -Ö y le mi? Ben burada sizi dinlemek
istiyorum. Sizin görüşleriniz önemli. Dayatmayayım ben burada kendi
görüşlerimi. Evet. Buyurun.
BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkanım okullarda eskiden
okul müdürleri diye resimler filan vardı. Onlar kaldırıldı.
KOMİSYON BAŞKANI -H a evet. Kaldırıldı mı onlar?
BİR KATILIM CI - Tabi kaldırıldı.
KOMİSYON BAŞKANI-Valla ben kendi resmimi astım fakülteye,
fakülte dekanlarımız diye bir şey yaptım. Bu fakülteyi ben kurdum dedim.
Görenler bizi hatırlasın dedik.
BİR KATILIM CI-Okulumuzun tarih köşeleri var. Tarihçelerimizin
olduğu bölümler var. İnternet sayfalarımızda mezunlarımız bölümleri var.
Emeği geçenler bölümlerimiz var. Okulların yani web sayfalarında çok
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olumlu şeyler de alıyoruz. Yani yıllar sonra kendi resmini gören öğretmen
arkadaşımız arıyor. Hatta mezun öğrencilerimiz o dönemdeki arkadaşlarının
telefonlarını öğretmenlerinden istiyor. Yani bu anlamda çok güzel dönüşler
alıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Tabi okul ortamını dolduran bütün
eşyalar, nesneler, resimler, afişler, sloganlar bu misyon, vizyon ifadeler
bunlar kurum kültürünün bir parçası, değeri de. Ama orada sadece bir şekil
nesne olarak durması bir şey ifade etmiyor. Bunlarla birtakım mesajlar
değerler iletebiliyorsanız ve bu değerler o topluluk tarafından paylaşılıyorsa
efendim bütünleşme aracı olarak hizmet ediyorsa anlamlı. Ama aksi
takdirde kanıksamışsa insanlar bu nesneleri çok anlamlı olmayabiliyor.
BİR KATILIMCI - Şu anda şey yapıyoruz. Öğrenci resimlerini
asıyoruz. Aym enleri gibi bir takım uygulamalarımız var yani bu bir şekilde
yani okula çocuklan ısındırmak, çocuğu işte okula ait olduğu hissettirmek
anlamında o yüzden önem arz ediyor. Bir şey daha var efendim, okul
öğrencilerimiz ve okul idarecileri kendi işlerini yapmak istiyorlar. Yani
bazen o kadar çok törenler o kadar çok yarışmalar oluyor ki kendi işimizi
yapmaktan zaman bulamıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Amaçlar araçlar karıştı Hocam.
BİR KATILIMCI -Yani Sosyal Sigortalar Kurumuna biz muhbirlik
yapıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet, peki. Efendim kapatacağım. Beş
dakika kaldı. Son söz sizin olsun peki buyurun. Bir dakika. Hocam buyurun.
Buyur hoca.
BİR KATILIMCI - Teşekkür ederim, sayın KOMİSYON
BAŞKANIım. Çok önemsediğim bir nokta üzerine dikkat çekmek
istiyorum. Şimdi öğrenme türleri var. Yaygın, örgün öğrenme. Yaygın
öğrenme, bir de informal öğrenme şu anda Türkiye de de artık konuşulur
oldu. Ve çocuklar informal öğrenme yoluyla %85 öğreniyor. %15 de fomıal
öğrenme yani % 15lik kısım okullarda dört duvar arasında yapılıyor. O
yüzden kurum kültürünü oluşturmak gerçekten biraz zor duruma geliyor.
Bunu belki de şu noktaya dikkat çekeceğim. Eğer biz istediğimiz kadar
böyle cazip hâle getirmeli bir yolu var. Eğer çocuk o işin içerisinde ise
kendisini efendim. O okul içerisinde hissedebiliyor ise ürünlerini
sergileyebiliyor ise, başarılarını gösterebiliyor ise belki bu açıdan bu noktayı
yakalayıp yani çocuklarımızı, okullarımızı çocuklar açısından cazip hâle
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getirme imkânı buluruz. Yoksa yani gerçekten o kültürü oluşturmak
çocukları okula çekmenin zorluğu çok açık şu anda. Çünkü belki biz bir şey
veriyoruz ama çocuklar dışarıda kazanıyor birçok şeyi. Öğrenimlerini
dışarıda kazanıyor. Daha cazip hâle getirmenin yollarını araştırmamız lazım
diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ederiz Hocam peki. Evet.
BİR KATILIM CI -H ocam haftada 4 saat edebiyat dil ve anlatım
dersi alıyorsa, günde 1 saat de şoförden edebiyat dersi alıyor.
KOMİSYON BAŞKANI -A ynen öyle oradaki şarkıları dinliyor
arabadaki. Tabi tabi. Şoför eğitimleri önemli Hocam. Servis araçlan çok
önemli. Her mahalleye butik okul yapacağız, servisleri ortadan kaldıracağız.
BİR KATILIM CI okullara gerek kalmayacak.

Size güveniyorum Hocam. O zaman özel

KOMİSYON BAŞKANI -P e k i efendim yoruldunuz. Epeyce sizi
yorduk. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz bunları
değerlendireceğiz. Huzurunuza daha hazırlıklı olarak geleceğiz inşallah.
Dağlı Hocam seni anlıyorum.
KATİP- Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bugün katılan ve ismini
yazkmadığımız arkadaşımız varsa ismini bize yazdırsın.
KOMİSYON BAŞKANI -Toplum cinnet geçiriyor Hocam. Evet
değerli katılımcılar hoş geldiniz. Bu oturumda da liderlik okul liderliği
konusunu tartışalım. Onunla ilgili olarak elimizde bir doküman var yine,
oturumdaki arkadaşlardan birisi, daha önce bu komisyonda çalışmıştı. Ön
komisyonda Feyzi ULUG, ayrıldı aramızdan. O bize ön komisyon
çalışmasını temel alarak bir metin getirmiş. Onu olgunlaştıralım, geliştirelim
bu oturumda. Ben öncelikle madem bu kavramın içeriği ne ifade ediyor, onu
açıklayarak bir giriş yapayım.
Liderlik kavramı, efendim okul yöneticisi, okul müdürü ifadesi
yerine son yıllarda batılı ülkelerde özellikle ABD’de okul lideri, okul
liderliği, eğitim liderliği, öğretim liderliği ifadeleri tercih ediliyor. Hatta
üniversitelerdeki lisansüstü programların adlan da bu doğrultuda değiştirildi
School Leadership, Education Leadership, instruction Leadership gibi daha
çok liderlik kavramına vurgu yapıyor. Tabi bu liderlik özellikle Amerikan
kültürünün öne çıkardığı bir kavram liderlik kavramı. 100 yıldan beri
tartışılan bir kavram, yönetim biliminde liderlik konusu. Bununla ilgili pek
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çok teori geliştirilmiş, işte özellikler teorisi var, davranışçı teoriler var,
durumsal teoriler var. Ve son zamanlarda da yeni yeni liderlik
kavramlaştırmaları var. Etik liderlik, kültürel liderlik, ahlaki liderlik,
efendim hizmetkar liderlik, öğrenen liderlik, vizyoner liderlik vs. birçok
yeni yeni liderlik kavramlaştırmaları yapılıyor. Yüzlerce tanım var, liderlik
nedir ne değildir bununla ilgili yüzlerce tanım yapmışlar yönetim
kitaplarında.
BİR KATILIMCI - Yüzlerce kitap var.
KOMİSYON BAŞKANI -Yüzlerce de kitap var, bu konuda onlarca
teori var. Çok çok. Atilla’nın liderlik sırlarından tutunuz da efendim birçok
insanların liderlik sırlarını anlatan Atatürk'ün liderlik sırları işte öne çıkan
siyasi, politik, askeri liderlerin öncelikle hayat hikâyelerini anlatan, ama
liderlik sivil bir kavram olarak bütün insan bireylere kazandırılması ön
görülen bir davranışlar dizgesine vurgu yapıyor. Yani sadece yönetimle
ilgili ya da politik askeri liderle ilgili bir kavramlaştırma olmaktan çıkıp her
bireye kazandırılması ön görülen özellikleri ifade etmek için kullanılıyor.
Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklara bu becerilerin kazandırılması
gereği üzerinde duruluyor. Efendim, bizde de okul yönetimi ile ilgili
seminerlerde Bakanlığımız, seminer konusu olarak liderlikle ilgili konuları
gündemine aldı. Hizmet içi eğitimlerde bu konular anlatılıyor, liderlik nedir
ne değildir. Bizde de sanırım okul yöneticiliğinden okul liderliğine doğru bir
dönüşüm gündeme geliyor. Yani okul yönetiminin güçlendirilmesi ve her
yönden daha donanımlı hâle gelmesi okul yöneticilerinin bu anlamda
liderlik özellikleri ile mücehhez kılınması bekleniyor. Tabi bizde okul
müdürleri daha çok yönetici rolleri ile ön plana çıkıyor, yönetsel rolleri ile
ön plana çıkıyor araştırmalarımıza göre. Ama dediğim gibi dünyadaki genel
eğilime dünyadaki bağlı olarak Türkiye’de artık liderlik kavramı ön plana
çıkıyor. Önderlik dedik ama önderlik kelimesini pek fazla kullanmıyoruz.
Yani İngilizcedeki şekli ile lider, liderlik kavramlarını tercih ediyoruz. Daha
çok Amerikan İngilizcesinde sanıyorum bu kavrama vurgu yapılıyor.
Sadegül daha iyi bilir Amerika’da eğitim gördüğü için, eğitim yönetimi
alanında doktorasını Sadegül Amerika’da yapmıştı. Yani İngiliz
İngilizcesinde bu kadar sanıyorum vurgulu değil bu kavram, Amerikan
İngilizcesinde çok vurgu yapılıyor lidere. Zaten Amerika'daki yönetim
teorilerinde de hep yönetenlere vurgu vardır yani Amerikan kültürü efendim
yönetilenden çok yönetene vurgu yapan yöneticiyi öne çıkaran bir kültür,
bireyi öne çıkaran bir kültür. Ama son zamanlarda da paylaşılan liderlik
diye de bir kavram gündeme geliyor. Yani liderliğin elden ele dolaştırılması,
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herkesin bulunduğu statüde konumda bir lider konumunda olması. Bu
anlamda liderlik çevresini etkileme, etrafındaki insanları etkileme, onlara
hedefler vizyonlar gösterme ve bu doğrultuda insanları seferber edebilme
onlara heyecan esin kaynağı olma, anlamına geliyor. Tabi bununla ilgili
birçok kitap vardır. İşte lider kimdir, yönetici kimdir karşılaştırırlar. İşte
lider, mevcut yapıya meydan okuyan, var olan prosedürleri değiştiren,
efendim yönetici ise statükoyu koruyan, sürdüren, kişi olarak tanımlanır.
Lider işte yenilikçi efendim diğer taraftan yönetici daha çok tutucu
özellikleri ile tanımlanır vs. Burada bu kavramı biz daha çok okul liderliğine
herhalde son yıllarda öne çıkan eğitim ve öğretim liderliği kavramı
anlamında içini doldurmaya çalışacağız. Bu ne demek yani, okul bir
öğrenme yeri ise okul müdürünün temel görevi de bu öğrenmeye, eğitime
liderlik etmektir. Yani zamanın çoğunu eğitimle ilgili öğrenme ile ilgili
işlere tahsis etmektir. Dolayısıyla işletmeci kişiliği ile burada eğitimci
kişiliği karşı karşıya geliyor, bizim okul müdürlerinin daha çok zamanlarını
işletmecilik rolleri ile dolduruyorlar. Günlük rutinlerle uğraşıyor,
yazışmalar, telefonlar, görüşmeler, toplantılar, müteahhitlik hizmetleri, işte
kaynak arama bulma, dolayısıyla eğitim ve öğretimle işlere pek zaman
ayıramıyor. Yani bu yönünü güçlendirmemiz gerekiyor. Okul
müdürlerimizin, gezinmesi lazım okul ortamlarında, sınıfta, öğretmenler
odasında, her yerde görünen kişi olması lazım. Diğerleri için bir öğrenme
kaynağı olması gerekir, diğerler için bir rol model olması gerekir.
Diğerlerinin kendisinden öğrendiği bir başöğretmen olması gerekiyor.
Başöğretmen lafı bizim için çok anlamlıdır. Aslında bu anlamda tam da
öğretim lideri ifadesinin yerini tutan bir kavramdır başöğretmen. Eskiden bu
ifadeyi kullanıyorduk biz, şimdi kalktı değil mi? Başöğretmenlik. Kariyer
basamakları içinde
yer aldı başöğretmenlik. Eskiden ilçelerde
başöğretmenlik vardı. İlkokullarda başöğretmenlik müessesi vardı. Bu
anlamda okul müdürlerimizi güçlü eğitim öğretim lideri hâline
gelebilmelerini sağlamak için ne yapmalıyız. Efendim nasıl bir rol değişimi,
dönüşümü gündeme gelmesi gerekiyor. Onu tartışalım bu oturumda. Yani
yönetsel rollerinden çok okulda insani bir eğitim öğrenme ortamının
hazırlanmasında ve sürdürülmesinde, herkesin öğrenebildiği, herkesin
efendim işte kurumla bütünleştiği, güçlü bir kurumsal kültürün
oluşturulduğu bir okul ortamında, lidere düşen okul müdürüne düşen roller,
görevler, işlevler neler onları herhalde tartışmamız gerekecek bu oturumda.
Evet, başlayalım. Buradaki yazılı metinlerden isterseniz ifadelerden
yola çıkarak sonra altını besleyelim biraz daha buradaki ifadeler çok kısa.
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Tartıştığımız metinlerden daha az. Feyzi Hoca konuyu biraz daha özetlemiş
herhalde. Ama biraz daha beslenmesi gerekir bana göre.
BİR KATILIM CI - Lider derken herkes liderlik yapabilir mi?
KOMİSYON BAŞKANI -Herkes lider olabilir.
BİR KATILIM CI -L iderlik biraz da kişinin kendi karakterinden
kaynaklanan bir olay değil mi?
KOMİSYON BAŞKANI -Valla arkadaşlar bu konu çok tartışılmış,
yüzyıllardır çok tartışılmış. Özellikler teorisi diye bir teori var. Bazı başarılı
liderlerin hayatını incelemişler. Atatürk, Gandi, Churchill vs. özellikler
aramışlar. Başarılı olan liderlerde özellikler aramışlar. Askeri ve politik
liderlerde. Kiminin işte zekâ yaşı, boyu vs. özelliklerine bakmışlar. Ortak
özellikler listesi oluşturamamışlar. Yani bu teori işlememiş. Özellikler
teorisi. Sonra davranışlarını incelemişler, liderlerin davranışlarını.
Davranışçı teori diye bir teori gelişmiş. Liderler hangi ortamda nasıl
davranıyor, bunun grupla ilişkilerini. Bu da geçilmiş, durumsal teori
diyorlar yani daha böyle yerel bağlamsal değişkenler üzerinde duruluyor.
Yani her gruba göre liderlik değişir, her ortamda değişir. Her yerde geçerli
bir liderlik profili çizmek mümkün değildir. Çünkü lider bir grup içinde söz
konusu. İnsan grubu olmayan bir yerde liderlikten söz etmek mümkün değil.
Eğer bir liderlikten söz ediliyorsa orda insan grubu var demektir. İnsan
gurupları farklılaşıyor. Özellikleri farklılaşıyor, farklı kültürlerde insanlar
farklı değil mi? Araçlarla motive oluyorlar, etkileniyorlar. Dolayısıyla bu
anlamda grubun özelliklerine uygun araçları, enstrümanları kullanması
gerekiyor okul liderlerinin de.
Geliştirilebiliyor yani liderlik özellikleri geliştirilebiliyor. İlla
insanlar doğuştan lider değildir. Şartlar evet doğru. Lider olunmaz lider
olarak doğulur diye bir ifade var. Şimdi o pek kabul görmüyor arkadaşlar.
Yani sonradan da lider olunur. Şartlar sizi lider konumuna taşıyabilir.
Peki. Efendim okuyalım bakalım ne yazmışlar. Okul yöneticilerinin
yönetim alan yeterlikleri düşüktür. Bunda yönetici seçiminden kaynaklanan
sorunlar belirleyicidir.
BİR KATILIM CI - Doğru bir madde bence kalması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim şöyle, şu anda ortaöğretim
projesi kapsamında eğitim yöneticilerinin yeterlikleri ile ilgili bir çalışma
yapılıyor. Arkadaşlarımız orada çalışıyorlar. Okul ve eğitim yöneticileri ile
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ilgili standartlar batıda da gündemde olan bir konu. Öğretmen yeterlikleri
gibi yönetici yeterlikleri de tartışılan bir konu. Bunla ilgili farklı ülkelerde
farklı yeterlik listeleri geliştirilmiş. Liderlik, okul liderliği ile ilgili. Belki
burada bilmiyorum, yani
BİR KATILIM CI - Çok önemli. Yani yönetici seçiminde
kaynaklanan sorunlar yukarıdaki yetersizliklerin belki çok önemli bir
kaynağı.
KOMİSYON BAŞKANI - İsterseniz burada müdahale edelim mi
başlıklara.
BİR KATILIM CI - Bunlar sorun zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Bunlar sorunlar geçelim pardon.
Önerilere gelelim lütfen, ben bunları öneri olarak okuyorum, bunlan
sorunların üzerinde durmayacağız. Eğitim ve okul yöneticilerine yönelik
meslekî yeterlikleri açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunun için gerekli iş
analizleri, iş tanımları yapılmalıdır, iş gerekleri saptanmalıdır. Efendim
standart kelimesini de kullanıyorlar. Compedency, qualification diyorlar.
Yeterlik deniliyor. Yani bu konuda batıda da kavram kargaşası var,
İngilizcede de bir kavram kargaşası var. Bizde de yeterlik, yeterlik ifadeleri
kullanılıyor daha çok. Yerleşti sanıyorum bu öğretmen yeterlikleri, kabul de
gördü yeterlik ifadesi. Bence sakınca yok diye düşünüyorum. Yeterlik. O
zaman okul yöneticilerinin yeterlikleri ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
“Yeterlik alanları belirlenmeli buna uygun çalışmalar yapılmalıdır.”
şeklinde belki bu maddeyi düzenleyebiliriz. Zaten yapılıyor ona vurgu
yapmış oluruz belki.
BİR KATILIM CI - Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi lider hiçbir
zaman mevcut şartlar altında ve konulmuş kurallar çerçevesinde hareket
ederek lider olmamıştır. Biz okul yöneticisiyiz. Mevcut şartlarımız belli,
mevzuatımız, kanunlarımız, ortamımız belli ve biz onu çevirmeye
çalışıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Aynen öyle.
BİR KATILIM CI - Lider olacaksak onları yıkıp öne geçmeliyiz.
Liderlik dediğimiz zaman öyle bir şey ortaya çıkıyor. Yöneticilik dediğimiz
zaman farklı. Okul liderliği dediğimiz zaman herkes lider olamaz. Lider
olduğu zaman da mevcut durumdaki şeyleri koruyarak liderliğini
sürdüremez.
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KOMİSYON BAŞKANI - Sürdüremez. Ben şimdi eğitim yönetim
seminerlerinde şöyle diyorum. Kaç kişi soruşturma geçirdi, bir kaldırsın
diyorum. O yarıdan fazlası kaldırıyor böyle, aferin size diyorum hepiniz
lidersiniz diyorum.
BİR KATILIMCI - Lider olmamız isteniyorsa farklı bakış açısı ile
bakalım. Yönetici olmamız isteniyorsa farklı bakalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani yönetici zaten işleri mevzuata
uygun olarak yapan kişi olarak tanımlanıyor. Yani mevzuatı okuldaki
çalışanlar öğrenciler lehine yorumlamalı diyor okul müdürü olabildiğince
esnetmeli.
BİR KATILIMCI - Şu anda yöneticilerin sorumlulukları var,
yetkileri yok.
BİR KATILIMCI - O yetkileri kullandıkları zaman risk alıyorlar.
Ceza yersen bu öğrencinin lehine yaptım.
KOMİSYON BAŞKANI -Yöneticilerin güç kaynaklan diye bir şey
de var. Güç, güç. Yöneticiler güçlerini nerden alıyor, yönetme gücünü
nerden alıyor? Erk dediğimiz şeyi burada, tabi farklı güçlerden bahsediyor
yasal güç. Bir sürü efendim, referans gücü diyorlar, zorlayıcı güç diyorlar
falan. Yani burada bir de kültürel güçten de söz ediyorlar. Bilgi de tabi.
Yani sadece yasa ve mevzuat ile değil, başka güçleri de işe koşmalı.
Mevzuata sığınmamak, mevzuatı olabildiğince esnetmeli. Mevzuatı
paydaşlar lehine yorumlamalı.
BİR KATILIMCI - Mevzuatı esnetiyorsanız.
BİR KATILIMCI - Peki yöneticilikle liderliği aynştırmalı mıyız?
KOMİSYON BAŞKANI -Valla bir de lider yönetici diyorlar şimdi
böyle bir kavramlaştırma da var yani lider yöneticiler. Liderlik özellikleri ile
donatılmış yönetici.
BİR KATILIMCI - Ayrıştırmadan burada liderle yöneticiyi nasıl
bütünleştiririz. Onun kararlarını almalıyız. Yani onun önerilerinde
bulunmalıyız. Yönetici farklı lider farklı.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu tabi. Liderlik özellikleri nasıl
geliştirilir mevcut şartlar içerisinde. Aynen öyle Hocam.
BİR KATILIMCI - Mevcut yöneticilerin
çalışmasını sağlamalıyız. İşte bu liderlik.

ekiplerini

seçerek
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KOMİSYON BAŞKANI - Onlara inisiyatif vermeliyiz. Eğer ben
lider olacaksam görev vereceğim yanımda arkadaş olmalı.
BİR KATILIMCI - İlk cümleler bütün olarak anlaşılmıyor Okul müdürü olarak bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Okul
müdürü, eğitim öğretim boyutunda Millî Eğitim Bakanlığına, 5018’e göre
Maliye Bakanlığına, harcama yetkisi için de Sayıştay’a karşı sorumludur.
Ve yetkisini de bu şekilde belirtmiştir. Eğer bu iş eğitim öğretime
indirgenecekse diğer harcama yetkilisi ve daha kamu ihale kullanıcısından
bahsetmiyorum. O ayrı mevzuatlar, tamamen eğitim kısmına indirilmesine,
sadece eğitim ve öğretim kısımları sorumlu olan bir bütün olarak.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum, gayet iyi bir
noktaya değindiniz. İşletme yöneticiliği rolüyle, eğitim yöneticiliği rolü
belki farklı roller olarak düşünüp buna göre zaten başmüdür yardımcısı
herhalde daha çok işletme yöneticisi konumunda bizde değil mi? Ama her
okulda yok başmüdür yardımcısı. O zaman her okula ben işletme yöneticisi
atıyorum.
Bak muhtarım da öyle dedi, çok uygun dedi. Bakanlığa söylüyorum,
okullara okul müdürlüğü yanında bir de okul işletme yöneticisi diye kadro
tahsis etsinler. Her okul için fazla olur. O zaman, özel okullar zaten yapıyor
bunu diyor.
BİR KATILIMCI -Arkadaşlar bu konunun batıda değişik örnekleri
var. İşletme yöneticiliği dersiniz, tesis müdürlüğü dersiniz ama eğitim
yöneticiliğinden ve bu bina yöneticiliğinin kesinlikle ayrılması lazım.
Çünkü okul müdürlerimizin %60, hatta %70 mesaisini okulların fiziki
sıkıntıları almaktadır. Dolayısıyla asıl yoğunlaşılması gereken, asıl
uğraşılması gereken asıl işi olması gereken işten uzak bir işte eğitim
yöneticilerini yahut liderlerini biz meşgul ediyoruz. Almanya'da tesis
müdürlüğüyle, efendim okul müdürlüğünü veyahut da okul yöneticiliğini
ayırmışlar. Bunun benzer başka örnekleri de var. Tabi birkaç konuya temas
etmek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam , öneriniz çok kısa olsun.
BİR KATILIMCI - Bütün yani bu eğitim ortamları, işte okul
kültürü her şey yöneticiye bağlı. Yöneticinin dokunmadığı hiçbir konuda
netice almamız, biz pratiği konuşuyoruz burada, mümkün değil. Yönetici de
bu şartlarda yani her şeyle ama her şeyle donanımlı bir yönetici olması
lazım ki bu ihtiyaçlara cevap verebilsin. Bakınız ben, uç bir örnek olacak
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ama bir şeyi anlatmak istiyorum. Ben Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürüyüm.
524 bin öğrenci nüfusuyla Türkiye'de İzmir'den sonra 4. sıradayız. Bozova
ilçemizle Halfeti ilçesi arasında kırsalda bir köyümüz var, Sığırcık diye. Bir
gün tesadüfen yolum oraya düştü. Hikâye uzun da (Komisyon Başkanı
hikâyeyi anlatma) ancak bir şeyi burada ifade edeceğim. Bu çok önemli.
Okulu gezdik mini golf sahasından birçok aktivite alanlarına kadar orada
güzel şeyler yapılmış. WCTere filan baktık, sanki evlerimizin WCTeri gibi.
Bu nasıl oluyor falan dedim okul müdürüne, okul müdürü şunu dedi: Ben
her sabah 6'da gelirim, öğretmenlerimin gireceği tuvaleti ben temizlerim
onlara hazır hâle getirim. Bakın orda okul müdürlüğünün o liderlik
dediğimiz bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Hadim liderlik diyorlar ona Hocam.
İngilizcede hizmetkâr liderlik diyorlar.
BİR KATILIM CI - Evet. Şimdi okul müdürünün çevresindeki işte
öğretmeniydi, diğer çalışanlarıydı, bu duruma bigane kalabilir mi, mutlaka
işin bir parçası olmalı şeklinde bir gayret ortaya koyacaktır. Ve o okulumuz
bir köy okulu kırsalda. Kırsalın kırsalı diyebileceğimiz bir noktada. 17
Anadolu lisesine veya fen lisesine filan öğrenci veriyor. Burada şunu özetle
söylüyorum değerli arkadaşlar, kesinlikle yöneticinin belki oransal olarak
telaffuz çok yanlış olur ama %50, %60’lık kısmı kişilikle ilgilidir. Ben bunu
bir kenara koymam mümkün değil. Az önce farklı şeyler burada konuşuldu,
Hocam ifade etti. Dünya tarihinde birçok liderin okuryazar olmadığını
biliyoruz. Yani her şey bilgi ile yahut da buna benzer argümanlarla
sağlamanız mümkün değil. Yöneticilikte kişilik çok önemli, yönetici
meslekî yeterliliklerini bu anlamda önemsiyorum. Bu çalışmalara en
azından bir istikamet noktasında bunları ifade ettim, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki evet çok teşekkür ediyorum
Hocam. Hocam lütfen. Lütfen ilerleyelim bakın daha ilk maddeden
ilerleyemedik. Bu akşama bitirmem lazım bu konuyu.
BİR KATILIM CI - Çok kısa. Konumuz eğitim liderliği. Eğitim
liderliğini sadece okul müdürlüğü olarak almayalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Gayet tabi. Genel müdürlükten il millî
eğitim müdürlüğüne, şube müdürlüğüne kadar bütün çalışma alanlarını ve
yeterliliklerin belirlenmesi diye yazarsak daha iyi olur. Çünkü eğitim
liderlerinin içersine onlar da giriyor. Eğitim liderliği Hocam.
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KOMİSYON BAŞKANI - Efendim okul liderliği galiba konu.
Okul liderliği. Zaten buraya eğitim de ilave edilmiş bakın oraya. Eğitim ve
okul liderliğine diyelim isterseniz şuna. Yönetici yerine liderliğine diyelim.
Eğitim ve okul liderliğine yönelik meslekî yeterlikler belirlenmeli. O zaman
bütün eğitim kademelerinde bütün bunları il, merkez bunları da kapsayıcı
olur. Eğitim liderliği. Peki, okul müdürlerinin seçiminde meslekî
yeterliliklerini öne çıkaran bir seçme ve istihdam anlayışı temel alınmalıdır.
Evet. Okul müdürlüğü kadrolarına atamalarda bu yeterlilikler efendim
belirleyici bir değişken olarak kullanılmalıdır diyelim. Öyle değil mi? Yani
başka şeyler de mutlaka aranıyor ama bu yeterlilikler...
BİR KATILIMCI - Asıl belirleyici değişkenimiz bu olsun.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu olsun. Okul müdürlüğüne atama
okul müdürlerinin performansını değerlendirme ve buna ilişkin ödül
sistemlerinin geliştirilmesinde bu yeterlilikler yol gösterici olarak
kullanılmalıdır.
BİR KATILIMCI - Hocam, ters olacak söylenenler ama bir şey
söyleyelim, ne kadar kolay araştırırsak okul liderliğini bu sefer o koltuklar
çok daha liderlik vasfı olmayan insanlarla dolacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Kolaylaştırmıyoruz, zorlaştırıyoruz.
BİR KATILIMCI - Zorlaştıralım, zorlaştıralım ki yeteneği olan
insanları daha net görelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Yeterlilikleri koyduk ya zorlaştı.
BİR KATILIMCI - Zorlaşsın. Ne kadar zor olursa, ben bu işi
yapabilir miyim diye insan kendini sorgulasın, ondan sonra gitsin oraya
otursun. Sırf o koltukta oturmak için liderlik yapılmaz.
BİR KATILIMCI - Eğitimde kadroyu lütfen piramitleştirmeyelim,
yaygınlaştıralım çünkü bizim sektörümüz eğitim.
KOMİSYON BAŞKANI
Hocam.

-

Hiyerarşik değil, heterarchy diyor

BİR KATILIMCI - Hocam özür dilerim dün söylemiştik, meslekî
yeterlik derken biraz muğlak kaldı gibi bence. Dün söylemiştik işte bir
yabancı dil demiştik, yüksek lisans demiştik doktora demiştik, bunları
madem bir öneri olarak alıyoruz, meslekî yeterlik. Çünkü biraz muğlak bir
ifade, nasıl bir yeterlik ?
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BİR KATILIM CI —Açmalıyız.
KOMİSYON BAŞKANI - Açarsak bunun altını doldurmak.
Arkadaşlar bakın ABD'de ISLC standartlan var okul liderliği ile ilgili. Bir
kitapçık hâlinde bu standartlar. Bir kitapçık olarak.
BİR KATILIM CI - İşte Hocam bizim standardımız yok.
KOMİSYON BAŞKANI
doldursun.

- Bunun altını doldursunlar bakanlık

BİR KATILIM CI - O bakanlığın görevi.
KOMİSYON

BAŞKANI-

Çok spesifik konulara girmeyelim

burada.
BİR KATILIM CI - Onu dolduracak yani.
KOMİSYON BAŞKANI -G ayet tabi. YÖK, icra makamı bunun
altını doldursun yani.
BİR KATILIM CI -H ocam bunu 3 sözcük olarak yazmakta, öneri
olarak yazmakta bence bir sakınca yok, arzu ederseniz tabi.
BİR KATILIM CI - Bunlar dikkate alınmalıdır yönetici seçiminde
demeyecekse o zaman biz, Bakanlık zaten kendi çalışmasını yapıyor. O
maddede vardır da yani. Buraya bir şey yazmamız ifade etmiyor ki yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Ya güzelim ben size bu ISLC
standartlarını getireyim. Burada bir kitapçık hâlinde 3 başlık altında. 6
standart var orda bunun açılımları var okul müdürlerinin sahip olması
gereken temel değerler var orda. Okul müdürlerinin. Hangi değerleri.
İkincisi okul müdürünün sahip olması gereken bilgi temelleri var. Yönetim
teorileri, araştırma yöntemleri teknikleri, motivasyon teorileri bilmem ne,
bir sürü konu sıralanmış.
BİR KATILIM CI - Hocam 2004 ile 2010 arasında 3 kez
yönetmelik değişmiş. Hocam biz de işte o standardı oluşturan Bakanlık
temsilcileri de burada.
KOMİSYON BAŞKANI -Tabi o bir istikrara kavuşturulmalı, 93’te
mi 95’te mi hazırlandı o yönetici atama yönetmeliği?
BİR KATILIM CI - 2004, 2007, 2008 ondan sonra değişti mi takip
edemiyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Çok sık değişti o yönetmelik. Biliyorum
biliyorum.
BİR KATILIMCI - Peki Hocam izin verirseniz bu konuda 2 tane
temel problemi dikkatinize sunmak istiyorum. Yapılan son yönetici atama
yönetmeliği belli dengeleri gözeterek hazırlandı ancak 2 tane sıkıntısı
olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi yöneticilerin test sınavı ile seçilmesi.
Yani yapılandırıcı eğitim yaklaşımı ile yaparak, yaşayarak hayat içinde
performansa dayalı bir eğitim sistemi oluşturulmaya çalışırken biz kurum
liderlerini hâlâ sorduğumuz 4 tane seçmeli seçenekten 1 tanesini seçin gibi
bir mantıkla seçiyorsak çok ciddi bir sıkıntı balık baştan kokmuş olacak
demektir. Kaldı ki değerli katılımcıların da dikkatine sunmak isterim. Bilgi
iki tuşun ucundadır. Bunu insanın hafızasında tutması, ezberlemesi, çalışıp
sınava girip lider olması çok ciddi bir yanlışlık olacaktır. Yani bu
söyleyeyim efendim ben kendi önerilerimi de söyleyeceğim. İkinci büyük
sıkıntı da son hazırlanan yönetmelikte bu test sınavının yanı sıra getirilen
hizmet yılının puanlanması hususu, sosyolojik olarak birçok soruna neden
oldu. Merkezlerdeki çok önemli yol almış, mesafe almış okulların tamamına
yaşça bizden çok daha tecrübeli olan ancak artık bir yerde ahi gitmiş vahi
kalmış da olan arkadaşlar gelmeye başladı. Bakın merkezlerdeki okullara 30
yılın altında müdürlüğü olanın zaten puanı tutmuyor. 30 yıldır aynı eğitim
sisteminden, 30 yıl önceki eğitim sisteminden mezun olmuş, günün
şartlarını bilmeyen gereklerini yerine getiremeyen birisinden önemli
konumlarda eğitim yöneticiliği yapmasını nasıl bekleyebiliriz. Ben öneri
olarak sıralamak istiyorum, şimdi süreç ölçücü b ir...
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam anladım, meramınızı anladım,
Hocam onları sonra alsak şunları bir geçsek de daha sonra.
BİR KATILIMCI -O zaman sonra bu hakkımı kullanmak istiyorum
çünkü önerim var.
KOMİSYON BAŞKANI - Söz hakkı vereceğim. Tamam.
BİR KATILIMCI - Eğitimsel lider kim olacak, müdür aynı
zamanda eğitimsel lider ya. Eğitimsel lider olmak için biraz donanım da
gerekli.
KOMİSYON BAŞKANI -E gayet tabi. Öğretmenler de lider olacak
Hocam. Teacher leadership gibi bir kavram da son zamanlarda çok popüler.
Öğretmen liderliği yani herkes lider olacak.
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BİR KATILIMCI - Müdür sosyal lider mi olacak, eğitim,
program, müfredat lideri mi olacak?
KOMİSYON BAŞKANI -Program yöneticisi okul müdürü aynı
zamanda tabi ki. Program yöneticisi.
BİR KATILIMCI - Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Sizin
dediğiniz o mesleki yeterliliklerle ilgili zaten bütün branşlarda da yapılıyor.
Ben onun da bir nevi içindeyim, bu arkadaşların dediği çok alt dallara
iniliyor zaten orada. Yani burada dediğiniz gibi meslekî yeterliliğin
kriterlerini belirlemeye çalışırsak 40 sayfalık bir şey var, alt şeyler var.
KOMİSYON BAŞKANI - Çıkar, dolduramayız zaten bunu.
BİR KATILIMCI - O yeterliliğin altlarında mesela 40 sayfa bir
branşta var.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar söz hakkı vermiyorum,
ilerliyorum. Peki. Eğitim. Daha oylamadık bunlan oylayacağız, birinci
maddede ne var? Nerede? Onu kim koydu , ben konuştum burada , onu sil ,
onu sil oradan.
BİR KATILIMCI - Şimdi meslek seçiminde okul müdürlerinin
seçimi konusu sübjektif, nesnel olmayan temellere dayanıyor. Ve her yıl
aynı şekilde sansasyonel bir şekilde yürütülüyor. Hizmet sektöründe
bankacılık sektörünü örnek vermek istiyorum. Yönetici aday adayları belirli
testlerden sonra belirleniyor. Yönetici grubun içinde de farklı alternatif
dallara ayrılarak yetiştiriliyor. Teftiş denetim yöneticileri okul yönetimi
veya operasyonel yöneticiler, okul idari yöneticileri ve bunların arasında da
yine daha elit olanlar lider proje yöneticileri olarak farklılandınlarak
yetiştiriliyor. Eğer böyle bir sistem Millî Eğitim sistemi içinde oluşturulursa
gelen siyasi görüşlere göre veya birtakım şeylere göre efendim Ahmet
Mehmet diye bir atama yapılmaz. 3 yıllık 5 yıllık deneyimi olup
olmamasına bakılmaz kıdeme göre olmaz. Yani bu daha doğru daha objektif
bilimsel bir yaklaşım olur. Yöneticilerin de mutlaka aday adayı olarak belli
bir testten, eleme eleme ve yetiştirilerek yönetici kadroya geçirilir. Sistem
kendisini yetiştirilmeli diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam olması gerekenleri konuşursak
burada ben saatlerce size nutuk atarım. Onu icra makamı düşünsün. Biz
olması gerekeni.
BİR KATILIMCI - Hocam önermeyecek miyiz?
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KOMİSYON BAŞKANI -Önerileri sonra alacağım. Şu maddeleri
bir geçelim de. İlave edeceğiniz şeyler varsa bunlar ha benim
düşündüklerim burada yok..
BİR KATILIM CI - Hocam diyoruz ki okul müdürlerinin seçiminde
meslek yeterlilikleri yani müdürlerin seçimi ve atamalarında,
yetiştirilmelerinde belirli bir sistem oturtulmalı ben sistemden
bahsediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
Hocam?

- Burada bunu ifade etmiyor muyuz

BİR KATILIM CI - Öyle daha kolay yetişir diyorum. Hocalarımız
da görüşleri de aynı şekilde olanlar da var yani uygun görürlerse bu şekilde
sistemin hangi siyasi görüş gelirse gelsin, bilimsel bir şekilde yöneticilerin
yetiştirilmesi ister eğitim yöneticisi ister idari okul yöneticisi isterse lider
proje yöneticileri
KOMİSYON BAŞKANI - Şunu silelim Hocam, şu ifadeyi.
BİR KATILIM CI - Kendileri akademik bünyeler içerisinde ve
belirli kademelerde eğitim öğretimleri görülür tıpkı bankalardaki gibi.
Hiyerarşik kademe içinde zaten verilecek. Ama Şimdiki mevcut durumda
herkes belli adamını bularak atama yapıyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Yorum yapmayın Hocam ya
BİR KATILIM CI -2 . maddeye ya da 1. maddeye ekletilirse uygun
görülürse eğer umum heyet, komisyon heyeti uygun görürse ekletelim
diyorum ben. Oylatalım diyorum. Mehmet Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam meramını bir cümle hâlinde
söyle bana.
BİR KATILIM CI - Okul yöneticileri liderleri okul yöneticileri ve
liderleri, belli kategorilere ayrılarak aday adayı kariyer sistemi içerisinde
geliştirilmeli ve yetiştirilmelidir. Buna bağlı olarak da atamaları
yapılmalıdır. Bu kadar Hocam. Yani öğretmenliğe girdikten sonra aday olup
olmayacağını seçecek eleyecek bilimsel kuruluşlar tarafından objektif,
nesnel bir şekilde. Camia kendi yöneticisini kendi seçmiş ve yetiştirmiş
olacak. Performans değerlendirmesi ayrı olacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben mi anlatamıyorum, siz mi
anlamıyorsunuz. Bir dakika acele etmeyin. Bakın şurada ne diyor; okul
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müdürlerinin seçiminde ve istihdamında meslekî yeterlilikleri öne çıkaran
bir seçme istihdam sis-temi temel alınmalıdır. Bunu ifade etmiş arkadaşlar.
Yeterlilik temelli bir seçme, atama sistemi. Yani o senin söylemek istediğin
bu maddeyi içeriyor Hocam.
BİR KATILIM CI - Öyle anlıyorlarsa öyledir Hocam ama herkes
öyle anlamıyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Hocam iyi yoruma açık bir şey Hocam.
Sevgili kardeşim bu komisyon okul yöneticiliği yeterlikleri geliştirme
komisyonu değil. O komisyon ayrı bir komisyon olarak çalışıyor şu anda
Bakanlıkta. Biliyorum. Eğer o yeterlikleri geliştirmeye çalışırsak 1 ay
çalışmamız lazım burada ya. Biz yeterlik geliştirmiyoruz burada. Biz
yeterlikleri geliştirilmeli diyoruz yani. Öğretmen yeterlikleri diye alan
yeterlikleri diye bir şey geliştirdi Bakanlık, otursun bir de okul müdürlüğü,
millî eğitim müdürlüğü, şube müdürlüğü, daire başkanlığı için yeterlilikler
geliştirsin. Buralara atamanın standartlarını belirlesin. Okul müdürü
olabilmek için şu kadar müdür yardımcılığı, millî eğitim şube müdürü
olabilmek için şu kadar efendim şunu yapmak. Millî eğitim müdürü
olabilmek için efendim şu kadar müdür yardımcılığı yapmak. Bunları bu
konuyla ile ilgili oluşturulacak uzmanlar grubu belirlesin. Ya biz makro
boyutta burada olması gerekenleri söyleyelim arkadaşlar. Çok böyle
ayrıntıya girersek çıkamayız bu işin içinden. Benim söylemek istediğim,
tamam.
BİR KATILIM CI - Söylediğiniz güzeldi, onu yazalım Hocam.
Arkadaşlann da söylemek istediği o aslında Hocam. Arkadaşlar da
hiyerarşik sistemi söylüyorlar.
BİR KATILIM CI - Arkadaşlar tabi buradaki konuşmalarınızın
çoğu, meslekî deneyimlerinizde yaşamla olumsuz örneklere karşı bir önlem
alabilme amaçlı olarak seyrediyor. Buradaki cümleye bakarsak bu şu,
konumuza uygun olarak yapmaya kalkarsak okul müdürleri aynı zamanda
okul eğitim lideridir. Bu nedenle seçimlerinde mesleki yeterlikleri öne
çıkaran bir seçme ve istihdam anlayışı temel alınmalıdır, mevzuat ifadesi.
Bu ifade her şeyi çözer. Bunu alan Bakanlık oturur kendi kendine
düşünmeye başlar. Örneğin bilmiyorsunuzdur, onun için söyleyeyim. Müdür
atama, idareci atama yönetmeliği Talim Terbiye’den geçmez, bundan sonra
geçsin der. Personel Genel Müdürlüğü oturup kendisi yapar, bu eğitim
öğretimi ilgilendirmez der, ben yaptım oldu der ondan sonra siz de feryat
edersiniz. Bakanlık oturur, şimdi eğitimsel yeterlikler nelerdir ölçütler

18. Millî Eğitim Şûrası / 346

nelerdir, eurolines bir site var, İnca.org diye bir Norveç sitesi var. Lütfen
girin. Öğretmenlerin Avrupa ölçeğinde 2 yılda bir meslekî yeterlilik
sınavına tabi tutulduklarını yoksa kapıya konulduklarını. Küçük okul
öğretmenliğinin maaşının 10 bin avro olduğunu, büyük okul öğretmenlik
maaşının 20 bin avro olduğunu, küçük okul müdürlüğü olduğunu, büyük
okul müdürlüğü olduğunu, bunun basamaklarının olduğunu, her şeyin
kariyere dayalı olduğunu görürsünüz. Ama ben yaptım oldu derseniz saklı
gizli bir şeyler olur, kıyamet kopar. Bu ifade bizim bütün derdimizi çözer.
Bakanlık oturur bunun üzerine bu sistematiği kurar. Örneğin sabah
konuşurken dedi ki mezunlarla olan irtibatı koparmayalım. Şimdi bu
kararlaştırıldığı takdirde genel müdürüm alacak, oturacak, müdürlerini
toplayacak, arkadaşları toplayacak, ne yapalım da koparmayalım, neler
yapmamız gerekir onların hepsini oluşturacak, mevzuatını oluşturacak
kurula sunacak. Evet diyeceğiz sistem böyle kurulacak. Onun için bu ifade
çok güzel bir ifade ama isterseniz onun başına okul müdürleri aynı zamanda
okul eğitim lideridir, o nedenle devam edilebilir. Bizim görevimiz o.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -T am am . Eklemişler zaten. Belirli bir
kariyer sistemi içinde.
BİR KATILIMCI -Başlığa geçmeden önce örgütlenme ile ilgili bir
önerim var, müsaade ederseniz. Okulların örgütlenmesi, akademik ağırlıklı
olarak yeniden yapılmalıdır. Biraz önce kısmen söylendi. Bir eğitim lideri
olmalıdır. Arkasından teknik müdür ya da teknik müdür yardımcısı ve
zümre KOMİSYON BAŞKANIlığı sistemi getirilmeli.
KOMİSYON BAŞKANII -Züm re Başkanlığı. Özel okullarda var.
Program yöneticisi ya da zümre başkanlığı gibi, evet o zaman şöyle
diyebiliriz. Yani okulların akademik ve idari örgütlenmeleri yeniden
düşünülmelidir, yapılandırılmalıdır. Böyle bir öneri koyabiliriz. Okulların
idari ve akademik yönden yeniden örgütlenmeleri. Peki, şu 2. maddeye.
Efendim?
BİR KATILIM CI- Sayın Komisyon Başkanı, mali konular sayın
müdürüm ifade etti. 5018 sayılı yasaya dayalı bu ekonomik konularla ilgili
de bir cümle de koysak.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam belki aşağıda vardır, gelelim
işletme yöneticiliğine. Bu onu kapsar. 5018 sayılı yasa. Belki aşağıda vardır.
Yoksa da ekleriz Hocam.
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BİR KATILIMCI - Var, işletme yöneticiliği olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI
- Eğitim ve okul yöneticiliğinin
meslekleşmesi sağlanmalı. Yani ayrı bir uzmanlık alanı olarak
meslekleşmesi yani meslekte asıl olan öğretmenliktir diye bir ifade var
bizim yasalarda. Yani eğitim yöneticisi okul yöneticisi olabilmenin ön şartı
nedir, öğretmen olmaktır. Yani her öğretmenin aynı zamanda her iyi
öğretmenin aynı zamanda iyi bir yönetici olacağının garantisi yok. Bu
bakımdan yani ayrı uzmanlık alanı olarak eğitim yöneticiliğini, tasarlamak,
düşünmek geliştirmek gerekir. Yani bizde bu henüz tam kabul görmedi. 14.
Şûrada okul yöneticiliği gündem maddesiydi. Bu konular uzun uzun
tartışıldı o zaman. O zaman da çok güzel öneriler getirildi, uzmanlaşma
sağlanmalı, ihtisaslaşma vs. ama maalesef o günden bugüne uygulamaya
çok yansımadı. Ümit ederim bundan sonra kabul görür. Bunun için gerekli
yasal alt yapı yetiştirme programına hazırlanıp uygulanmalı. Olabilir. Bu
ifade de kalabilir bence.
KOMİSYON BAŞKANI -Hocam öğretmenlikten gelme esas bana
göre doğrudur. Okul müdürünün kaynağı öğretmenlik olmalı. Ama yani
eğitimi bilmeyen bir okul müdürü olmaz Hocam. Öğretmenlikten gelmesi
doğru bir tercihtir bana göre. Doğru bir tercihtir ama yani artı birtakım
yeterlilikler aranmalı yani bunun üzerine artı yeterlilikler aranmalı. Zaten
öyledir galiba.
BİR KATILIMCI - Öğretmenlik yapma zorunluluğu olmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Zaten öyledir galiba. 5 yıllık bir. Yok
mu? Efendim?
BİR KATILIMCI - İki yıl.
BİR KATILIMCI - Şu 3’e “Öğretmen kökenli’' gibi bir şey ilave
edebilir miyiz? Meslekleşmeye.
BİR KATILIMCI - Mevzuatta var zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Yok yok, sanmıyorum dışarıdan öyle.
Hocam onu yazacağız bir yere, yüksek lisans, doktora yazacağız muhtarım.
Ona geleceğiz. Tamam. Okul yöneticilerinin iç gereklerinin bir parçası
olarak yönetim alanında yüksek lisans yapmış olma ön koşulu getirilmeli.
Yönetim bilimi dallarında bilim doktoru olanlara atamada ilk önce...
efendim bunu biraz düzeltebiliriz belki ifadeyi. Şunu istersen, zaten
kriterlerde var galiba, değerlendirme kriterlerinde belli bir puan veriliyor
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ama onun artırılması belki teklif edilebilir. Yani yüksek lisans yapmak.
Eğitim okul yöneticiliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ne bileyim ya
puan derecesi yükseltilebilir bunun. Kaç puan veriliyor bilmiyorum. 5 puan
mı?
O zaman ona vurgu yapalım burada. Muhtarım da ısrarla bunun
üzerinde duruyor. Diyelim ki eğitim ve okul yöneticiliğine atamalarda, bu
alanda lisansüstü eğitim görmüş olmak tercih nedeni olmalı, efendim, tercih
nedeni demeyelim, yabancı dili de yapmayalım Hocam. O zaman bütün
İngilizce öğretmenleri şey olur Hocam, okul müdürü olur Hocam diğerlerine
yer kalmaz.
BİR KATILIM CI -Şim di nasıl ki tarih ve Türkçe öğretmenleri hep
okul müdürü oldu.
BİR
KATILIM CI Hocam
onun
için
programları
zenginleştireceğiz, açacağız Hocam alternatif sunacağız. Uzaktan eğitim
dâhil olmak üzere bu konuda programlar açılmasına teklif ediyoruz
bakanlığa.
BİR KATILIM CI - Hocam açmıyorsunuz, biz yüksek lisans
bekliyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI -N iye açmıyoruz, var uzaktan eğitimle,
eğitim yönetimi yüksek lisans eğitim programımız var.
BİR KATILIM CI -E ğitim programı ya da edebiyat öğretmenliği
alanında edebiyat alanında yüksek lisans yapmış birisi de yok sayılacak.
Sadece yönetim alanını tırnak içine almışız özellikle.
KOMİSYON BAŞKANI -Öyle. Hocam ben almadım onu. Eğitim
ve okul yöneticiliği Hocam ben anlamam. Yönetim alanı yok Hocam.
Eğitim ve okul yöneticiliği alanında. Ya kamu yönetimi var, işletme
yönetimi var, bilmem mühendislik yönetimi var, bir sürü yönetim programı
var kardeşim hepsi gelir ondan sonra.
BİR KATILIM CI -B iz eğitim liderliğinden bahsediyoruz.. Yani bir
tarafta öğretmen yeterlilikleri tartışılıyor. Bir tarafta eğitim liderliği
tartışılıyor. Biz şimdi bir başka komisyona gidiyoruz. Yani öğretmen
yeterliliklerine gidiyoruz. Elbette ben öğretmen, uzman öğretmen baş
öğretmen olmasını istiyorum. Orada ne olacak? Doktorası varsa
başöğretmen olacak, yükseklisansı varsa uzman öğretmen olacak.
BİR KATILIM CI -Sınır koyuyoruz ama.
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KOMİSYON BAŞKANI -Elbette sınırlayacağız. Evet, arkadaşlar
buradaki ifadeyi değiştiriyoruz. Eğitim ve okul yöneticiliği alanında yapmış
olma ön koşulu getirilmeli. Yönetim bilimi dallarında bilim doktoru olanlara
teşvik sağlanmalıdır. Bence 2. maddeye gerek kalmadı, ifadenin devamına
gerek kalmadı. Şu ifadenin devamı zahit. Yüksek lisans demeyelim
lisansüstü eğitim diyelim arkadaşlar, ikisini de kapsar. Lisansüstü eğitim
şuraya lisansüstü eğitim diyoruz. Tezli tezsizi ayırmıyoruz. Ya şu ifadeyi
değiştirin kardeşim. Eğitim ve okul yöneticiliği tamam. Bu cümle fazla.
Lisansüstü eğitim. Son cümleyi çıkar, tamam. Okul yöneticiliğine atamada
kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık getirilmeli. Katılıyorum. Türkiye’de
TALİS raporuna göre Türkiye’de okul yöneticilerinin oranı bayanlar
yönünden %8 arkadaşlar. Yani bunu şöyle diyelim: Eğitim ve okul
yöneticiliği alanında bayan yöneticilerin sayısı artırılmalıdır diyelim onu ne
yapacaklarsa.
BİR KATILIMCI Sayın Komisyon Başkanım, bayan
arkadaşlarımızın göreve gelmesinde engel olmadığını yani ben
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Engel yok değil mi? O zaman zahit olur
bu ifade bizim.
BİR KATILIMCI -B ir dakika şunu söylemek istiyorum. Bir dakika
dinleyin, anne olma özelliğimiz bizi engelliyor. Ben de şunu söylüyorum,
çalışan anneler, bayanlar hem annelik görevini hem çalışma görevini
üstlendikleri için çocuklarımızı bırakacak ne kreşlerimiz ne çocuklarımızı
bırakacağımız okullar var. Biz okuldan çıktığımız gibi koştura koştura eve
çocuklarımızın yanma gitmek zorundayız. Ama eşlerimiz bu zorunluluğu
taşımıyor. Bu toplumsal bir sorumluluktur. Eşlerimiz bizimle aynı
sorumluluğu alırsa bizler de yönetici oluruz arkadaşlar. Benim eşim bu
sorumluluğu almış ve ben bu görevi üstleniyorum, eşime de teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet peki, Sadegül Hanım bize bu
TALİS Türkiye raporunu yazdı. Evet, o daha iyi biliyordur durumu, bu
yönden söyleyecek bir şey var mı Sadegül? Bir dakika Sadegül Hanım’a söz
verdim.
Sadegül AKBABA - Şimdi değerli katılımcılar. OECD ülkelerinin
yaptığı bir araştırma var. Türkiye raporunu biz Bakanlık adına analiz ettik.
OECD ülkelerinde okul yöneticisi bayan yöneticiler oranı %44dür,
Türkiye’de %8.2dir. Biz en son sıralardayız. Dünya sıralamasına baktığımız

18. Millî Eğitim Şûrası / 350

zaman da sonlardayız. Burada yasal engelin olup olmaması önemli değil.
Buraya baktığımız zaman da öğretmen oranı bu kadar yüksekken eğitimde,
yöneticinin az olması cam tavan etkisi dediğimiz bir etki var. Siz zihninizde
bir bayanı yönetici olarak koymuyorsanız zaten zihinlerde kabul edilmiyorsa
onun yasal engelinin olup olmaması bence çok önemli değil. Birçok şeyde
bizim yasalarımız her şeyin çok önünde ama biz uygulamalarda çok
gerideyiz. Dolayısıyla bunu yasaya bağlamak, çok gerçekçi bir gerekçe
değil diye düşünüyorum teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyoruz Sadegül. Efendim o
zaman şuraya yumuşak bir ifade koyalım, bayan yöneticilerin sayısı
artırılmalı, bunun için gerekli önlemler alınmalıdır diyelim.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım zaten en son
yapılan yönetici atama yönetmeliğinde, %\5 kadın yöneticilerin avantajı
vardı. %15 hem sınav puanlarına hem de ek 2 Terine bir ilave geldi. Artı
yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldı son günlerde, pansiyonlu okulların
hepsinde birer bayan müdür yardımcısı olmak zorunda denildi.
KOMİSYON BAŞKANI - Ne güzel. O zaman artırılmalı gerekli
teşvikler. Hocam oylayacağız.
BİR KATILIMCI - Normalde biz hem değişiklikten bahsediyoruz,
yönetimsel yani mevzuat açısından bir engel olmamasına rağmen kadın
yöneticiler için pozitif ayrımcılık, “ayrımcılık’*kelimesi bile zaten çirkin.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu pozitif ayrımcılık tuttu son
zamanlarda. Özellikle bayanlar lehine.
BİR KATILIMCI -Tuttu ama zaten bayanlarımız artık. Hocam bu
sosyolojik bir vaka. Hocamın da dediği gibi Türk toplumuyla alakalı bir
vakadır.
KOMİSYON BAŞKANI -P ozitif ayrımcılığı kaldıralım. Atanacak
kadın yöneticilerin sayısı artırılmalı.
BİR KATILIMCI - Hocam bununla ilgili çok önemli bir şey
söylemek istiyorum. Ben buradayım beni göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar
ayrımcılığa karşı çıkan ama bazı özel kurumlar var. Benim kurumum kız
meslek lisesi, bir tane bayan yönetici çocuk bayılmış hadi bakalım beni
çağırıyor. Çocuğun kamı ağrıyor gel bak, çocuk tuvalette bayılmış koş,
Diyorum ki nöbetçi müdür yardımcısı nerede? Hocam ben nasıl gireyim kız
tuvaletine. Sorumluluk senin çünkü nöbetçi müdür yardımcısı sensin.
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Tuvalete ben niye giriyorum. Sen gir, çocuğu kucakla, çünkü sen buraya
gelmişsin. Yani herkes için demiyorum. Arkadaşın söylediği şey, %15
ayrımcılık, meslek liselerine gelen yöneticiler meslek öğretmeniyse diyor
puanın % 15’ini alır, pansiyonlu okullara da bayan yönetici atanmalı.
KOMİSYON BAŞKANI -Hocam bir dakika anladım, ben çok iyi
ifade ederim. Okul yöneticilerini atamada bayan yönetici sayısı artırılmalı,
yönetici atamalannda okulların özellikleri dikkate alınmalıdır. Sanıyorum
bu ifade yeterli. Geçelim. Arkadaşlar bunları oylayacağım sonra. Şimdilik
kabaca bir geçiyoruz.
BİR KATILIMCI - Buraya ilave edilebilir mi bilmiyorum ama ben
bir ilköğretim okulunda okul müdürüyüm. Tabi ki kız öğrenciler var. Doğal
olarak biraz önce hanımefendiler açıkladığı doğrultuda onda müdahil olma
şansımız yok. En azından 1-3 normu bulunan bir okulda müdür yardımcılığı
en azından 1 veya 2 tanesinin bayanlar tarafından doldurulması şeklinde bir
şey ekleyebilir miyiz? Müdür yardımcılığı konusunda böyle bir öneri
sunulabilir mi? Daha fazla olmalı bana göre. (Her okulda bir bayan müdür
yardımcısı olmalı en azından bana göre.) Efendim şöyle diyelim.
İlköğretimler de dâhil aynı sorunları biz de yaşıyoruz. Liselerde de aynı şey.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
- Şuraya ilave edelim. Okulların
özellikleri dikkate alınmalı, birden çok yönetici yardımcısı olan okullarda
efendim en az bir bayan müdür yardımcısı atanmalı.
BİR KATILIMCI - Bir kadro, bayan müdür yardımcısına tahsis
edilmelidir. Hocam oylamıyoruz daha yarın oylayacağız. Ben akşam
bunlan biraz modifıye edeceğim ifade olarak. Peki, geçelim şuraya 6.
maddeye aynen katılıyorum.
Mevcut iş başındaki okul yöneticilerinin yeterliliklerini geliştirmeye
dönük uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere yaz okulları (uygulaması
şeklinde) yüz yüze eğitimle de desteklenmek kaydı ile lisansüstü eğitim
görmeleri teşvik edilmeli. Hatta zorunlu olmalı. Yani bu hizmet içi eğitimi
lağvedelim ben Bakanlığıma da söyledim. Bu hizmet içi eğitimde olmuyor,
bu okul yöneticisi yetiştirme işi dedim. Onun yerine bütün okul müdürlerini
yüksek lisans seviyesine kavuşturalım dedim.
BİR KATILIMCI - Aynen öyle
KOMİSYON BAŞKANI
Zorunlu olmalı.

- Hatta zorunlu olmalıdır demişler.
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BİR KATILIMCI - Zorunlu olmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Güzel güzel iyi yapmışlar orayı.
BİR KATILIMCI - Teşvik edilmeli, zorunluluk nereden
çıktı?Yüksek lisans yapanların zaten puanı var, teşvik etmiş oluyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam bu çalışanlar için. Çalışan okul
müdürlerini, şu anda görev başındaki okul müdürlerini bakanlık olarak biz
lisansüstü eğitime alacağız. ALES falan da istemeyeceğiz, yabancı dil de
istemeyeceğiz. Doğrudan programa kayıt edeceğiz. Tezsiz yüksek lisans
programı şeklinde. Bunu uygulayacağız ve herkes en az, zaten bu OECD
ülkelerinde efendim şu anda onlarda da tartışılan bir konu. ABD’de zaten
bütün okul müdürleri doktoralı, yüksek lisanslı arkadaşlar.
BİR KATILIMCI - Hocam parantez
ekleyelim. Çalışanları.

içinde buyurduğunuzu

KOMİSYON BAŞKANI -M evcut diyor bak çalışan sistemdeki
mevcut. Şuraya şöyle diyelim; iş başındaki diyelim. Şunu silelim iş
başındaki. Ya arkadaşlar şunu şöyle diyelim iş başındaki okul yöneticilerini
diyelim. Şurayı iş başında diyelim. Mevcut değil kardeşim. Sistemdeki,
sistemi de çıkar. Sistemdekini de çıkar. İş başındaki okul yöneticilerinin. Ya
kaç bin okul müdür var; 30 bin mi? Bakanlık bir proje hazırlar, proje
kapsamında hepsini yüksek lisans programına alır. Evet çok gaddar
olmayalım o kadar.
BİR KATILIMCI - Yarısı yüksek lisansı bitirene kadar emekli
olacak ya!
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam biz 85’te Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesinde bir ön lisans programı açtık hatırlarsanız.
İlkokul öğretmenleri için daha sonra lisans tamamlama açtık, 2+2, o zaman
bir öğretmen bize mektup yazmıştı, bir okul müdürü. Uzun bir destan böyle,
okudum. Hocam diyor benim okulumdaki bütün öğretmenler ön lisansını
tamamladı diyor. Bir ben tamamlayamadım, ayıp oluyor diyor ne olur
benim şu dersleri bir şey yapın diyor ya.
BİR KATILIMCI - Göstermelik yüksek lisans olacaksa.
KOMİSYON BAŞKANI-Y o yo, öyle göstermelik değil içi dolu
olacak. Bu konuda Bakanlık sıcak bakıyor. Gerçekten yani bu konuda
girişimler var. Evet. Tamam. Okul yöneticilerinin değerlendirmesinde ilgili
bütün paydaşların katılımını temel alan. 360 derece. Ne demek bu 360
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derece. Temel referans olarak nesnellik ve ölçülebilirlik galiba. Öyle mi?
Peki bu ifadeyi şöyle düzelteyim mi arkadaşlar? Okul müdürlerinin
performansları geliştirilecek nesnel ölçütlere göre değerlendirmeli, buna
göre ödül teşvik sistemleri geliştirilmelidir.
BİR KATILIMCI - 360 derece değerlendirme sisteminin ne
olduğunu biliyor muyuz?
KOMİSYON BAŞKANI -Bilmiyorum ben onu. Arkadaşlar şuraya
bir benim dediğimi eklerseniz bunu ifade etmiş olacağız galiba. 7. Okul
müdürlerinin
performansı
geliştirilecek
nesnel
ölçütlere
göre
değerlendirilmeli, buna bağlı olarak ödül teşvik sistemleri geliştirilmeli.
BİR KATILIMCI - Hocam bununla ilgili pilot uygulamalar oldu,
birkaç ilde de yapıldı, vazgeçildi. Yani velinin görüşü, öğrenci görüşü
bunlar yapıldı.
KOMİSYON BAŞKANI - Bakın arkadaşlar şu anda Amerika,
Ingiltere, Avrupa ülkeleri birçok ülkelerde hesap verebilir yönetim,
Akauntıbıliti diye bir konu tartışılıyor. Çok güncel bir konu, yani okul
yönetimlerinin eğitim yöneticisine hesap verebilmesi. Bu hesap verme
sadece 5018 sayılı yasaya bağlı bir hesap verme değil. Yani okul müdürü
olarak siz hangi kaynakları, nasıl sağladınız, bunları nasıl kullandınız, hangi
sonuçlan elde ettiniz? Bunun hesabını paydaşlara vermek durumunda.
Sadece üst yönetime değil politik kurumlara karşı değil, bütün toplumla
bunu paylaşmanız gerekiyor. Ve eyaletin, bölgenin belirlediği standartlann
altında kaldığınız zaman size de bir yaptmm getiriyor, okul yönetimine.
Öğretmene yaptırım getiriyor. Ne yapıyor? Kardeşim bu öğretmenin
yetersiz diyor, bunu hizmet içi eğitime yolla diyor. Eğer tamamlamadıysa 1
yıl öğretmenlik sertifikanı ver. Hakim kardeşim diyor sen biraz dinlen diyor.
Efendim okul belli bir standart sağlamamışsa bölgenin belirlediği, senin
okuluna bir takım yaptırımlar getiriyor, gerekirse kilit vuruyor arkadaşlar.
Yani giderek bizde de kamu yönetiminde yeniden yapılanma sürecinde bu
noktaya doğru gidiş kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Yani okul
yönetimlerinin silkinip kendine gelmesi gerekiyor. Bu noktada “Ne
yapıyoruz, ne üretiyoruz, ne satıyoruz, sattıklarımız kaç para ediyor, kimin
ne işine yarıyor ürünlerimiz?” bunun hesabını vermek zorunda.
BİR KATILIMCI - Kesinlikle.
BİR KATILIMCI - Çok özür diliyorum Hocam. 2 yıllık
değerlendirme de daha objektif olması açısından okul çalışanları, öğrenciler,
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veliler ve değerlendirmesi esas alınarak devam etmesi veya başka okııla
atanması veya geri hizmete alınması sağlanırsa o canlılık, o dönüştürme
noktasında.
KOMİSYON BAŞKANI - O değerlendirme lafla olmamalı,
seçenekler verilip iyi, kötü, çok iyi filan. Bu şekilde değil Hocam, daha
görsel daha nesnel elle tutulur somut sonuçlara dayalı olmalı. Bunun için
testler bir ölçüt olarak kullanılıyor mesela. ALS testler, SBS testleri vs. Ama
bunlar da tam yeterli değil aslında. Bilmiyorum alternatif araçlar neler
olabilir, onu da düşünsün ya Bakanlık. Değil mi yani?
BİR KATILIMCI -3 6 0 derece artık toplam kalite ölçümleri var
Millî Eğitimin. Bu öneriler de ölçme değerlendirme sisteminin sanıyorum 3
ya da 4 yıldır vurguluyor.
KOMİSYON BAŞKANI (Doç. Dr. Sadegül AKBABA)- Hocam
iyi yolculuklar size. Evet, şimdi 8. madde ile devam ediyoruz. Yalnız sizin
biraz önce söylediğiniz 360 derece yani çoklu veri kaynağına göre
performans değerlendirmesini Millî Eğitim Bakanlığı bazı pilot uygulamalar
yaptı ancak özellikle küçük yerlerde işlemedi. Değerlendirmeler hiçbir
şekilde nesnel değildi. Sırtımı kaşı, sırtını kaşıyayım. Yani 5 verdin, 5
verdim. Öğrenciler, veli hiç okula uğramıyor, geliyor öğretmeni
değerlendiriyor. Türkçeci kim, özellikle fen ve matematik öğretmenlerinin
notlan düşük oluyorsa çocuğuna, düşük not almışsa, o öğretmenler düşük
notlar alabiliyor. Okulun örgüt iklimini bozdu. Diğer bir şey biz genellikle
şöyle alışmışız, üstler astı değerlendirir ama ast üstü değerlendirmez. Ben
bunun üzerine çalıştığım için söylüyorum. Bir öğretmen şöyle demişti, bir
öğretmen okul müdürüne 1 vermiş, iki aydır müdür kendisine 1 vereni
arıyor. Ve herkes ilk başta kanlı bıçaklı olmuşlar, çünkü bizde nesnel
değerlendirme hem kendimize hem başkasını değerlendirme çok gelişmiş
durumda değil maalesef. Başka tabi ki bunu geliştirebilir diyor. Bir diğeri
bir günde değerlendirme olmasın diyor. Biliyorsunuz müfettişler gitti, bir 5
haftaya ayırdılar. İki ay değerlendirildi, okula gidildi, bunlar tek tek
sunuldu. Ancak bunlarda o gün değil de diyelim ki o hafta müdüre çok
kızdım bir olaydan dolayı. Ve o hafta da değerlendirme yapıldı. Ben bütün
kızgınlığımı müdüre yönelttim, öğretmenler diyor ki bu değerlendirme 12
ayda, ay ay yapılıp bunların bir ortalaması alınabilir. Yine değerlendirme
şeklinde biz kendimiz geliştirilebiliriz. Dolayısıyla aynı sorun sadece bizde
değil, literatüre baktığımız zaman batıdaki büyük şirketlerde de öyle
Amerika'da da öyle, Kanada'da öyle, dolayısıyla bizde çok işlemedi.
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Özellikle küçük yerlerde çok işlemedi. Çünkü insanlar yüz yüze, dip dibe
yaşıyorlar ve İstanbul’un belli semtlerinde işledi. Ama işte Bolu’nun falanca
ilçesinde bu çok sağlıklı olarak işlemedi.
BİR KATILIMCI - Belirleyici olmasa da özür dilerim belirli bir
ölçüt, çoklu değerlendirme mantığından hareketle %30’u bu şekilde
değerlendiriyor
KOMİSYON BAŞKANI - Evet farklı sistemler geliştirebiliriz.
BİR KATILIMCI —Okula kattığı değer vs biraz daha çeşitlendirilse
KOMİSYON BAŞKANI - Geliştirilebilir evet. Hocam siz de
söyleyin diğer maddeye geçeceğiz.
BİR KATILIMCI - Bazı ülkelerde seçim yöntemiyle yapılıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Hocam yöneticileri hani bu
yeterlilikler doğrultusunda eğitmek çok şey ama o tür seçimlerde biz,
seçimlerin bizi belli noktalarda nereye götürdüğünü çok iyi gördük.
BİR KATILIMCI -Hocam müsaade eder misiniz? Okulları yönetim
kurulları yönetiyor ancak yönetim kurulları okul müdürlerini seçiyor. Fakat
okul müdürleri seçiminde tıpkı İngiltere'deki Millî Eğitim Bakanlığı Genel
Sekreteri seçimi gibi. Türkiye’de müsteşarlık seçimi gibi. Okul müdürlüğü
aday olan kişiler, öz geçmişlerini veriyorlar ve bunların arasında çok özel,
öz değerlendirmeler içerisinde en olanı seçiliyor. Ve ondan bunun
performansına bakılıyor. Yoksa seçim beyannamesi onları hiç şey değil.
Bizim için kötü örnek, örnek değil. İspanya şu anda bizim eğitimimiz çok
çok altında bir eğitim yapan bir yer. Ama Finlandiya dersen, Danimarka
dersen, İsveç dersen, Almanya dersen eyvallah. Yani olay bu, doğru
kurumlara ben de taraftarım. Ancak öğretmen, okul müdürü seçiminde en
önemli unsur, geçmişindeki ortaya koyduğu performanstır. Ve yeterliliktir
ve süreçtir. Aman gözünüzü seveyim bir yere gitmeyelim. Buraya gelelim,
bu dediğimize geliyorsak eyvallah.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, 8. maddeye geçelim evet. 8.
maddemiz; Okul liderlerinin moral liderlik açısından söz ve davranışları ile
uyumlu rol modeli olacak davranışlar sergilemeleri teşvik edilmelidir. Yani
okul liderlerinin, etik ya da moral lideri olması bekleniyor. Eylem ve
söylemleri arasında bir tutarlılığın olmasını biz bekliyoruz. Eğer birisine bir
şey yaptıracaksak onun bizim kendi davranışlarımızda olması gerekir zaten.
Alttaki maddelerin tamamını gördükten sonra karar verebiliriz ancak. Peki.
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Diğer bir liderlik de yine yönetici de olması gereken diğer özellik,
demokratik ve katılımcı yönetim okul sisteminin özünü oluşturmalıdır. Bu
anlamda okul yönetim sisteminin müdür eksenli tek adam yönetiminden
kurumlar yönetimine doğru evrilmesini temel alan bir yönetim modeli
geliştirilip uygulanmalıdır. Okulları kurullar mı yönetiyor yoksa gerçekten
müdür mü yönetiyor?
KOMİSYON BAŞKANI -B u zaten mevcut sistemde var, çıkarsak
olur diyorsunuz, öyle mi? Bu kurullar derken sadece okul içerisinde olan
kurullar değil. Çevrenin, velinin katılımında sağlanan kurullardır, danışma
kurulu vardır. Ama bir grup var diyor. Hatta böyle bir şeye ihtiyaç yok,
kurullarla yönetiliyor deniyor. O halde bu maddeyi çıkarıyoruz.
BİR KATILIMCI - Yöntem olarak bir şeyin çok doğru gitmediğini
düşünüyorum. Yani Hocam da biraz önce aynı şeyi yapıyordu. Bir kaç kişi
ile konuşulup çıkarmaya ya da maddeyi koymaya karar veriyoruz. Bir alt
komisyon, şekillendirelim, burada bir komisyon vardır, çıkaralım mı
çıkarmayalım mı diye?
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, 9. madde kalsın diyenler?
Kaldıralım diyenler? Peki, değiştirelim diyenler. Evet kırmızı ile şey
yazalım, etkinleştirilmelidir, oraya yazalım lütfen. Cümleyi düzeltelim.
Zaten oylayacağız. Bunu italik yapıp, şey yapabilir miyiz, cümleyi
düzeltmek adına.
Peki, 10. maddeye geçiyoruz. Eğitim sisteminde okula dayalı
yönetim anlayışı esas kılınmalı, okul sistemi kendine yeten ve yöneten bir
anlayış ile yeniden yapılandırılmalıdır. Okul temelli yönetim anlayışı.
Oylayalım. Kalsın diyenler? Var mı kalsın diyenler? Silelim mi? Silelim
diyenler? Okul temelli bir yönetim anlayışı olsun diyorlar, 9 ile birleştirelim
diyorsunuz.
BİR KATILIMCI - Bazı özerklikler verilmesi, hani her şeyin dedik
ya merkezden yönetilmemesi gibi bence gayet güzel bir madde. Biraz önce
bakanlığın yetkilerine çok olmasından şikâyetçiydik şimdi de bunu
eleştiriyoruz. Niye? Bence kalması gerekir diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -M erkezi yetkilerin azaltılması okulun
kendi yönetiminde yetkilerinin artırılması. Evet o anlama geliyor. Olur mu?
O anlama geliyor. Bu öyle bir kavram.
Eyüp KILCI (Türkiye Odalar Borsalar Birliği Eğitim Meclisi
KOMİSYON BAŞKANI Yardımcısı) - Şimdi bu okullara yetkinin
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aktarılması lazım, yetki aktarmada genel bir kanaat var. Yalnız ülkemizde
atılan adımlarda geçiş dönemine özgü çözümler üretilmediği için ne kadar
mantıklı tekliflerle girersek girelim, karşılaşılan ilk problemde geri dönme
gibi sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden atılan adımlarda mutlaka geçiş dönemine
özgü bazı çareler üretilmesi lazım. Çok basit bir örnek vereceğim, özel
öğretim kurumlan adına buradayım Türkiye Odalar Borsalar Birliği eğitim
meclisi KOMİSYON BAŞKANI yardımcısı Eyüp KILCI. Şimdi şöyle bir
konu yaşanıyor. Mesela bizde özel öğretim kurumlannda yetkilerin illere
devredilmesi için bir çalışma yapıldı. İllere kurum açılış işlemleri
devredildi. İllere kurum açılış işlemleri devredildiği andan itibaren illerdeki
personel yetiştirilemediği için kurumlann çok ciddi problemleri oraya çıktı.
Kurum açamıyorsunuz, açacağım kurumun mevzuatını bilmiyor illerdekiler,
kilitlendi kaldı. Problemi çözmek için çalmadığımız kapı kalmadı. Şimdi
ruhsatlann belediyelere devredilmesiyle ilgili şu anda çok önemli bir
problem yaşıyoruz. Ruhsatlanınız, valilikler veya Millî Eğitim
Bakanlığından alındı, belediyelere devredildi. Fakat belediyeler öyle
enteresan şeyler karşımıza çıkanyorlar ki kilitlendik. Bütün kurumlar 13 bin
kurum başvuruda bulunduk dedik ki yeniden merkeze alın dedik, bu yetkiyi
dedik. Asında 13bin tane yerel yönetim karşıtı kurum oluştu. Bütün bunlan
söyleme gerekçem şu yetki devri ile ilgili meselede gerçekten adım adım yol
alınmalı ara geçiş dönemlerine de özgü de çareler mutlaka devreye
sokulmalı.
KOMİSYON BAŞKANI -Şim di Hocam biliyorsunuz bu şûra 2023
Vizyonunun hedefleyen bir şûra. Dolayısıyla buradaki tabi yetkinin
devredilmesi için devredeceğiniz kişinin yetkinleştirilmiş olması gerekiyor
ve o süreçleri oluşturmanız gerekiyor. Eğer yetkinleştirmemişseniz ve
süreçler oluşturulmamışsa hele yasal temelleri yoksa bunun olması zaten
mümkün değil sanırım. Sizin öneriniz ve nasıl bir cümle ekleyelim?
Eyüp KILCI - Bir cümle ekleyeceğim. Resmi kurumlar açısından
çok ciddi problem yaşanmıyor. Ama özel sektör yaşama şansını kaybediyor.
Yine bir örnek öğretmenlerin,
KOMİSYON BAŞKANI yaparsanız, ekleyeceğimiz?

Oraya koyacağımız cümleyi şey

Eyüp KILCI - Şunu ekleyelim; geçiş dönemine özgü mutlaka
çözümler üretilmeli. Yoksa geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar yaşamaz
hale getiriyor kurumlan.
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KOMİSYON BAŞKANI
- Tamam not alalım cümleyi
düzeltebiliriz. Onlardan bir tanesi pilot uygulamalar sorunu anlamak
açısından etkili olabilir. Örnek deyip pilöt uygulamalar kademeli çözüm ya
da yaklaşım. Pilot uygulamalar.
Evet, 11. maddeye de bakalım bazıları birbirinin tekrarı ya da
kapsıyor. Üst sistemlerin okul üzerindeki ağır vesayeti hafifletilmelidir.
Okul yönetimi mevcut yetkileri açısından güçlendirilmeli, bunun için de
aracı sistemleri oluşturan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin
yetkilerinin kısıtlayıcı yönde önlemler gözden geçirilmelidir şeklinde
olacak. Bu ikisi birlikte sanırım birlikte ele alsak daha anlamlı olacak.
Evet. 10 ve 11. maddeyi italik yapabilir miyiz? Onu birleştirmek
gerekecek çünkü. Evet, okul liderliğinin önünü tıkayan kültürel ve
bürokratik engellerin kaldırılması için mücadele edilmelidir. Buyurun
Hocam. Mikrofon ne tarafta acaba?
BÎR KATILIMCI - Şimdi burada sadece bir eklemede bulunmak
istiyorum. Bakanlık yetkililerinin iyi niyetine anlayışına sığınarak, burada
belki partiler üstü politika... Belki bunların sevdiği bürokratikten ben şunu
anlıyorum. Kültürel engel belki. Kültürel engel yok çünkü. Atamalarda
mevzuata uygun olan herkesin atanması yapılabiliyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Politik mi ? Acaba kültürü kaldırıp
politik mi koysak?
BÎR KATILIMCI - Ama politik atamalar derseniz bütün partiler
döneminde bütün eğitimciler olarak genelde şikâyet budur. Belki partiler
üstü politika diyerek. Nedir örneğin? Çok basit olarak uzatmadan
Bakanlığın örneğin atama yetkisi var. Bir çırpıda 200, 300 kişi atayabiliyor
okul müdürü olarak. A partisi B partisi C partisi bunu siz çok iyi
kullanırsınız de ben art niyeti kullanabilirim. Bence bakanların bu konuda
okul müdürleri atama yetkileri bence mutlaka azaltılıp standartlara
bağlanmalı, bürokratik engel derken benim anlayışım o. Bakanların bir
çırpıda yüzlerce kişi atama yetkisi kaldırılıp bu standartlar doğrultusunda
yönetmelik var ama bu yönetmeliğin dışında olmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -Politikalar üstü bir anlayış.
BİR KATILIMCI - Partiler üstü eğitim liderliği ya da okul
müdürlüğü atamalarına yönetici atamalarına partiler üstü bir politika
belirlenmeli ve bakanlığın yetkisi o konuda azaltılmalı diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI -H ocam onu, cümleyi düzeltir yazanz
öyle yazılmaz. Onu italik hale getirebilir miyiz? Onu düzgün cümle haline
getiririz. Aslında kültürel yerine politik koyarsak uygun olabilir.
BİR KATILIMCI kaldırılması diyelim.

Okul liderliğinin önünü tıkayan engellerin

KOMİSYON BAŞKANI - Peki. Kültürel ve bürokratik kaldıralım,
engeller var zaten.
BİR KATILIMCI - İçin gerekli tedbirlerin alınması.
KOMİSYON BAŞKANI - İçin gerekli tedbirlerin alınması.
BİR KATILIMCI - Zaten 10 ve 11. maddede özel yetki devri, onlar
olunca yani önünü liderin...
BİR KATILIMCI - Hayır hayır atanma konusu.
KOMİSYON BAŞKANI - Diğerlerini silelim lütfen. Bu hale geldi.
Aslında nesnel ölçütleri yukarıda koyduk, biz gerçekten nesnel ölçütlere
göre atarsak, yetiştirip atarsak hiç bir sorun kalmayacak. Yani binlerinin
adamı olmaya ihtiyaç kalmayacak artık. Evet maddeyi, 12. maddeyi
çıkaralım mı? Çıkaralım diyenler? Evet, çıkanyoruz.
BİR KATILIMCI -Hocam sanki burada iş yaparken, atamada değil
de öğretmen, okul lideri çalışırken yapılan engellenmeleri ortadan kaldırmak
kastedildi sanki. Atama değil de yani çalışırken okul liderinin karşılaştığı
engelleri aşma gibi atama değil çalışırken.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Raportörün bir önerisi var.
Atanırken değil müdürlük yaptığı esnadaki önünü tıkayan engellerin
kaldırılması diyor. Yetki devri kısmı mı? O zaman maddeyi düzelterek
yazmamız gerekecek.
BİR KATILIMCI - Hayır, hayır. Yani şimdi. Orda diyoruz ki
bürokratik engel, artı kültürel engel. Bürokratik engel nedir? İşte Osman
Gazi İlköğretim Okulu Müdürüne, İlçe Millî Eğitim Müdürü arıyor diyor ki;
“X öğrencisi kalmış ama bu A ’mn oğludur mutlaka bir formül bulun bunu
geçirin.” doğru mu? XA’nm oğlu kültürel engeldir, İlçe Millî Eğitim
Müdürünün arayışları bürokratik engeldir. Doğru mu? Ben eğitim lideri
olarak atanmışsam, o beni ne tınlar ya! Geç derim geçer. Ha, bu burada
Türkiye’de var da “Almanya’da yok mu?” sorduk, zaman zaman dedik.
Torpille atanan yok mu biraz kızardı Margaret, arkasından dedi ki “Zaman
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zaman olabiliyor” fakat asıl olan ne, burada atanma şeklinin bir başkasına
dayanarak olmaması. Özgür, ondan sonra objektif ve liyakata dayalı olması,
bu olduktan sonra onlar engel değil ben size söyleyeyim. Bilmiyorum bu
cümle bana göre yanlış, takdir size ait tabi. Kültürel yani size açık açık
söyleyeyim kültürel engel A ’dır, telefon eden bürokratik engel ortaya
koymuştur. Diyorsunuz ki bunlar kalksın, onu biz kaldıracağız.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, çıkanyoruz diyoruz. Peki diğer
maddemiz, okul yönetiminin tabi olduğu mevzuat yalınlaştırılmalı, gereksiz
kural ve kırtasiyecilikten kaçınmalı, öz yönetim anlayışı ortaya
çıkanlmalıdır. Alkışlayalım diyorsunuz. Peki kalsın. Hocam hepsini
bitirelim ondan sonra koymak istediklerimizi, bunlann eksik kalanlan
ekleyebiliriz. Peki güzel, diğerlerine geçiyoruz. Okul liderliği için saptanan
asgari performans değerlendirme ölçütünü karşılayamayanların görev yeri
ya da konumu değiştirilebilmeli. Düşük performanslı yöneticilerin önceki
mesleklerine dönmesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki performans maddesi vardı
diyorsunuz.
BİR KATILIM CI - Sistemden çıkması gerekiyor.
BİR KATILIM CI - Evet niye sistemden çıksın.
KOMİSYON BAŞKANI -B elk i yöneticilikte başarılı değil ama
sınıfta iyi bir öğretmen olabilir Hocam, engel midir ona?
BİR K ATILIM CI - Değerli Hocam bir konuda son yasal
düzenlemeler ve mahkemelerin de işin içine girmesi ile beraber sosyolojik
bir karmaşıklık yaşıyoruz. O da okul müdürlüğü bir meslek midir? Yoksa
öğretmenin aldığı bir görev midir? Şu an itibar ile T.C. eğitim tarihinde de
böyleydi. Okul müdürlüğü öğretmene verilen bir görevdir. Bu görevi üst
kendisinin üstünde olanlar kendisini tevdi eder ya da kendisinden alır ya da
denetim sonucu alınır. Dolayısıyla okul müdürlüğü gibi bir meslek yoktur.
Bu bir kazanılmış hak olamaz. Hepsinin asli unsuru öğretmenliktir. Şunun
için söylüyorum, okul müdürlüğü meslek haline gelince kişi kendini
öğretmen camiasından tamamen ayırınca bu sefer farklı bir sosyolojik kitle
ile karşı karşıya kalıyoruz. Öğretmene karşı okulu koruyan ya da öğretmene
karşı belli yapıları muhafaza eden ve bir daha oraya dönmeyeceğine emin
bir okul müdürü sosyo psikolojisi ile karşı karşıya kalıyoruz. Böyle
olmamalı, okul müdürleri geri geldiğinde geri dönebilmeli ve her zaman
gidebilirim, gelebilirim, ben öğretmenim diyebilmeli bu aynı zamanda bir
öz güven ve yaptığı için işi içselleştirmesine de neden olur. Bence gayet hoş
bir madde o konudaki fikrimi belirtmek istedim.
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BİR KATILIMCI - Komisyon Başkanım mola alalım.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki mola verelim, bayağı geç kalmışız
sonra devam edelim.
BİR KATILIMCI - Hocam şu son maddeyi de görüşelim. Bir
madde var.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki son maddeden sonra çıkalım herkes
rahat rahat çayını içsin. Okul müdür yardımcığı kadrolu bir görev yeri
olmaktan çıkarılmalı. Okul liderine ön görülen genel standartlara bağlı
kalmakla koşuluyla birlikte çalışacağı yardımcıları seçme görevlendirme
olanağı verilmelidir. Kalsın mı diyorsunuz? Peki çaya gidelim sonra devam
edelim. Evet, şimdi bizim elimizde olanları, özet olarak Feyzi Hoca’m
hazırladıkları üzerine konuştuk bunlann dışında sizlerin okul liderliği ile
ilgili bunlar da olsun dediğiniz önemli unsurlar varsa konuşalım. Onları
isterseniz maddeleştirelim diye düşünüyorum. Evet buyurun Hocam. Evet
mikrofon verebilir miyiz acaba?
BİR KATILIMCI - Değerli Hocam hızlı gelişen bir dünyadayız,
hızlı değişen bir dünyadayız. Dolayısıyla eğitim yöneticisi seçiminin de
gelişen dünyaya ayak uydurur şekle gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bunun için birkaç şey sıralayacağım kriterlere ek olarak uygulanması
gerektiğini düşündüğüm. Biraz önceki eleştirimde de testle ve hizmet yılıyla
sadece bu işin olmayacağı sorunundan hareket ederek.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Dikkat ederseniz orada diğer
performans değerlendirme yaklaşımlarından bahsettik. Buyurun.
BİR KATILIMCI - Hocam birkaç sıralamak istiyorum. Eğitim
yöneticilerinin birer öğretmen olarak katıldıkları ulusal ya da uluslar arası
projeler, yazdıkları ya da hazırladıkları kitaplar, verdiği ulusal, uluslararası
veya üniversite konferansları, ulusal- uluslar arası kongre ve
sempozyumlarda sunduklan bildiriler, yayınladıkları makaleler, TÜBİTAK
ve üniversitelerden de alman ödüller sisteme dâhil edilebilir. Katıldıkları
çalıştaylar, forumlar, toplantılar alanları ile ilgili olmak üzere bunlann
tamamı birer eğitim içeriyor. Ulusal veya uluslararası yanşmalarda
kendilerinin veya danışmanlıklannı yaptıklan öğrencilerin çünkü
öğretmenlik sisteminden geldiğini düşünüyoruz bunlann, aldıklan dereceler,
katıldıklan hizmet içi eğitimlerin yanı sıra STKTardan da ya da farklı
üniversite gibi kumrulardan da aldıklan sertifikalar, düzenledikleri ulusal
veya uluslararası organizasyonlar, diğer kamu kuruluşlan ve diğer
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STK’larla yaptıkları mülki amirlerce onaylanmış iş birliği protokolleri ve
yabancı dil bilgilerinin sisteme dâhil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve
10 yılın üstündeki yöneticiliklerin mümkünse minimum puanla puanlanması
gerektiğini düşünüyorum, bu şube müdürleri yönetici seçimi kriterlerinde de
aynı şey var. Orayı da referans olarak söylüyorum. Çünkü tecrübenin belli
bir yıla kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ama belli bir yılın üstündeki
tecrübenin, tecrübeden çok eskimeyi de işaret ettiği gerçeğini de görmek
gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -P ek i, bu konu ile ilgili başka görüşü
olanlar buyurun. Hocam isminizi de söyler misiniz? Lütfen. Buyurun
Hocam. İsminizi de söylerseniz. Not alınacak.
Kemal Ayhan DÖNMEZ (Hatay Altınözü İlçe Millî Eğitim
Müdürü)- Okul müdürlerimize sorumlulukları ölçüsünde yetki de
vermemiz gerekir diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sorumluluk-yetki dengesi diyorsunuz.
Kemal Ayhan DÖNMEZ- Tabi tüm sorumlulukları okul
müdürlerinin üstüne yüklemişiz ama yetkileri yok. Bir örnek vereyim,
ilköğretim kurumlan yönetmeliği doğrultusunda bir öğretmenin sınıfını
değiştirme yetkisine sahip değildir. Yani bu kadar yetkisiz. Ama tüm
sonımluluklan üzerine vermişiz. Öğretmene, çalışan bir öğretmene bir ödül
verme yetkisine de sahip değildir. Bir teşekkümame veremiyor. Artı okul
müdürlerinin kesinlikle tarafsız olması lazım. Bu tarafsızlık hususunda da
özellikle arkadaşlarımız katılır mı bilmiyorum, okul müdürlerinin sendika
üyeliği olmaması gerekir. Okul müdürü sendika üyesi olduğu zaman
otomatik olarak taraftır. Müfettişlerimizde olduğu gibi bir sendikal kurumu
vardır. Okul müdürleri de ayrı bir sendika yapılanması içerisine girmeliler.
Mesela işletme ve yöneticiliği istiyoruz, okul müdürlerimiz enerjilerini
eğitime öğretime harcayamamakta, okulun fiziki sorunları ile ilgili
ilgilenmemekte diyoruz. Ama bakıyoruz ki sendika yöneticiliğini üzerine
almış haftanın bir günü sendika çalışmaları yapmak üzere okuluna dahi
gelmemekte.
KOMİSYON BAŞKANI - Siz sendikalı olsun mu istiyorsunuz?
Kemal Ayhan DÖNMEZ- Okul müdürü sendikalı olmamalı.
Tarafsız olacak. Çünkü sendika üyesi olduğu zaman otomatik olarak taraftır.
BİR KATILIM CI - Hocam sendikalı olmamak da bir taraftır.
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Kemal Ayhan DÖNMEZ- Okul müdürlerine yönelik ayrı bir
sendika olabilir. O zaman taraf olacaktır. Yüzün altındakiler de doğru yüzün
atındakiler de. Biz işin içerisinden geliyoruz. Bir okul müdürü sendika
temsilcisi, Haftanın bir günü sendika çalışmalarına gidiyor. Okul müdürü
kendi okulundaki öğretmenine diyor ki benim sendikaya üye ol diyor.
Öğretmen sendikaya üye olsa böyle bir düşüncesi yoktur. Üye olmasa okul
müdürü de diyecek ki benim sendikama gelmiyor, buna bir teklif yaptım,
reddetti yani ne kadar etik, ne kadar uygun. Bunu düşünmeyecek olan okul
idarecisi de olacaktır. Ama bunu düşünen okul idarecisi de olabilecektir. O
açıdan okul müdürlerinin sendika üstü olması lazım. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
mikrofonu.

- Evet şuradaki Hocamıza uzatalım

Süleyman ŞİŞMAN (Yalova İl Millî Eğitim Müdürü)- Sayın
KOMİSYON BAŞKANI değerli üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yunus diyor ki “Dostlar gelin canlar bir olalım işi kolay kılalım, sevelim,
sevilelim, dünya kimseye kalmaz.” Yönetici kendiyle banşık ve yönetici
kendini aşmış olmalıdır. Bir de altını çiziyorum kendisiyle barışık ve
kendisini aşmış olması lazım. Hocam çok güzel söylüyor, yönetici bu
sendika mendika işleri ile uğraşmaması lazım. Yöneticinin okulda uğraşacak
o kadar çok işi var ki. Yani gerçekten söylüyorum artık bunları geçmemiz
lazım bugünün Türkiye’sinde bunlan çoktan geride bırakmamız lazım.
Bakınız, belki şey olacak ama çok basit bir şey söyleyeyim, ülkemize İsrail
CumhurKOMİSYON BAŞKANIı geldi, TBMM üyeleri ayakta alkışladı
doğrusu buydu. Ama T.C.’nin Cumhurbaşkanı geldiği zaman birileri ayağı
kalkmıyor. Türkiye bunlan geçmiş olması lazım. Bizim çocuklanmızı insan
sevgisi ve tarihiyle bunlan aşmış insanlar olarak yetiştirmek
mecburiyetindeyiz. Yönetici de bu özellikleri üzerinde taşımalıdır. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
sergilemeli diyorsunuz.

-

Yöneticiler

nesnel

davranışlar

BİR KATILIMCI - Müdürlerin yetkileri artınlmalı dediğinizde
orada sorumluluklanna oranla yetkisinin olması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI -Yetki sorumluluk dengesi şeklinde evet
onu o şekilde yazalım.
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BİR KATILIMCI - Okul müdürü öğretmeninin sınıfını değiştirme
yetkisine sahip değildir, örnek en basiti, ikinci hususta da STK hususunda
taraf olma durumu olacaktır.
KOMİSYON BAŞKANI -A m a sizin olmasını istediğiniz madde
olarak yöneticiler sendika üyesi olmasın.
BİR KATILIMCI - Olmaması gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI -Tamam. Buyurun.
Hüseyin KARAKAŞ - Sayın Komisyon Başkanım, sayın üyeler
hepinize saygılarımı sunuyorum. Biraz önce Kemal Bey’in okul müdürünün
yetkilerinin artırılması konusunda görüş bildirdi. Ben de okul müdürüyüm,
26 yıldır lise müdürüyüm. Şahsi, düşüncem paylaşımcı bir idareciyim,
öncelikle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ama benim istemediğim
yönetimde millî eğitim müdürü dâhil il millî eğitim müdürü dâhil, lise millî
eğitim müdürü de şu andaki yetkilerim benim istemediğim hiçbir şey o
okulda olmasın. O kadar da yetkim var benim yalnız. İnan böyle. Ben 26
yıldır müdürüm, hiçbir kanun hiçbir yönetmelik benim önüme bunu neden
böyle yaptın, al sana yönetmelik demedi. Ya da biz kafamızdan idare
etmiyoruz okulları, yönetmeliklerle idare ediyoruz ama benim istemediğim
hiçbir şey, Atatürk resmini buradan oraya koy kimse bana diyemez, demedi.
O kadar da yetkimiz var. Ben onu söylemek istiyorum, yetkiler yeterli
geliyor bana. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki. Buyurun.
Esat TEKTAŞ (Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri) -Değerli arkadaşlar sendikacı sıfatıyla katıldığım için mecburen
söz aldım. Hiçbir öğretmen, günümüzde okul müdürünün etkisinde kalarak
bir sendika üyesi olmamalı öyle de düşünmemeliyiz. Buna baştan böyle
bakmamız lazım. Uygulamayı da değiştirecek olan bizleriz arkadaşlar, okul
müdürleri üye olmasınlar ama sendikalar okul müdürlerinin haklarını
savunsunlar. Olmaz. Arkadaşlar yüzden fazla personeli olan okul müdürleri,
sendikaya üye olamıyorlar. Yasa değişecek onların bile önü açılacak.
Anayasa değişikliği yapıyoruz, toplu sözleşme talep ediyoruz, anayasal
düzenlemeyle bunu halk oylamasından geçiriyoruz. Hala okul müdürleri
sendika üyesi olmasın mantığı ile bakıyoruz. Yani okul müdürü de okuldaki
öğretmen de, okuldaki öğrenci de veli de herkesin demokratik hakkını
kullanabilecek çapta, ölçüde, diye düşünmek durumundayız. Hiçbir şey fark
etmez. Sayın arkadaşlar ister A sendikasına üye olsun ister B sendikasına
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sendikalı olabilmek demokratik olabilmektir. Sendikasız kalabilene
itirazımız yok ama şu kişiler sendika üyesi olmasın demek çağımızda çok
demokratik bir şey değildir. Bunu demeye çalışıyorum. Farklı olabilir
sendikalar siyasi partiler, ticaret merkezleri araba markaları değişik olduğu
gibi sendikalar da farklı farklı olabilir, kişilerin tercihlerine saygı duymak
mecburiyetindeyiz. Öyle bir şey yok hanımefendi. Bu toplumda yaşıyoruz.
Şimdi ben bunu demagoji olsun diye değil sendikacı olduğum için
açıklamak zorunda kaldım. Eğitim liderleri ile ilgili birkaç tavsiyem olacak,
değerli delegasyonun takdirlerine arz edeceğim. Değerli arkadaşlar genelde
eğitim bilimlerinde, öğretmenlerde de bu söz konusu özeldeyse eğitim
öğretim alanında yüksek lisans öğrenimi teşvik edilmeli. Yüksek lisans ve
doktora bir ayrıcalık olarak değerlendirilmeli,
KOMİSYON BAŞKANI- Evet onları yazmıştık.
Esat TEKTAŞ - Geçmesini istedim. Çünkü birkaç sorunu takip
ediyorum. Şunun özellikle metinlere girmesini istiyorum; yüksek lisans ve
doktora sahibi eğitimciler, eğitim yöneticileri bundan önceki dönemlerde
%25 ve %40 oranında ek ders ücreti alıyorlardı, bunun devamını sağlayacak
bir metnin şura raporlarına girmesini arz ediyorum, saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki. Recep Bey.
Recep DÜZGÜN (Uşak Millî Eğitim Müdürü)-Ben arkadaşımızın
teklifine katılıyorum arkadaşlar. Tabi okulda ilçede, ilde görev yapmış bir
arkadaşınız olarak daha evvelden yüksek lisans mezunu arkadaşlarımız
öğretmen oldukları zaman bile ne yapıyorlardı, bir ek ders ücreti alıyorlardı.
Farklı bir ek ders ücreti. Eğer uygun görüyorsanız, burada okul yöneticileri,
öğretmenler yüksek lisansa teşvik edilmeli, bununla ilgili de ek ders
ücretleri ve benzerinde iyileştirme yapılmalıdır diye de bir madde ekleyelim.
KOMİSYON BAŞKANI -Y alnız Hocam bir öğretmen eğitiminde
var, iki ilköğretim ortaöğretimin güçlendirilmesi konusunda da. Onların
teşvik edilmesi anlamında eğer onlarda yoksa biz onu ekleyelim çünkü onlar
bunlan tartışıyor. Tamam, yazdık, ben not aldım.
Recep DÜZGÜN- Ön maddelerde yüksek lisansa zaten teşvik
etmiştik. Hatta doktoraya da teşvik etmiştik. Ama bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Aldıkları eğitimin ücrete yansıması.
Recep DÜZGÜN -Evet, ücrete veya özlük haklarına yansımasında
ben yarar görüyorum. Teşvik olur en azından.
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KOMİSYON BAŞKANI -Ö zlü k haklan diyelim daha kapsamlı
olur. Peki. Buradan bir Hocamız kaldırdı vazgeçti herhalde. Peki, siz
buyurun.
Süleyman Sami YILDIRIM (İstanbul Bahçelievler Yayla
İlköğretim Okulu M üdürü)-Sayın Komisyon Başkanı, şimdi idarecilerin
sınıf öğretmenleri dışında 6 saat zorunlu olmak üzere derse girme
yükümlülükleri var. Bundan önceki uygulamada 6 saate kadar şeklindeydi.
Bunun gerekçelerini özellikle işte asıl işi öğretmenlik olduğundan idareci,
mesleğini unutmamalı ve zaman zaman sınıfa girip o psikolojiyi tatmalı idi
gerekçesi. Kulağa hoş gelmekle ve doğru olmakla ve katılmakta birlikte fiili
olarak bunun çok uygulanabildiği kanaatinde değilim. Ben de olmak üzere.
Matematik öğretmeni. Ben edebiyat öğretmeniyim. 5 saat 6 saat edebiyat
dersi aldığımızda ilde ilçede veya farklı yerlerde toplantılar veya okulda
olağanüstü bir hal olduğu takdirde, biz derslerimizin yarısına giremiyoruz.
Yani fiili olarak giremiyoruz, bu acı bir itiraf.
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri; kaldırılmasını istiyorsunuz.
Süleyman Sami YILDIRIM- O nedenle bunun bu fiili durumunun
resmi olarak tekrar değişmesi veya yönetmeliğin tekrar düzenlenmesi
taraftarıyım. Girebilse keşke belki ama maalesef buradaki okul müdürlerinin
büyük çoğunluğu belki birkaç kişi girebilir ama büyük çoğunluğunun kendi
inisiyatifleri dışında keyfi olmadan derse giremedikleri kanaatindeyim. O
nedenle bunun 6 saate kadar şeklinde eski uygulamada olduğu gibi
değiştirilmesi kanaatindeyim. Ya da kaldırılabilir ama bir düzenleme
mutlaka getirilmeli. Demin genel müdürüm bir şey söyledi bu ek derslerle
alakalı. Bilgi açısından söylüyorum. Bir teklif değil. Bu kariyer basamakları
ilgili olarak kaldırdığını gibi bir gerekçe ortaya koydu. Yani kariyer
basamaklannda biz bu parayı zaten telafi ediyoruz. Uzman öğretmenler ve
başöğretmenlere işte belli miktarlarda ödeme yapıyoruz şeklinde bir
gerekçeyle kaldırdı ama o kariyer basamaklarının akıbetinin ne olduğu
henüz belli değil. Başka komisyonlarda belki konuşuluyor ama
zannediyorum ana gerekçe de bu olsa gerek. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki o zaman sizin somut öneriniz,
kalksın.
Süleyman Sami YILDIRIM- Somut önerim okul idarecilerinin
kalksın ya da yeni bir düzenleme düşünülsün.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki siz buyurun.
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BİR KATILIMCI -Bazen 2-3 derslik bir konu oluyor. İdarecilerden
birinin uzmanlık alanına girebiliyor. Ve onu dışandan bir öğretmen
getirtileceğine, o yönetici onu yapabilir, okuldan sonra bir gün diyelim ki
örnek veriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
uygulamaya dönülsün şeklinde.

- O zaman 6 saate kadar ki eski

BİR KATILIMCI -B u sefer de yönetici nasıl olsa ben kaldırdım
diye yardımcı olmayabilir. Okullarda o biraz esnek.
KOMİSYON BAŞKANI -Yani bir şey yapmak için zorunlu bir şey
mi olması gerekiyor?
BİR KATILIMCI - Rekabete giriyor. Okul var, okul var. Ben kolej
müdürüyüm. Özel sektör
BİR KATILIMCI - Peki, bu zorunlu mudur? Ama 6 saate kadar
denildiğinde biraz esnek olmuyor mu? O zaman kadar oluyor, ben kadarı
kastediyorum zaten. Ben onu dedim; 2-3 saat için dışandan öğretmen
alınacağına dedim, 6 saat demedim, 6 saat çok fazla.
KOMİSYON BAŞKANI -E v e t şimdi. Karşılıklı konuşmayalım
lütfen. Buyurun.
BİR KATILIMCI - Şimdi bir tarafta dedik ki okul müdürü
programları denetler. Öbür tarafta yönetmeliği halen daha çıkarmadınız,
öğretmeni denetler, nerde denetler, derste denetler deriz, değil mi? Şimdi siz
yapılandırmam programdan bahsediyorsunuz, öğretmenin denetlenmesinden
bahsediyorsunuz ama bu arada elektrik işi var, su işi var işte icra var, vs.
var, bunlardan bahsediyoruz. Benim şahsi kanaatim 1 saat de olsa öğretmen
derse girmeli. Ama 6 saat bakınız. Biz demin değerli kurul üyemizden
bahsettik. 12 Eylül öncesinde bu 24 saatti. 12 Eylülden sonra 6 saate düştü.
Sonra ne kadar dendi. Şimdi diyoruz ki tamamen çıksın. Tamamen
çıktığımız anda ben açık ve net söylüyorum ve kanaatimi söylüyorum; okul
müdürünün işin gerçeği öğretimsel lider unvanı gider. Bunun yanma
inisiyatifi kendisine bırakalım ve bu iş bitsin.
KOMİSYON BAŞKANI -Buyurun. Şuraya verelim.
Mecit KATIRCI (Şehit Kamil İlçesi Batıkent Mahallesi Muhtarı
GAZİANTEP)-Sayın hocalarım buraya gelirken bir profesör arkadaşımla
beraber geldim. Tesadüfi bindim. Kimsin muhtarım, kimsin profesörüm
diyince inerken illa ki parayı kendisi verdi. Profesör ya, parayı kendi verdi.
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Allah razı olsun. Bir müdürüm benim mahallemde veyahut da buradaki
arkadaşların başına gelen, lokantada gidip yemek yiyor, yemek yediği yerde
iki talebesini görüyor. Talebesinin parasını verip çıkıyor. Bir öğretmenle
okul müdürünün aldığı maaş aynı olursa nasıl güler yüzlü olabilir. Bir okul
müdürü ile Millî Eğitim Müdürü aynı maaşı alırsa, nasıl güler yüzlü olabilir.
Bu birinci önerim. Kata kat veya %50 %50 maaşlann farklı olması okul
müdürü, millî eğitim müdürü, bu birinci önerim.
KOMİSYON BAŞKANI- Evet ekonomik durumları iyileştirilsin
diyorsunuz.
Mecit KATIRCI - Evet güler yüzlü muhtar, gerçekten şimdi rahat
olmasam ben burada olmazdım.
KOMİSYON BAŞKANI - Muhtar beyin görüşünü yazalım,
ekonomik açıdan yöneticilerimizin durumunun iyileştirilmesi.
Mecit KATIRCI -Öğretmenle okul müdürünün arasında en azından
%50 veya % 100 istiyorum. Okul müdürü ile de millî eğitim müdürü
arasında % 100, profesörünkinde sınır yok. Hocam hükümet defter, kitap
vererek iflas etmedi. Bunu da verebilir. Sayın okul müdürlerimiz kesinlikle
ve kesinlikle okulun tamiratı ile ilgilenmemeli, öğretmenin noksanıyla,
çocuğuyla ilgilenmeli. Okul tamiratları için ne para çekmeye gitmeli ne para
almaya ne para vermeye, bugün CumhurKOMİSYON BAŞKANImı
yetiştiren benim öğretmenim, doktoru yetiştiren öğretmenim, tekli alımda
adı şaibeye karışmamalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Onun için işletme yöneticisi istedik
biliyorsunuz. Okul müdürlerimiz öğretimsel faaliyetlerle ilgilensin dedik.
Mecit KATIRCI -Hocam orayı da açınız ben şey yapmadım. Neden
açınız? Yine okul müdürünün söylediği olur. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
Buyurun.

- Evet kısa, sonra arkaya geçelim.

BİR KATILIMCI - Yani aslında mali konularda işin doğrusu bir
şey söylemek istemiyordum ama burası önemli aslında, çok önemli. Sadece
mali konu değil. Çok ciddi bir adaletsizliğin var olduğunu düşünüyorum. Ve
bu eleştirimi getirdiğimde hiç kimsenin bana makul bir cevap veremediğini
gördüm. Çok hani bu işlerde yetkili insanların bile. Ek ders yönetmeliği var,
şimdi niye farklı farklı okullara farklı farklı uygulama yapıldığını izah eden
biri var mı bilmiyorum? Mesela anaokullarmm müdürü 25saatlik ders
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alıyor. Anadolu lisesi müdürü 25 saat alıyor, 400 tane öğrenciyle. 2500 tane
öğrenci ile uğraşan genel lise müdürü sabah 7’den akşam 7’ye kadar
çalışıyor ve 20 saat ek ders alıyor. Bu şu an net böyle. İlkokul, ilköğretim
okulu müdürü sabah 7’den akşam 7’ye kadar çalışıyor 3000 tane öğrencisi
var, İstanbul’da böyle okullar var, müdür yardımcısı 18 saat kalıyor müdürü
20 saat alıyor, anaokulu öğretmeni, idarecisi 50 öğrenciyle eğitim yapıyor
ve 25 saat ek ders alıyor. Bu adaletsizliğin; mesele para değil bu
adaletsizliğin mutlaka giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür
ederim. Meslek liseleri vs. diğerleri.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki arkadan bir bayan arkadaş. Sonrası
siz Hocam buyurun.
BİR KATILIM CI - Meslek liseleri müdürleri olarak ücretimiz
farklı ama tam gün tam yıl eğitim kapsammdayız. Yani ikili eğitim
yapıyoruz, gece eğitimi yapıyoruz, hafta sonu eğitimi yapıyoruz. Efendim.
Sürekli okuldayız Hocam. Cumartesi, pazar açık liselerimiz var. Akşam 9
civarında bitiyor derslerimiz. Bunun yanında mesela kız meslek lisesi olarak
ya da meslek lisesi müdürleri olarak bölgemizde tek olabiliyoruz. Gerçekten
derslerimize hiç giremiyoruz. Çünkü tüm komisyonlarda görev veriliyor
bize. Yani hemen hemen değil mi arkadaşlar. Yani haftanın 3 günü
toplantılarda geçiyor. Mutlaka komisyonlarda yer alıyorsunuz. Bu 6 saat
dersimize kesinlikle giremiyoruz. Kesinlikle.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, bunu şöyle bağlayabilir miyiz
acaba? Ek ders yönetmeliğinin yarattığı farklılıklar okul ortamını ve örgüt
kültürünü adaletsizlikten dolayı olumsuz etkilemektedir ve bunun şu şekilde
düzeltilmesi gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI -Süper mi oldu? Peki, buyurun.
BİR KATILIM CI - Teknik eğitim ve meslek liseleri arasında
sadece sağlık meslek liseleri, ek derslerini en fazla 18 saat alabiliyor. Diğer
teknik eğitim veren liselerin hepsi daha fazla alıyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Hepsini yazdık Hocam, adaletsizlikleri
gidermek için. Siz hemen sonra Hocam, sırayla.
BİR KATILIM CI -B enim anlamadığım bir şey var. Şeflere, şube
müdürü, müdür yardımcılarına, ilde millî eğitim müdürüne, okul müdürünü
de bunun içine katıyorum neden ek ders ücreti verilir anlamıyorum, derse
girmeden verilmez. Sınıf öğretmeni oturur 11 saat ücretini tam alır, branş
öğretmeni girdiği kadar alır bu bir adaletsizlik. Bir kere bunların ücretleri
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kaldırılmalı, maaşları ile ve konumlan ile alakalı bir iyileştirme yapılmalı.
Şube müdürü, müdür yardımcısı, millî eğitim müdürünün ek ders almasını
ben anlamıyorum. Okul müdürü de buna dâhil. Maaşlanna yansımalı bu.
İzinli olduğu halde de ek ders ücreti de alıyor. Mahkemeye veren olsa.
KOMİSYON BAŞKANI - Maaşta yansımalı. Evet, şimdi tabi.
Geçiyoruz. Buyurun Hocam. Sırasıyla geleceğiz.
BİR KATILIMCI - Evet, çok değerli divan kıymetli arkadaşlar.
Yöneticiliği birçok açıdan burada masaya yatırıyoruz ama bana göre çok
önemli bir kısmı atlıyoruz gibi. Düşünün hiçbir iddiası olmayan, hiçbir
inancı olmayan, hiçbir hedefi olmayan sadece sınav puanı ile o masalara
oturttuğumuz insanlar var. Böyle bir çelişki olamaz yani. Biz 2023’ten
bahsedeceksek yöneticinin mutlaka, özellikle eğitim öğretim yöneticiliğinde
veyahut liderliğinde, bir kalite hiyerarşisini burada konuşmamız lazım. En
yetkin, efendim en üst tepede her şeyi ile yeterlilikleri ile okul müdürü, bu
kadar rol biçtiğimiz bir insan müdür yardımcısını seçme hakkına sahip
değil. Bu yüzden benim şöyle bir önerim var, çalışan ve çalışmayanı tefrik
edecek ama buna süratle çare olacak sistemin bir ayıklama süzgecinin
olması lazım. Şimdi günümüzde suya sabuna dokunmadan, yönetme şeklini
başarılı yöneticilik olarak görmüş bir sürü insan var. Ve sistem de bunu
muhafaza ediyor. Hatta bu sayıyı artırıyor, bu kalabalığı çoğaltıyor. Evet, bir
yerde yetersizlik görüyorsa sistem, anında bunu tasfiye edebilmeli. Bu şeye
sahip olmalı. Önerim şu: Kesinlikle çalışan ve çalışmayanı eğitim ve
öğretim liderliğinde veyahut eğitim yöneticiliğinde tasfiye eden bir şeyin bu
şurada yer almasını talep ediyorum. Burada konuşulacak çok şey var. Ama
bir dakikanızı rica edip herkes şuna vicdanıyla cevap vermesi lazım. Bu işin
gönül işi olduğu, mesela az önce konuşuldu. Israrla doktora, yüksek lisans
vs. bütün bunlar puan sayıldı. Bu anlamda bir sürü arkadaşı
görevlendiriyoruz sahada başarısız. Buna ne diyeceğiz, yani bunun çaresi
değil yani. Olabilir, artı ücret vereceğiz, farklı ücret vereceğiz. O halde yine
ben deminki oturumda söylediğim noktaya geliyorum, yöneticiliğin büyük
bir bölümü kişilikle ilgili, bunun mutlaka geliştirilmesine yönelik çeşitli
tedbirlerinin alınması lazım veyahut da eğitim tedbirlerinin burada söz
konusu olması lazım. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bir saniye çünkü şurada üç kişi
şu arka Hocama sonra, şu Hocam alacaklar. Şu ortadaki evet Hocam size
geliyor sonra siz, sonra siz. Yalnız Hocam.
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Rıfat GÜNDAY (Eskişehir Millî Eğitim Şube Müdürü ) -Sayın
KOMİSYON BAŞKANI, değerli hazinin herkesi saygıyla selamlıyorum.
Şimdi az önce 8. maddedeyken, maddede açılmadı ama moral liderlik dedik.
Ben oraya liderliğin etik kurallarının da eklenmesini istemiştim, bir alt
maddelerde görürüz dendi ama öyle bir madde geçmedi. Bu etik.
KOMİSYON BAŞKANI- Etik liderlik eklenmesini
Rıfat GÜNDAY - Evet, liderlik etik kurallarının da belirlenmesi
gerekiyor bu çağda. Yine bir alt maddede geçmişti. Liderliğin uyguladığı
mevzuat sadeleştirilmeli ama bunun yanı sıra okul liderliğine birtakım
esneklikler, teamüller, gelenekler uygulama fırsatı da verilmelidir. Bir diğer
konu da liderliği yani mevcut okul liderliğin, okulda çalışan öğretmenler,
müdür yardımcılarını da liderliğe hazırlama gibi bir görevi de üstlenmelidir,
bu bakımdan yani yetiştirme açısından, bunu da ekleyelim. Son olarak biz
burada demokratik okul kültüründen, liderlikten, işte iş birliğinden bahsettik
ama 14. maddede lidere tüm yardımcılarını seçme yetkisi vererek sanki bu
genel konseptle biraz çelişkiye düşüldüğünün dikkate alınmasını, en azından
müdür yardımcısı seçecekse sadece birini, tamamını değil de böyle bir orta
yol bulunmasını ve değerlendirilmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Ben teşekkür ediyorum, şuraya Hocama.
Gürhan AYGÖRDÜ (Gaziantep Şehit Kamil Vehbi Dinçerler
Fen Lisesi Okul Müdürü) - Ben okul türlerine dikkat çekerek bir, iki
ekleme yapmak istiyorum. Bizim türden okullarda fen lisesi ve sosyal
bilimler lisesi olan okullarda öğretmenlerin ve idarecilerin muhakkak
yüksek lisans, gerek alanında gerekse yönetim alanında yüksek lisanslı
olmasını istiyorum.
KOMİSYON
yetiştirmenin konusu.

BAŞKANI -

Bu

öncelikli

olarak

öğretmen

Gürhan AYG Ö RDÜ-İkincisi de, öğretmen liderliği konusu için
bunu söyledim. Çünkü nitelikli olması ihtiyacı hissediyoruz biz bunda.
İkincisi, öğretmen liderliği konusunda da öğretmenlerimizin normalde fazla
ücret alamaması söz konusu. Çünkü en fazla 20 saat derse giriyorlar. Fakat
çalışma konusu olarak da çok daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü
karşılarında seçilmiş öğrenci profili var, çok daha fazla biraz daha sınava
yönelik, soru çözmedir veya laboratuvar uygulamalarıdır, proje çalışmaları
yapması gerekiyordur. Daha fazla çalışması gerekirken ücret alamıyor. Bu
konuda daha önceki bir uygulama vardı; her öğretmene 10 saatlik bir direkt
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ek ders ücreti bu okul türlerinde veriliyordu. Bunun tekrar getirilmesini
istiyorum. Diğer bir konu da biraz önce vicdan kelimesi geçti. Ben
Türkiye’deki öğrencilerimizin özellikle beklenti içinde olduğumuz
öğrencilerimizin vicdanlara terk edilmeyecek kadar önemli olduğunu çünkü
vicdanların göreceli bir kavram olduğu, kişiler için de değiştiğini, bunun bir
sistem içerisinde ele alınarak iyi bir denetimle eğitim-öğretimin
tamamlanmasını istiyorum, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyoruz, siz Hocam.
Süleyman GÜÇLÜ (Uşak Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
Müdürü) - Az önce ek ders konusu gündeme gelmişken ben bu cümleyi
kullanmak istedim ama biraz arası açıldı.
KOMİSYON BAŞKANI - Sanırım Millî Eğitim Bakanlığından
yetkililerimiz var burada, bunu onlara iletebiliriz.
Süleyman GÜÇLÜ -Öğretmenimize, bir gün izin verdiğimiz zaman
öğretmenimizin 7 saat ücretini kesmek durumunda kalıyoruz, mevcut
mevzuata göre 2 gün izin verdiğimiz zaman 1 hafta hiç ücret ödeyemiyoruz
öğretmenimize. Daha önceki ek ders yönetmeliğinde bu böyle değildi.
Uygulama açısından sıkıntı yaşandı. Öğretmen bu sefer ayakta 4 gün tedavi
ücreti ödüyorsunuz o hakkı vermişsiniz, öğretmen bu sefer izinli değil de
hasta olmadığı halde sevk kanununu kullanıyor. Dolayısıyla kendi
kendimizi kandırmış oluyoruz. Bu konuda düzenleme yapılmasını uygun
olacağını düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet öğretmen kısmı ile bu daha alakalı.
Öğretmen yetiştirme, istihdamı.
Süleyman GÜÇLÜ-Bu hepimizin sorunu, hepimizin karşılaştığı bir
sorun. Sanırım arkadaşlar bu konudan sık sık rahatsız oluyorlardır.
KOMİSYON BAŞKANI -2023’e kadar çözülmüş olsun.
Süleyman GÜÇLÜ - Bir de az önce okullar arasında ücret
dengesinden bahsedildi, yani “Tam gün uygulaması yapıldığı, fazla ücret
hak ettiğini söyledi.” Arkadaşlar ama hak ediyor olabilirler onlara saygı
duyuyorum. Ama bence bu ayrım dikkate alınmalı. Öyle bakarsak olaya
Urfa Millî Eğitim Müdürümüz az önce bahsetti, 534 bin öğrenciye hitap
ettiğini ifade etti, o zaman Urfa Millî Eğitim Müdürüne bizim 20 milyar
maaş vermemiz azdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet buyurun Hocam.
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İsmail AKSOY (Bursa Caner İlköğretim Okulu Müdürü) -Saygı
değer Komisyon Başkanım şu an da yansıma yok ama ben söz almak
istediğim zaman o konu görüşülüyordu. Özellikle okul müdürü ve müdür
yardımcılarının 6 saate kadar derse girmesi konusunda maaş karşılığı bir
görüş belirtilmişti falan. Şu anda alanı sınıf ve rehber öğretmenlik olan okul
müdür veya müdür yardımcıları hiçbir derse girmeden bu işlerini
sürdürüyorlar. Şu anda zaten bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var. Bunları da
tekrar düzeltilme noktasında harekete geçilmesi için tekrar gündeme getirip
oraya da ilave edilmesinde fayda vardır diye söylüyorum. Alanı sınıf
öğretmeni ve rehber öğretmeni olan idareci ve müdür yardımcıları hiçbir
derse girmeden şu anda idareciliklerini yapıyorlar fakat branş olan müdürler
veya müdür yardımcıları 6 saat derse girme zorunluluğunda. Aynı işi yapan
insanlar arasında bu şekilde bir adaletsiz durum vardır. Bunun bir an önce
düzeltilmesinde fayda vardır. Çünkü okullarda buna göre de belli sıkıntılar
yaşanıyor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki buradaki Hocamıza verelim, sonra
size.
Bekir AVCI (Sakarya Sabiha Hanım İlköğretim Okulu
Öğretmeni) - Okul müdürünün personeli, okul aile birliği ve öğrenci
velisiyle yetkiyi paylaşan vizyoner lider olması.
KOMİSYON BAŞKANI - O yetki kısmını söylemiştik. Peki,
teşekkür ederim. Buraya alabilir miyiz? Buradan sonra sizin.
BİR KATILIMCI - Teşekkür ediyorum az önce performans
değerlendirme kriterleri konusunda belli bir başarı sağlanamadığı söylendi.
Nedeninin de işte kriterlerin çok objektif olmadığını, değerlendirme
aşamalannda kişisel ilişkilerin yer aldığı söylendi. Bu konuda ödüllendirme
ve motivasyonun objektif kriterlerle şu şekilde yapılabileceğini
düşünüyorum, okulun tüm çalışanlarının buna öğretmen, okul müdürü ve
yardımcı personel de dâhil edilerek yer değiştirme ve görevde yükselme
işlemlerinde kullanılacak bir puan ile değerlendirilmesi. Nasıl olacak bu
değerlendirme? Değerlendirme 3 temel alanda objektif olarak yapılmasını
öneriyor. Bu alanlar akademik sosyokültürel spor ve sanatsal başarı, eğitim
ortamlarının düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar. Akademik başarının
değerlendirmesi nasıl olabilir? Objektif olarak değerlendirmesi şu şekilde,
en az yılda iki kez sınav yapılacak, 4.sınıftan 8. sınıfa kadar, bu sınav
sonucu sadece okulun değerlendirilmesinde kullanılacak. Başka bir alanda
kullanılamayacağı için stres ve sıkıntı yaratmayacaktır. Sosyokültürel spor
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ve sanat çalışmalarının değerlendirmesi şu şekilde olabilir: Yıl içinde
yapılacak sosyal etkinliklerin sayısı, yine yıl içinde yapılacak kültürel
etkinlikler, bunlar işte şiir, kompozisyon resim yarışmalan, bilim
yarışmalan vb. olabilir. Yine il düzeyinde yapılacak spor yarışmalarına
katılım oranı, bunlar da belirli bir kriterle puanlandırılır, lisanslı sporcu
sayısı her okulda öğrenci sayısıyla lisanslı sporcu sayısı gibi kriterler bir
puanlamaya tabi tutulur. Son olarak eğitim ortamlarının düzeltilmesi
konusunda bunda da okulun sene başındaki durumu göz önüne alınarak
fiziki durumu ve diğer durumu, sosyal ortamı bunların değerlendirmesini
kim yapabilir? Eğitim müfettişlerimiz bu konuda yıl sonunda bir
değerlendirme yapabilir ve bunu bu puanla da 3 ana başlıkta sonuç olarak
yapılacak değerlendirme sonucu kurum puanı hesaplanacaktır. Bu kurum
puanı ile öğretmen, yönetici ve diğer personel ileride görev değiştirme,
görevde yükselme gibi alanlarda puanını kullanacaktır. Belli bir sonuca
ulaşan kurumlar Millî Eğitim Müdürlüğünce, okulun da üzerine çıktığı
takdirde valiliklerce teşekkür veya takdir belgesi ile ödüllendirilmesiyle
orada çalışanlar motive edilecek ve çalışmaların da etkin olarak ve
çalışanların da kurulularına sahip çıkması sağlanacaktır.
KOMİSYON BAŞKANI- Hocam performansı geliştirecek olan
yöntemleri söyleyebiliriz. Millî Eğitim Bakanlığının takdiridir bunları nasıl
yapacağı. Ama bu da uzun uzun hani bu kadar değil ama örnekleyerek,
kısaltılarak yazılabilir. Hüseyin Hoca’m söyleyecekti onu çok gözardı ettik.
Buyurun Hocam.
Hüseyin DAĞLI ( MURAŞ Öğretim Kurumlan) - Buradaki
arkadaşlarımızın haklarını kullandık, hepsi ile helalleşmeyi diliyorum.
Değerli arkadaşlar Hüseyin Dağlı hepinizi akşamın bu geç saatinde tekrar
saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kendileriyle daha önceden de 5 gün
çalıştığımız muhterem hanımefendiye de hürmetlerimi bildiriyorum. Tabi
Yunusça bir ifadeyle değerli kardeşim bir dörtlük okudular. Hakikaten o
herkes için lazım olan ama yönetici için biraz daha fazla lazım olan bir
Yunusça ifade idi. Biliyorsunuz aslımızda yalnız bunu şunun için, sözü
uzatmak için değil ya da güzel konuştuğumu ifade etmek için değil, ama bir
gerçek var. Aslımızda insanlar her şeyi bilmelidir fakat bazı şeyleri de her
şeyden önce bilmeliler diye bir sosyal hüküm herhalde geçerli olsa gerek
düşünüyorum. Dünden bu tarafa çok sağ olun zamanınızı aldım 5 veya 6.
defa söz alıyorum haddim olmadan ama hep meşgul olduğum bir husus var.
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İşin doğası da budur; en son liderlik yani artık püf denilen yere
geldik. Bütün bu organizasyonu, hakikaten hayata sokmaya, önden çekici
motor olan kısma geldik, o da liderlik işte. Okul liderliği. Fakat dünden bu
tarafa ifade ettiğim gibi çeşitli zamanlarda düzenlenen çalışmaların
neticesinde ortaya çıkan bir tablo var; doğrudur hepsine katılmamak
mümkün değil ama hepsi maddi unsurların üzerinde duruyor. Liderlik de
döndü dolaştı, maddi unsurların üzerine geldi. Burada hem ekonomik tarzda
yani parasal-maddi unsurlar hem de “Okul müdürü nasıl seçilmeli?”dirin
esasları alt alta dizildi. Hepsi doğru, zaten uygulama da 3 aşağı 5 yukarı
benzer tarzda yapılıyor. Ancak bu maddi unsurlar diye alt alta dizilen, işte
yüksek lisanstır, doktoradır, meslek kıdemidir, okul türlerine göredir,
baydır, bayandır hepsine katılmamak mümkün değil. Hepsinin bu
organizasyon yapısı içinde doğru olan, oturması gereken ve oradan asla
kaldırılmaması gereken bir ayağı var, bunu kabul ediyoruz. Ancak
konuşmuş olduğumuz konular, 16 milyon öğrenciye kaç bin ünite onu
bilmiyorum kesin olarak yani 7 bölgede hizmet veren en küçük üniteden en
büyük üniteye kadar, en gelişmiş üniteye kadar maddi unsur olarak en
gelişmemiş ülkeye kadar hepsinde okul müdürlüğü, yöneticiliği var, liderliği
var. Dolayısıyla günümüzde bir de bir anlayış var. İnsanlar artık projeleri ile
politika programları ile çıkıyorlar. Proje ve program kişinin değildir, o
kişiyle hem hâl olacaklarındır. Dolayısıyla biz okul liderliği adı altındaki
şuanki oturumumuzda alt alta dizilen bundan önceki o değerli çalışmaların
ürünüdür, emektir, buna kesinlikle ve kesinlikle bir söz sanatı olarak değil
hakikaten emek olarak bakıyorum. Ancak bütün bunların olabilmesi için
bütün bunların taban bulabilmesi, oturabilmesi için biz Hakkâri Millî Eğitim
Müdürümüzün anlattığı çok orijinal dünkü bir ifadesi vardı. Oradan da
hareketle biz Türkiye’nin her yerindeki okullarda okul liderliği yapacağız.
Dolayısıyla şunlarm hepsi ideal bir okul liderinde bulunması ya da o okul
liderinin seçilmesi ile ilgili alt alta dizilmiş sıralı bir manzumedir. Bütün
bunların olabilmesi için ise biz A okulunda da B okulunda da C okulunda da
gelişmişlik şartlan ne olursa olsun bu okulun şartlanna göre bir liderlik
yapacağız. Bir temel liderlik vardır geneldir, bir de özel liderlik vardır.
Fakat alt alta dizilen o kaç maddeden ibaretti bilemiyorum çünkü gözlerim
görmüyor, arkaya da özellikle oturdum söz almayayım diye. Ama genel
liderlikler tarif edilmiş, özel liderlik hiç yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Diyorsunuz ki her koşulda çalışabilecek
liderlerimiz olsun, Türkiye’nin farklı koşullan var diyorsunuz.
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Hüseyin DAĞLI ( MURAŞ Öğretim Kurumlan) - Öyleyse biz
okulları bilebildiğim kadarıyla açık ilan ediyoruz. Açık ilan ettiğimiz
okullara genel şartların içinde şu şartlan taşıyanların atanmak istediği
okullarla ilgili bir projesinin, bir politikasının olması lazım. Tabi bu politika
şahsının politikası değildir. Çünkü müeyyidelerle çizilmiştir maalesef. Ama
bir programının olması lazım. İşte bu projesi ve programı ile insanlar
aslında liderlik yapacaktır. Kendisini bu proje ve programla oraya kabul
ettirecektir. Bir müdür geliyor, ben de onun maiyetinde çalışıyorum. Projesi
nedir? bilmiyorum programı nedir bilmiyorum. O müdür de beni tanımamış,
benim gibi orada görev yapan arkadaşları tanımamış, okulu da tanımamış,
sadece şartlar tutmuş gelmiş müdürlüğe oturmuş. İsterseniz şu maddi
unsurlar diye genel manada ifadelendirdiklerimin yanma onlar genel şartlar
olsun ama ilan edilen okullara göre mutlaka artık bugünün şartlarında oraya
müdür olmak isteyen arkadaşımızı okul yöneticisi, okul lideri olmak isteyen
arkadaşımızın oraya göre bir projesinin olması lazım. İşte atama yetkisini
üzerinde taşıyan arkadaşlarımızın da görevlilerimizin de o projelere göre o
genel şartlan tutan ama projesine göre bu okulu da onlann çok iyi tanıması
lazım. Yani ben nereyi açık ilan ettim. Dolayısıyla ben inanıyorum ki hakiki
liderlik kendini o zaman gösterecektir. Diğer türlü liderlik sadece tedbirler
olur, kanaatini taşıyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
KOMİSYON BAŞKANI -Teşekkür ediyorum. Şu köşeye geçelim
artık. Evet şuraya, Hocamla başlayalım. Hüseyin Hocam diyor ki 2023’te
okullarda pozisyonlar açılacak, o okula yönetici lider olmak isteyenler
projesi ile gidecek ve öyle seçilecek ya da olacaklar. Buyurun Hocam.
Ömer BULUT (Hakkâri Millî Eğitim Müdürü) - Hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Ben Hüseyin Hocamı daha öğretmenliğe
başlamadan Manisa Millî Eğitimden tanıyorum. Değerli arkadaşlar çok özür
diliyorum. Yani ben 20, 22 aydır Hakkâri de görev yapıyorum. Tabi
Hakkâri’nin şartlarını, belki çoğu zaman basında yansıdığı şekilde gören
var, duyan var ama yansımayan kısımlar var. İşte arkadaşlar 2 gündür
dinliyorum, problemlerden bahsediliyor. Ben bazen gülüp geçiyorum.
Çünkü bu problemlerin hiç biri bizde yok. Ben şu anda Çukurca ilçesinde
idareci bulamıyorum. Genel müdürlerimiz var burada, hepsi sözleşmeli
öğretmen, sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinde ‘"Başka bir görev
yapamazlar.’' diyor ve şu anda bir buçuk ay oldu, Çukurca Lisesine ben
idareci atayamıyorum. Bırak atamayı görevlendirme yapamıyorum. Ağustos
ve eylül ayında sadece büyük çaplı 10 tane bomba atıldı okullarımıza, bunu
benden başka hiçbir Allah'ın kulu da dile getirmedi. Öğretmenlerimizin
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tamamı aday öğretmen, %90-95’i dışarıdan geliyor. Yerli olanlann dışında
aday öğretmen. Ve gelenlerin %90’u tercih dışı geliyor. 26. maddeden. 25
tercih yapıyor. Bunlar da ihtiyaç olmaması halinde “Siz Türkiye’nin
herhangi bir yerinde çalışmak ister misiniz?” deniyor ve “İstiyorum,” diyor
ve Hakkâri’ye geliyor. Ve dağ köylerine geliyor. Biz onları gerçi merkezde
değerlendiriyoruz ama dolayısıyla tercih dışı geliyor. Dil bilmiyor, ürkek,
korkak, çekingen geliyor ve bakın belki basında da görüyoruz. Okullar
açıldı 1 hafta boykot olayı oldu ve ben okul okul bütün öğretmenleri birebir
dolaşarak moral vermeye çalışıyorum. Eğer yarının Türkiye’sinde rahat
yaşamak istiyorsak, huzurlu yaşamak istiyorsak mutlaka ve mutlaka
bugünkü görevlerimizi yapmamız lazım. Problem sadece Hakkâri’nin
problemi değil. Eğer Hakkâri’deki problem Hakkâri’ye hapis olmuş olsa
mesele değil. İstanbul’a, İzmir’e, Manisa’ya, Ankara’ya vs. başka yerlere
sıçrıyor. O zaman tedbir almamız lazım ve tedbiri biz kimle yapacağız.
Askeri değil polisiye tedbirlerle değil tamam güvenliği sağladık ama bu
insanları eğitmemiz lazım. Kimlerle eğiteceğiz, öğretmenle eğiteceğiz. Peki,
buraya gelen öğretmenin şeyi nedir? Ortalama sayısal verisi çıkarttık. 2009
yılı verilerine göre ortalama bu bölgede kalan öğretmen sayısı, başka
illerden müdür arkadaşlarımız var, 16 aydır. Yani adaylığı kalktıktan sonra
ilk iş öğretmenin ne oluyor, il dışına gitmekte buluyor ve burada verimli
olamıyor. Peki verimli olamıyorsa bu insanlarla biz bu toplumu nasıl
düzelteceğiz. Manisa’da domatesin kilosu 10 kuruşken Hakkâri’de 2 lira.
Ben kendim Manisa’dan gittim, fedakârlık yaparak gittim. Yani şimdi
dolayısıyla oradaki maaş da aynı, buradaki maaş da. O zaman bu bölgede
eğer biz Türkiye’nin problemini çözmeyi istiyorsak eğitimle, bu bölgedeki
insanlara artı bir maddi olarak takviye yapılması lazım. Öğretmen evleri
yok, lojmanları yok, kalacak yerleri yok, duş alacak yerleri yok, şimdi biz
konuşuyoruz ama ben emin ol 2 gündür gülüyorum. Çok özür diliyorum.
Ben geçenlerde Manisa’ya gittim. Gelenlere baktım, ben 15 yıl Manisa Millî
Eğitimde ben bunlarla mı uğraştım diye kendi kendime şey yapıyorum. İşte
arkadaşlar o zaman, tabi bu Türkiye’nin problemi, ha terör olayı çok boyutlu
bir olay, yani sadece dış güçlere bağlı çok büyük bir organize işin içinde.
Oradaki insanların %99’u emin olun Türkiye’nin bölünmesine karşı olan
insanlar, birlik ve beraberlikten yana insanlar ama sindirilmiş insanlar,
korkmuş, bastırılmış, ürkek insanlar. Peki, İnsanlar şahsiyetini neyle
bulacaklar eğitimle bulacaklar hür bir ortamda eğitimle ancak insanlar
şahsiyetini bulacaklar. Peki, hür ortamdaki bu şahsiyetli eğitimi alabilmeleri
için kimlerle gitmeleri lazım, ilk defa göreve başlayan öğretmenlerle değil,
ilk defa göreve giden polislerle değil, ilk defa giden askerlerle değil
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arkadaşlar, o zaman bunu mutlaka ve mutlaka devletin tedbir alması gerekir.
Çok özür dilerim aslında çok dertliyiz. Ben bazen bazı yerlerde gidiyorum,
öğretmenler ağlıyor, sarılıyorlar Hocam ne olur ayrılma diyorlar Hocam.
İşte böyle bir ortamda biz burada biz başka şeyler konuşuyoruz ders
ücretlerini konuşuyoruz. O zaman Türkiye'nin meselesine bir bakmamız
lazım. Ortalama eğitim yaşı Türkiye'de nedir? Bakın çok özür dilerim ama
97 yılında hükümeti kurduğunda soruyorlar; “3 tane önceliğinizi söyler
misiniz?" diyorlar. Eğitim, eğitim, eğitim diyor. Ben merak ettim acaba
İngiltere’nin eğitim yaşı gerçekten çok mu kötü? İDO verilerine girdim.
İngiltere'de 1990 yılındaki eğitim verileri 12 yıl, yani ne demektir ortalama
lise mezunu demektir. Türkiye’nin verilerine girdim, ne çıktı karşıma biliyor
musunuz? 3.6.2009'un verilerine göne Hakkâri'nin 3.9. Daha toplam olarak
ilköğretim mezunu bile değiliz. O zaman problemi nasıl çözeceğiz
arkadaşlar? Problemi çözmemiz için mutlaka ve mutlaka bu bölgelere iyi,
tecrübeli, bilgili, toplumla ve kendisiyle barışık, bölgeyi tanıyan insanlar
lazım. Dün söyledim. Giden öğretmenlerimiz mutlaka ilk defa gidiyorsa bir
oryantasyon eğitimi alması gerekir. Semineri alması gerekir, göreve
başlamadan önce. Çünkü geliyorlar, titriyorlar, korkuyorlar. Biz moral
vermeye çalışıyoruz. Emin olun moral vermekten başka iş yapmıyoruz.
Yani o açıdan arkadaşlar lütfen bilmiyorum ama düşünürken Türkiye’yi bir
bütün olarak düşünmek lazım. Sadece bir bölgede tabi rahat, huzurlu, daha
iyi şartlarda eğitimin kalitesini yükseltirken, bu bölgedeki problemi
çözemezsek bu sıkıntılar devam eder. Hepinizi saygıyla selamlıyorum
teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocama teşekkür ediyoruz. Sizin
söylediklerinizi şöyle bir yazabilir miyiz? Okul liderini, Türkiye gerçeğini
bilmeli. Zor koşullarda sorumluluk alabilmeli, özellikle bazı bölgelerde
liderlik özellikleri yüksek deneyimli yöneticilerimizi gönderirken özendirici
faktörleri mutlaka kullanmalıyız. Siz söyleyin biz yazalım.
Ömer BULUT (Hakkâri Millî Eğitim Müdürü) - Şunu da
söylememiz lazım. Öğretmenlerin maaşlarına artış, artı 3 ya da 4-5 yıl
zorunlu hizmet getirecekse 5 yıl sonra bu öğretmene istediği ilde, emniyet
genel müdürü geldi, iç işleri bakanı geldi, dedi ki arkadaşlar 2 yıl sonra ben
size istediğiniz ilde tercih hakkını veriyorum dedi. Bu onlara bir moral
veriyor. Burada öğretmene tercih hakkı tanınması lazım. Yani işi bulup
gidenler.
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KOMİSYON BAŞKANI-S iz söyleyin biz yazalım. Onu en yakın
yaşayan sizsiniz. Bölgeyi siz biliyorsunuz.
Murat Bey BALTA (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürü) - Doğru bir yaklaşım.
Ömer BULUT (Hakkâri Millî Eğitim Müdürü) - Sayın genel
müdürüm sözleşmelilere idareci hakkı tanınması lazım. Ben o bölgelerde...
Murat Bey BALTA (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürü) - Sözleşmeli diye bir kural yok yani yok şimdi onu demeyelim de
daha farklı bir kelimeyle ifade edelim. Hocam güzel giriş yaptı. Doğu,
Güneydoğu ve işte dezavantajlı bölgelerde görev yapacak olan eğitim
yöneticileri ekonomik yönden özendirilmeli, aynı zamanda özlük haklan ile
ilgili de iyileştirme yapılmalı. Atanma ve benzeri şeylerde gün dolduktan
sonra öncelik tanınmalı. Ama bunu iyi bir cümle haline getirelim. Bu çok
önemli.
KOMİSYON BAŞKANI- Ben onu düzgün hale getiririm Hocam.
Murat Bey BALTA (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürü) - Bu çok önemli. Bana göre şûranın en önemli kararı. Arkadaşlar
sadece orada değil. Ben açık ve net söylüyorum. Ben özelikle Ankara Millî
Eğitim Müdürlüğünde de kimsenin gitmediği yerlere gittim, gördüm.
Van’da, Ankara’dan bir hayırseverimizin vasıtasıyla okul yaptırdık. Şimdi
oradaki insanlar da benim insanlanm. Eğer Hakkâri’deki tüm problemleri
çözersek Türkiye’nin bütün problemlerini çözeriz. Kim ne derse desin. Ben
ona inanıyorum. Ama sen Hakkâri’ye sözleşmeli öğretmeni atarsan, sen
stajyer hâkimi, avukatı atarsan, sen Hakkâri’ye sürgünü atarsan Hakkari’yi
düzeltmen mümkün değil. O zaman bastırılmış olan insanlar da zaten
kendilerini ifade edemediği için özgürce haykıramazlar. Dolayısıyla biz bu
işi önce Millî Eğitimden başlatmamız lazım. Eğer Türkiye’nin lokomotifi
Millî Eğitimdir diyorsak, Millî Eğitim bu işi yerine getirecek kardeşim.
Getirecek. O halde bu cümleyi güzel bir şekilde kuralım ve şu sorunları
bertaraf edelim. İki, biz eğitimi her tarafa ve Anayasa'da hükmü var, eşitlik,
adalet ilkesine uygun olarak yerine getirelim. Şimdi sözleşmeli öğretmenden
şey olur mu? Ya öğretmen bir yıllık arkadaşlar, daha yürümeyi beceremiyor,
ben oraya 10 yıllık öğretmenin gelmesini teşvik ediyorum. Demin Talim
Terbiye Kurulu üyesi ile konuşurken şunu da söyledik, şimdi çok hevesli bir
okul müdürü bulacağız diye. Bu hatayı yapabilir, hata yapıyorsa ben
GAP’ta, Orta Anadolu'da daha tecrübeli insanları görevlendireyim oraya,
gitsin amirlik yapsın. Ancak onun bundan sonra karşılaşacağı problemlerde
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önünü açsın ki bir psikolojik bir travma ileride yaşamasın değil mi?
Dolayısıyla kusura bakmasınlar. Ben Ankaralı’yım ama orada bir can
yandığı zaman benim yüreğim yanıyor. Bu işin lokomotifini Millî Eğitimin
yapması lazım. Cümleyi doğru kuralım. Yaşadığınız sıkıntıların hepsini biz
biliyoruz ve yüreğimizi de dağlıyor. Dolayısıyla biz bu eğitim problemlerini
hallettikten sonra diğer problemleri hallederiz.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, atamalarda görev süresi dolduktan
sonra atamalarda öncelik verilmesi. Atmalarda öncelik tanınması şeklinde.
Özlük haklannda iyileştirme yapılsın. Deneyimli öğretmen ve yöneticilerin
atanmış olması.
Murat Bey BALTA (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürü) - Deneyimli öğretmen ve yöneticilerin bu bölgede çalışmaları
teşvik edilmeli. Değil mi? Bir bakıyorsunuz Türkmenistan’a, Azerbaycan’a
gidiyor, kaç lira alıyorsun kardeşim diyorum, işte atıyorum 1200 avro,
veyahut da Almanya’ya gidiyor. Ya Allah aşkına ondan daha önemli benim
yerim var. 2500 avro gitsin orada alsın.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet arkadaşlar dinliyoruz.
Halil KAYIKÇI (Manisa Ticaret Meslek Lisesi Müdür
Başyardımcısı) - Sayın arkadaşlar, sayın müdürümüzün çalışmış olduğu
ilde Manisa’da da beraber çalıştık. 31 Ekim 1980 tarihinde Hakkâri Ticaret
Lisesinde stajyer öğretmen olarak göreve başladım. Aradan tam tamına 30
yıl geçti ve geçmiş olmasına rağmen biz o zaman yanılmıyorsam 1978’de
başlayan Türkiye’yi 4 ’e bölen 3 yıllık rotasyonlara tabiîyken 1980 Ekim
ayında Hakkâri Ticaret Lisesine tayin oldum. 3 yıl diye gittiğimiz ilde,
pekiştirmek açısından söylüyorum 6 yıl kaldım ben. O zaman Millî Eğitim
Müdürlerinin yetkisi vardı. Yerine yenisi verildiği takdirde tayinin
yapılması uygundur deniliyordu. 4, 5 ve 6. Yıllarda artık denilemedi o.
Dolayısıyla 6 yılda 2 kere görev yaptım. Şimdi gerçekten öğretmenin
psikolojisi 30 yıl öncesinden bahsediyorum ki o gün çok daha iyiydi. Oraya
gelen öğretmen bakıyorsunuz astsubay gelmiş gideceği günü, ayı biliyor. İki
yıl kalacak, iki yıl sonra gidiyor. Polis memuru gelmiş, 2 yıl sonra gidiyor.
Bizim yetkililerimiz geliyor açık söyleyeyim sakın alınmasınlar, Bakanlık
müfettişlerimiz eğer 2 hafta teftişe geldilerse 2. haftanın ortasında teftiş
gününü beklemeden çekip gidiyorlardı. Sıkıntılarımızı belirttiğimizde hiç
unutmayacağım; o zaman İnternet yok, yayınlar yok. Dedik ki mesleki
açıdan yetersiz kalıyoruz, ulaşamıyoruz, bize nasıl yardımcı olursunuz? Çok
canınız sıkılıyorsa o duvara bakarken, bu duvara bakın denildi bize. Yani
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gerçekten hayatımda unutamayacağım şeyler. Bizim sadece oradakini
değiştirmekle oraya gitmekle, bakış açısını değiştirmek gerekiyor. İnsanımız
aynı insan, Hocamla sürekli görüşüyoruz, ben kendi adıma söyleyeyim.
Camisine gittim, cenazesine gittim, düğününe gittim, Kürtçe mevlidine
gittim yine insanlar bizim insanımız ama bugün bambaşka hepimiz malum.
Öğretmen oraya gittikten sonra Sayın Genel Müdürümün dediği gibi ya
stajyer ya da dosyalı, sürgün öğretmenler geliyor, tecrübeli öğretmenler
sürgün, yani küstürülmüş gönderilmiş. Bir şekilde, şimdi asker öğretmen
var. Geri geleceği günü sayıyor. Dolayısıyla böyle bir eğitimden herhalde
verimli bahsedilemez. Oradaki öğretmenlere psikolojik destek verilmeli,
oradan geldikten sonra tekrar destek verilmeli. İnanın ben 86’da ayrıldım
oradan, birkaç sene öncesine kadar rüyalarımda hep orayı gördüm; yani
ülkemizin her tarafı güzel. Her tarafı sevilir, bizim ülkemiz, ben kendi
köyümde doğdum, büyüdüm, 18, 19 yaşma kadar kendi köyümde o kadar
rüya görmedim ama Hakkâri'de 6 sene yaşadım. Hala rüyalarımda birkaç
sene öncesine kadar, o kadar da sevdik biz bu vatanı. Ama çok doğru dizayn
edilmeli, polis memuru dönüyor bize, hala diyor ki sizin yetiştirdikleriniz
bunlar diyor. Okulda ya da sokakta iki çocuk kavga ediyor mesela, haklı
evet suç bizde sayın üyeler. Çok iyi dizayn edip, bir tarafı bırakmamak
lazım ama çok ciddi tedbirler alınmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet teşekkür ediyoruz. Başka var mı bu
konuda evet buyurun.Bunu söylemiştik. Az önce bir Hocamız daha
hatırlattı. Onu etik liderlik kısmına ekleyeceğiz. Buyurun
BİR KATILIMCI - Birçok farklı katılımcı aynı noktayı belirtti ama
oraya bir cümle olarak bu şekilde geçti mi bilmiyorum, onun için somut bir
cümle öneriyorum. Eğitim yöneticisi seçimlerinin sonuç ölçen değil, süreç
ölçen bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Eğitim yöneticilerinin performanslarının
sürece dayalı seçiminde mi?
BİR KATILIMCI -Eğitim yöneticisi seçiminde sınavla sonuç ölçen
değil, performansa dayalı süreç ölçen değerlendirme kriterleri
uygulanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -P ek i. Tamam. Eğitim yöneticilerinin
seçiminde sınavla sonuç değil performansa dayalı süreç ölçen kriterler
uygulanmalıdır. Peki. Buyurun.
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BİR KATILIMCI -H ocam televizyonlarda bazı okııl dizileri var.
Bu dizilerde okul ortamları ve idareci tiplemeleri var. Sanki her şeyi para
gören ve gittiği her yerde götürebileceği bir şey arayan insan olarak geldik
buraya. Biz kendimizi dilenci olarak görüyoruz. Bizi bu pozisyona
düşürmeyin lütfen. Bakanlık olarak yetkilerimizi bilelim, etkilerimizi de
bilelim. Ona göre davranalım. Ben sınıfa girdiğim zaman öğrenciler şunu
söylüyor. Müdür geldiyse mutlaka bizden bir şey isteyecek.
Böyle hoş
olmayan durumlarla karşılaşıyoruz, ilköğretim okulu idarecisiyim ben. Bu
konuda özerklik istiyoruz, kendimize ait bir bütçemiz olsun ve o bütçe ile
kendi yağımızda kavrulalım. Ama bazen millî eğitim müdürlüklerine
taleplerimiz oluyor, mahalli imkânlarla bunları yapın deniyor. Bakanlığa
gönderiliyor, aynı cevap geliyor. Mahalli imkânlarla bunları gerçekleştirin
diyorlar. Yani biz hepsinin altından kalkamıyoruz. Bizim de bir takım
motivasyona ihtiyacımız var.
KOMİSYON BAŞKANI -Y a n i kısaca diyorsunuz ki ilköğretim
okulu müdürlerini lütfen dilenci pozisyonuna düşürmeyelim. Çünkü
gerçekten bütçeleri yok. Çevre olanaklarına odaklanmaktan okuldaki Hocam
ilköğretimde temizlik sorunu çok ciddi bir sorun, yeterli personelleri yok,
personele ödeyecek paraları yok. Onun için çevreden ve çocuklardan para
toplamaları gerekiyor. Ama ortaöğretimin belirli bir bütçesi var,
ilköğretimin öyle sorunu var.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocamdan sonra siz.
Murat Bey BALTA - Yavaş yavaş konular birbirine karışmaya
başladı. Deminki Hocamın söylediği konu eğitim ortamlarının
iyileştirilmesindeydi ve önemli bir konu. Ben yıllarca ilçe millî eğitim
müdürlüğü yaptım, millî eğitim müdürlüğü yaptım. Ben her zaman şunu
söyledim. Bu kanayan bir yara. Biz iki tane öneri getirdik ama. Bazı
belediyelerimiz okulların temizlik işlerini yapıyorlar. Bazıları su giderlerini
olabildiğince minimize ediyor. Ama buna karşılık çok enteresandır bir
ilimiz Ankara ili kadar su bedeli ödüyor. Böyle bir şey var mı? İktisatta
nimet-külfet dengesi var. Ne yapalım, bunu gerçekten uygulanabilecek bir
hale getirmemiz gerekiyor. Şu harcama kalemlerimizi birçoğunu kendi
üzerimizden atmamız gerekiyor. Nedir? En büyük sıkıntımız okullarımızın
temizlik, hijyen olayı. Kardeşim zor bir olay mı? Ben net söylüyorum, hiç
de zor değil. Size örnek verdim, Münih Mesleki Eğitim Merkezinde burada
eğitim 16 saat yapılıyor değerli arkadaşlar. Gidin bakın. Gündüz normal
örgün eğitim, akşam ise yaygın eğitim yapılıyor. Gündüz normal çocuklar
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giriyor, akşam ise yetişkinler giriyor. Ama hiçbir yerde bir tek pislik
bulamazsınız. Şaşırdım sordum Barbara’ya “Nasıl oluyor bu iş?” diye.
Haftanın 3 günü Münih Belediyesi tarafından verilen bir şirket gelip
temizliyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla Kanunda bir değişiklik yapalım.
Diyelim ki okulların temizlik işleri, çevre temizlik v.b işler biz bunu Genel
Müdürlük olarak teklifini gönderdik, ilgili yere, belediyeler tarafından
yapılır. İki; suyu kim karşılıyor, ASKİ'si İSKİ’si bunu en sonunda belediye
karşılıyor. Bir taraftan belediyenin cebine giriyor. Bunu da belediye
karşılasın. Karşılamazsa bile ikinci bir önerimiz şu olsun, bizim en fazla
konutlara verilenen fiyatın %50’sini aşamaz diyelim. Niye konutta karşı
karşıya kim var. Vatandaş var. Eğer vatandaşa fazla fiyat yüklerse bir daha
oy alamaz, bir daha da o koltuğa oturamaz. Doğru mu değerli arkadaşlar
yani öyle şey 3; bundan sonra sizin harcamalarınız azalır. Yani özel idarenin
katkısı %20 az geliyorsa %25'e çıkaralım. Artı bakınız 4336 sayılı kanun
vardı, şu anda kadük duruma geldi yani biz önerilerimizi getirirken bunları
da getirmemiz gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Ortaöğretimde
aslında bütçe bu sene %28 civarında arttı. Orada biz hizmet alımı da
koyduk, bu sene az da olsa bütçeye girdi hizmet alımı o sorun çözülecek.
Ama asıl mesele ilköğretimde, ilköğretim diyoruz ücretsizdir diyoruz. Değil
mi? Ve mecburidir diyoruz. O zaman ücretsiz ve mecburi ise değilse bunu
çözmen gerekiyor. Çok basit bir şey; “Elektrik giderlerinin tamamı,
gelirlerin %1’î ilgili özel idarelere aktarılır ve bu da ilköğretim okullarında
taksimetre usulü öğrenci başına dağıtılır.” desek ne çıkacak, ortaya büyük
bir meblağ çıkacak değil mi? Bu da senin her cari giderini çözer.
Dolayısıyla şunu söylüyorum; bir, bu konu okul ortamlarının
iyileştirilmesinde ancak 3 tane başlığı yerine getirip emin olun
sorunlarınızın %80’nini çözer ve ademimerkeziyetçiliği artık bitirirsiniz ve
yerine dönersiniz olay bu yani. Ama söylüyoruz, fakat birileri halen küçük
şeylerin peşinde, arkadaşlar büyük düşünelim ve bu işi çözelim. Ha belki
erken veya geç, mesela benim önerimin bir tanesi önce ortaöğretimden
başlamak kaydıyla yapılsın istedik. Neydi, dedik ki artık okulları yönetim
kurulları yönetsin dedik. Örneği var mı? Var Danimarka var kardeşim
örneği. Finlandiya var, İsveç var ve gerçekten çok da şahane. Ve ilerde de
özelleşsin kardeşim. Çok basit örneğini vereceğim Danimarka örneğini
vereceğim değerli arkadaşlar. Danimarka’da ortaöğretim kurumlannm
yönetim kurulu 10-14 kişi arasında oluşuyor. Ve devlet diyor ki bu okulda
kaç kişi var? 500 kişi var, standartlarını ortaya koymuş. Bunun %5’i özel
eğitimli çocuklar olacak. Ve burada çocukların şu kadarını siz mezun
ettiğiniz zaman iş bulacaksınız. Bu kadar da akademik eğitim yapacak.
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Tamam mı tamam. O zaman ben öğrenci başına 10 bin avro veriyorum
diyor ve veriyor devlet hiçbir şeye karışmıyor. Ne yapıyor, diğer işleri
saygın müfettişlere bırakıyor. Standartlara ulaşmış mı? Eyvallah devam et
diyor. Standartların birinde kayıp var mı, bak diyor okulu birleştiririm böyle
devam edersen. İkincisine devam etse okulları birleştiriyor. İki okulu
birleştiriyor. Kim kaybediyor, yönetici, orada çalışanlar kaybediyor. Değil
mi? En önemlisi de belirli bir vizyona, üstünlüğe sahip olan yönetim kurulu
kaybediyor. Kim var yönetim kurulunda? O ilin belediye KOMİSYON
BAŞKANI yardımcısı var. Banka müdürü var, üniversiteden bir
akademisyen var. Bunlar bu işi beceremiyorlar, yazıklar olsun diyor millet,
değil mi? Onu dedirtmemek için de ne yapıyor çok çalışıyor. Eğer 3. yıl da
devam etse okulu kapatıyor ve “Hiçbir şeyin geleceği Danimarka’nın
geleceğinden daha önemli değildir.’' diyor. Bu belki ileri safhada olacak bir
şey. Ama bu da bizim hedefimiz olmalıdır. Değerli arkadaşlar bunlar zor
değil ama biz gerçekçi uygulanabilir tedbirleri getirelim bu işi de bitirelim.
Bakın 4306’da ne vardı Sigaradan elde edilen gelirler vardı, tapu
muamelelerinden elde edilen gelirler vardı değil mi? Bunlar vardı, bunlar
hem de pek çok gelirdi, iyi gelirdi ve fakat belli bir süre için kanun konuldu
şu anda kanun kadük hale geldi. Biz artık doğrudan Millî Eğitim
Bakanlığına değil, doğrudan okula gelen bir gelir istiyoruz. Ve kendi
kendisine yeten okul bütçesi istiyoruz. Ancak bu şekilde eğitim müdürleri
başı dik geleceğe güvenle bakar ve sadece ne yapar, hesap verilebilir bir
duruma gelir. O zaman da bu iş tatlı olur diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam evet şurada söz almak isteyen
Hocamıza verelim. Belediyenin yapması hususunda sabah da söylenmişti.
BİR KATILIMCI - Dün de ben aynı konu üzerinde fikrimi beyan
etmiştim sayın Komisyon Başkanım. Ben arkadaşımla örtüşmesi açısından,
temizlik ve okulun güvenlik, hizmetli, biz ortaöğretim kurumlan yöneticileri
olarak ve okul aile birliği başkanı olarak, bunun çok yetersiz. Benim şu an 2
elemanım vardı. Bana devletin verdiği 2 tane hizmetlim vardı. Biri sınava
girdi, memurluk sınavını kazandı, o da memur oldu arkadaşlar. Ben tek
hizmetliye kaldım. O da bize sosyal kurumdan gelen bir hizmetlimiz. Tek
kaldım ben. Ben ne yapabilirim ki bir okul aile birliği Başkanı, bir yönetici
lideri ne yapsın. Ne yaptık biz de okul aile birliği, kendi aramızda bir
güvenlik tutmak zorundayız, ben o okulu ısıtmak zorundayım arkadaşlar.
Ben o okulun temizliğini yapabilmek için 2 eleman tuttum. Bir güvenlikçi
bir de okul aile birliğinin sekreteri, 5 tane elemanım var şu an. Bunların
gerek güvenlik açısından gerek sigorta primlerinin okul aile birliği karşılıyor
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sayın arkadaşlar. Bu gerçekten ortaöğretim kurumlan da yeterli ödenek,
bana bu yıl 8 bin lira para geldi ben onunla ne yapabilirim. Ben de ne
yaptım, gelir elde etmek için kantinimi gittim hijyenik bir şekilde her
tarafını, elektriğini, işte duvarlarından güzel temizlensin, giderini,
havalandırmasını yaptım oraya yetmedi bile. Ben ne yapabilirim ki oradan
da bana kira geldiği için destek veriyor. Ve şöyle bir şey de var ben buna da
aslında karşıyım bir devlet okulu ben yasal olmayan bağış adı altında
velilerimden para toplamak zorunda kalıyorum.
BİR KATILIMCI - Kaç öğrenciniz var? Kaç öğrenci var okulda?
BİR KATILIMCI - Bizde şimdi 4 yöneticimiz var, öğrenci 614
öğrencimiz var, düşünün.Bu batı bölgede bir okul. 437 puanla en son alman
bir okul arkadaşlar. Benim seçilmiş öğrenciler ve seçilmiş veliler var
arasında. Benim devamlı velilerin katkısıyla ben bunu ayakta tutturuyorum.
30 yıllık bir okul inanır mısınız o kadar değişecek şeyler var ki orada. Şimdi
bu anlamda ben onu da söylüyorum burada biz okul aile birlikleri benim
lider yöneticim karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor veliyle, bağış adı
atında. Ne diyor bu tarafta bana bakanlık para topla ama bana şikâyet
getirme. Böyle bir şey de olabilir mi? Kesinlikle arkadaşlar; ben orta kurum,
eğitiminde de destek verilmesini, bunun güvelik ve sigorta primlerinin, o
zaman hizmet satın alsın Bakanlık, buna bir çözüm bulunsun arkadaşlar öyle
değil mi? Aidat konusunda da ben, o zaman benim okul müdürüm karşı
karşıya gelmez. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne veliyle gelir ne devletle gelir.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON K BAŞKANI -Evet, arka tarafa geçelim. Buyurun.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım, müsaadenizle ben
dakikada bir kelime söylemek istiyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, o zaman şöyle bir soru çıkıyor. Biz sayın genel
müdürümün söylediği üzere okullarımızı yerel yönetimlere devredelim. Ve
okullarımızı eğer yerel yönetimlere devretmezsek adam niçin elektriğini,
suyunu, boyasını, badanasını yapsın. Dolayısıyla yerel yönetimlere
devredelim ve yerel yönetimler tüm ihtiyaçlarını karşılasın ve o zaman
bizim ne okullarımızda hizmetliler de olur ne su derdi ne elektrik hiçbir
derdi olmaz. Gerçekten de rahat olur. Şöyle söyledi bir belediye başkanı
bana, Ben İstanbul’da okul müdürlüğü yaptım. Şu anda da Uşak Millî
Eğitim Müdürlüğü yapıyorum. İstanbul’daki Bahçelievler Belediye
Başkanımız, müdürüm dedi, devlet çıkarsa yasayı ben dedi, tüm
Bahçelievler’deki okulların tüm ihtiyaçlarını gideririm. Veya Uşak’ta da
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aynı şekilde belediye başkanlarımız, okullar dedi yasa çıksa veya belediyeye
bağlanmış olsa tüm ihtiyaçlarını karşılarım dedi.
KOMİSYON BAŞKANI -P e k i tüm, Türkiye’deki her yerindeki
belediyeler karşılayabilir mi? Kendi borcunu ödeyemeyen kendi suyu
kesilen belediyeler var o zaman ne yapılacak?
BİR KATILIMCI - Tabi şartlar, şu anda zaten sıkıntı var.
KOMİSYON BAŞKANI -2023’e kadar olur diyorsunuz.
BİR KATILIMCI - Mesela genel müdürümün söylediği ülkelerde
hepsinde, ben 2 yıl yurtdışmda da okudum, hep yerel yönetimlerde bizde
niçin olmasın. Mutlaka devlet desteği de var mesela özel idarelere işte Uşak
Millî Eğitim Müdürlüğüne, Hakkâri Millî Eğitim Müdürlüğüne, Van Millî
Eğitim Müdürlüğüne her sene para gönderiliyor. Ve özel idare bütçelerinden
de paralar aktarılıyor. Tabi belediyeler kendi bütçesinden de bir pay ayırdığı
zaman bence bu sorun çözülebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Acaba özel idareden verilen pay daha
çok artırılırsa sorun çözülemez mi? Yani kendi borcunu ödeyemeyen o
kadar çok belediye var ki o zaman ne olacak, ben o kısmını soruyorum.
BİR KATILIMCI - Bunlar istisnalar kaideyi bozmaz, bunlann
sayısı fazla değil. Okulların payı, özel idarelerin diyelim ki bütçesi ne kadar
olursa olsun bize %20’sini ayırmak zorunda. O zaman da belediyelere
devlet koyacağı kanunla, yasayla der ki okullara şu kadar payı
harcayacaksın der ve ona göre tedbir alınabilir. İkinci bir husus da daha
önce mesela özel okulların teşvik edilmesi ve devlet okullarından yükün
alınması ile ilgili, her öğrenci başına özel okulda okuyan öğrencilere bir
teşvik verilmesi veya işte KDV’nin % 18’den %8’e veya sıfırlanması gibi bir
konu gündeme gelmişti. Bu mesela yapılmadı. Bu da yapılmış olsa, ne
yapacak? İllerdeki okulların, devlet okullarının yükünü hafifletmiş olacak ve
okullar arasındaki rekabet de artacak. Yani hem bir yarış olacak hem isteyen
orta gelirli aileler de mesela diyelim ki ben çocuğumu özel okulda okutmak
istesem, diyelim ki 2 milyar devlet katkı sağlasa, 2 milyar da ben
ödeyebilirim. Misal olarak ayda 200, 200 taksit vermek suretiyle 10 ayda.
Yani böylece okullara ayrılan paylar da özel idare payından ya da diğer
kaynaklardan ayrılan paylann miktarı da artmış olur. Ve devlet okulunun
yükü de hafiflemiş olur diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu tarafta hiç konuşmayan 2 tane
arkadaşımız var onlan konuşturalım önce bir. Şuradan arkadan.
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Coşkun GÜLER (Dr. N. Mustafa Özyurt İlköğretim Okulu
Öğretmeni GAZİANTEP) - İzninizle ben. Arkadaşımızın fikrine saygı
duyuyorum. Tabi ki buradaki her konu öneri ve tekliftir; fakat eğitim
öğretimin yerellere, yerel yönetimlerin belediyelere devredilmesi korkarım
ki şu anda ki durumdan daha kötü sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Çünkü her
bölge kendine göre eğitim-öğretim programı yapmaya kalkacaktır başta.
Belki bu 2053'de 2060’da olabilir. Korkarım ki bir de belediyeler işçisinin
maaşını ödeyemezken nasıl olacak da eğitim-öğretim okulları
yönlendirecek. Sadece genel müdürün teklif ettiği gibi daha böyle
uygulanabilir yerleri belediyelere devredilebilir. Devir değil o da sadece
belediyelere işte su faturasını elektrik faturasından katkı yapılabilir. Devir
çok daha büyük problemler ortaya koyacaktır bana göre.
BİR KATILIMCI - Zaten destek verebilecek belediyelerin destek
vermesinin önünde hiçbir yasal engel yok ki! Şu anda da verebilir. Yani
parası varsa. Aslolan illa merkezden yönetim ya da yerel yönetim değil okul
temelli gelişim önemlidir. Genel Müdürümüzün söylediği gibi daha somut,
kimseyi zor durumda bırakmayacak kolay çözümler varken, niye yerinde
yönetim, o yönetim, bu yönetim diye uğraşıyoruz. Uluslar arası düzeyde de
illa bütün Avrupa ülkelerinde hepsi yerinden yönetimle yönetilmiyor ki!
Merkezden yönetilenler de var.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet devam edelim.
Oğuz TEMİZHAN (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Daha önce 3 yıl BT sınıfının projelendirilmesinde çalıştım şimdi ise daha
büyük bir projede çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye genelini gezdik biraz
burada konuşulmayan bir konu benim dile getirmek istediğim. O da şu,
idarecilerimizin teknoloji farkmdalığmm artırılması gerektiğine inanıyorum
ben. Çünkü gezdiğimizde Türkiye genelini, BT sınıflarını yaptığımızda şunu
gördük, bazı okullarda 4 tane BT laboratuvarı var. Müdürümüz diyor ki bu 4
BT laboratuvarı bize yetmiyor diyor. Daha fazlasını gönderin diyor. Bazı
okullarda geziyoruz 1 tane veya 2 tane BT laboratuvarı var. 2 senedir kapısı
hiç açılmamış. Şimdi bir bunu düşünelim donanım olarak, bir taraftan da
şunu düşünelim bizim e-okul uygulamamız var. MEBSİS, İLStS
uygulamamız var. Bunun yanma yine yapacağımız projeler de eklenecek ve
tabi yani artık bir anlamda artık okullarımız da teknoloji üssü haline geliyor.
Ama idarecilerimiz bu teknolojilerin farkındalığının bir takım şeylerini
oluşturmazsa, alt yapısını oluşturmazsa bununla ilgili uyumluluk sürecini
tamamlamazsa bu yatırımların çoğu akim kalıyor. Biz şunu gördük;
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Avrupa’yı incelediğimizde. Özellikle, onlar bunlan çok etkin şekilde
kullanıyor. Ve burada da okuldaki yönetici, lider konumunda yani yol
gösteren konumunda ama ülkemizde ise bu tam tersi, özellikle tecrübeli
dediğimiz, özellikle yaş noktasında biraz daha ileri olan yöneticilerimizde
bu noktada tam bir kırılma yaşıyoruz biz.
KOMİSYON BAŞKANI -E vet okul yöneticilerimizden teknolojik
lider olmalarını da bekliyoruz. Çok gizli bir e-mail geliyor, müdür açamıyor,
formatör öğretmeni çağırıyor dolayısıyla o çok gizli artık gizlilikten çıkıyor.
Bütün formatör öğretmenler ve diğer öğretmenler öğrenmiş duruma geliyor.
Ben çalıştım BT sınıflarıyla ilgili. Onun için çok yakinen biliyorum.
Gerçekten okul yöneticilerimizin nerdeyse o zaman tümünün sertifikası
vardı ama dürüstçe sadece açma ve kapamayı biliyorum demişlerdi. Ama
böyle bir şey.
BİR KATILIMCI - Sadece okul yöneticileri değil, öğretmenler,
muavinler vs.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet doğru söylüyorsunuz, bazı rektörler
YÖK’ten acil yazı geliyor, CV’mi istiyorlar diyor, bağırıyor, bir şey
istiyorlar diye, Hocam ne istiyorlar, bilmeyebiliyorlar, haklısınız bütün
yöneticilerin bilmesinde fayda var. Buyurun.
BİR KATILIMCI - Ben arkadaşımı desteklemek için söylüyorum.
Şu anda Türkiye’de verilen insan kaynakları şeyinde bunlar açık açık
konuşuluyor. Valiler özel kalem müdürlerine, profesörler, okul müdürleri
sekreterlerine filan gibi maillerini yazdırıyor. Bu bir iletişim körlüğüdür
diye anlatılıyor yani. Bunu Türkiye biliyor, gizlemeye gerek yok. Ama ben
Oğuz Beyin söylediğine katılıyorum.
Oğuz TEMİZHAN (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Yani ben bir şey daha ekleyim, aslında bu bir anlamda bir de müjdedir belki,
şimdi bilişim teknolojisi sınıflarını geçtikten sonra biz bilişim teknolojisi
cihazlarına sınıfların tamamına “Nasıl yayabiliriz”in peşindeyiz şu anda.
Bunu da evet, FATİH projesi. Onun koordinatörüyüm ben. Büyük bir
kısmını da tamamladık ve bunları yapacağız da 3 yıllık bir proje içinde
yapacağız. Ama bizi en çok korkutan olay şu, biz bu yatırımı yaptıktan
sonra bu yatırım yaklaşık olarak 1 veya 1,5 milyar dolarlık bir yatırım, çok
ciddi bir yatırım. Acaba öğretmenlerimiz tarafından kullanılacak mı, acaba
idarecilerimiz bu noktaya ilgi gösterecek mi? Çok büyük bir soru işareti. Ve
sahada gördüğümüz direnç de bizi korkutuyor açıkçası. Ama dünya bu
tarafa gidiyor. Dünya ne yapıyor, projeksiyon cihazını kullanıyor, laptopu
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kullanıyor, akıllı tahtayı kullanıyor ve online olarak İnternete sınıftan
bağlanıyor. Bizim yapacağımız projede de bu var ama bunun için özellikle
idarecilerimizin fedakârca bu işe yaklaşması lazım. Bazı bu ön yargılarını
kırması lazım. Kendini geliştirmesi lazım.
KOMİSYON BAŞKANI -T am am teşekkür ediyoruz. Şuradaki
Hocama verelim. Teknolojik liderlik önemli.
Şaban GÜNEŞ (Kırşehir Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürü)- Sayın genel müdürüm Danimarka’dan bir örnek verdi.
Danimarka'daki okulları yönetim kuruları yönetiyor diye. Bizdeki sistem de
aynı bilim ve sanat merkezlerinde merkez yürütme kurulumuz var, eğitim
programlarından, bütçesinden merkezde yapılacak bütün çalışma faaliyetleri
merkez yürütme kurulunda karara bağlıyoruz ve o karar doğrultusunda biz
çalışmalarımızı ve yönetim anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Merkez yürütme
kurulunda, yerel yönetimlerden temsilci, sivil kitle örgütlerinden özellikle
biz Sanayi ve Ticaret Odalarından istiyoruz bunları. Öğrenci temsilcisi, veli
temsilcisi, öğretmen temsilcisi, bunlardan oluşan bir yönetim, merkez
yürütme kurulumuz var. Ayrıca bir de danışma kurulumuz var. Danışma
kurulumuz da, özellikle akademisyenlerden üniversitedeki hocalarımızdan
ve tecrübeli öğretmenlerimizden danışma kurulumuz var. Onların da
görüşleri, tavsiyeleri doğrultusunda bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani
sayın genel müdürümün dediği gibi 2023 Vizyonunu Hocam yakaladık biz
bilim ve sanat merkezlerinde.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki teşekkür ediyoruz Hocam. Buyurun
Hocam.
Şaban GÜNEŞ - Şu anda artıyor onlar, şu an 48 oldu, Türkiye
geneline bütün vilayetlerde, 81 ile 2013’e kadar tamamlanacak.
Emine YILDIRIM (Çorum Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Öğretmeni)- Genel Müdürüme katılıyorum ama bir başkasının hayalini
gerçekleştiremezsiniz. Siz Danimarka'ya gitmişsiniz, görmüşsünüz. Ben
görmedim. Pardon.
Ben sözüme baştan başlamak istiyorum. Genel müdürüme
katılıyorum. Ama diyorum ki kimse bir başkasının hayalini yaşayamaz,
gerçekleştiremez. Ben bilmediğim bir şeyi geçekleştiremem. Birçok
okulumuza bir yeni sistem geliyor, bir yeni uygulama geliyor, bununla ilgili
eğitim almamış, bununla ilgili bilgilendirme yapılmamış, görmemiş,
bilmiyor. Kime, neye, ne anlatsın, nasıl gerçekleştirsin. Birçok sistemi biz
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bu şekilde uyguladık bu yüzden direnç yaşıyoruz, bu yüzden BT sınıfları
kullanılamıyor. Çünkü öğretmen bunun ne için olduğunu bilmiyor. Ona
müdürü anlatamıyor çünkü müdürü de bilmiyor. .
KOMİSYON BAŞKANI-Özellikle yöneticilerimizin Avrupa’daki
o değişim programlarından daha çok yararlanarak Avrupa'yı ve dünyayı
görmesi ve öğretmenine liderlik yapması gerekiyor diyorsunuz.
BİR K A TILIM CI-Ben bilmezsem arkamdakini nasıl sürükleyeyim.
Önce ben bilmeliyim. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederim. Arkadan Hocama
verelim. Sonra Hocam. Evet
BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkanım, ben az önceki
arkadaşımın sarf ettiği cümlelerin genellenmesine karşıyım. Şöyle ki ben
Uşak’ta bir okulum, 176 devlet okulundan bir tanesiyim. Tüm sınıflarımda
bilgisayar, sinevizyon kendi imkânlarımla devletin hiçbir katkısı olmamak
kaydıyla, kendi çalışmalarımızla biz bunları alıyoruz. Kendimiz de açıp
kapamasını biliyoruz, çok şükür kullanmasını da biliyoruz. Bunun
genellenmesini doğru bulmuyorum. Arkadaşlarımız zan altında kalır.
KOMİSYON BAŞKANI -B iz 2023’e kadar kalmasın, herkes olsun
diyoruz.
BİR KATILIM CI - Uşak’ta devlet okulu toplamda fen lisemiz bu
sene 110 öğrenci aldı, 104 öğrenci aldı, toplam kazanan öğrenci sayısı 110
kişiydi, bunun 16 tanesi benim öğrencimdi. 149 öğrenci mezun ettim. 126
tanesi puanlı okullara girdi. Yani arkadaşımın fikrine katılmıyorum,
genellemesini doğru bulmuyorum. Tüm sınıflarımızda da sinevizyon,
bilgisayar her türlü donanımı kendi imkânlarımızla yaptık. Derslerimizi
İnternetten yararlanarak işleyebiliyoruz görsel hale getirebiliyoruz. Onun
için genellendirilmesini doğru bulmuyorum teşekkür ederim.
BİR KATILIM CI - Sigorta gideri filan verilmesin. O zaman okul
aile birliği gelirlerinin özellikle temizlik konusunda net bir şekilde 2 ise 4
eleman çalıştırırız. Ben bunu valiliğe de teklif ettim ama bir şey çıkmadı.
Burada bari söyleyeyim dedim.
KOMİSYON BAŞKANI - Çalışanların primlerinin. O eşitlik
ilkesine aykırı olabilir. Bir şuraya vereyim, sonra size.
Handan YELKENCİ (Rize Çayeli Kız Teknik ve Meslek Lisesi)Ben uygulamalarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir önerim var,
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biliyorsunuz yeni uygulamalar bize verildiğinde sayın genel müdürüm bu
konuda sizden de yardım istiyoruz, yeni uygulamalar verildiğinde bir
uygulama yapıldığında bununla ilgili, illerden bir tane kişi seçiliyor
gönderiliyor orada uygulama öğreniliyor. Gelen kişi bize doğru
aktaramıyor. Formatör yanlış, bölgesel olarak hizmet içi eğitim
merkezlerinde, Çayeli'nde hizmet içi eğitim merkezi var, gelinen hizmet içi
eğitimlerin ne amaçlı olduğunu biliyoruz. Gezme amaçlı yapılıyor ben
hizmet içi eğitimlerine gittiğimde en büyük faydayı orada buluştuğum
arkadaşlarımın yaptığı uygulamaları onlardan dinleyerek, paylaşarak
kazanıyorum. Ve ben şunu istiyorum, bir yönetici olarak okulumda
yapacağım uygulamaları, biz taşrada çalışanlar çok büyük sıkıntı yaşıyoruz,
ulaşamıyoruz. Merkeze çok zor ulaşıyoruz. Evet, telefonla çok rahat bir
genel müdürlüğüm var, herkesle görüşebiliyorum ama yine de uygulamayı
yerinde görmek, uygulayandan öğrenmek çok önemlidir. Uygulayan pilot
okullar belirleniyor bildiğim kadarıyla önce bu uygulamalarda. Pilot
okullarda bunu uygulayan yöneticiler, bölgesel olarak gelsinler bize
uygulamayı birebir anlatsınlar. Gerekiyorsa okullarımıza gelerek
göstersinler. O zaman bu sistem o kadar rahat kabul görür o kadar rahat
uygularız ki. Biz hep formatörlerle, formatörün de orada dinlediği ne kadar
ise öğreniyoruz. Dinlememişse, iyi seçilmemişse hakeza onu ondan sonra
zorlaya zorlaya öğreniyoruz. Mutlaka bölgesel hizmet iç eğitimler yapılmalı.
Ve hizmet içi eğitimlerde liderler de öğretmenler de yetiştirilmeli.
KOMİSYON BAŞKANI -H izm et içi eğitimler maalesef formatör
öğretmenler o eğitiminde diyelim ki anlatan %50 anlatıyor, gidiyor o, %25
kalan çıkıyor sıfır. Dolayısıyla formatör sistemi bizde çok iyi işlemiyor ve
artık dünyada da hizmet içi eğitimler iş başında. Diyor ki ben IBM
kullanıyorum, Apelde gösterdiniz hiçbir işe yaramıyor. Benim kurumuma
gelin, bana uygulayarak burada gösterin, ben yerinde alayım çünkü çok
etkili olmuyor. Bir de doğrudan yaşayanlar bizim gibi akademisyenler teorik
boyutu veriyor, uygulama boyutu yok. Büyük ölçüde de Ankara’da
verilenler öyle oluyor ve uygulayıcılar ciddi anlamda sorunlarla geri
dönüyorlar. Evet uygulayıcıların uygulatarak vermiş olması daha etkiliyor.
Siz okul aile birliği ile ilgili bir şey söyleyecektiniz, Hocam sonra sizde.
BİR KATILIMCI -B iz yönetici ve okul aile birliği KOMİSYON
BAŞKANIı sorumlu tutuluyoruz. Bu sigorta primleri ve bunu biliyorsunuz
yıllık şeyleri de oluyor. Bunların sorumlusu yönetici ve okul aile birlikleri.
Biz bunu ödemediğimiz takdirde soruşturma geçiriyoruz arkadaşlar. Ben bu
konuda soruşturma geçirmiş, ben 50 yaşında bir insanım, hiç özel hayatımda
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soruşturma geçirmedim. Ama okul aile birliği görevimde de ben bunu kendi
isteğimle yapan özlük haklarımı kullanarak, yardımcı olabilmek için maddi
ve manevi yapıyorum bunu soruşturma geçirdim. Bu da gerçekten, evet
aynen yöneticimle. Ayrıca sayın Komisyon Başkanım anti parantez,
Rotasyonla ilgili, benim fikrim okul liderim okul yöneticim bu atamalarda
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Edime, çok verimli liderlik özelliği eneıji
dolu, yapabilecek güçte donanımıyla okulun hâkimi, fiziki, okulun kültürü
gelişmesi açısından, yöneticilik açısından gerçekten enerji dolu bir
müdürümdü ama bir kasabanın köyüne gitti. Ben hiçbir zaman öğretmeni.
Bakın kesinlikle sınıflandırmam arkadaşlar. Benim köyümde de, mezramda
da müdürlük yapan birdir, il millî eğitim müdürüm de birdir. Ama işte bu
performansı gösteren biz şimdi onun şevkini kırmadık mı arkadaşlar?
Ödüllendirmemiz lazım dedik az önce ama gitti ne yaptı? O okulun inanır
mısınız bir ay içerisinde çatısını yaptırdı. Ama bana gelen ve benim
öğrencim az önce dediğim gibi 437 en sonla puanla gelen öğrencim, velim,
öğretmeni de kapasite o kadar; ama ben ne yapabilirim ki! Geliyor, oturuyor
dersine giriyor, çıkıyor hiçbir şey. Benim başmüdürüm ben parçamızı
saçıyoruz Bu bence bu çok yanlış bir uygulama bu açıdan performans çok
önemli. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Peki, onu aldık. Hocama geçelim hemen.
Evet rotasyonla okul liderlerinin değiştirilmesinin motivasyonu kırdığını
söylüyor.
Murat Bey BALTA - Arkadaşlar herhalde konu tamamen gündem
dışına çıktı. Biz burada eğitim liderliğini konuşuyorduk. Şimdi bu
problemler aslında var, bunlann Bakanlık tarafından da biliniyor. Yani şöyle
söyleyeyim ben okul müdürüyken de bunları biliyordum, İlçe şube müdürü
oldum yine biliyorum, ilçe millî eğitim müdürü oldum yine biliyorum.
Rahmetli Avni Akyol bizi bir gün sabahleyin kahvaltıya çağırdı. Dedi ki;
“Herhalde Murat ben Bakan olacağım, vatandaş ne diyor, yani vatandaş
öğretmen ne diyor?” Ona o zaman şöyle bir önerim vardı. Değerli arkadaşlar
ben ilköğretimi ve ortaöğretimi ayırt ediyorum. Kaynak olmadan başarıya
gitmek mümkün değil. Palyetif tedbirler hep sorun getiriyor, tıpkı değerli
okul müdürümün, aile birliği başkanınım da ifade ettiği gibi siz okulu
temizleyeceksiniz, siz temizlemezsiniz önce müfettiş geliyor. Ne diyor
kardeşim, bu nedir diyor? Değil mi? Vatandaş geliyor diyor ki ya ben diyor,
bu ahır gibi sınıfa öğrencilerimi koyabilir miyim? Kaynak diyorsun, e
kaynak da yok diyor. O zaman biz bunları komplike olarak ele alıp sorunu
mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar, ortaöğretimde
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parasız diye hiçbir yasada hüküm yok. Hatta Anadolu liselerinde paralıdır
diye bir madde var. Ama biz bunu uygulamıyoruz. İlla milletin gelip de elini
cebine sokup oradan parayı alacaksınız diye bir kural yok. Örneğin şu anda
sendikalar şu anda konuştuğum konu ortaöğretimle ilgili sendika üyesi
arkadaşlarımızın maaşından doğrudan kesilip sendikaya akan bir para var
mı? Var. Pekala bu ülkenin öncelikli meselesi eğitim midir? Yoksa diğer
olaylar mıdır? Bana göre eğitimdir. Niye, eğitim şart diyoruz. Sadece biz mi
diyoruz, Amerika da öyle diyor. Bugün Obama da söylüyor, dün Clinton da
söyledi, ondan öncekiler de aynı şeyi söylüyordu değil mi? Ve bir
bakıyorsunuz Finlandiya aynı şeyi söylüyor. Artık Türk Cumhuriyetleri,
Araplar herkes aynı şeyi söylüyor. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek, o halde
eğitimse biz ilköğretim olayını, tabi nihai gelecek olay, işin gerçeği Uşak
Millî eğitim müdürümüzün olayı, artık şu anda kafalarda bir takım
tereddütler var. O halde ne yapmamız gerekiyor? Milletin parasını işin
gerçeği yerel yönetim kaynaklan ile buluşturmamız gerekiyor. Yerel
yönetimin kaynağı ne? Bakın bu yazılı olursa ben iddia ediyorum belediye o
hizmeti yapmak zorunda. Zorunda arkadaşlar. Niye bir belediye, kıyıda
köşede aldığı insanları getirip okulda çalıştıracak kardeşim. İlla orada olacak
değil günlerini belirleyecek. Pazartesi günleri, atıyorum endüstri meslekler
temizlenir, Cuma günleri imam hatipler temizlenir, şu şu günlerde de daha
fazla batırdıkları için de ilköğretimler temizlenir diyecekler. Güzel bir
program yapacaklar, bu işi çözecekler. Gelelim değerli arkadaşlar
ortaöğretime, benim rahmetli Avni Akyol’a teklifim şuydu, her yıl bakanlar
kurulunca benden miktar kadar yararlanıcılar, yani öğrenci velileri katkıda
bulunurlar. Doğrudan katkıda bulunmayacaklar ya! İşte yönetim kurulları
orada ya da şimdi okul aile birliği var. Kaç lira? Diyelim ki bakanlar kurulu
belirledi, 20tl dedi. Aylık 20 lira benim çalışansam eğer benim maaşımdan
kesecek. Çalışan değil de işverensem vergi beyannamesi, muhtasar vergisi
oradan kesecek. Doğrudan nereye gelecek? Ya okul aile birliği ya da okul
hesabına gelecek. İkisi de değil. O zaman sosyal yardımlaşma vakfından
gönderilecek. Ki sevgili Hocam dedi ki 610 kişi var dedi. 20 ile 610’u
çarptığın zaman ne yapar? 12bin TL yapar sana yeter mi yetmez mi
okuluna? Olay bu ama biz halen daha küçük şeyler peşinde dolaşıyoruz. En
basit örneği; benim cebimden çıkmayacak bu da toplum psikolojine bakıp
Ocak ayında yapılması lazım. Ben çocuğuma razıyım. Uşak Millî Eğitim
Müdürümüzün teklifine aynen katılıyorum. Şu anda maalesef %25 falan
civarında özel okullar doluluk oranı, bizim ilköğretimde öğrenci
maliyetimiz belli arkadaşlar, ortaöğretimde belli, mesleki eğitimde belli. En
yüksek mesleki eğitimde. Bir öğrenci ha bende okumuş, işin gerçeği ha
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gitmiş özel okulda okumuş. Beni ne ilgilendiriyor ya! Senin eğitim
programlarına uygun olarak bu eğitim olgusunu yerine getiriyor. Kaç lira
maliyeti? İlköğretimde 1 milyar 250 ise ver kardeşim orada okusun. Hiç
olmazsa Antep’in şey problemi çözülsün. Veya Diyarbakır’ın, Hakkâri’nin,
İstanbul’un çözülsün. Değil mi? Niye? Orada %100 lük bir verim ortaya
konsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum değerli arkadaşlar, eğer uygunsa,
bu da gitsin. Ortaöğretimde, ilköğretimde dediğim, çünkü meccanedir biz
tamamını karşılayacağız. Ortaöğretimde ise ortaöğretimden yararlanıcılar
her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar kadar, çalışanlardan
maaşlarından doğrudan, zaten onu bir taraftan verecek bir taraftan kesecek.
Ona biz eğitim ödeneği diyeceğiz, bordrodakine. İşveren ise her yıl
verdikleri muhtasar vergisinden doğrudan kesilmek kaydıyla eğitime
katkıda bulunurlar ve bu ödenekler doğrudan okul bütçesine aktarılır, bunlar
harcaması gerçekleştirilir. Kim tarafından gerçekleştirilecek? Eğer şu anda
bir şey oluşturulmuyorsa, okul aile birliği tarafından gerçekleştirilecek.
İlerde ise yönetim kurulları tarafından ki oraya gelecek Türkiye, mecbur. Bu
işler bitecek arkadaşlar. Gelecekler.
BİR KATILIMCI - Ama bunu Bakanlığımız söylerse verir.
Murat Bey BALTA - Sevgili Hocam hiçbir politik erk bunu
söylemez. Bunu söylemesine gerek yok ki ya, şu dediğim kanunu çıkarsınlar
yeter. Ama biz şunu istiyoruz, arkadaşlar bu işin başarılabilmesi için işin
gerçeği toplumsal olgunun oluşması gerekiyor. Bu konunun Türkiye’nin her
yerinden Bakanlığa iletişim olarak akması gerekiyor. Bu akarsa, ha millet
bizi destekliyor deriz, biz bu yasayı çıkarırız. Bu kadar basit.
KOMİSYON BAŞKANI -Hocam söyleyecek. Buyurun.
Güneş ÖZDİNÇ- Sabrınıza sığınarak, iki gündür ben Ege Özel
Okullar Demeği adına toplantıda, şurada bulunuyorum. İzmir’de
anaokulundan, anasmıfmdan, 12. sınıfa kadar öğrencisi olan 56 yıllık bir
özel kurumda ilköğretim okulu müdürü olarak görev yapıyomm. Bunun
dışında 23 yıl devlette görevimi tamamlayıp emekliliğimi almış bir
öğretmenim. Şöyle gördüm iki gündür, canım yandı, duyduklarımdan canım
yandı. Devlet okullarında bundan 12 yıl önceki durumu öğretmen olarak ve
10 yıl da idareci olarak yaşamıştım. Ancak bu kadar tırmanması canımı
yaktı. Bir kısım önerilerimiz oldu onlar gidecek, görüşülecek, üzerinde
çalışılacak ama pek çok çözümsüzlükler devam edecek. Karamsar olmak
istemiyorum, umutsuz olmak istemiyorum ama şu kadar eğitim geçmişi
bana ne yazık ki bu ışığı yaktı ve gösterdi, üzülüyorum. Bütün sorunların
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temelinde ekonomik sıkıntılar olduğunu gördüm ve gözledim. Eğer
ekonomik sıkıntıları okulun, öğretmenin, velinin, öğrencinin giderilirse pek
çok yolun kat edileceğine inanıyorum. Ancak bütçemizi, bakanlığımızın
durumunu, devletimizin şu andaki durumunu da çok iyi biliyorum, hepimiz
iyi biliyoruz. Bu nedenle belediyelerden destek almak, siyasi kurumda ve
konumda olan belediyelerin okulda elinin olmasının zamanla bir takım
sıkıntılar yaratacağını şimdiden görmemek mümkün değil. Bu da çok kolay
olmayacak. O nedenle özel okulların teşviklerle, veli desteğiyle, öğrenci
başına alman katma değerin düşürülerek, tam performans çalışır duruma
getirilmesi ile kesinlikle ve ivedilikle bu sorun çözülecektir inancındayım.
Gözlemlerimizle, bakın en son geldiğimiz nokta da bu doğrultuda, hızla bu
konuda yaklaşımların gerçekleşmesini diliyorum, düşünüyorum. Bu konuda
hep birlikte yapılması gereken neyse yapılması. Evet. Dediğimiz gibi
devlete bir maliyeti var öğrencinin. Bu maliyet veliye destek verilerek
ortadan kaldırılırsa şu anda pek çok özel okul bakın öğretmen konumuzu
çözdük, seminerlerimizi çözdük, veli yaklaşımlarımızı çözdük, eğitim
yöneticiliği ve okulda herhangi bir iç hizmet yöneticiliğini çözdük,
donanımlarımızı çözdük, fiziksel yönü çözdük, çözdük, çözdük de ne için
çözdük, ekonomik yönden veliden destek alıyoruz onunla çözdük. Ve bu
konuda devletin bir yükünü de kaldırıyoruz ama çok küçük bir yük. %2,5-34 bazı illerde çok düşük. Oysa çok yerimiz var, çok öğretmenimiz. Şu anda
açıkta görev bekleyen öğretmenimiz var. Yani hem öğretmen hem öğrenci
istihdamı konusunda şu anda özel okullar çok uygun durumda. Zaman
geçirilmemeli bu konuda diye öneriyorum, lütfen. Güneş Özdinç.
KOMİSYON BAŞKANI -Şim di bu konudaki eğitim liderliğinden
daha çok ilköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi konu dahilindedir.
Güneş ÖZDİNÇ- Ama bizim alt başlıklarımız da buraya dayanıyor.
Burada ciddi bir çözüm gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI-Teşekkür ediyoruz. Bu akşam toplantımız
burada bitmiştir, iyi akşamlar diliyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Günaydın arkadaşlar hoş geldiniz. Biz
dün size söz verdiğimiz gibi akşam toparladık. Üç alt başlığın altında
komisyonun kararlarını nihai şekle dönüştürmeye çalıştık, sekiz on sayfalık
bir metin ortaya çıktı. Onu süratle şimdi gözden geçirip öğleye kadar
mümkünse saat l l ’e kadar bitirip size iletmek için çoğaltacağız. Öğleden
sonra da genel kurul tartışmaları başlayacak bizim kararlarımızda bugünkü
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gündeme alındı. Yarındı normalde, bugün iki komisyonun kararları genel
kurulda tartışılıp görüşülecek, diğer kalan ikisi yarın, cuma günü de diğer
komisyonun kararları görüşülecek. Evet, yansı bekliyoruz, kararları size
metin haline dönüştürdük. Yani eğitim ortamları, kurum kültürü, okul
liderliği olarak alt başlıklar halinde değil de tek bir başlık halinde istediler.
Yani sorunları yazmadık o istenmiyor sadece kararlar isteniyor. Önce eğitim
ortamlarından başladık, onu sağ olsun Ali Murat Bey akşam olgunlaştırdı.
Biz de Sade gül Hanımda diğer iki konuyu olgunlaştırdık ve bütünleştirdik.
İyi bir metin ortaya çıktı bana göre, siz de göreceksiniz şimdi. Tartışmaları
orda bütünleştirmeye çalıştık, özetlemeye çalıştık hatta mümkünse bugün
biraz daha özetleyebilirsek 50 maddeden fazla madde olmasın diyorlar
bizim yaklaşık kaç madde oldu, 50’yi geçti. 50’yi geçti madde sayısı eğer
azaltabilirsek onları biraz daha azaltmamız gerekiyor ama azaltamazsak da o
haliyle de kalabilir. 68 maddemiz oldu arkadaşlar toplamda, bütünleştirince.
Birer dakika olsa 68 dk. olsa, şöyle yapalım yani eğitim ortamlarını
okuyalım biz, siz dikkatle izleyin. Daha sonra kafanıza takılan maddeler
olursa onlara geri dönelim. Ama dediğim gibi uzun boylu tartışma
imkânımız pek yok, zamanımız çok kısıtlı.
BİR KATILIMCI-K im konuşacaksa ismini yazdırsın, bitince bir
daha söz vermeyin.
KOMİSYON BAŞKANI-Y ani hikâye dinleyecek zamanımız yok.
Sadegül hanım, metinleri yavaş yavaş, tane tane okursun anlaşılır. Herkes
zaten oradan takip edecek.
Ali Murat SÜMBÜL (Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) Sayın Komisyon Başkanım, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla sevgiyle
selamlayarak okumaya başlıyorum. Onun öncesinde kısa bir açıklama
yapmak istiyorum. Değerli katılımcılar bu sadece bizim burada bu ortamda
tartıştığımız şeylerle yazılmadı ön komisyon raporları, il ve bölgelerde
ortaya çıkan görüşler ve şu salonda söylenen bütün önermeler ifadeler
dikkate alınarak sentezlenerek yazılmaya çalışıldı. Elbette hatalar olabilir
şimdi ben sırayla okuyorum
Birincisi: Eğitim ve öğrenme ortamlarının nasıl düzenleneceğini
öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri öğrenme
kuramlarının çıktıları ve uygulanan programın dayandığı yaklaşım belirler.
Bu değişkenler yeterince bilimsel araştırmalarla desteklenmeli araştırma
bulgularına göre eğitim ortamları düzenlenmelidir. Ayrıca sınıf ortamının
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öğrencilerin iş birliği
gerekmektedir.

içinde

çalışabilecekleri

şekilde

düzenlenmesi

KOMİSYON BAŞKANI - Ali Murat Hoca burada benim bir
önerim olacak bunu tek cümle haline dönüştürmemiz gerekiyor izin
verirsen. Tek cümleye, tek cümleye dönüştürelim o üç cümle oldu, uzun da
oldu. Hocam kararlar” -meli, -malı” olacak.
BİR KATILIM CI - Biz değiştirdik sonra.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben şöyle söyleyeyim, lütfen yazın.
Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim
döneminin özellikleri, öğrenme kuramlarının içerisinde var.
BÎR KATILIM CI -Esaslara desek.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğrenme kuramlarının sonuçları,
programın dayandığı yaklaşım göz önünde bulundurularak, öğrencilerin iş
birliği içinde çalışabilecekleri şekilde.... Bulundurulmalıdır diye bitir.
ALİ M urat SÜM BÜ- Hocam şöyle bir öneride bulunmak
istiyorum. Yani şimdi biz şûradaki yazılımda hatalar yapabiliriz, çünkü
anlık bakın düzeltmeler yapıyoruz. O açıdan benim önerim hepsini baştan
sona bir okuyalım, kırmızıya boyayalım sorunlu ifade ve cümleleri,
sorunlulara biraz daha odaklanalım. Bazı arkadaşları görevlendiririz.
KOMİSYON BAŞKANI -Y ok, yok. Zamanımız yok Ali Murat
ona. 11 ’de istiyorlar bu metinleri. Gerisini çıkaralım.
Onu da ekleyecektim ama peki. Bir dakika. Yaklaşım da göz önünde
bulundurularak öğrencilerin iş birliği içinde çalışabilecekleri ortamlar
düzenlenmelidir. Da ayrı olacak. Ben oraya geçeyim, böyle olmayacak.
BİR KATILIM CI maddeleri yazalım bir kenara.

Hocam baştan okuyalım, sorunlu olan

KOMİSYON BAŞKANI - Bu madde beni tırmalıyor bu madde,
biraz uzun oldu. Yani biraz sadeleştirilmesi gerekiyor. Olabildiğince kısa,
öz...
BİR K A TILIM C I- Hocam böyle çok duracağız, daha fazla zaman
kaybedeceğiz.
KOMİSYON BAŞKANI - Bunu geçiyorum.
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BİR KATILIMCI- Hocam şöyle, okunduktan sonra gerekirse
edebiyatçı bir arkadaş redaksiyonunu yapar onun.
KOMİSYON BAŞKANI- Devam edelim.
Ali Murat SÜMBÜL - Evet. Okul öncesi eğitim ile ilköğretim 1.
sınıflar arasında uçurumlar vardır. Bu da öğrencilerin uyumlarını
güçleştirmektedir, iki kurumdan birinin fiziksel özellikleri diğerlerine ya da
diğerine yaklaştırılmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Bunu sanki farklı düzenlemiştik. Ali
Hoca’m akşam oraya eğitim ilave etmiştik, farklı bir metin mi geldi buraya?
Ali Murat SÜMBÜL- Farklı metin değil Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Bunu tek cümleye düşürebilir miyiz?
Lütfen arkadaşlar. Burada 3 cümle var ve bu 3 cümle de sıkıntılı görünüyor.
Ali Murat SÜMBÜL- Hocam bir şeyi kaçırıyoruz bakın bir şey
söyleyeceğim. Tek cümleye düşürme genelleştirme işlemidir ve anlamın da
kaybolmasına yol açar. Kastetmek istediğimiz şey kaybolabilir. Tek
cümleye düşürme çok zorunlu bir yaklaşım değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Güzel kardeşim gerekçeler zaten
yukarıda sorunlarda ortaya konulmuştur.
Öyle yapalım.
Efendim. Eğitim ortamları yönünden, şunu kaldır, okul öncesi
eğitimle ilköğretim birinci kademe arasındaki... Demeyelim mi? Birinci
sınıflar mı diyelim? Çok önemli bir konu değil.
Bir dakika söz vermiyorum. Dinliyoruz lütfen. Devam et, oku.
Ali Murat SÜMBÜL- 3. Öğrenme ortamlarının etkili olarak
düzenlenebilmesi için psikoloji, biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık,
teknoloji ve ekonomi bilimlerinden de yararlanılmalıdır.
4.Eğitim ortamları yapılandırmacı yaklaşıma
programları uygulayabilecek şekilde düzenlenmelidir.

göre

hazırlanan

KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bunu biliyoruz zaten.
Ali Murat SÜMBÜL- 5.Etkili öğrenmenin sağlanabilmesi için
formel ve informal ortamlar birbirlerini destekleyecek şekilde
düzenlenmelidir.
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KOMİSYON BAŞKANI —Devam et.
Ali Murat SÜM BÜL-6.Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında
duyusal becerilerini de harekete geçirmek için okul cazibe merkezi haline
getirilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar not alm eğer varsa üzerinde
duracağımız bir madde, onu not alm. Devam et.
Ali Murat SÜMBÜL- 7. Eğitim ortamları tasarlanırken dünyada ve
Türkiye’de eğitim politikası olarak genel kabul gören hayat boyu öğrenme
stratejisi dikkate alınmalıdır.
8.Okul ve sınıflardaki öğrenci sayısı eğitim programının felsefi,
dersin ve konunun özelliği, öğrencilerin özellikleri ve okulun imkânları
dikkate alınarak belirlenmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Ali Murat Bey, bu birinci madde ile
örtüşmedi mi ?
Ali Murat SÜMBÜL- Yani gerçekten ciddi sıkıntı var, şöyle bir
sıkıntı var. Bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bakın bu 4 madde de
bütün komisyonlarda, bundan önceki komisyonlarda vurgulanan maddeler
ve kesinlikle birbiriyle uyuşan şeyler değil. Şimdi eğitim araştırmalarının
sonuçlarından yararlanmak farklı bir şey, sınıf mevcudu sürekli vurgulanan
bir şeydi. Bunu mantıklı ifade etmek farklı bir şey. O yüzden buyurun.
KOMİSYON BAŞKANI - Okulu çıkar oradan. Sınıflardaki diye
başla.
O da ayrı bir şey ama burada sınıf ortamından bahsediyor kardeşim,
okul mevcudundan değil. Evet devam ediyoruz, oku.
Ali Murat SÜMBÜL- 9. Bütün okullarda normal öğretime
geçilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
10. Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koşullar hazırlanmalı,
eğitim ortamları ve eğitim programı öğrencilerin ders dışı etkinliklere
katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlendirilmelidir.
11. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim materyallerinin
hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere materyal
tasarımıyla ilgili yeterlilikler kazandırılmalıdır.
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12. Okulda ve sınıfta öğrencilerin çalışmalarını sergileyebilecekleri
köşeler oluşturulmalı, öğrenciler çalışmalarını bu köşelerde sergilemesi için
özendirilmelidir.
13. Öğrencilerin çalışmalarından örnekleri saklayacağı sonraki
sınıflara taşıyacağı bir e-portfolyo sistemi oluşturulmalıdır.
14. Her dersin öğretmenine kendi dersini düzenleme, sürekli
kullanacak araç gereçleri bulundurma, koruma, kullanma görev ve
sorumluluğu verilerek, sınıfların etkin kullanımına katkı sağlanmalıdır,
branş derslikleri uygulaması yaygınlaştınlmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam branşı küçük yaz, “-dır”ı da
kaldır oradan. Dır ı kaldır virgül koy oraya. Noktalı virgül koy oraya, din
kaldır. Biraz hızlı yazın.
Ali Murat SÜMBÜL- 15.Okulların büyüklüklerine ve öğrenci
sayısına göre mevzuat ve yasalarda düzenlemeler yapılmalı, bütün okullara
bağımsız bütçe verilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Bütçenin ne ilgisi var, okul finansmanı
ile ilgili. Kaldır Var mı ilgisi? Peki kalsın.
Ali Murat SÜMBÜL- 16.Öğrenme ortamları derslik sistemine
uygun hale getirilmeli buna paralel olarak okulun koridor veya alanlarında
öğrencilerin eşyalarını koyacakları alanlar düzenlenmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu ayrı bir şey, dolaplar filan isteniyor
burada. Devam et.
Ali Murat SÜMBÜL- 17.Müstakil ana okullarının sayısı artırılarak
ana sınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında ana sınıfının kullanım
alanları ve ihtiyaç giderici alanlar bu yaş grubunun özelliklerine göre
düzenlenmelidir. 18.Okullarda beslenme ihtiyaçlarının hijyenik olarak
karşılanması sağlanmalıdır. 19.Okullar ve sınıfların akustik, ısı, ışık,
havalandırma ve renk düzeni öğrenci yaş düzeyine ve öğretim ilkelerine
uygun hale getirilmeli; sınıflarda yer alacak panolar, grafikler, şekiller,
tablolar öğrencinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır; gereksiz
materyaller yer almamalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam bir tane dır olacak aralarına
noktalı virgül koyun o “dırlan” kaldırın. Kaldır maddeyi, çok uzun zaten.
At, at. Zaten bunlar malum şeyler, malumu ilan etmenin anlamı yok. Sınıf
yönetimi derslerinde öğretmen adaylanna anlatıyoruz.
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BİR KATILIMCI - Siz anlatıyorsunuz. Okullardaki uygulama
böyle değil. Okulların ortamlarını, özel okullarla devlet okullarını
karşılaştırın, arada dünya kadar uçurum var. Yapmayın o çok güzel bir
madde.
KOMİSYON BAŞKANI-Artık müdürlerimiz renkleri değiştirdi. O
resmi renklerden kurtardılar okulları. İçleri de değişti. Müdürlerimiz eskisi
gibi değil. Kalsın diyenler, çıksın diyenler? Çıktı. Devam et.
Ali Murat SÜMBÜL- 20.Okuldaki güvenlik sorunlarını çözebilmek
için gerekli eğitimden geçirilmiş güvenlik görevlileri istihdam edilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Gerekli mi? Peki.
Ali Murat SÜMBÜL -2 1 .Okul binaları için geliştirilen tip projeler
bölge şartlarına yerel iklim özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak
tasarlanmalıdır.22.Binalar Türk mimari kültürünün özelliklerini yansıtmalı
ve estetik yönden çeşitli motiflerle ve sembollerle süslenmiş.
KOMİSYON BAŞKANI Yukarıdaki maddeye çek, onu
birleştirelim. Binalar Türk mimari üslubuna uygun olsun diyorsun, başa
gelsin. Arkadaşlar onu bir modifıye edin lütfen. Ali Murat alttaki cümleyi
başa alacaksın. Devam et.
Ali Murat SÜMBÜL -2 3 .Okul binalarının yapım ve donanımında
yaş grupları göz önünde bulundurulmalı okul öncesi eğitim ilköğretimde 14. sınıf ile 5-8. sınıflara ait eğitim ortamları birbirinden ayrılmalı. Hocam
aynısı değil Allah aşkına ya. Hocam mimari tasarım farklı bir olay ve yaş
grubu farklı bir olay. Son cümle çıkabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki son cümleyi çıkaralım diyorlar,
ayrılmalıdır. Ortamları yeniden düzenlenmelidir. Bitiriyoruz. Oylayalım
arkadaşlar. Bu haliyle kalsın diyenler?
BİR KATILIM CI -Hocam bu başlıklar, ilköğretimle ortaöğrelimin
güçlendirilmesinde de var.
KOMİSYON BAŞKANI - Genel kurulda ayıklayacağız, mükerrer
maddeleri ayıklayacağız. Başka komisyonlarda da benzer kararlar çıkmış
olabilir onları ayıklayacağız. Kalsın diyenler parmak? Böyle kaldı peki.
Hocam şu son cümleye gerek yok bence. Son cümleyi çıkaımayı
onaylayanlar? Son cümleyi çıkaralım diyenler? Son cümle kalsın diyenler?
Kalsın diyenler çok. Hocam say, lütfen.
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BİR KATILIMCI - Hocam şöyle bir önerim var. Bu kesintisiz
eğitim meselesi eğitim ortamları açısından dile getirildi burada. Eğitim
ortamları açısından kesintisiz eğitim gözden geçirilmeli. Yoksa kesintisiz
eğitimin politikaları ayrı bir olay.
KOMİSYON BAŞKANI - Ya bu grup ne kadar ateşli, hararetli
grup. Tartışacak zamanımız yok. Arkadaşlar tekrar oyluyorum. Bu haliyle
kalsın diyenler.
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.” peki değiştirilsin diyenler.
“ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19...kaldı.” Bu haliyle kaldı.
Tartışma bitti. Genel kurulda tekrar itiraz edilir, orada tekrar değiştirilir.
BİR KATILIMCI - Sanki sekiz yıllık eğitim kaldırılsın gibi bir
hava esiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam kesintisiz diyorlar, bölünsün
diyorlar, burada öyle bir teklif var. Kademelendirilsin kendi içinde. Tamam
geç.
Ali Murat SÜMBÜL - 24.Öğretmenler odası dinlenme ve çalışma
odalan şeklinde ayrı ayrı yeniden düzenlenmelidir. Hocam öğretmenlerin
pozitif desteğe ihtiyacı var, yapmayın Allah aşkına. Nerde var yukarıda ?
KOMİSYON BAŞKANI - Ali Murat kaldır bunu kardeşim. Ya
müdürün odası var da vermiyor mu kardeşim? Bir tane öğretmenler odası
olur İkincisini nereden bulsun adam. Öğretmen odasını adam sınıfa
çeviriyor. Tamam geç.
Ali Murat SÜMBÜL- 25.Okullarda çevre bilincinin ve hayvan
sevgisinin artırılması amacıyla mekânlar oluşturulmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Ya bunu da çıkaralım. Yasalarda,
yönetmeliklerde yok mu? Hayvanat bahçesi açtın da bahçeye açma mı dedi
millî eğitim müdürü. Bence bir anlamı yok, sen gittin okul bahçesini
düzenledin, oraya kedi, köpek, tavuk koydun, koyma diyen mi oldu ya. Var
bazı okullarda koymuş hayvanat bahçesi yapmış adam. Ben gördüm. Bunu
buraya koymanın çok anlamı yok. Burada çok kült sorunlara yer verelim.
Gülerler ya, dağ fare doğurmuş derler. Çıkar. 21 ’i çıkar ya. Evet eğitim
ortamlarının düzenlenmesi, öğrencilerin de katılımına fırsat verilmeli. Daha
önce vardı, tekrar bu. Zaten o kapsamda, proje kapsamında bunlar yapılıyor,
çıkar kardeşim. Ben meslek liselerini kaldıracağım. Bana yetki versinler
kaldıracağım. Organize sanayiye göndereceğim hepsini. Devletin görevi
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değil meslek öğretmek. Kalsın diyenler, çıksın diyenler? Devam et. Peki
kalsın, tamam müdürüm kalsın.Yeni yapılacak eğitim kurumlan çok katlı
olmamalı; yerleşik alanı, şekli de sosyal donatılarla birlikte inşa edilmelidir.
Efendim, engellilerle ilgili olarak okul binalarına asansör rampa
yapılıyor, zorunlu zaten. Engelsiz eğitim diye bir şey var. Eski binalara da
yapılıyor. Yapılması gerekiyor. Mutlaka her binada, kamu binalarında
rampa ya da asansör olması gerekiyor engelliler için, onunla ilgili
düzenlemeler yapıldı. 22’yi niye çıkarıyoruz.
Hocam herhalde binaları yapanlar bunu düşünüyorlar. Yer yoktur,
ilave yapıyorlar kalsın diyenler, çıksın diyenler. Çıksın.
Derslik başına sayıları ideal seviyeye getirilmeli ve bu amaçla özel
öğretim kurumlan teşvik edilerek kamunun yükü hafıfletilmelidir.
Yapmaya çalışıyor elimden gelen bu diyor. Oldu da imkân azaltmadı
mı yani. Çıkar.
Birinci cümle kalsın mı? Kalsın tamam. Peki devam et Hocam.
Ali Murat SÜMBÜL-28. Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve
modüler bir yerleşim düzenine dönüştürülmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI diyeceksin.

Cümle bozuk Ali Murat sınıflarda

Ali Murat SÜMBÜL - Sınıflarda evet.
Ali Murat SÜMBÜL- 29.Okulda aile ortamının sıcaklık ve
rahatlığını hissettirecek ortamlar oluşturulmalıdır.
BİR KATILIMCI - Hocam ikisini birleştirebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI - Ben birleştireceğim. Madde sayıları çok
fazla.
Okullarda bilim sanatla ilgili çalışmalar yaygınlaştırılmalı. Gerek
var mı buna? Bilim ve sanat merkezlerinde çalışanlar. Yaygınlaştırılmalı
diyelim bitirelim.
BİR KATILIM CI-Hayır 13 yıllık bir ilköğretim binası eskiliği
nedeniyle boşaltıldığı için şu anda Ankara’da bilim sanat merkezi olarak
hizmet veriyor.
Ali Murat SÜMBÜL - Tüm şehirlerde öyle Hocam, tüm illerde
benzer sıkıntılar var.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bilim ve sanat merkezi ortaöğretim
düzeyinde de yaygınlaştırılarak... Arkadaşlar bilim sanat merkezleri kalsın
diyenler bu madde? Kalksın diyenler? Kalsın. Devam edelim.
Ali Murat SÜMBÜL - Bitti Hocam burası.
KOMİSYON BAŞKANI - 26 var. 25 maddeden oluşuyor bana
göre, burada birleşecek maddeler var, onlan oradan lütfen...
Sadegül AKBABA - Kurum kültürüne geldik.
KOMİSYON BAŞKANI - Okul saatlerinin düzenlenmesinde
bölgesel şartlar dikkate alınmalıdır. Bunu ekleyelim uygun bir yere. Olur
mu arkadaşlar. Sadece giriş çıkış saatleri değil herhalde. Tatil zamanlan,
okul açılış kapanış dönemleri...
Sadegül AKBABA - Akademik
faaliyetlerine ilişkin zamanlannm ayarlanması.

yıla

ve

eğitim-öğretim

KOMİSYON BAŞKANI
Tabi. Okulun yıllık çalışma
takviminin.... Bölgesel farklılıklar dikkate alınmıyor mu? Valilik onayı ile
düzenlenmiyor mu? O zaman gerek yok kardeşim.
BİR KATILIM CI - Valilik kararı köy okullanna uymuyor ki.
KOMİSYON BAŞKANI - Kaymakam kararlaştırsın kardeşim.
Hocam çok aynntı ya. Bunlar bir şura karannda olması gereken
şeyler mi bilmiyorum. Koyalım derseniz koyalım.
Arkadaşlar, bakın kurum kültürüne geçiyorum. 45 dakika zamanımız
kaldı. Kurum kültürü.
Sadegül AKBABA - Okuyorum Hocam. Kurumsallaşma bir
kurumun ortak kültürünün oluşması süreci olup bu konuda en önemli
etmenlerden birinin okul yöneticileri olduğu düşünüldüğünde okulda güven
karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, başan gibi değerlere dayalı okul
kültürlerinin oluşmasında yöneticilerin liderlik rolünü üslenmeleri
gerekmektedir.
KOMİSYON BAŞKANI - Bundan sonraki cümleler bana aittir.
Akşam ben düzenlerim. Devam et.
Sadegül AKBABA - Okulların kendilerine özgü bir kimlik hafıza
ayniyat duygusu ve güçlü okul kültürleri geliştirebilmeleri için kendine özgü
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özel günleri haftaları etkinlikleri olmalı, bu tür etkinliklere geniş ölçüde
katılımla ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - İtiraz var mı? Yok. Ben birleştirdim
söylediklerinizi.
Sadegül AKBABA - Güçlü okul kültürleri geliştirebilmek için
okulların kendilerine özgü sembolleri, logolar, amblemler, rozetler, marşlar,
kahramanlar, hikâyeler, gazeteler, tablolar, sloganlar, üniformalar vb.
oluşturularak okulun ortak kültürel değerleri güçlendirilmelidir.
Okullarda alt kültürler arası çatışmaların önlenmesi bunların ortak
bir okul kültürü kapsamında bütünleştirilmesi için okul müdürlerinin
kültürel liderlik yeterliliklerine sahip olmaları sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu kültürel liderlik ile ilgili. Bu alt
kültür, sub-culture dediğimiz yani öğretmen alt kültürü, öğrenci alt kültürü
anlamında bu aşağılayıcı bir ifade değildir. Bir kültürün içinde daha küçük
grupların kendilerine özgü kültürlerini ifade eder. Bunu başka türlü ifade
edemiyorum. Alt kültür lafı ile ifade edebiliyorum. Sub-culture. Buna farklı
kültürler arasında desek olmaz. Yani farklı değil çünkü bunlar.
Alt kültür şunu da ifade ediyor. Bir okulda farklı sendikalara mensup
öğretmenler de var. Bunlar alt kültürdür. Farklı mesleki alt kültürleri temsil
eder bunlar. Farklı değerleri savunurlar. Dolayısıyla bunlar zaman zaman
birbiriyle ne yapar, çatışır, kavga ederler.
BİR KATILIMCI - Hocam alt kültürü çıkarsanız aynı anlamı verir.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki kültürel çatışmalar diyelim. Şöyle
diyelim: okulda çatışmalann yönetilmesi, yahu kardeşim Komfilikt
Meneemint diye bir konu var Amerika'da. Çatışma her örgütte vardır, olmaz
mı? Hem de yararlıdır, olmalıdır. Elbette farklı fikirler olmalı, çatışmak.
Ali Murat SÜMBÜL- Okulda ortak bir kültürün geliştirilmesi için
okul müdürlerinin kültürel liderlikle ilgili yeterliklere sahip olmaları
sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Ama yukarıdaki bir realite. Siz
kabullenmeseniz de okulların, kurumlann bir realitesi bu.
BİR KATILIMCI - Ama orada yazılması yanlış.
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KOMİSYON BAŞKANI
geliştirilebilmesi
için.
Ortak
kültür
sağlanabilmesi için.

Okullarda ortak kültürün
kapsamında
bütünleşmenin

BİR KATILIMCI - Anlamı tamamen değişti.
KOMİSYON BAŞKANI - Değiştirdiniz.
BİR KATILIMCI - Çatışma var, olması doğaldır zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Kalkıp burada çatışma yönetimi dersi
mi vereyim?
BİR KATILIMCI - Çatışma sözü bizim genel anlamdaki algısal
ölçeklerimizde, onun yerine daha olumlu bir şey.
KOMİSYON BAŞKANI - Literatürde kullanıyoruz ben eğitim
yönetimi derslerinde anlatıyorum. Çatışma yönetimi. Okul müdürlerinin en
önemli görevi çatışma yönetimidir okullarda. Uyum tehlikeli bir şeydir
arkadaşlar. Böyle kalsın diyenler? Kalsın. Tamam geçtik. Korkmayın
çatışmadan. Çatışma olmalı.
Sadegül AKBABA - Güçlü okul kültürlerinin oluşturulup
sürdürülmesi için okullarda öğretmen ve yöneticilerin görevce uzun süreli
istihdamını sağlamaya dönük tedbirler alınmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -H ocam her yıl değişiyor öğretmenler,
orada kültür oluşur mu oluşmaz, uzun süreli istihdam olmalı. Bir yıldan
fazla kalmıyormuş Erzincan'da. Diyarbakır'da bir öğretmen. Ortalama bir
yıl kalıyormuş. Durağanlaşıyor o zaman, dinamizmini kaybediyor. İşte bir
orta yolunu bulsunlar. Düşünsünler onu.
Okulda insani, ahlaki sosyokültürel ve
geliştirmeye dönük uygulamalara yer verilmelidir.

demokratik

değerleri

Okulda gerek öğrenciler gerekse öğretmenler için kurumsal
sosyalleşme kapsamında kurum kültürünün içselleştirilmesine yönelik
uygulamalara yer verilmelidir.
Törenler ve toplantılar paylaşma bütünleşme denetim ve kontrol
mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından kültürü etkileme değiştirme ve
yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı
etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin
paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
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Demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için
öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık
geliştirilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim, atmosfer, iklim, hava bunlar
aynı anlama gelir arkadaşlar. İklim de olur. Tamam sınıf iklimi diyoruz
şuraya. Neyse devam edelim.
Sadegül AKBABA - Güçlü okul kültürleri okula dış çevreden
gelebilecek olumsuz etkilere karşı koruyacak bir kalkan olup okulların
kendilerine özgü kimlik ve okul kültürleri oluşturabilecekleri görece özerk
yapılara kavuşturmaları sağlanarak okul yönetimleri yetkilendirilmeli ve
güçlendirilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Meramınızı anladınız mı arkadaşlar?
Evet.
Sadegül AKBABA - Okulların kurumsal kültürlerine kaynaklık
sağlayan kendilerine özgü bir geçmişi ve tarihi olup gerek olmadıkça
geçmişle bağı koparılacak şekilde okul adları değiştirilmemelidir.
Okulda kurumsal bütünleşme ve bizim okulumuz
sağlamaya dönük olarak mezun izleme çalışmaları yapılmalıdır.

anlayışını

Kurumsal değişmenin önündeki en önemli engelin yerleşik okul
kültürlerinin olduğu göz önünde bulundurularak okul müdürlerinin söz
konusu kültürü araştırmak, teşhis etmek, yönetmek, değiştirmek ve
dönüştürmek için transformasyon liderlik özelliklerine sahip olmaları
sağlanmalıdır. Onu dönüşümcü olarak diyelim. Dönüşümcü liderlik.
KOMİSYON BAŞKANI - Dönüştürücü ya da dönüşümcü liderlik
kuramı var ama. Dönüşümsel liderlik. Hepten çıkanver. Liderlik
becerilerine sahip olmalı de.
Sadegül AKBABA-Dönüşümcü liderlik özelliğinden bahsediliyor.
KOMİSYON BAŞKANI -Kültürel liderlik ayrı bir kavramlaştırma.
Eğitim yönetimi dersi alan yok mu yüksek lisansta burada? Bunları anlattık
değil mi? Evet.
Sadegül AKBABA - Liderlik: Eğitim ve okul liderliği ayrı bir
uzmanlık alanı olarak düşünülerek bununla ilgili mesleki yeterlilikler
geliştirilip okul yöneticilerinin seçim ve istihdamında söz konusu
yeterlilikler dikkate alınmalıdır.
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Liderliğe geçtik.
Okul müdürlerinin eğitim ve öğretim liderliği ve işletme yöneticiliği
rolleri birbirinden ayrı olarak düşünülerek buna yönelik yeni kadro ihdası
yapılmak suretiyle okulların idari, akademik örgütlenmesi yeniden
tasarlanmalıdır.
BİR KATILIMCI - Burada çatışma başlar Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI -Biz tavsiye kararı alalım da onlar ne
yaparlarsa yapsınlar, çatışsınlar.
Sadegül AKBABA - Okul yöneticiliğine atanmada bayan
yöneticilerin sayısını arttırmaya yönelik teşvikler sağlanmalı, okulların
özellikleri dikkate alınarak bayan yönetici sayısına yönelik norm kadro
tahsis edilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Kadın de ona, bayan yapmışız özür
dileriz. Bayan kadın vardır. Bayan Orta Asya’da geçer.
Sadegül AKBABA -Gerek okul yöneticilerini atamada gerekse okul
yöneticilerinin mesleki gelişimini sağlamada eğitim ve okul yöneticiliği
alanında lisansüstü eğitim görmeleri teşvik edilmeli, okul yöneticilerinin
liderlik yeterliklerini geliştirmek için yüz yüze programlarla desteklenen
uzaktan eğitim sistemlerine dayalı lisansüstü programlar geliştirilip
uygulanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet bunu biraz düzelteceğiz arkadaşlar.
Anlatım bozukluğu var, düzeltelim onu.
Sadegül AKBABA- Okul yöneticilerinin performansı geliştirecek
nesnel ölçütlere dayalı olarak değerlendirilmeli buna bağlı ödül ve teşvik
sistemi uygulanmalıdır.
Okul yöneticilerinin moral bir lider olarak söz ve davranışlarıyla
okul toplumunun üyeleri için bir davranış ve rol modeli olmaları
sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Moral liderlik dediğimiz şey ahlaki
liderlik, etik liderlik dedikleri şeydir. Morıl lidırsip diyor. Ahlaki liderlik.
Evet
Sadegül AKBABA -O kulda katılımcı ve demokratik bir yönetim
anlayışı geliştirmeli bu bağlamda okul yönetiminde kurulların daha etkin
hale gelmesi sağlanmalıdır.
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Okul yöneticilerinin liderlik davranışları sergileyebilmeleri için
okulları daha özerk yapılara dönüştürme yolunda okula dayalı yönetim
anlayışı üzerinde düşünülmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Liderlik konusuna geçtik, kültür konusu
bitti arkadaşlar. Devam.
Sadegül AKBABA -O kul yönetimiyle ilgili mevzuat sadeleştirilerek
yöneticilerin liderlik davranışları edinebilmeleri için başta müdür
yardımcılarını atayabilme yetkileri olmak üzere inisiyatif alanları
genişletilmeli, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir.
Hesap verebilir bir okul anlayışı geliştirebilmek için okul yönetimi
ve performansıyla ilgili değerlendirme sistemleri buna bağlı olarak ödül
teşvik ve yaptırım sistemi geliştirilmelidir. Yukanda benzer bir madde
vardı. Belki değiştirilebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet bakalım ona.
Sadegül AKBABA - Yönetici adaylannı seçme ve istihdamda
alternatif seçme yöntemleri üzerinde düşünülmelidir.
Okulun
ortak
kültürünün
geliştirilip
güçlenmesi
okulda
bütünleşmenin ve koalisyonun sağlanması için okul müdürlerinin her hangi
bir sendikaya üye olmamalan sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam oylayalım bu maddeyi. Yasa
hakkı veriyor mu? Bana sorarsanız sendikal faaliyetler öğretmelere uygun
bir örgütlenme tarzı değil. Bana göre bütün öğretmenleri, kuşatıcı, kapsayıcı
bir öğretmenler demeği olmalı, ulusal bir düzeyde. Sendika olmamalı.
Amerika’da buna sendika demiyorlar. Teacher Association
diyorlar.
Elemantary School Teacher Association diyorlar. İlkokul öğretmenleri
demeği. Ya da ortaöğretim öğretmenleri demeği. Farklı bir örgütlenme, o da
olmalı ya da baro gibi ne bileyim mühendis odası gibi.
BİR KATILIMCI -Değerli arkadaşlar AB mevzuatlarında yasalarla
öğretmenlerin, tüm çalışanların demekler; sivil toplum örgütleri efendim bir
takım oluşumlara üyelikleri bırakın şey yapılmayı, desteklenmeye
çalışılıyor. Tüm dünyada. Bu yasak kavramı çok hoş durmadı, burada.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu maddeyi çıkaralım diyenler. Peki
çıkaralım.
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BİR KATILIMCI - Çıkarmak yerine şunu yapabiliriz. Hepsini bir
çatı altında toplayan bir üst örgütlenme bir öğretmenler demeği, ya da bir
meslek odası gibi.
Sadegül AKBABA - Çıkaralım, onlar kendileri düşünsünler.
KOMİSYON BAŞKANI - Hukukun ve yasaların kabul ettiği bir
referandum olmuştur. Dolayısıyla referandumun neticesi bütün dünyayı
bağlar sizi de bağlar bizi de bağlar. İnansak da inanmasak da. Dolayısıyla
çift sendikacılığın getirildiği bir husustur.
KOMİSYON BAŞKANI Arkadaşlar şöyle bir değişiklik
yapıyorum maddede uygun görürseniz. Tek bir örgütlenme altında
toplanmasını öneriyorum. Kabul görenler, kabul görülmüştür. Bir oda
olabilir bu yani, ne bileyim bir demek olabilir. Hocam Amerika’da böyle.
Amerika’dan daha mı iyi bileceksiniz ya.
Sadegül AKBABA - Öğretmen ve yöneticiler lisansüstü eğitime
teşvik edilmeli bu eğitimleri tamamlayanlar maddi ve manevi yönden
ödüllendirilmelidir.
Okul yöneticilerinin ders yükleri yeniden tartışılmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani bu konuda öneriler var. 6 saat
girsin girmesin. Yeniden düzenlenmeli diyelim.
Kardeşim şu şekilde olsun demekten ziyade biz değişiklik talep
ediyoruz. Bunu otorite değerlendirecek. Demek ki burada bir rahatsızlık var.
Şöyle yapalım diyecekler. Şöyle yapın dememiz uygun olmaz. Geçelim o
zaman, çıkaralım. Başka komisyonda varmış, çıkaralım.
Ya hemen itiraz ediyorsunuz. Çok mu önemli bu? 6 saat derse girsin.
Ben dekan olarak 11 saat derse giriyorum, bak burada da çalışıyorum. Ya bu
çok önemli bir konu değil ya 6 saat ders nedir?
Evet ne diyorsunuz, ders yükleri yeniden düzenlenmeli.
BİR KATILIMCI - Hocam oradan maneviyi kaldırın da. Manevi
gereksiz orada.
KOMİSYON BAŞKANI - Takdir, teşekkür belgesi verirsin, tatile
gönderirsin. Tamam, maddi maneviyi çıkaralım, ödüllendirilmeli diyelim.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım orada ders yükü
azaltılmalıdır denmeli.
BİR KATILIMCI bence.

Orada maddi ve manevi ifadesi uygundur
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BİR KATILIMCI- Maddiyi anladık da manevisi ne?
KOMİSYON BAŞKANI - Neyse ödüllendirilmen, anlasınlar. Arif
olan anlar ya. Arkadaşlar ! Böyle kalsın diyenler? Kaldı. Devam et.
Sadegül AKBABA - Güçlü bir okul kültürü ve ahlaki bir okul
oluşturmada okul müdürleri etik liderlik davranışları sergilemelidir.
Okul yöneticilerinin atanacaklan bölge ve okulların vizyonuna
uygun olarak liderlik özelliklerine sahip olmalan bir ölçüt olarak ele
alınmalıdır.
Okul lideri yetiştirme ve istihdamında Türkiye'nin bölgesel koşullan
göz önünde bulundurularak zor koşullarda görev yapacak ve sorumluluk
alacak yeterlilikler kazandmlmalıdır.
Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak başta dezavantajlı
bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında pozitif aynmcılığa dayalı
özendirici önlemler alınmalıdır.
Okullara yerel toplumun ve yerel yönetimlerin
artırılmasına yönelik düzenlenmeler yapılmalıdır.

katkılannın

Okul müdürlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime ve okula
entegrasyonunu sağlamak için teknolojik liderlikle ilgili yeterlilikleri
geliştirilmelidir.
Eğitim yöneticilerinin farklı toplum ve kültürleri tanımaları, çok
kültürlü ortamlarda görev yapacak şekilde yetiştirilmeleri, bu bağlamda
yabancı dil becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.
Okul yöneticileri için mesleki gelişme kapsamında hazırlanacak
program ve eğitimler uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı
tasarlanmalıdır.
Okul müdürlerinin rotasyonunu yeniden değerlendirmesi söz konusu
uygulamaların başarılı okul yöneticilerinin motivasyonunu olumsuz şekilde
etkileyen bir cezalandırma yolu olarak algılamaması sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Altmış madde olmuş arkadaşlar nasıl
buldunuz? Bana göre fena değil, yani güzel şeyler çıktı. Bunlar biraz
düzeltilecek, artık genel kurulun onayına sunulacak nihai şeklini orada
alacak. Ben katkılarınız için hepinize teşekkür ederim, arkadaşlar sağ olun
var olun. Oyluyorum bu haliyle, kabul edenler, kabul edilmiştir, oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim
Sadegül
Hanım, o
birleştirmeleri ve düzeltmeleri yapalım.

İlköğretim ve Ortaöğretimin
Güçlendirilmesi, Ortaöğretime
Erişimin Sağlanması
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, yani iki tane şey var. Birisi
bilişim. Birisi güçlendirilmesi. Dolayısıyla bunun üzerinde söz almak
isteyenler.
BİR KATILIMCI - Şimdi raportör iki arkadaş mıyız? İki arkadaş
mı raportör?
BİR KATILIMCI - Evet. Bir de daktilo anlamında arkadaşımız
yazacak.
BİR KATILIMCI - Kim raportörlerimiz? Hanım efendi yazacak
değil mi onu? Siz de yazacaksınız.
KOORDİNATÖR (Medine KARAPINAR) - Değerli katılımcılar,
kimin hangi katılımcının hangi grupta yer alacağını önceden kendi
açımızdan belirledik. Ancak şunu gördük ki her katılımcı kendine verilen
grubu pek benimsemedi. Değiştirmek isteyenler var. Kendine daha yakın
hissettiği gruba geçmek isteyenler var. Dolayısıyla buna imkân tanımak
adına daha önce yaptığımız grubu iptal ettik. Yeniden liste dolaştırıyoruz.
Aranızda başka komisyona geçmek isteyenler varsa ise isim, görev yerini
yazıp imzasını atsınlar. Bunu da dolaştırıp toplantının sonuna kadar bize
verirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Buyurun Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI (Prof. Dr. Dinçay KOKSAL Çanakkale
18 Mart Ünv.Eğit.Fak.) - Ben de teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz.
Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Dinçay
KOKSAL. İl millî eğitim müdürümüz ile beraber geldik. O da başka bir
grupta, aslında öğretmen yetiştirme grubunda görev almıştık ancak
kendimizi şu anda ilköğretim ve ortaöğretimi güçlendirme grubunda bulduk.
Şu anda arkadaşlarla kendi aramızda oluşan kurulda sizlere gönderilen
raporları il il yapılan çalışmaları ve bölge raporlarını okuduğunuzu var
sayarak, o raporlar üzerinde çok fazla da tekrardan kaçınarak tabi ki
tekrarlamadan kaçınarak görüşleri almak istiyoruz. Ya da yine işleyiş ile
ilgili önerileriniz varsa önce bunlan alalım. Komisyon çalışmasıyla ilgili
nasıl bir yol, metot izleyelim? Bununla ilgili bir öneriniz, yansıtıcı herhâlde
çalışıyordun Oradan raportörün yazdıkları da sizlerin görüşleriniz herhâlde
oradan yansıyacak. Daha önceki çalışmalarda da. Biraz serinlemesi mümkün
mü buranın? Tamam.
BİR KATILIMCI - Bölge raporlarını yansıtsak?
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bölge raporlarını, oradan yansıtma
şansımız var mı?
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BİR KATILIMCI - Ön çalışmalar da vardı. Onun üzerinde
çalışılabilir. Veya konu başlıkları belirleyip onların üzerine çalışmış
olduğumuz şeylerle ilgili görüşler ortaya konulabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Ön çalışmalar, evet. Evet öyle yapalım.
O zaman raporun yansımasını bekleyeceğiz. Bu arada görüş bildirmek
isteyen başka?
BİR KATILIMCI - Alt komisyonlara ayrılacak mı, yoksa bütün
grup hâlinde mi çalışacağız?
BİR KATILIMCI - Ayrılma şansımız yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi ilköğretim ve orta öğretimi, evet
ayrılma şansımız yok herhâlde. Ama önce ilköğretim sonra gelen raporla
Hocamızın önündeki raporda ilköğretime dönük çok fazla bir sorun tespiti
ve öneri görünmüyor. Daha çok orta öğretime yönelik şeyler var. Evet,
ilköğretim ile ilgili öncelikle isterseniz ilköğretimden başlayarak...
BİR KATILIMCI - Alt komisyonlara ayrılabilir miyiz?
KOMİSYON BAŞKANI - Salon müsait değil.
BİR KATILIMCI - Onu ayarlayacaklarını söylediler.
Eyüp KILCI (TOBB Eğitim Meclisi KOMİSYON BAŞKANI
Yardımcısı) - İlköğretimle alakalı bir şeyde bulunabilir miyim? Şimdi
kusura bakmayın, ayağa kalkmadan konuşacağım. Şimdi kesintili ve
kesintisiz meselesi malum 98 yılında 8 yıllık zorunlu eğitime geçildiğinde
gündeme gelmişti. Orada değişik tartışmalar oldu sonra da kesintisiz
olmasına karar verildi. Tabii ki kesintisiz eğitimin, eğitim sistemi ile de
alakalı ciddi problemleri.
KOMİSYON BAŞKANI YRD. (Prof. Dr. Emin KARIP Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi) -Hocam mikrofon.
BİR KATILIMCI - Bir görevli arkadaşımız mikrofonu...
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Görevli arkadaşımız,
mikrofonu dolaştırma açısından. Yani biraz şey olacak.
BİR KATILIMCI - Usul kısmını bir hâlledelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Evet. Emin Hocam istersen sen de
bir şey yap.
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BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım, alt komisyon
reddedildi.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Şu anda alt komisyon
oluşturulması için uygun şartlarımız yok zaten. Şu an itibariyle.
KOMİSYON BAŞKANI - Şu an itibariyle. Salon ayarlanırsa.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - İzin verirseniz, Eyüp
Bey izninizle öncelikle usul konusunu bir hâlledelim. Daha sonra esasla
ilgili konu ile ilgili konuşmalara, tartışmalara geçelim ama onda da usul ile
ilgili sayı olarak burada çok fazla sayıda katılımcı olduğu için orada zaten
bir sınırlama getirmek zorundayız. Ama usul kısmını bir çözelim önce
izninizle. Şimdi ilköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi ve erişim.
Aslında dört tane bizim ana başlığımız var. Birincisi ilköğretimin
güçlendirilmesi, İkincisi ilköğretimde erişim, (Arada bir erkek
ortaöğretimde diyor.) ilköğretimde de erişimi, ikisi birlikte. Üçüncüsü orta
öğretimin güçlendirilmesi ve yine orta öğretimde erişim. Dolayısı ile bizim
burada müzakere edeceğimiz, konuşup tartışacağımız konular bu başlıklar
çerçevesinde olacak. Şöyle bir lojistik problemimiz var, biz iki grup
oluşturduğumuzda ya da alt komisyon oluşturduğumuzda birincisi buradaki
görüşlerin tamamının kayda geçmesi gerekiyor, başka bir salonda böyle bir
düzeneğimiz yok şu an itibariyle.
Yani bu nedenle bir ilköğretim, ortaöğretim diye iki ayrı alt grup
oluşturma seçeneği şu an için yapılabilir gözükmüyor. İkinci olarak biz az
önceki dört başlık altında konuyu tartışacaksak sanırım burada ön komisyon
raporlarına baktıysanız eğer, orada bir takım sorunlar var, yine öneriler de
var. Fakat bu önerilerin her biri üzerinde ya da sorunların her biri üzerinde
her bir kişinin görüş bildireceği kadar süremiz teknik olarak yok. Şunu
galiba varsaymak durumundayız. Sizin bu komisyonu tercih ederken bu
dokümanlar ulaştı sanırım. Bu dokümanlara baktığınızı, çalıştığınızı
varsayarak buradaki süre içinde, sizin belirtmek istediğiniz, karar yönünde
belirtmek istediğiniz en önemli görüşler nelerse onlan sunabileceğiniz bir
süre belirleyip, bu süre içinde sanırım sıra ile bu görüşleri almak
durumundayız.
Bir önceki şûradan da benim hatırladığım kadarı ile orada süre
konusunda en çok sorun yaşayanlardan birisi de bendim. Hatta Komisyon
Başkanından fazla süre istemiştim. Sağ olsun Komisyon Başkanı da bana
vermişti. Ama beş dakika gibi bir sınırlama getirilmişti. Şimdi burada bu
süre ne olacak, sanırım buna karar vermemiz lazım.
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BİR KATILIMCI - Yaklaşık iki günlük bir süre var. Yani bugün
öğleden sonra, yarın akşama kadar.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Evet.
BİR KATILIMCI - Çarşamba günü öğlene kadar, buradaki
konuları konuşma açısından çok az bir süre değil. Sanıyorum arkadaşlar da
kullandıkları şeyi, konuşmalarını daha rantabl zaman kullanırlarsa sorun
çözülür. Bir kısıtlamaya da gidilmezse iyi olur. Nihayetinde derdimiz var bu
konularda. Bunları söylemek istiyoruz.
BİR KATILIMCI - Komisyon Başkanmm takdirinde olursa çok
uzatıldığı zaman “Toparlar mısınız?” şeklinde uyarılarla tamamlatılabilir.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Pardon kaç kişi var bu
grupta, bu çalışma grubunda. 150 kişi ise yani on dakikalık bir süre olduğu
zaman ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.
BİR KATILIMCI - Konu çok, konuşmacı da çok. Süre kısıtlaması
kesinlikle getirmeliyiz.
KOMİSYON YARDIMCISI - Getirmek durumundayız evet.
BİR KATILIMCI - Herkes de her konuda konuşmayabilir yani bu
150 kişi konuşacak anlamına gelmez.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Zaten orada şöyle bir
yol izleyeceğiz sanırım. Bir sıra belirleyip o sıra içinde söz vereceğiz. Yoksa
burada karşılıklı tartışmalara da dönüşebilir, içinden biraz zor çıkarız gibi
gözüküyor o durumda.
BİR KATILIMCI - Peki, sorunları sıralasak. Bunlarla ilgili çözüm
önerilerini herkes sunsa böyle bir şey. Önce sorunları liste hâlinde yansıtsak
başka iletmek istediğimiz sorunlar varsa ve o sorunlar ile ilgili çözüm
önerilerini tartışsak öyle bir yönteme ne dersiniz Sayın KOMİSYON
BAŞKANI.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Komisyon Başkanım
aslında ben mikrofonu aldım ama Sayın Komisyon Başkanım siz buyurun.
KOMİSYON BAŞKANI - Bence de tespit edilen sorunlar üzerinde
görüşler alsak ve önerileri alsak daha iyi olacak herhâlde. Evet evet.
Yansıya da sorunları alalım biz.
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BİR KATILIM CI - Bir başlık da şöyle söyleyelim. İlköğretimin ve
ortaöğretimin güçlendirilmesi. Ortaöğretime eğitimin sağlanması. Yani bu 3
konu.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, 3. konu.
BİR KATILIM CI - Bu konudan bahsetti, ilköğretime erişimin
sağlanması konusu yok yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Doğru, ilköğretim zorunlu zaten. Evet
ortaöğretime...
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Benim kafamda
ilköğretime erişim sorunu da olduğu için galiba onu da ben ekledim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. O zaman 3 başlığımız var.
İlköğretim, ortaöğretimin güçlendirilmesi ve ortaöğretime erişim konuları.
Bunlarla ilgili ön şûra çalışmasındaki tespit edilen sorunlar yine illerin tespit
ettiği sorunlar bölgelerin sorunları. Hepsini yansıtma durumumuz söz
konusu değil herhâlde. Önce hangisinden başlayalım yardımcım. Ön
komisyon çalışmaları...
BİR KATILIM CI - İller olursa işin içinden çıkamayız.
KOMİSYON BAŞKANI - İllerden çıkamayız, evet bölgeler
alınabilir ya da ön komisyon çalışması da olabilir. Ama ona
ekleyecekleriniz, orada kaçan bir şeyler varsa, maddeler varsa onlar
eklenebilir tabii ki.
Eyüp K IL C I-. Sayın Komisyon Başkanı, şimdi tek tek oradaki
sorunları söyleme gerçekten vakit alıcı olabilir. Eğer zamandan tasarruf
edelim istiyorsak. Sadece arkadaşlar sorunları biliyor. Onlar okuyup buraya
geldiler. Sadece konu ile alakalı teklifleri ile sınırlı kalırsa zamanı daha
verimli kullanmış olursunuz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Eyüp Bey’in önerisi mantıklı
geliyor. O zaman Eyüp Bey sizden başlayalım. Bir açılış yapalım da
gidişata bakacağız. Evet, buyurun Eyüp Bey.
Eyüp KILCI - Şimdi değerli katılımcılar yaşanan sorunları tek tek
saymaya gerek yok. Bina ile alakalı, öğrencilerin yaş grubu farklılığı ile
alakalı problemler yaşanıyor. Bu sorunlara detaylı girmeden ilköğre imde
bir-iki farklı öneride bulunabilir miyiz, diye komisyona soruyorum. Bir, 1-4
bir grup, geri kalanı bir grup şeklinde binaların sadece ayrılması, kesintisiz
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olması şeklinde değil binaların ayrılması. (KOMİSYON BAŞKANI - Evet
yaş gruplarına göre.)
Böyle bir teklif, İkincisi özel öğretim kurumlarmda bizim
yaşadığımız çok önemli bir problem var. O da şu dil eğitiminin erken yaşta
başlatılması. Biz mesela 1-4’ten sonra dil eğitimine arada bir grup oluşturup
vermek istiyoruz. En azından o araya böyle dil eğitiminin verilecek yıl
koyup diğer programları üst gruplara yığabilir miyiz, böyle tekliflerimiz var.
Dolayısıyla eğitimde bütünlüğü bozmadan binalarda düzenleme yapmak
suretiyle kesintisiz eğitiumin ortaya çıkardığı mahsurları ortadan kaldırabilir
miyiz? Teklifim bu, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Birinci teklif yazdık değil mi? Önerileri
almamız gerekiyor yansıya.
BİR KATILIM CI - Aslında şunu öneriyorum ben. Hanımefendi
yazıyor ya, bir kişi daha benim yanımda olursa biz yazdıktan sonra
derlendirmeyi yapıp ondan sonra hanımefendi ile yazmamız gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI alabilir miyiz buraya?

Bir raportör daha

KOMİSYON BAŞKANI - Bir raportör daha o zaman gönüllü.
Gönülsüz. Bir raportör lazım bize.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI - Gönülsüz bir raportör.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun. Evet, gönüllü geliyor, tamam.
KOMİSYON BAŞKANI YARDIMCISI oluşturup geçelim isterseniz.

Bir süre sınırlaması

KOMİSYON BAŞKANI - O zaman beş dakika diyelim. Çok
zorunlu durumlarda biraz aşabiliriz belki ama beş dakika ile başlayalım.
Mikrofonu evet. Kısa özetleme konusunda bu binaların düzenlenmesi yaş
gruplarına göre, şeye ayırmadan kesintisiz şeye zarar vermeden bir de erken
yaşta dil eğitiminin sunulması. Evet.
Abdulgaffur BÜYÜKFIRAT (Adana Millî Eğitim Müdürü) Değerli Komisyon Başkanı ve üyeler, sevgili arkadaşlar ben Adana Millî
Eğitim Müdürü Abdulgaffur BÜYÜKFIRAT. Hepinizi sevgi ile saygı ile
selamlıyorum. Şimdi tabi öncelikle ilköğretimin güçlendirilmesi,
ortaöğretimin güçlendirilmesi ve ortaöğretim erişim konulanmız var. Fakat
burada bana göre hazır bu şûra yapılmışken temelde bazı değişiklikler
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üzerinde ve zaten sonuçta şûralar biliyorsunuz tavsiye kararı. Bizim burada
aldığımız kararlar ne yönetmelik ne kanun yerine geçiyor. Ama şu gerçeği
vurgulamak istiyorum. Ben ilkokuldan mezun olduğum zaman o önlüğümü
fırlattığımı hâlen hatırlıyorum. Şimdi biz ne yaptık zorunlu eğitim ben
isterim ki zorunlu eğitim 12 yıl olsun, 15 yıl olsun üniversite, fakat bu
kesintisizlik saçmalığına ben bir türlü anlam veremiyorum. Bu ifadeyi
kullanmak istiyorum. Şunu demek istiyorum. Yine zorunlu olsun, yine sekiz
yıl olsun yani mecburiyet olursa 12 yıla çıkarılabilir. Biz çocuklarımızı ta 6
yaş grubu ile tutun 13-14-15 yaş grubuna kadar olan aynı çatı içinde
tutuyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bana göre eğitim sisteminin yeniden
sorgulanması gerekir. Sistem şu, futbol maçlannda biliyorsunuz taktik var.
Benim de Adana usulü bir taktiğim var; 1+4, 3+5 şeklinde eğitim sistemi
yeniden yapılandırılmalı.
(KOMİSYON BAŞKANI - 1+4, 3+5) Şimdi sebeplerini
söylüyorum. Özellikle okul öncesinin eğitimini ve önemini, okul öncesinin
temelini teşkil ettiğini %70-80 zekâ düzeyinde çocuklann bu yaş grubunda
tamamladığını, bir takım davranışlarını bu çağda aldığı şüphesi hiç kimsede
yok. Yani gerçekten de ne alırsa bu yaşta alıyor. Yedisinde neyse
yetmişinde odur hikâyesini biz biliriz, atalarımız bunu söylemiş. Bunda
tartışılacak bir taraf yok. Ancak dördüncü sınıf 1-4 yaş grubu içerisinde
çocuklarımıza güzel okuma, güzel yazma bir takım değerlerin yani millî,
manevi, kültürel değerlerin ve yazının çok güzel öğretilmesi şeklinde yani
temel bir takım şeyleri 1-4 yaş grubu içerisinde vermeliyiz. Şimdi
sonrasında 1+4, 3+5, 5-6-7 bizim eski ortaokul dediğimiz sistemin içerisine
bu konulmalı. Ve şu gerçeği de vurgulamak lazım. Şu anda arkadaşlarımızın
yani çok millî eğitim müdürümüzün, öğretmen arkadaşlarımız aramızda,
okul müdürleri aramızda. 4 ve 5. sınıfında çocuklarımız imkânları iyi olan
resim, müzik, din dersi, matematik gibi dersleri de sınıf öğretmenleri elini
çekiyor. Çekiyor mu çekiyor. Buna itiraz olacağını sanmıyorum. Branş
öğretmeni giriyor. Sınıf öğretmeni bir kenarda çekiliyor çocukları biz 4-5
yaş grubunda resmen bunalıma koyuyoruz. Onun için 4. sınıfa kadar sınıf
öğretmeni nezaretinde bu temel çalışmalar verildikten sonra da 3 dediğimiz
yani 5-6-7 eski ortaokul sistemine karşı bir kere temel kültür değerlerinin
verilmesinin karşılığında bunun muhakkak verilmesi lazım. Niçin 5? Çünkü
hatırlarsanız endüstri meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri,
imam hatip liseleri yani meslek liselerindeki çocuklar 3 yıl ortaokul kısmını
kendi içerisinde lise bünyesindeki daha doğrusu liseleri kendi elemanlarını
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bu üç yaş grubu içerisinde yetiştirirlerdi. Ben çocuğumu meslek lisesine
gönderdim. Bu sıkıntıyı çektim.
Onun için liselerin beş yıla çıkartılmasını ben öneriyorum. Bu
muhakkak ve muhakkak olmalı. Üzerinde ciddi olarak da durulmalı. Aksi
takdirde bir ülkenin nitelikli eleman yetiştirmesi, o ülkenin kalkınması ile ne
kadar birebir ilgili ise biz eğer nitelikli eleman yetiştirmek istiyorsak liseleri
beş yıla çıkartmalıyız, kesintisizi ortadan kaldırmalıyız, zorunluyu gerekirse
12 yıla çıkartmalıyız. Ben bu konuların değerlendirilmesini ve bu konuların
özellikle komisyon arkadaş tabi bire bir doğrudur, değildir ama bu benim
özel tespitimdir. Ben buna inanarak, canı gönülden inanarak söylüyorum.
Çünkü meslek liselerini eğer biz güçlendirmek istiyorsak meslek lisesindeki
eğitimi öğretim yılını beş yıla çıkartmak zorundayız. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum sayın müdürüm.
Evet, bu peki, mikrofonu alanda kalıyor. Tamam Hocam sizden sonra
arkadaşımız, yok yok tamam evet müdürüm.
Seyfettin YILMAZ (İzmir Eğitim Müfettişleri KOMİSYON
BAŞKANIı) - Sayın Komisyon Başkanı, çok değerli katılımcılar, gerek
birinci konuşmacımız gerekse Sayın Adana İl Millî Eğitim Müdürümüzün
görüşlerine katılıyorum. Bu kesintisiz eğitimin çıktığı günlerde tabi bizi şey
yapmadılar yani bizden fikir almadılar. O gün de ben zorunlu eğitimin
kesintili olmasını dile getirmiştik ancak tabii sesimizi duyuramadık.
Şimdi Bakanlığımız bir genelge yayınladı. 1-4 ve 5-6-7-8 olarak o
durumları uygun olan okulların 1-2-3-4’ü sabahçı efendim 4-5-6-7-8Terin
öğlenci olması yönünde. Ancak bunun da sakıncası var. Bunun da aynı
sırada birinci sınıf çocuğunun sırasına sekizinci sınıf veyahut da yedinci
sınıf çocuğu oturuyor. Bu da sakıncalı. Şimdi her iki konuşmacımızın ifade
ettikleri gibi 3+5 veyahut ben 4+5 diyorum çünkü okul öncesi eğitim de
zorunlu hâle geliyor. 4+5 zaten 4 ve 5 inci sınıflarda da beceri dersleri branş
öğretmenleri tarafından ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Dolayısı ile yani
fiilî bir şey olmuş, orada da bir branşlaşmaya doğru adım atılmıştır. Bu
bakımdan okul öncesi 1-2-3 bir binada, 4-5-6-7-8. sınıflar bir binada olmak
üzere yine aynı şekilde zorunlu eğitim olarak ele alınmasında, pedagojik
olarak ve çocuklarımızın gelişimi yönünden büyük yarar olduğu
kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz Hocam, evet.
Hocamıza verelim sonra arkaya verelim. Herkes konuşacak merak etmeyin.
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İdris IŞIKLI (Kütahya Merkez Fatih İlköğretim Okulu
Yöneticisi) - Zorunlu eğitimin süresi konusu yukarılara çekilmesi sanırım
genel istek. Bizce de uygulayıcılar olarak bir sıkıntı görünmüyor. Ancak
kesintili ya da kesintisiz olması veya yaş grubu farklı olan öğrencilerin aynı
mekânda eğitim görmelerinin sıkıntılarım yaşamaktayız. Dolayısı ile ben
önceki konuşmacılardan farklı olarak bunun 3+2, 3 şeklinde 1-2-3’üncü
sınıflarda okuma yazma ve 4 temel işlem, temel beceriler ondan sonra
branşlara geçiş. Yine sınıf öğretmenliği olabilir belki 4-5’te ama ondan
sonra da alanlarında beceri derslerinde şu anda olduğu gibi 4. sınıftan
itibaren de olabilir yani 3+5 şeklinde de olabilir. Okuma yazmanın
ilköğretim öğretmenlerinin temel niteliği görevi o alanda uzmanlaşmalarını,
ondan sonra da öğrenmeye geçmelerinin daha yararlı olacağını
düşünüyorum ve mekânların farklılaştınlmasmm da kesinlikle yararlı
olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, ortak görüşler aşağı yukarı evet.
Hocam evet.
Mustafa ÇELİK (Gaziantep Şahinbey Turizm Otelcilik Meslek
Lisesi - Meslek Dersi Öğretmeni) - Benim bir iki tane tespitim ve
söylemek isteğim nokta var. Bunlardan birincisi hocalarımızın söylediği gibi
tamam kesintisiz eğitimde birtakım eğitimler veriliyor ama bizim liseye
gelen öğrencide benim istemiş olduğum tek şey okuma yazma bilsin.
Düşündüğünü ifade edebilsin ve anlatabilsin. Başka hiçbir şey istemiyorum.
Bu çocuğa çok fazla ağır müfredat yükleniyor ve çocuk boş geliyor.
Kesintisiz eğitim olduğu için de sınıfta kalma derdi de yok. Özellikle
meslek liselerine gelen öğrencilerde biz bunu çok hissediyoruz. Okuma
yazmayı dahi doğru düzgün bilmiyor.
Bir sonraki tespitim: Şimdi her mahallenin arasına bir tane okul
yapılıyor. İki derslikli, üç derslikli, beş derslikli. Ve iki sene sonra yetmiyor.
Bunlar bu şekilde yapılacağına büyük eğitim kampüsleri yapılsın, hâli
hazırda örnekleri var. Öğrenciler buralara toplansın, aynı zamanda bu
kampüslerin içerisinde de spor, müzik, resim gibi aktivitelerle
güçlendirilsin. Yani eğitim öğretim sadece çocuğun sınıfta gördüğü ders
değil. Biz sporcu yetiştiremiyoruz, ressam yetiştiremiyoruz, müzisyen
yetiştiremiyoruz. Dersten artan kalan zamanlarında burada uzman
öğretmenler eşliğinde bu eğitimlerle geçirtelim.
Bir sonraki şeyim biraz önce Çukurova'dan gelen, Adana’dan gelen
Hocam 5 yıl dedi liseler için. Ben de tam tersini düşünüyorum 4 yıl çok
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uzun. Yani biz bir insanın en verimli çağlarını 12 sene okulda götürüyoruz.
Adam 18 yaşında liseden mezun oluyor. 2 sene de üniversite sınavına
gireceğim diye dershane ile uğraşıyor. Bakıyor olmuyor, askere gidiyor 2122 yaşma geldiğinde bu adam niteliksiz, vasıfsız bir şekilde işsiz olarak
geziyor. Bu süre çok uzun, bu süre daha da kısaltılsın. Yani sonuçta
müfredatlarımız bizim sıkıştırıp daha erken verebileceğimiz şekilde. En
azından bu çocuk okuma yönünden geleceğinin olmadığını gördüğü zaman
bir yerlere çırak olarak girip başka bir iş dalma atılabilsin. Söylemek
istediklerim bunlar, teşekkürler.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Evet, bu ön tarafa
alalım mikrofonu. Şu köşeye, ondan sonra öne alalım. Buyurun Hocam.
İsim?
Halil ETYEMEZ (Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Sekreteri)
- Katılımcıların hepsine selamlarımı saygılarımı sunuyorum
öncelikle. Başlık ilköğretimin ve ortaöğretimin güçlendirilmesi ile ilgili.
Hemen hemen birçok konu ilköğretimin sorunlarının birçok boyutu bunun
içerisine girecek bir başlık. İlköğretimde ve ortaöğretimde birçok
sorunumuz var. Bunlann başında arkadaşların da ifade ettiği gibi 28 Şubat
sürecinin hiçbir bilimsel altyapısı oluşturulmadan, araştırılmadan getirilmiş
olan 8 yıllık kesintisiz olma boyutu. Tabi biz 8 yıl olmasına karşı değiliz
ama ilköğretimin E Sınıf, hatta anasınıfı öğrencileri ile 8. sınıfın
öğrencilerinin aynı mekânlarda eğitim sürecine katılması pedagojik anlamda
ciddi sıkıntılar getiriyor.
Ayrıca sosyolojik alt yapıya baktığınız zaman toplumsal olarak yine
öğrencilerin okula devam açısından beraber eğitim görme süreci açısından
da hem okula erişim açısından da ciddi sıkıntıları olan bir uygulama,
dolayısıyla sadece mekânların ayrılması değil kesintili bir yapıya
kavuşturulması gerekir eğitim süreci.
Bunun yılları arkadaşlar ifade ettiler aslında bunu oturur uzmanlar bu
karar alındıktan sonra çalışma yapılırken yılları yapılabilir. Bunu okul
öncesi bir dört yıl ilköğretimin temel eğitimi ve 4 yıl tekrar sekiz yıla kadar
ondan sonra da 4 yıl lise eğitim süreci bu şekilde tamamlanabilir. Ama bu 1
fazla olur 2 eksik olur, bunu uzmanlar oturup uzmanlarının yapması gereken
bir değerlendirmedir.
Avrupa'da eğitim süreçlerine baktığınız zaman kesintili bir şekilde
yürütülmektedir. Kesinlikle kesintili bir mecburi eğitim uygulanmalıdır hem
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mekânları ayrılmalıdır. Ama ben asıl eğitim sürecinin önemli sorunlarından
bir başka hususa değinmek istiyorum. Özellikle ilköğretimlerin bütçesinin
olmayışı, okul müdürlerinin bir işletme müdürü konumuna getirilişi,
öğretmenlerin para toplamaya çocukların para toplama aracı olarak
görülmesinin ciddi bir şekilde eğitime sekte vurduğunu düşünüyorum.
Şöyle bir hikâyelendirirsek, bir senaryo oluşturursak, bakın okul
müdürü okulun bir ihtiyacını karşılamak için öğretmenden sınıftan para
toplaması isteniyor veya katkı payı isteniyor veya yakıt parası veya temizlik
parası isteniyor. Öğretmen çocuğa söylüyor, çocuk babasına gidiyor, babası
çocuğa “Temel eğitim okul ücretsizdir, parasızdır, neyin parası?” diyor,
çocuk boynu bükük olarak sınıfa geliyor, öğretmenin yüzüne bakamıyor.
Şimdi bakın burada okul müdürü çocuk için bir sahtekâr, öğretmen
sahtekâr, veli sahtekâr ve bugün toplumda yaşadığımız sorunların,
yalancılığın veya dolandırıcılığın nereden kaynaklandığını araştırıyoruz ama
buraya kadar inemiyoruz. Asıl inilmesi gereken sorun burada. Temel
eğitimde, ilköğretimde...
Bu ortaöğretimde de yine aynı şekilde. Ben birkaç veli toplantısına
katıldım, bakın hiç sendikacılığımı ifade etmeden sınıfa oturdum. Veli
olarak hem lisede öğrencim var hem ilköğretimde öğrencim var, konuşulan
şeyler çok gerçekten içler acısı. Oturup paradan başka, eğitim ile ilgili hiçbir
şey veli ile konuşulmuyor. Belki öğretmenler odasında da okul müdürü
toplantı yaparken de birinci önceliği bu.
Okul müdürü sınıfa veli toplantısına geldi. İlk söylediği şey ben bu
sınıftan memnunum. İstediğim paralan aldım ama okul idaresinin 4 tane
bilgisayara ihtiyacı var. Gücü yeten veli ne olur bana yardım etsin dedi.
Hepinize iyi toplantılar deyip çıktı dışanya.
Böylesine bir eğitim süreci ilköğretim temel eğitimde, sizin
ilköğretimi güçlendirme şansınız yoktur. İsterseniz kesintili isterseniz
kesintisiz, isterseniz otuz saat değil 45 saat, 50 saat yapın ama bir bakın
konulanmızdan bir tanesi de değerler eğitimi. Şimdi çocuklara bir değer
eğitimi vermek istiyoruz ama değer eğitiminin asıl modeli olacak okul
müdürünün, öğretmenin, anne babanın ve veli toplantısının bu beklentimize
uygun değer eğitimi yapacak, bu eğitim süreçlerinin aktörlerinin aslında bu
değer eğitimine uygun davranış göstermediğini görüyoruz.
Öyleyse burada yapmamız gereken bir; bir defa ilköğretim
okullarının temel ihtiyacı olan bu ihtiyaçları karşı. Bak; sendika olarak

18. Millî Eğitim Şûrası / 426

aslında bunu söylemek çok benim için çok uygun bir şey değil ama arkadaş
para yasayı çıkarsınlar desinler ki veliye sana 50 TL, öğrenci başına 50 TL
şu bankaya para yatıracaksınız. Ondan sonra da bir daha sizden para
istemeyeceğiz desinler. Ve bunu bir mantıklı zemine oturtsunlar artık
okullarımızın eğitim sürecini bu yapıdan kurtarsınlar. Bu ciddi bir sorun
olarak görüyorum.
Bir başka husus; ilköğretimde bakın bir arkadaş ifade etti kampüs
konusunda belki kampüsün çok uygun olmayacağını düşünüyorum bütün
öğrencilerin gideceği yerler olarak en yakın okul temel eğitimde evine en
yakın olandır. Alt yapısını donatırsınız, öğretmen ihtiyacını karşılarsınız,
kapısında veli zaten kaliteli eğitimi gördüğü takdirde servise ücret verip
gidip bir okul müdürüne yalvarıp bir başka okula çocuğunu götürmek gibi
bir derdi olmaz. Vatandaşa ayağının dibinde kaliteli, nitelikli eğitimi
sunduğunuz takdirde bunlardan kurtulursunuz. Ama bunu çözmediğiniz
takdirde bu mümkün değil. Ama bunun için bakın okulları öğrenme yaşam
alanı olarak düzenlemek durumundayız.
Bakın eğitimcilerimiz, hocalarımız burada. Sizlerin bu konuların
teorisini, uygulamasını birbiriyle ilişkisini ortaya koyan insanlarsınız. Okul
zamanın öğrencinin bir kısım zamanının geçtiği bir yerdir. Burasını bir
yaşam alanı hâline getirmek için altyapıyı buna uygun ve müfredatı da bu
kadar 30 saate değil son günlerde bir adım atıldı, buna yönelik ama daha
aşağı saatlerin, ders saatinin daha aşağı saatlere çekilip okulların bir
sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin ve çocukların zevkle okula
gelebileceği bir mekân hâline getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir
diyorum. Başka hususlar da var ama bu kadar konuşmak yeter. Teşekkür
ediyorum, sağ olun.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum. Ana hatlarıyla
anlaşıldı. Hocamız söz istemişti ama evet.
Ziya ESER (Niğde Millî Eğitim Müdürü) - Sayın KOMİSYON
BAŞKANIım, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii
genelde kesintisiz eğitimle ilgili hemen hemen aynı görüşler tekrarlanıyor.
Ben de aynı görüşü söyleyeceğim ama izin verirseniz bu yıllar üzerinde ben
de şunu arz etmek istiyorum. Okul öncesi öğretimin tabii ki bir yıl olması
zorunlu. Ama ondan sonrası ilköğretim dediğimiz 8 yılı, 3+3 şeklinde 6
yılda tamamlayabileceğimizi değerlendiriyorum. Biz ikinci kademe
dediğimiz 6-7 ve 8. sınıflarda değişik derslerde aynı konuları benzer
şekillerde bir üst sınıfta devamlı tekrar ediyoruz. Buradan yıl kazanabiliriz
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diye düşünüyorum. Yılı arttırmak amaca yönelik olmalı, aynı şeyleri tekrara
yönelik olmamalı diye düşünüyorum.
İkincisi liselerimizin 9. sınıfları sadece sanıyorum geçişleri
sağlayabilmek amacıyla ortak dersler adı altında bütün meslek okulları da
dâhil hepsinde yine ilköğretimin 2. kademesinde okutulan derslerin
birçoğunu tekrar ettiriyoruz. Bence bunun da yeniden ele alınması
gerekiyor. Ve artık lisede çocuk 9. sınıfa gelen öğrenci o okulun bünyesine
uygun derslerle devam etmelidir, diye düşünüyorum. Belki oradan da bir yıl
kazanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu sayın eğitim-bir genel
sekreterimizin ifade ettiklerine ben sadece bir cümle ile açıklık kendi
düşüncemi getirmek istiyorum. İlköğretim okullarımızda gelirlerin okullarda
bu parasal işlerle ilgili, okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin sıkıntıları ile
ilgili ve özellikle de okul yöneticilerimizin temizlik ve benzeri işlerini
yürütecek hizmetli ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet satın alımı
yolunun mutlaka gündeme sokulması gerektiğini düşünüyorum. Sadece
yatılı okullarda belirli ölçüde var şu anda.
Bir de eğer 222 Sayılı Yasamızda İlköğretim Eğitim Kanunu’nda ve
diğer yasalarda müştereken bir değişiklik yapılması gerekir. Özel idare
gelirlerinin en az %20’si yerine, % 35'i % 4 0 'ı ayrılır denildiği takdirde bu
gelirlerle hizmet satın alımı da yapılır. Okullarımızın velilerimizden para
istemeleri de kaldırılır. Bütün ihtiyaçları da karşılanır, diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, sorunlar, öneriler şeklinde gitsek
daha şey olacak. Öncelikle sorunların üzerinde konuşalım daha sonra
önerileri, evet buyurun Hocam.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - İzninizle efendim. Evet,
yöntemle ilgili olarak şimdi konular sanırım gittikçe karmaşıklaşmaya
başlayacak biz izninizle önce ilköğretimin güçlendirilmesi, ilköğretimde
kalite diyelim isterseniz bunun adına. Bunu bir konuşalım. Ve birinci
konuşma, ilk turdaki konuşmalar bununla sınırlı kalsın. İkinci turda
ortaöğretim için güçlendirmeyi, kaliteyi konuşalım ve sonrasında da üçüncü
turda da ortaöğretime erişimi konuşalım. Tekrar bir istirhamım olacak;
şimdi burada eğer ilköğretimin süresi ile ilgili bir şey konuşacak isek bu ayrı
bir şey eğer ilköğretimde çocukların bir arada farklı yaşlardaki çocukların
bir arada olmasının ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili bir şey konuşacaksak
sanırım bunu bu çerçevede konuşmak durumundayız. Bu çok daha basit
fiziki yapı ile ilgili çözülebilecek bir şey. O çocukların aynı mekânı
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kullanması, fiziki düzenleme ile ilgili bir şey. Ama eğitim öğretimin
felsefesi ile ilgili mantığı ile ilgili bir şey konuşulacaksa bunun temeli
başkadır. Bunu o çerçevede konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer
farklı yaşlardaki çocuklar, tekrar söylüyorum farklı yaşlardaki çocukların bir
arada bulunmasının ortaya çıkardığı sakıncalar var ise pedagojik açıdan,
fiziksel olarak bu binanın nasıl düzenlendiği ile ilgili bir sorundur.
Bunun farklı ülkelerde de örneklerini görebilirsiniz. Çocuklar, binayı
bölersiniz farklı kapılardan girer çıkar, farklı lavaboları kullanır. Yani bunun
ötesinde yüzeysel olarak bunun ötesinde biz şuna bakmamız gerekiyor diye
düşünüyorum. İlköğretimin güçlendirilmesi. İlköğretimde artık şundan
değil, nasıl bir insandan çok, şöyle düşünmekte yarar var diye
düşünüyorum. 2020 yılını, 2030 yılını, 2040 yılını şekillendirecek beceriler
ne olmalı? Bunun için bugün ilköğretimde nasıl bir eğitim, nasıl bir kalite,
bu çerçevede ilköğretimin güçlendirilmesini tartışırsak sanırım daha
üretken, daha yararlı olur diye düşünüyorum. Onun için şu anki tartışmaları
ilköğretimin güçlendirilmesi ve kalite ile sınırlandıralım.
BİR KATILIMCI söyleyebilir miyim?

Ben ders programları ile ilgili bir şey

KOMİSYON
BAŞKAN
YARDIMCISI
İlköğretimde
güçlendirmenin ve kalitenin içindeyse tabii ki Sayın KOMİSYON
BAŞKANIa bırakıyorum ben.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, toparlarsak ilköğretimde
güçlendirme kalite, ortaöğretimde güçlendirme kalite ve ortaöğretime erişim
üç başlık altında 15.30’a kadar ilköğretimde güçlendirme ve kalite ile ilgili
görüşler.
Sevil EZMEZ (Edirne Fera İlköğretim Okulu) - B e n Edirne’den
Fera İlköğretim Okulundan geliyorum adım Sevil EZMEZ. Şimdi, bizim bu
sene ders programlarımızda 5. sınıflara kadar olan sınıflarımızda ve ikinci
kademe dediğimiz 6-7-8’lerde bazı düzenlemeler yapıldı. Benim bu
söyleyeceklerim sadece benim düşüncelerim değil Edirne’deki sosyal
bilgiler öğretmenlerinin birçoğunun dile getirdiği bir sorun bu. Onlar bu
konuyu çok önemsiyorlar. Benden de sözcüleri olmamı rica ettiler. Ben de
onların fikirlerine canı gönülden katılıyorum. T.C. inkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersinin saatinin yeniden yükseltilmesi, öğrencilerin vatan
sevgisinin, millet sevgisinin, bayrak sevgisinin pekiştirilmesi açısından
olumlu sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Mevcut saatin, haftada iki saatten
düzenlenmesinin bu değerlerimizin öğrencilere kazandırılmasında yetersiz
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kaldığını düşünmektenim. Geçmişini Cam olarak bilmeyen, geçmişim iyi
öğrenen, anlayan geleceğine şekil veren yeni nesillerin yetişmesi için
inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi gibi yegâne önemli olan bir dersimizin
aers saati tim yükseltilmesini diliyor bizim sosyal bilgiler öğretmenlerimiz
cönkü bir saate indirildi Müfredatın yetişmesine ~~kar yok bir saat ile Ye
çocuklar. ağae.ar biliyorsunuz yaş men eğilir. Çocuklarımız da bunu S
sınıra s anar alır.arsa alırlar Daha sorma hiç alamazlar
KOMİSE ON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederiz Hocam. Evet iki
saat olduğu sesleniyor hoc.alar.mm tarafından na.. Evet üç saarren iki saare
evet
- Sevil EZMEZ - Azaltıldı, yükseltilmesi gerekiyor
Tamam Hocam evet. Teşekkür ederiz.
Ferda YILDIRIM ' Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü ) - Şuu d:
ilköğretimi güçlendirme konuşulurken biz sadece ilköğretim yanı normal
öğretimi ikili öğretim yapan gibi düşünüyoruz ama bir de Y IB O lar var. Bu
da çok önemli çünkü YIBOlarda bir ile sekizinci sınıf çocuklar aym
okulda, ayrı mekânı paylaşıyor ve yirmi dön saat burada kalıyor. Şimdi
burada belki binalar ayrılabilir ama şurada bir yanlışlık var. Çoğu
YÎROlara baktığınız zaman kız öğrenciler, erkek öğrenciler var. bayan
yöneticiler yok. Bu kız okullarında da geçerli. Sızın pansiyonunuz var.
Erkek öğretmenler sorumlu, yönetici. Yani burada bayanların lehme bir
pozitif ayrımcılık yapılmalı, yöneticilerden en az bir tanesi bayan olmalı, bu
rdr okullarda. Salonda itiraz edenler var
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI konuşmacının konuşmasını dinleyelim.

Arkadaşlar lütfen

KOMİSYON BAŞKAM - Evet.
Ferda YILDIRIM - Simdi Halil Bey burada güzel bir konuya
değindi, ilköğretimin bütçeleştirilmesi. Mutlaka bir bütçesi olması lazım.
Bakın velilerin büyük çoğunluğu sırf para istenilecek diye öğretmenler
toplantısına katılmıyor. Çünkü orada sürekli para konuşuluyor.
Özellikle bunların bütçesi olursa, mutlaka bir geliri olursa ki olması
gerekiyor, veliler daha istekli, daha heyecanlı bir şekilde veli toplantısına
katılacak]aıdır Bu parasal olaylar mutlaka çıkarılmalı ilköğretimden Şimdi
bir de önemli, benim de çok önemsediğim ama çok dikkat edilmeyen bir
nokm var. Okul öncesi var. Ye birinci sınıf. Birinci sınıf çok önemli. Bir
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çocuk okul öncesine gidiyor. Çoğunun çocuğu yaşamıştır. Siz de
yaşamışsmızdır. Orada çok rahat, etkinliklere bütün etkinliklere çocuk
rahatça katılıyor. İstediği zaman kalkıyor, söz alıyor, istediği yere oturuyor.
Rahat bir ortamda eğitim görürken birden 1. sınıfa başlıyor bu çocuk, sadece
kuru sıralar, çocuğu oturtturuyoruz buraya 40 dakika yavrucum yerinden
kalkmayacaksın, konuşmayacaksın, parmak kaldıracaksın. Zaten çocuk
orada büyük bir şok geçiriyor. En büyük sıkıntı 1. sınıfa geçişte yaşanıyor.
İşte ondan sonra da 8’inci sınıfı bitirdiği zaman çantayı, her şeyi bir tarafa
fırlatıyor. O ön yargı, yaşadığı bu ilk olay hayat boyu bunun mutlaka okula
karşı, derslere karşı bir sıkıntı yaratıyor. Bu birinci sınıf müfredatı bence
çok daha hafıfletilmeli, eğitim ortamları çok daha rahat bir hâle getirilmeli,
bu geçiş çok yumuşak bir geçiş olmalı. Yani biz orada sadece okuma
yazmayı öğretmeliyiz. Gerekirse matematikle pek uğraşmamalıyız orada.
Güzel konuşmayı öğretmeliyiz, kendini ifade etmeyi öğretmeliyiz. Diğer
dersleri çok fazla önemsememeliyiz orada. Belki oranın mekânları da daha
rahat olabilir. Yani normal sıra yerine başka bir şey de düşünülebilir. Şeyi
çok önemli değil, belki zorunlu eğitim şudur budur ama bence bu 12 yıla da
çıkarılmalı, belki kısım kısım arkadaşların dediği gibi çeşitli şekillerde
şekillendirilebilir ama Türkiye’de artık zorunlu eğitim 12 yıl kesin olmalı.
Ve 1. sınıf, 5. sınıf bakın, bir sınıf öğretmeni şu bazı şeyler olimpiyatlarda
yarışmalar oluyor. 7-8 dalda yarışıyor, bilmiyorum hepletton mu deniyor ne
denir ona, bir birinci sınıf öğretmeni aynı şekilde hem okuma yazma
öğrettiriyoruz, hem matematik yaptırtıyoruz hem iyi bir müzik öğretmeni
olmalı hem iyi bir işte görsel sanatlar öğretmeni olmalı, teknoloji tasarım
gerekirse de yabancı dil öğretmeni yoksa da yabancı dil derslerine giriyor
kesinlikle bunlarda da branşlaşmaya gidilmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, öğretmen nitelikleriyle ilgili
konulara gireceğiz. O diğer salonda arkadaşlar tartışıyorlar.
Ferda YILDIRIM - Peki, bu da not alınırsa sevinirim. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, biz teşekkür ediyoruz. Hocam
arkadan bir el var ama. En arkadan sonra ortaya alalım Hocam. Arkaya hiç
söz vermedik. Bir dakika Hocam. Evet mikrofona ihtiyaç. Bir daha ismi
tekrar alabilir miyiz, rapor için. Ertan Karabıyık
E rtan KARABIYIK (BM UNICEF) - Tabi yöntemsel olarak
kurum olduğu için biraz zor işiniz Hocam yani nasıl yapacaksınız
bilmiyorum. Bu tür şeylerde forum yöntemi işleri, konsepti yürütme
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bakımından zor. Ama ben sizin işinizi biraz kolaylaştırmak için sorun
ilköğretimde kalite ya da güçlendirmenin sorun alanlarının bileşenlerinden
söz etmek istiyorum. Altı bileşen görüyorum. Bir öğretmen politikası, iki
müfredat, üç veli katılımı, dört okulların mekânsal konumu, beş destek
hizmetleri, altı okul yönetimi. Şimdi önce sorunlardan öğretmen sorunu
bizce, biz biraz ilköğretim genel müdürlüğü olarak “Haydi Kızlar Okula”
kampanyasını uygularken alana çok gidiyoruz. Birkaç sorun görüyorum.
Bunlardan bir tanesi ücretli öğretmen sorunu. Gerçekten yani ücretli
öğretmenlerin hatta bazı müfettiş raporlarımızda da bunu görmek mümkün.
Ücretli öğretmenlerimizin çalışma koşullan, çalışma süreleri, iş garantisinin
olmaması, herhangi bir iş tanımının ve sözleşmesinin olmaması yeterlilikleri
ve benzeri şeylerden dolayı aslında bazı yerlerde eğitim hakkı ihlali söz
konusu. Benzer bir şey kısmen de olsa sözleşmeli öğretmenler için
söylenebilir. Bir de tabi insan kaynağı olarak yeterlilik konusunda en önemli
sorunlardan bir tanesi, öğretmen görevi esnasında hizmet içi eğitim
programlan. Hizmet içi programlannm çok ciddi olarak masaya yatırılması
ve işe yarayıp yaramadığının sorgulanması gerekiyor. Öğleye kadar hizmet
içi, öğleden sonra gezi programlan, yani bu bizim açımızdan şöyle bir şey
oluyor. Biz UNICEF olarak hizmet içi eğitim programlan yaptığımızda
bizim karşımıza her zaman ya öğleden sonra nereye gideceğiz, çıkıyor.
Bunun yanı sıra içeriği de çok önemli, bunun çok ciddi olarak masaya
yatınlması ve farklı hizmet içi eğitim programlan modellerin
geliştirilmesine ihtiyaç var. Çözümlere geçmeden. İki, üç veli katılımı, yani
birçok katılımcının da ifade ettiği gibi veliler bir taraf olarak bir eğitim
hizmeti verilen bir taraf olarak algılanmıyor, bence en önemli sorun veli
algısının değişmesinin sağlanması. Yani veliler para kaynağı, veliler yani
mümkünse okula eğitim süreçlerine katılmaması gereken hedef kitle olarak
görülüyor. O yüzden bu arz ve talep ilişkisidir. Bizim işimiz hedef grubu.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız söyledi. Çocuklara hizmet sunmaktır.
Yani hizmet sunduğumuz hedef gurubunun aktif katılımı ya da
katılamaması. Şu anda ilköğretimdeki kalite açısından da en önemli
sorunlardan biri. Mekânsal sorun; hepimiz biliyoruz bu eğitimin içeriğini
belirleyen yani hijyenden tutun tuvalet sorununa kadar. Bahçe duvarından
metrekareye düşen çocuk sayısına kadar. Biz yakın zamanda Siverek’te bir
okulu ziyaret ettik, ilköğretim okulunun camlarının hapishanenin
direklerindeki o ince bir 1’cmlik telle olmasını okul müdürü olumlu olarak
görüyordu, bütün camlar dört katlı bir binanın bütün camlan, mekânsal
anlamda tüm okullanmızı bir değerlendirmeye tabi tutmak ve ona göre
çözümler üretmek gerekiyor. Okul yönetimi şu anda yani okuduğumuz
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gördüğümüz şeylerden, okul müdürlerinin üzerinde çok ciddi bir iş yükü var
ve çok büyük sorumluluklar var. Bir o kadar da imkânları yok. Bir parça bu
gücüne katkı sağlamak ama okul düzeyindeki etkisini artıracak bir
mekanizma tartışılmalı diye düşünüyoruz. Mesela bir destek hizmetleri de
vardı. Destek hizmetleri kantinden tutun sağlık hizmetlerine kadar .....
tutun, o anlamda da çok sorunlar var. Sorunlarımızı ifade edeceğiz.
(Çözümlenemedi.)
KOMİSYON BAŞKANI - Evet teşekkür ederiz. Evet. Ön tarafa
alalım mikrofonu. Mikrofon nerede? Evet Buyurun Hocam. Kendinizi...
BİR KATILIM CI - Arka tarafları ihmal ediyorsunuz.
KOMİSYON BAŞKANI - Arka tarafa geliyor mikrofon ortalarda
şu anda, hemen birazdan size vereceğim Hocam.
T uran AKPINAR (Karadeniz Ereğli İlçe Millî Eğitim M üdürü)
- Ben de tüm katılımcıları saygı ile selamlıyorum. Efendim ben de
ilköğretimin güçlendirilmesine yönelik birkaç şey ifade etmek istiyorum. Bu
sözlerimi ifade ederken hem kendi düşüncem olarak hem de ilimdeki,
bölgemdeki şûra çalışmalarına da katıldım. Aynı zamanda sivil toplum
örgütlerinin de raporlarına bakarak aslında ortak tüm bölgelerin önerileri
olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim ilköğretim okullarımızı
güçlendirmemiz için öncelikle ilköğretim okullarımızı hem öğrenciye en
önemli girdilerden biri olan hem veliye sevdirmemiz lazım. Yani veli de
öğrenci de benim okulum, benim mahallemin kültür yeri, benim çocuğumun
eğitim alacağı yer olarak veli de sahiplenmesi lazım. Arkadaşlarımız benden
önceki konuşmacılar da ifade etti ama tekrarda fayda var diye düşünüyorum.
Öğrencilerimizin de velilerimizin de okuldan en önemli benim okulum
dedirtmeyen şey gerçekten ilköğretim okullarımızın bir bütçesinin olmaması
ve tüm yakıt, elektrik, su haricinde tüm giderlerinin veliler tarafından
karşılanması. Bu anlamda özellikle ilköğretim 1. kademede de
öğretmenlerimizin bizzat öğrenciler kanalı ile velilerden bağış talep etmesi.
Gerçekten bu öğrenciyi sınıf içinde hem rencide edici hem veliyi maddi
durumu yeterli olmayan velilerin de veli toplantılarında rencide edici bir
durum olduğundan dolayı okuldan en çok uzaklaştıran bir sorun diye
düşünüyorum. Bu sorunu halletmeden bizim ilköğretim okullarımızı
güçlendirmemiz imkânsız diye düşünüyorum.
Bir diğer şey özellikle benim kendi ilçemde de yaşadığım veya
birçok ilimizde kırsalı daha fazla olan illerimizin yaşadığı bir sorun.
Birleştirilmiş sınıf uygulamasının hâlâ devam etmesi. Benim ilçemde 58

18. Millî Eğitim Şûrası / 433

birleşmiş sınıflı okulum var. Bu okullarımızda kırsaldaki öğrenci sayım
benim üçte bir. Ve ülkemizde sınavla bir üst öğrenime kademeler arası geçiş
yapan bir eğitim sisteminde sizin eğitimde başarılı eğer sınavsa başarı o da
tabi tartışılır, onu daha sonra konuşacağız, sınavsa başarı bu anlamda
başarıyı yükseltme imkânı çok zor görülüyor. Çünkü özellikle birleşmiş
sınıflarda kırsaldaki okullarımızda birçoğuna öğretmen atanamadığından
dolayı çünkü merkezî sistemle öğretmen atanıyor. Bu bölgelere öğretmen
tayin istemediğinden dolayı ücretli öğretmenle seneye başlıyorsunuz. Bir ay
sonra sözleşmeli öğretmen atanıyor. Sözleşmeli öğretmen şubat atama
döneminde kadrolu öğretmen olarak tayin istiyor. Ve öğrencimizin bir yıl
içerisinde en az üç öğretmen değiştiren birçok sınıf ve okulumuz oluyor,
mevcut durumda düşüyor. Bu anlamda sizin çocuk 5. sınıftan mezun olana
kadar hem birleştirilmiş sınıftan eğitim alıyor hem de 7-8 tane öğretmen
değiştirmiş oluyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam öz olarak toplayalım. Çünkü
tekrarlar var.
Turan AKPINAR - Bir an evvel birleştirilmiş sınıflı eğitimin
kaldırılması gerekir, diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Daha devam edecek
Hocam, söz hakkı dönecek yani.
Turan AKPINAR - Ama Hocam bitmedi. 5 dk. olmadı diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi Hocam tekrarlamalar var dikkat
ederseniz yani. İlköğretimin bütçesinin olmaması defalarca tekrarlanıyor
ve...
Turan AKPINAR - Ama Hocam tekrarda fayda var ortak bir
düşünce diye çıkması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Tekrarda fayda var ama Hocam yani
zaman yeterli değil. Çok zaman yok yani.
Turan AKPINAR - Peki bırakıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam Hocam. Teşekkür ederiz. Yine
söz hakkı vereceğiz. Şu en arkaya bir gönderelim. Arkayı çok ihmal
ettiğimiz söyleniyor. Evet, teşekkür ederiz. Bütçe konusu vurgulandı,
tekrarlamayalım lütfen. Evet.
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Recep ÖZGEN (Denizli Katip Çelebi İÖO Müdürü) - İlköğretim
ve ortaöğretim kurumlarmda okul yöneticilerimiz haftada 6 saat derse
girmektedir. Bu da okul yönetiminde zafiyet oluşturmaktadır ve
öğrencilerimiz de mağdur olmaktadır. Yani idarecimiz bir derse girse bir
derse girememektedir. Okuldaki yoğunluğundan dolayı bunun daha önceki
uygulamalarda iki saate indirilmesi, 2 saate kadar şeklinde teklifimiz var.
Yine bu mesleki çalışmalar oluyor, ilköğretim okullarında 1-15 Eylül ve 1530 Haziran arasında bunun da bir MEB’imiz tarafından hizmet içi eğitim
kursları ile ya da alanında uzman görevliler çağırılarak dolu dolu geçmesi
gerekiyor. İnanın bu süreçte öğretmenlerimiz oturup gidiyor. Bu 15*er
günlük seminer döneminde hem ek dersi ödeniyor, o belirsizliğin de
giderilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam ek derslere girmeyelim
isterseniz. Yani sadece sorunlar. Biz teşekkür ederiz. Evet, arka tarafa
uzatalım mikrofonu. Hocam şuraya bir, kalsın mı peki. Hocamız çok şey
yaptı.
Ercan KARAKAYA (Eskişehir Cumhuriyet Lisesi Müdürü) Evet. Sayın Komisyon Başkanım, değerli katılımcılar öncelikle hepinize
saygılar sunuyorum.
İlköğretimin güçlendirilmesi anlamında temel
hedeflerden bir tanesi de program hedeflerine ulaşılmasıdır. Bunun da
özünde öğrenci merkezli öğretim yatıyor. Bunun bu manada
gerçekleştirilmesi noktasında öğrencilerin öğrenme yöntemleri konusunda
araştırma yapılması lazım çünkü her öğrenci özeldir ve hangi şekilde
öğreneceği, öğrenme yöntemi belirlenmediği için öğrenci sıkıntı
yaşamaktadır.
Buna bağlı olarak sınıf mevcutları mutlaka 20’ye kadar indirilmeli.
Öğretmenlerimizin de öğretme yöntemleri konusunda daha bilinçli hâle
getirilmesi ve öğretmenlerimizin performanslarını ölçebilecek, izleyebilecek
bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Son bir husus; daha önce konuşuldu
ama 17. Millî eğitim şûrasında da bunlar ele alınmıştı. 1-2-3. sınıfa kadar
sınıf öğretmenliği, devamında da branş öğretmenliği uygulamasına
geçilmesi ilköğretimdeki sorunların aşılmasında ve güçlendirilmesinde bir
çıkış noktası olacaktır, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. İstanbul,
Muammer Bey. Evet.
Muammer YILDIZ (İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü) Görebilmeniz için ayağa kalktım sayın Komisyon Başkanım. Ben de tekrara
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düşmemek için biraz hem de acele edeceğim ama birkaç konu başlığı
şeklinde belirtmeye çalışacağım. Okul öncesine ilişkin bir kayıt...
(KOMİSYON BAŞKANI - Hocam isminiz?)
Muammer YILDIZ. İstanbul Millî Eğitim Müdürü. Okul öncesinin
zorunlu kapsamına alınması ve daha erken çocuk eğitiminin daha yaygın
hale getirilmesi konusuna arkadaşlarımız değindiler, ben bunu hızlı bir
şekilde geçiyorum. Okullarda fırsat eşitliği bağlamında iyi okul, iyi olmayan
okullar arasında çıtanın farkın bu aradaki farkın bir seviyeye, makul bir
seviye getirilmesi ve bunun tolere edilebilir, izah edilebilir ve veli çocuğunu
bir okula kaydederken en iyi okul, sayın bakanımız bu dönemde bunu çok
önemsiyor biz de illerde bunu uygulamaya gayret ediyoruz ama kendi
gayretlerimizle zaman zaman bunu da aşıyoruz çünkü birisi bizden bir
talepte bulunduğu zaman iş hiç de adrese dayalı kayıt sistemini olmadan
çocuğunuzu falanca okula kaydettir deniyor. Bu doğru bir adım adrese
dayalı kayıt sistemine göre öğrenci kayıtlan ama veli buna inanmıyor.
Dolayısı ile en yakındaki okulun da iyi bir okul seviyesine makul bir
seviyeye yani çocuğuna ekstra bir maliyet ödeyerek başka bir okula
gönderiyor ama kendi yanı başındaki okulu tercih etmiyor. Burada bizim
temelde bu okullar arası farkı çok ivedi olarak belli makul bir seviyeye
getirmemiz gerekir. Ortadan kaldırmak sıfırlamak mümkün değil ama
özellikle söylüyorum tolere edilebilir noktada olması lazım. İlköğretimde,
yalnız şu kadannı da ifade edeyim. Tabii burada tahdit getiriyorsunuz,
haklısınız, biraz önce değerli arkadaşım 6 başlık belirledi ama mesela
diyelim ki biz burada öğretmenin niteliğine ilişkin konuya ben girmek
istemiyorum çünkü o bir başka oturumda....... (Kelime anlaşılmıyor.)
konuşuluyor, liderlik konusu yani idareci konusu okul liderliği konusu var
dolayısıyla biraz çok fazla sınırlandırma getirmeden özgür bir şekilde
arkadaşlarımız çok uzun olmadan kendilerini ifade edebilirlerse en azından
ilk turdur bu, daha sonra zaten netleşecek. Belki onlann üzerine gidilebilir
diye şahsen düşünüyorum.
İlköğretimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yüksek öğretime
geçişin yeniden düzenlenmesi ve sayın bakanımızın son dönemde özellikle
de ders çizelgelerinde hem ilköğretim hem de ortaöğretimde esneklik
getirilmiştir. Bu uygulamada bir rahatlama getirmiştir ve bu Türk Millî
Eğitiminin son yıllarda yapmış olduğu esnek bir anlayışı ifade eden yeni
müfredatın uygulanması ve çocukların temel becerilerini, yaşam
becerilerini, kendi yapıp ettiklerini de ifade etmek bakımından bir imkân
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sunuyor. Ancak bizim mesela ben şahsen bu şûranın en öncelikli
konulanndan birisinin, bu şûrada karar altına almamız gereken, en yüksek
dozda tartışmamız gereken konunun biz bundan sonra eğer bir genelge de
yapıldı biliyorsunuz. Genel liselerimiz biz dönüştürüldü ve ama şimdi şöyle
düşünelim. Biz ilköğretimdeki çocuğu bir üst öğretime göndereceğiz, kalite
konuşuyor isek şimdi ikisini birbirinden ayırarak konuşamıyoruz. O zaman
ben diyorum ki bundan sonra ortaöğretime alınacak çocuklar bir sınavla mı
alınacak artık genel lise olmayacağına göre bunun daha sonraki bakanlığın
politikalarına yön vermesi bakımından çok önemli.
Yani biz, çocuklarımızı ortaöğretimdeki bir kuruma gönderirken
yine sınav mı yapacağız, merkezî sınavla mı olacak eğer sınav olmayacak
ise bu nasıl belirlenecek ve okul türleri bunu niçin söylüyorum. Orta
öğretim olduğunu biliyorum ama bunun başlangıcı ilköğretimdir. Bakanlık
bu konuda güzel bir adım atmıştır ama bunun çok net bir şekilde, somut bir
şekilde bir proje olarak ortaya konulması gerektiğini şahsen düşünüyorum.
Yabancı dil öğretimi konusu artık ilköğretim diyemezsiniz çünkü 4. sınıftan
itibaren var. Bence biz biraz yurtdışmdaki uygulamalardan da görüyoruz.
Ders sayısını, programlarını yeniledik, dedik ki yeni müfredata uygun bir
şekilde ders yabancı dilde şöyle şu şekilde yine aktif yöntemlerle üstelik
teknolojinin, internetin gelişmesiyle sınıflarımızda çocuklarımızın
katılımıyla interaktif yöntemlerle biz yabancı dil öğretebiliriz. Ben diyorum
ki mesela yaşadığımız biraz olgulardan da hareketle. Biz, bu konuda ısrar
etmek yerine aslında kurslar aracılığı ile özel sektörü teşvik ederek biz
okullarımızda yabancı dil öğretmek yerine bir standart belirleyip belli
merkezî sınavlar koyup çocuklann yeterliliklerini istedikleri yerde yaygın
öğrenme, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde de genel bir anlayışı da ifade
eden bir yaklaşımla biz çocuk nereden alırsa alsın, nereden öğrenirse
öğrensin, hangi kurstan alırsa alsın biz onu esas alalım ve merkezî sınavla
bunu tespit edelim diye şahsen çok belki aykırı gibi gözükebilir ama çünkü
okullarda maalesef 1000 saatin üzerinde yabancı dil eğitimi veriyoruz ama
çocuklarımız kendini ifade edebilecek şekilde asgari düzeyde bir yaşam
becerisi kazanamıyorlar. Şahsen ben bunu çok önemsiyorum.
Bir de efendim
gündeminde, biz evet...

anayasa

tartışmaları

şu

anda

Türkiye’nin

(KOMİSYON BAŞKANI - Sayın müdürüm toparlayalım.)
Şunu söylüyorum anayasa tartışmaları her platformda tartışılıyor,
konuşuluyor, talepler üretiliyor ama millî eğitim de kendi perspektifi

18. Millî Eğitim Şûrası / 437

bakımından, vizyonu bakımından anayasadan birtakım talepleri varsa tam
da biraz önce arkadaşlarımızın ifade ettiği zorunlu eğitimin ne anlama
geldiğini ve biz gerçekten bunu uygulayabilip uygulayamadığımızı, sosyal
devlet ilkesi aslında asgari düzeyde herkesten belirli bir katılım payı alması
mı gerekiyor? Bunu ödemeyen vatandaşının da kendisi tolere eder, devlet
bunu kendisi karşılar ama ödeyebilecek durumda olan ben şu örneği vermek
istiyorum. Çok acelemiz yok değerli arkadaşlanm bakınız; şimdi ödeme
gücü olan, ben İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünde bir yıldır görevdeyim.
En çok azar işittiğim, en çok rahatsız olduğum konu ve benim üstlerim,
amirlerim, Sayın Bakanım bu kayıtlar konusunda biz en çok rahatsızlık
yaşadık. Çünkü bu gerçekten önüne geçmemiz gereken bir olgu.
Arkadaşlarımız geçti, bu da nereden kaynaklanıyor, bunun yasal olarak
düzeltilmesi gerekiyor. Bir de özel öğretim kurumlannın da bence şöyle
düşünelim. Her öğrenci için bir ödeme yapılacaksa veli mesela bunu bir
kamu okuluna, devlet okuluna ödemek yerine üzerine belki de biraz daha
koyup bir özel sektöre de yönelebilir. Dolayısı ile fırsat eşitliğini beslemek
bakımından bizim devlet okullarımızdaki yığılmaların da önünü açabilir
diye düşünüyorum ama bütün bunları ileriki oturumlarda herhâlde tekrar
konuşma imkânımız olacaktır. Çok teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ediyoruz, bir iki söz daha,
ondan sonra bir ara verelim. Sonra tekrar başlarız. Evet, Hocam buyurun,
isminizi?..
BİR KATILIM CI
bakımından bir arzum var.

-

Sayın KOMİSYON BAŞKANIım usul

KOMİSYON BAŞKANI - Usulü daha yakalayamadık, evet.
BİR KATILIM CI - Bence bu usulle tartışırsak hiçbir neticeye
varamayız. Yarım günü tüketmek üzereyiz.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok fazla maddeler söyleniyor. Onu...
(üst konuşma)
BİR KATILIM CI - Bence genel başlıklar ve alt başlıklar tespit
edersek üzerinde tartışır, karara bağlarsak bir netice yarın öbür gün
bitirdiğimiz zaman oluşturacağımız bir raporu oluşturmuş oluruz. Yoksa
herkes kendisine göre bir şey konuşuyor kendi dertlerini problemlerini
çevresini konuşuyor ama neticeye varamayız takdir sizin. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi ana hatları ile sorunlar ortaya
.çıkıyor ama yani ama biraz dağıtıyoruz konuyu o nedenle madde madde
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konuşur isek daha iyi olur. Yabancı dil eğitimini ayrı bir madde olarak
tartışabiliriz. İlköğretimde mi başlayacağız! ortaöğretimde mi? Hocamızın
söylediklerinin hepsine katılmıyorum, yabancı dil eğitimi konusunda, o işin
25 yıllık emektarı olarak onu ayrıca Hocamızla tartışırız biz. Şimdi usul
olarak biz ilköğretimde güçlendirme ve kalite konusuna devam ediyoruz
ama az önce iki, mikrofon dolaşıyor mu? Evet bir ara verelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, söz almak isteyen arkadaşların
önce isimlerini alacağız, mikrofonu kaptı Hocamız bırakmaz artık da,
bundan sonraki konuşmalarda önce isimleri alalım sonra isim sırasından
gidelim.
Aziz ERSOY Manisa Millî Eğitim Müdürü, Ali YEŞİLYURT,
Mustafa ÇELİK, Galip ÖZDOGAN, Cihan BARIŞ başka? Ertan
KARABIYIK Hocam siz konuşmuştunuz sonra vereceğim size. 2. Turu
daha sonra alacağız. Öğrenci arkadaşlardan hiç söz alamadık diyenler vardı
onlardan, efendim? Zakir ELÇİÇEK, Evet siz? Konuşmayacaksınız,
efendim Fevzi YAZICI. Başka söz almak isteyen? Recep BIRKAN, Evet
şimdilik herhâlde bu kadar söz almak isteyenler. Evet. Başlayın sevgili
Hocam.
Aziz ERSOY (Manisa Millî Eğitim Müdürü) - Evet, değerli
arkadaşlar hepinizin şimdiye kadar yapmış olduğu konuşmalara katılıyorum.
Gerçekten de güzel konulara temas ettiniz. Ama bir şeyin güçlendirilmesi
için öncelikle belirlenmesinde fayda var, tanımlanmasında fayda var diye
düşünüyorum. Bu açıdan da sadece ilköğretime değineceğim, ilköğretimde
bir kere sistemler arasındaki geçişin belirlenmesi lazım ki buna göre
güçlendirme yapasınız. Yani ilköğretimden orta öğretime geçişi nasıl
sağlayacaksınız? Ortaöğretimden üniversiteye geçişi nasıl sağlayacaksınız?
Bu geçişe göre güçlendirme yapmanız gerekir. Eğer sınavla geçişi devam
ettirecek isek güçlendirmenin ona göre belirlenmesi gerekir, diye
düşünüyorum. Çünkü sistem neticede siz ne kadar çalışırsanız çalışın, fiziki
mekânları ne kadar iyi hâle getirirseniz getirin, öğretmenin yetişmesini
farklı boyutlarda yapsanız bile sistem onu ister istemez o alana doğru
sürüklüyor. O nedenle geçişlerin belirlenmesi çok önemli diye
düşünüyorum. Bir diğer önemli konu da arkadaşların çok üzerinde durduğu
ve benim de sürekli gündemde tutmaya çalıştığım okullarda yönetim
kurullarının oluşturulması. Okul yönetim kurullarının oluşturulması demek
okulların bütçelerinin oluşturulması anlamına gelir. Bunu vatandaştan
alacağınız anlamında söylemiyorum. Yani bunu vatandaştan bağış olarak da
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alabilirsiniz, özel idareden alabilirsiniz, genel bütçeden alabilirsiniz başka
kaynaklardan alabilirsiniz. Bu iki hususu belirledikten sonra güçlendirmenin
nasıl yapılacağı üzerine daha titizlikle durulabilir. Erişimde gerçekten epey
bir mesafe alındı. Çok büyük mesafeler alındı ama hâlâ bir kısım problemler
var, işte göçer ailelerin problemleri bunlardan birisi, geçici işçiler yani
mevsimlik işçilerin problemleri var. Bu problemlerin üzerinde değinilmesi
gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz Hocam. O zaman
şimdi sırayla isimlerini aldığımız hocalarımız, Ali Yeşilyurt Hocamız evet
Hocam. Mikrofonu Ali Hocamıza veriyoruz. İsim sırasından gidiyoruz.
Ali YEŞİLYURT (İstanbul Bilim Koleji Eğitim Yöneticisi ve
Özel Okullar Derneği Özkur Yönetim Kurulu Başkanı) - Efendim, sayın
Komisyon Başkanım ve değerli üyeler Türkiye’de çok güzel şeyler yapılıyor
biliyoruz, şahit oluyoruz. Ama yüksek idealler ile şu andaki mevcut şartlar
arasında da çok farklar olduğuna şahit oluyoruz. Dolayısı ile konuşmacı
arkadaşlarımızın bir çoğu zaten problemleri dile getirdi ve çözüm önerilerini
de beraber getirmiş oldu. Özellikle ben şunu vurgulamak istiyorum. Özel
sektör olarak da biz işin içerisinde olduğumuz için Türkiye ve dünyaya
baktığımız zaman özel sektörün payının Türkiye’de çok düşük olduğunu,
özellikle ilköğretimde ve orta öğretimde %2,5’ler civarında olduğunu
görüyoruz. Özel okulların, biz özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde proje
geliştirmede ve müfredatı uygulama noktasında lokomotif olduğuna da şahit
oluyoruz. Yanı başımızdaki dün dağılan Rusya’da bile şu anda özel
okullaşmanın %15 civarlarda olduğunu hep beraber biliyoruz. Dolayısı ile
özellikle MEB’imizin ilköğretimin güçlendirilmesi noktasında ve
ortaöğretimin güçlendirilmesi noktasında özel okullardan, özel sektörden de
hizmet alınması noktasında bir girişimde bulunmasını özellikle talep
ediyoruz. Ayrıca ilköğretimlerin güçlenmesi için rehberlik çalışmalarının
gelişimsel olarak ele alınmasını ve 4. sınıftan itibaren yönetme
çalışmalarının detaylı bir şekilde yapılmasını diliyoruz. Ben ayrıca şunu
vurgulamak istiyorum, özellikle yeni yapılan müfredat programının
gerçekten çok iyi olduğunu görüyoruz. Ancak uygulama noktasında çok
büyük sıkıntıların olduğuna şahit oluyoruz. Burada asıl önemli olan
müfredat programı ne kadar iyi olursa olsun bunun uygulanması noktasında
problemlerimiz var.
Dolayısı ile burada müfredat programının uygulayıcısı olan
öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize ve yöneticilerimize işler daha
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fazla düşmüş oluyor. Dolayısı ile bu konuda da şuna şahit oluyoruz. Yani
velimiz şu ifadeyi kullanıyor. Hocam diyor, müfredat programını geçin,
güzel el yazısı çalışmasını veya onun dışındaki çalışmalar, sosyal kültürel
faaliyetleri bunlar bizim için önemli ancak bizim için asıl önemli olan
çocuğumuzun SBS'de almış olduğu puan önemli. Dolayısıyla SBS mantığı
veya sınav mantığı kaldığı takdirde ilköğretim ve ortaöğretimin
güçlendirilmesinin çok zayıf kalacağını düşünüyoruz. Fırsat eşitliğini
bozuyor, sınav odaklı eğitim ve öğretimin yeni ilköğretim müfredat
programı ile çeliştiğini düşünüyorum.
Ayrıca öğrencilerimizin daha gelişimsel olarak değerlendirilmesi
için ilköğretimin ana sınıfından da başlayarak değerler eğitiminin ders
olarak da konulmasını talep ediyoruz. Bir diğer konu, özellikle üzerinde
durmamız gereken konulardan bir tanesi de şu; özellikle yenilenen müfredat
programına uygun olarak da genel teftiş yapısının, genel rehberlik yapısının
yeniden güncellenmesi, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek
istiyorum. Ayrıca şu andaki mevcut yapmış olduğumuz törenler, anmalar
veya onun dışındaki sosyal, kültürel faaliyetlerin de daha çok, daha serbest
bir ortamda, öğrencilerimizin kendilerini ifade edecekleri bir ortamda
yapılmasını arzulamaktayız. Evet, şunu ifade etmek istiyorum ki tekrar
etmek istersem dediğim gibi biz şu anda öğrencilerimizi maalesef sınava
hazırlık noktasında test ve tost arasında sıkışmış bir vaziyette yetiştirmeye
hala devam ediyoruz. Dolayısı ile bundan vazgeçmemiz gerekiyor efendim.
Yeni müfredat programının uygulanması noktasında herkesin üzerine düşen
görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum ve teşekkür ediyorum
efendim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Evet, sözü Mustafa
ÇELİK Hocamıza, yanlış söylemedik herhâlde.
Mustafa ÇELİK (Gaziantep Şahinbey Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi Öğretmeni) -Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim.
İlköğretimde güçlendirme noktasında bir senelik zamanın iyi
ayarlanamadığım düşünüyorum. Yani bizim yaz tatillerimiz çok uzun. 3
aylık bir dönem. Çocuğa vermiş olduğumuz eğitim, çocuğa okuma yazma
öğretiyoruz veya bir şeyler öğretiyoruz, çocuk 3 aylık dönem içerisinde
bunu unutuyor, okula tekrar geliyor, sıfırdan başlamak zorunda kalıyoruz.
Benim düşüncem bu dönemin parçalara ayrılarak 4-5 sömestr olması sene,
bir yılın içerisinde. Ve tatillerin daha kısa tutulması. Teşekkürler.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederiz. Evet, Galip
Hocamıza veriyoruz. Galip ÖZDOGAN Hocamız.
Galip ÖZDOGAN (Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
- Eğitimin kalitesinin yükselmesi için temel unsurlardan birisinin öğretmen
olduğunu hepimiz biliyoruz. Dezavantajlı okullarımız var. Dezavantajlı
okullarımızda yakalanan öğretmen orada 5 sene, 10 sene kalmak zorunda
kalıyor. Kendisi de bitiyor. Öğrenciye de bir şey veremiyor. Yani bunlann
kesinlikle değiştirilmesi lazım. Dezavantajlı okullarımız merkezde de olsa
zorunlu hizmet kapsamına alınması lazım ki oraya giden öğretmenlerimiz
gönüllü olarak gitsinler ve oradaki öğrencilerimize faydalı olsunlar,
uygulamada da bunu gördüğümüz zaman öğretmen faktörünün aynı okulda
öğretmenden öğretmene çok değiştiğini görüyoruz. Yani bazı
öğretmenlerimiz o en geri okullarda en olumsuz koşullardaki
öğrencilerimize böyle ilerideki bir gelişmiş okulun, sınıfın seviyesine
getirdiklerini bizzat ben kendim gördüm. Onun için öğretmen
arkadaşlarımızın buraya gönüllü olarak gelmesi lazım, bu da ancak işte
böyle tedbirlerle olur, diye düşünüyorum. Zorunlu hizmet kapsamı içine
alınırsa severek oradaki arkadaşlarımızla 5 yıl orada görev yapacaklardır
diye düşünüyorum. İkincisi okullarımızdan gene ulaşan şey; norm kadrosu
olsun olmasın her okula bir rehber öğretmenin verilmesini istiyorlar. Rehber
öğretmenler de 3 okula paylaştığı zaman bir esas kadrosunun okulu
bulunduğu okula canı gönülden çalışıyor, diğerlerini de kendi tabirlerini
söylüyorum. Burada, üvey evlat gibi görüyoruz ve faydalı olamıyoruz
diyorlar. Bir de batı kesiminde, ben Edirne’den geliyorum yani bazı
okullarımızda öğrencilerin, öğrenci velilerinin yüksek beklentileri var ve
bunlar da öğrenciyi olumsuz yönde etkiliyor ve orada da öğretmenlerimize
büyük görevler düşüyor. Ve ayrıca yeni programa göre de velilerin
bilgilendirilmesi gerekiyor. Düşünüyorum teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI
Barış Hocamız. Evet.

- Biz teşekkür ederiz Hocam. Cihan

Cihan BARIŞ (Samsun Atatürk İlköğretim Okulu Sınıf
Öğretmeni) - Bakanlık tarafından yeni yapılacak olan okullarda özellikle
drama, görsel sanatlar, müzik gibi dersliklerin mutlaka yapılması, bir spor
salonunun olması, bunlann okullanmızın olmazsa olmazlannm içine
konulması. Sınıflardaki öğrenci sayılarımızın azaltılması. Özellikle en fazla
30 öğrenci ile bu işin sabitlenmesi. Çünkü yeni müfredat
yapılandırm asında kalabalık sınıflarla müfredatı işlemekte zorluk
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çekiyoruz ve gerekli hedeflere ve kazanımlara ulaşmıyoruz, ulaşamıyoruz.
Sınıf öğretmenlerinin 1-2 ve 3. sınıflarda ilköğretim için okuma yazma,
Türkçe öğretimi ve temel beceriler içinde sınırlandırılması. Ders
kitaplarımızın fasikül hâline getirilip, bunların daha ince ve içeriklerinin
daha yoğun olması. Ayrıca 1 ile 5. sınıflardaki yoğun müfredat programının
yayılarak 6-7-8 ve üst kademeye geçirilmesi. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
ELÇİCEK evet.

- Biz teşekkür ederiz Hocam. Zakir

Zakir ELÇÎÇEK (Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi
Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Mastır Öğrencisi) - Ben de belki de bu
problemlerin hemen hemen hepsini içine alan bir problem üzerinde durmak
istiyorum. Kendimce biraz makro düzeyde bir problem belki ama üst
yönetimle alakalı ama burada ifade etmek istiyorum. AB ülkelerinde de
sistem biraz böyle işliyor. Biraz okulların özerk olması. Yani hem bütçe
olarak hem yönetim olarak okullara bir özerklik verilmesi, ilköğretim ve
ortaöğretimin gelişiminde, güçlendirilmesinde çok önemli mesafe kat
edeceğimizi düşünüyorum.
Burada özellikle İsviçre'yi örnek vermek istiyorum. Çok küçük bir
ülke fakat buna rağmen 21 kantondan oluşan bir ülke ve bizim
şehirlerimizden çok daha küçük bu kantonlar. Buna rağmen her kantonun
kendine özel bir eğitim sistemi var fakat ciddi bir denetim sistemi var. Bu
denetim sistemi bu denetim çatısı altında belli, tabi standartlar var, o
yönergeler bağlamında kendi çalışmalarını yapabiliyorlar. Bu şeylerin
altında okul binalarının yapılması, öğretim kademesinin seçilmesi, yönetim
kademesinin seçilmesi gibi şeyler de okul müdürü, okul yönetimine
devredilmiş durumda.
Dolayısı ile okul müdürleri okul yönetimleri kendi kadrolarını
kendileri kurup daha iyi bir eğitim olanağı sağlamak için daha çok çaba
göstermelerine imkân sağlanıyor.
Ayrıca bu durumdaki bir eğitim sisteminde stratejik planlama
dediğimiz planlamaların daha rahat yapılma imkânı var. Çünkü özellikle
doğuda ben Gaziantep'ten geldiğim için oranın şartlarını da iyi biliyorum.
Doğudan gelen çok fazla öğrenci var. Ve doğudan gelen öğrencilerin şeyleri
biraz daha farklı. Yani eğitime yaklaşımları biraz daha farklı. İster istemez
sosyoekonomik düzeyleri de düşük olduğu için biraz daha üzerinde
durulması gereken gruplar diye düşünüyorum.
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Böyle bir sistemin geliştirilmesi durumunda her bölgeye farklı bir
eğitim sistemi veya farklı bir eğitim yaklaşımı diyeyim, sistem değil de
farklı bir eğitim yaklaşımı ile yaklaşmak daha mümkün olacaktır. Daha
kolay olacaktır ve gelişim eğitimin arttırılması okuryazarlık özellikle de
çünkü hâlâ okuryazarlık düzeyimiz çok düşük. En azından okuryazarlığın
arttırılması konusunda ciddi mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Ve şu an
mevcut durumda, mevcut sistemde çok büyük problem çektiğimiz
konulardan biri öğretmenlerin, öğretmenlerimizin tükenmişlik durumu.
Böyle bir sistem dâhilinde öğretmenlerimizin tükenmişlik durumu da biraz
daha az olacaktır. Çünkü motivasyon daha fazla olacak, belki çeşitli motive
edecek şartlar arttırıl ab ilecek ve böylece eğitim sistemimiz daha iyi yerlere
gelecektir. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
Hocamız.

- Biz teşekkür ederiz. Fevzi YAZICI

Fevzi YAZICI (Ağrı Atatürk İlköğretim Okulu Öğretmeni) Şimdi Türkiye'yi 2023 Vizyonuna hazırlamak için Türkiye Cumhuriyeti’nin
yedi bölgesinde eğitim adına çok ciddi işleri başarmamız gerekecek.
Ülkenin kalkınması için bu vazgeçilmez bir sorun bence. Bunun için önce
neler gerekli?
Öğretmen ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Öğretmen ihtiyacında
kastedilen nedir, neler değildir onu biraz açıklamak istiyorum. Her sene
atama döneminde bölgemize yeteri derecede öğretmen verilir ama bir yıl
sonra baktığınızda bu öğretmenlerin % 80’i tayin yolu ile tekrar bölgelere,
diğer bölgelere geri gidebiliyorlar. Bunu önlemek için ne yapmalıyız, biz
mesela Ağrı’da pahalı ısınıyoruz. Pahalı giyiniyoruz, pahalı besleniyoruz.
Bizim için ulaşım da bir o kadar pahalı. Bunu bizim ortadan
kaldırabilmemiz için bu yörede çalışan öğretmenlerin ücret yönünden
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Örneğin hukuk alanında bir savcının
bir hâkimin veyahut tıp alanında bir doktorun vekili olmadığı hepimiz
biliyoruz. Ama bir öğretmen bir okula, bir kuruma, bir sınıfa vekil öğretmen
atanabiliyor. Bu eğitim, eğitimde büyük bir sıkıntıya neden olabiliyor.
Formasyon almamış bir kişiyi siz sınıfa sokuyorsunuz ve çocuklarımızı
eğitiyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Bölgede şunu gördüm yapılan
bütün okulların fiziki yetersizlikleri mevcut. Hiçbir okulumuzun spor
salonu, çok amaçlı salonu... İşte sayamayacağımız birçok sosyal etkinlikten
yoksun sadece bina olarak yapıldığı, dört duvardan ibaret olduğunu
görüyoruz. Demin arkadaşlarımız söyledi, bu okulların ilköğretimde
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çocuklar için yaşam alanları olmalı. Yani bizi bu yaşam alanlarını çocuklar
için oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu ücret yönünden öğretmenlerimiz
tekrar şuna değinmek istiyorum, öğretmenlerimiz bu ücret yönünde yörede
çalışan bölgede çalışan öğretmenlerimiz ücret yönünden desteklenmez ise
MEB, personel rejimini ve personel politikasını çok ciddi bir şekilde gözden
geçirmeli. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkeyi kalkındırmak için
elimizden geleni yapmalıyız. Yani eğer ücret yönünden desteklenmiyorsa
bütün MEB personeli 7 bölgeye rotasyona tabı tutulmalı herkes her bölgede,
her şart altında en az beş yıl çalışmalı. Benim söyleyebileceklerim bunlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz Hocam. Evet
son olarak Recep BİRKAN Hocamız. Daha sonra ikinci tura geçeceğiz.
Recep BİRKAN (İstanbul Sabancı 50. Yıl Lisesi Biyoloji
Öğretmeni) Tabii şimdi müfredat programlarından bahsetti
arkadaşlarımız. Hakikaten katılımcılar çok değerli şeyler söylüyorlar. Bu
müfredat programlarının uygulanabilmesi için öğretmenlerin iyi
yetiştirilmesi, eleştirel düşünme biçimine sahip insanlar olarak yeniden
ihtiyaç karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sayıca öğretmenin
atanmasının yeterli olmadığını düşünüyorum. Tabi buna bir de fiziksel
imkânları, okulların eksikliklerini ilave ederseniz bu birbirini tetikleyen bir
durumdur programların uygulanamaması durumu. Birinci söyleyeceğim bu.
İkinci olarak da hizmet içi eğitim programlarının içinin doldurulması
dendi arkadaşlarımız, arkadaşımız söyledi, çok doğru, lakayt yapılıyor, çok
bilimsel yapılması gerekir ve bir şey daha ilave etmek istiyorum buraya.
Periyodik olarak mutlaka öğretmenlerimizin yeni gelişmeleri takip
edebilmeleri bakımından, olaylara uyum sağlayabilmeleri bakımından
yetiştirilmesi ve böylece eğitimin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı
inancını taşıyorum. Ben “Haydi kızlar okula” kampanyasının raporlarının
tümünü okudum. 2007’ye kadar iyi gitti ondan sonra sanıyorum bir
duraklama dönemine girildi, burada bir şey gördüm. 10 yıl için başlandı,
ilginçtir. Daha sonra Türkiye çapında önemli şekilde merkez buldu ama
bunun daha devam ettirilip diğer yaş grupları üzerinde de katkıda
bulunacağı inancını taşıyorum. Onun da olması gerektiğini düşünüyorum.
Bir nokta daha söylemek istiyorum burada. Îstatistiki bilgilerden elde
ettiğim veriler şunu gösterdi. Veli öğretim programlarının yeterli şekilde
yapılmadığını gördük. Burada biz velilerimizi de eğiterek öğretimi, eğitimi
güçlendirebiliriz, diye düşünüyorum. Bu programların da periyodik olarak
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yapılması ve bütün velilerin eğitim süreçlerine katılması gerektiğini
düşünüyorum. Bu konuda bir program göremedim, çok ciddi bir program
göremedim. Tabi her şeyden çok önemli bir konu; erişim engellerinden bir
tanesi fırsat eşitliğinin bütün insanlar için bütün gençler için sağlanması
gerekir. Bu noktada sıkıntılar var hepimizin bu konudaki tartışmaları
bildiğini düşünüyorum.
Çok önemli bir nokta var, özellikle akşam liseleri ile ilgili
denetimsizlik nedeniyle akşam liselerinden gelen öğrencilerin normal
liselere kayıtlarının aktarılması sonrasında oradaki öğrencilerin de eğitim
haklarının bir nevi kullanılmaması şeklinde problem yaşandığını ve
öğretmenlerin sıkıntı duyduğunu düşünüyorum. Bunun denetiminin çok iyi
yapılması ve MEB buna özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Beni
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. Ekleyecek bir
şey? Önden söz almak isteyen hocalarımız var, isimleri; İdris IŞIKLI,
Hayrettin USLU, evet başka söz almak isteyen, ekleme yapacak, Ertan Bey
arkada, Mehmet PINARDAG başka, evet.
İdris IŞIKLI (Kütahya Fatih İÖO Müdürü) - Ben sorunları
sıralayacağım. Çözüm önerileri içerisinde yani gördüğümüz sorunları çözüm
önerilerini birlikte bulmayı öneriyorum. Birincisi okul öncesi öğrencileri
ilköğretimlerden okul öncesine ait okullara yönlendirilmeli, götürülmeli.
Ayrı bina, ayrı yönetim muhasebesi her yönü ile bir farklılık var. Burada
ilköğretimlerde yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi.
Bir diğeri öğrencileri teknolojik araçları kullanmaya özendiriyoruz
ama onlar sosyalleşmesinin bir açıdan önüne geçiyor. Bu alanda öğrenci
teknolojiyi kullanmalı ama teknolojiyi kullanırken de sosyalleşmenin
dışında kalmamalı. Dil öğretimindeki soruna arkadaşlar değindiler. Bir
başka konu eğitime yapılan yatırımlar özendirilmeli, çözüm önerileri
içerisinde şu var: Bana göre bir öğrencinin ilköğretimde bir yıl maliyeti
bizim hesaplanmıza göre 2000 TL civarında, bu kadar şey finanse edilip
özel okullara gidecekse kalanını şahıslar ödemeli diye düşünüyorum.
Ayrıca sınıf yapan okulda bu eğitime % 100 destek kampanyasında
KDV’den muafiyet gibi olgular diğer alanlara da yansıtılabilir, diye
düşünüyorum. Yani yatırımlar özendirilmeli. Rehberlik faaliyetlerinin
yetersizliğini sadece söylemek gerekiyor. İlköğretimde sınav odaklı bir ders
işleme yöntemi mantığının yerine, okullarda yapılan sınavlarda alınan
notların ağırlıklı olduğu bir yerleştirmeye önem verilmeli ki okulların önemi
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de ortaya çıkmış olsun. Okullarda bizler öğrencilerin kılık kıyafetleri ile
ilgili uğraşılar yapıyoruz. Bence bunların tamamen dışına çıkmalıyız yani
öğrencinin saçıyla, ayakkabısıyla, kıyafeti ile uğraşmak yerine dünyada ne
varsa onlann öğrencilerin rahat edebileceği bir kıyafet ile öğrenci okula
gelebilmeli.
Bir diğer sorun olarak düşündüğümüz, düşündüğüm daha doğrusu
okullardaki yöneticilerin profesyonel olmayışı, belli bir süre öğretmenlik
daha sonra yöneticilik yapma anlayışı yerine okul liderlerinin profesyonel
yönetici olması. Eğer gerekiyorsa alt yöneticilerden teknik müdür
yardımcısı, eğitim müdür yardımcısı belki olabilir ama yöneticiler bence
profesyonel olmalı ve eğitimi yönetmeli, diye düşünüyorum. Derslerin
işlenişinde sorunlar var. Okulların cazip gelmediği, kültür merkezleri olmalı
okullar. Öğrenciler okula geldiğinde çıkış zili çaldığında böyle çılgınca eve
doğru koşmak yerine yani “ya bitti mi yine" diyecek bir yöntem belirlenmeli
ki bu da ben kültür merkezi olabileceği yöntemi ile olur diye bunun
çözümünü o şekilde olabileceğini düşünüyorum. Bir de personelin nicelik,
nitelik yönünden onu diğer gruplarda tartışılır ama sertifika programları ile
öğretmenlerin belli yıl aralardan sonra mutlaka o programları bitirmeleri
gerektiğini, ders kitaplarının da fasikül yerine ben elektronik kitaplardan
oluşmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Örneğin: bir tane laptop
verilirse her yılın başında bir çiple öğrenci bütün kitaplarını, kaynaklarını
oradan alabilir. Bence bu da bizler için yararlı olur.
Kaynak sıkıntısını söylemeye gerek yok. Bence o bölgeden toplanan
vergilerin belli bir oranı eğitime ve okullara ayrılmalı ve MEB tarafından
her öğrenci için okul bütçesi oluşturma şeklinde oraya kaynak aktarılırsa
okullardaki müdürler para toplamak durumunda kalmayacak.
Son olarak da okulların tamamen merkezden yönetilmesinin
sıkıntıları olduğunu söyleyebilirim. Sorunların tespitinde ve çözüm
önerilerinde yerinden yönetim, mahalli idare şeklinde değil de mahallinde
çözümünün daha yararlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkürler. Muammer Hocamız,
Muammer YILDIZ evet.
Muammer YILDIZ (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü) - Sayın
Başkanım, biraz önce ifade etmeye çalıştım ama eksik kaldı. Gördüğüm
kadarıyla bu çizelgelerde ders programlarındaki esnekliği ben önemsiyorum.
Bunun sınıf geçme yönetmeliğine de teşmil edilmesi ki bakanlığın böyle bir
çalışma yaptığını biliyoruz. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bireysel
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başarının önünü açacak erken bitirme kredili sistem geçmişte uygulandı
veya bir başka ama sonuçta biz şu anda okul yapı modelimizde yatay bir
program izliyoruz. Hâlbuki dikey olarak bireysel, çocukların başarılarını
teşvik edecek, onun önünü açacak birtakım mekanizmalara da ihtiyaç var.
Bu onları daha da cesaretlendirecek ve onların önünü açacak, diye şahsen
düşünüyorum. İkincisi de bu temel bir sorun okullara bir performans görevi
koyduğumuz zaman, daha doğrusu performans göstergesi düşündüğümüz
zaman ben kendi adıma şunu görebiliyorum. Ne vermişsek devlet olarak
okula nihayetinde onu alıyoruz. Örneğin, 20 kişilik sınıflarda ders yapılan
bir okulla 60 kişilik sınıflarda ders yapılan okulun bir olmadığını görüyoruz.
Hemen bu kendini gösteriyor. Yani çıktılarına, sonuçlarına bakıyoruz,
okullann bu iyi okul bu da kötü okul. Hani kötü demeyelim ama iyi değil. E
peki nedir, diye baktığımızda çok somut olarak bir kere sınıf kalabalıkları
bizim karşımıza çıkıyor.
Bu bir, İkincisi de öğretmen eksiklikleri dolayısı ile burada ücretli,
sözleşmeli ve kadrolu öğretmen tabi bakanlığımızın daha önce yapmış
olduğu akademik anlamda bir sınıflandırma ifade eden uzman öğretmen,
başöğretmen o tamamen bunun dışında. Ben sadece atama şekli ücret
politikasını ilgilendiren ücretli, sözleşmeli ve kadrolu bu farkın ortadan
kaldırılması gerekiyor. Bu gerçekten bir ayrımcılığa biz istemesek de talep
etmesek de niteliklerini tartışmadan söylüyorum, normalde sözleşmeli
öğretmen dediğimiz öğretmeniz 80 puan almış 81 puan alan atanmış ama 80
puan alan atanamamış biz onu sözleşmeli olarak atamışız. Bir de efendim
şunu söylemek istiyorum yönetimde temel ilkedir; arz ve talep olayı. Arz ve
talebi şimdi yüksek öğretime geçmişte mezun olan öğretmenlerimiz yoktu,
kaynaktan gelmiyordu dolayısı ile biz sıkıntı çekiyorduk. Hâlbuki şu anda
dışarıda sınıflara gitmek isteyen, görev almak isteyen, okullarını bitirmiş,
kendileri donanımlı, yeni yetişmiş, yeni müfredatı bilen, yabancı dil bilen,
araştırma teknikleri, yöntemlerini çok iyi bilen genç öğretmenlerimiz var;
onlar sırada bekliyor ama biz okullarda da sınıflarda da öğrencilerimiz.
Dolayısı ile devlet olarak bir şeye karar vermek durumundayız Türkiye
genelinde yanılmıyorsam stratejik raporumuzda 150 bine yakın öğretmen
açığımız var dışarıda da 250 bine yakın iş bekleyen öğretmenlerimiz var.
Eğer 2023 bir vizyon ise evet bizim 2023’e varmadan bu ihtiyacı
karşılamamız lazım. Arz ve talebin denge noktasını yakalayıp ve
okullarımıza bunu temin etmemiz lazım diye düşünüyorum ve teşekkür
ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Eğitim Bir-Sen'in
raporuna göre 350 bin öğretmen şu anda, yani bizim ihtiyaç duyduğumuzun
2 katından daha fazla, kapıda bekleyen öğretmen adayı var arkadan da
geliyor yani. Evet. 350 bin. Teşekkür ediyoruz Hocam.
Hayrettin USLU Hocamız, evet bu arada sendikalarımızın da güzel
tespitleri var yani değişik, bu tartıştığımız konular ile ilgili ortak noktalarda
buluştuğumuz yerler var buyurun Hocam.
Hayrettin USLU (Çorum Albayraklı İlköğretim Okulu Sınıf
Öğretmeni) - Benim de bazı tespitlerim var. Birkaç madde hâlinde bunları
iletmeye çalışacağım. Birincisi müfredat programlarında yeni düzenlemeler
yapılmalı. İki. sınıf geçişlerinde aynı konulann farklı sınıflarda tekrarı
önlenmeli. Üç. konularla süreler arasında gözle görülür bir uyumsuzluk
vardır, çok somut bir örnek olduğu için size söyleyeceğim. Ben şu anda 4.
Sınıfı okutuyorum, simetri ile kesirlere 4 saat eşit süre verilmiş. Simetri ile
kesir konusu ağırlık olarak hiçbir zaman bir tutulamaz kesir konusu daha
ağır bir konudur. Simetri belki 2 saat, kesir belki 6 saat olmalı. Simetri ile
kesir konusuna 4 er saat verilmiş süre. Bu süre dağılımları daha uygun hâle
setirilmeli.
Bir başka konu benden önce konuşan birçok arkadaşımız da aynı
konu üzerinde durdu. Ben işi uzatmadan kısaca söylemek istiyorum.
Kesinlikle sınıf mevcutlan azaltılmalı, öğretmenlerimizin daha nitelikli ve
donanımlı olarak yetiştirilmelerine önem verilmeli. Müfredat hafıfletilmeli
özellikle fen bilgisi ve matematik derslerinde. Bu sene fen bilgisi ders saati
sayısı bir saat azaltıldı ama konulardan bir tane bile konu çıkartılmadı
müfredattan. O yüzden konulan yetiştirmekte çok sıkıntı çekiyoruz. Bir
başka konu 1. 2 ve 3. sınıflarda ilk defa bu sene uygulamaya geçildi, ders
kitaplan 2 fasikül hâlinde yani birinci dönem ve ikinci dönem getirecekleri
kitaplar farklı 2 fasikül hâlinde hazırlandı. Bu ilköğretimin tamamına
aygınlaştınlmalı çünkü 2 kitap yerine bir kitap getirmiş oluyor öğrenci. Şu
anda öğrencilerimizin, benim bir öğrencim üşenmemiş çantasmı tartmış 8
kg geldi. Çantanın ağırlığı 8 kg geldi. Bu sağlıkları açısından da çok zararlı
çocuklara, her açıdan bunun önlenmesi gerekir.
Bir başka konu. Okullarımızın fiziki altyapıları birçok arkadaşımız
da temas etti. Laboratuvarlar. salonlar... Okullarımızda laboratuvar
bırakmadık, hepsini derslik yaptık. Derslik ihtiyacını karşılayamadığımız
için salon bırakmadık, hepsini derslik yaptık. Bir başka konu sınıflarımızın
bilişim alt- yapısı, bilişim altyapısının daha iyi hâle getirilmesi gerekir.
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Özellikle projeksiyon cihazı ile gerekli cd, bilgisayar, dvd gibi ihtiyaçlar
karşılanmalı. Velilerden alman yardımlar konusunda birçok arkadaşımız
gündeme getirdi ancak birden bire bu kaynağın kesilmesi devletimizin
sağladığı imkânlarla mümkün görünmüyor bence. Devletimizin imkânları şu
anda okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Bu velilerimizin
okullara yapacağı yardımlar bir statüye bağlanmalı, bir kurala bağlanmalı.
Bir şekilde idarecilerimizi de töhmet altında bırakmadan bu iş hâlledilmeli.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz Hocam. Evet, Ertan
Bey ikinci tur hakkınız, evet mikrofon, evet mikrofon burada, gelecek.
Efendim.
E rtan KARABIYIK -Şimdi bu yıl ilköğretime başlayan çocuk
2023'te 19 yaşında, 8. sınıfı bitirmek üzere olan çocuk, 26 yaşında olacak.
Bu çocuklar 2023'te şöyle bir dünyayla karşılaşacaklar, diye düşünüyorum.
İnsan emeğinin küresel ölçekte hızlı ve daha serbest dolaştığı ulus devlet
sürecinin daha zayıfladığı, katılımcılığın, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin
daha arttığı küresel örgütlerin, aktörlerin networklerin daha güçlü olduğu,
esnek iş gücü piyasasına oldukça yaygınlaştığı uzmanlığın oldukça
detaylandırıldığı bir dünyaya adım atacaklar. Ve burada da örgütler ve
örgütlenme çok önemli olacak.
Şimdi böyle bir şey de bana göre üç yeni alan önemli diye
düşünüyorum. Bir çocuk katılımı yani ilköğretimde çocuk katılımı çok
önemli ve çok ciddi bir sorun alanlarından bir tanesi. Bunu bu şûrada da
görüyoruz yani 15 milyon çocuk hakkında 2023 için toplandık ancak
çocukların buradaki temsiliyeti çok az yani o kadar az ki bunu aslında
okulda da görebiliyoruz, her yerde görebiliyoruz. Bir, çocukları özne
olmaktan çok nesne olarak görme eğilimi çok yaygın. Bu sınıf içinden de
dahi yani bir sınıfın kuralları oluşturulurken dahi genellikle öğretmenlerimiz
kendi kafasındaki kuralları öğrencilere katılımcı bir yöntemle ikna ediyor.
İki, okul meclisleri ve okul konseyleri hem kafa karıştırıyor hem de
gerçekten Türkiye’de işlemiyor. Yani çocuklar örgütlülük sürecine
katılamıyor. Oradaki en büyük eksiklik de biz çocuklan katılımcı
yapamıyoruz. Yapamadığımız için hem konseylerde hem meclislerde
biçimsel olarak ilerliyor ve birçok çocuğun ifade ettiği yani zaten biz
biliyoruz kimin gideceğini şeklinde yakınmalar mümkün, yani çocuklar bu
kaliteyi de artırmak istiyor isek çocukları özne olarak görüp onları dikkate
alan okuldaki bütün biçimleri sadece okullardaki değil Millî Eğitim
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Bakanlığının bütününün buna göre şekillenmesine ihtiyaç var. İki ha bir de
bu arada şûra yönetmeliğinin de bence öneri olarak getiriyorum-değişmesi
ve çocukların temsiliyetinin daha fazla sağlanması, bu arada yani onu da
çıkarabilirsek çok iyi olur.
İki; okul aile birliklerinin gerçekten şu anda yönetmeliğine de
baksanız uygulamaya da baksanız okulun ek finansman ihtiyacını karşılayan
kurumlar olarak görülüyor ve öyle işliyor. Aslında o yönetmeliğin
değişmesi ilçe il ulusal düzeyde velilerin örgütlenmesinin önünün açılması
ve velileri de eğitim sürecine katabilir hâle getirmek gerekiyor. Onlar da şu
anda özne değil nesne konumunda. Bir şeyin üçüncü olarak da yani 2023’e
Türkiye ilköğretimde bölgesel eşitsizlikle girmemeli, o yüzden başta kalite
olmak üzere erişimi de içerecek şekilde ilköğretimde çok ciddi bir bölgesel
eşitsizlik var yani aslında hemen hemen bütün katılımcıların öğretmen
sirkülasyonu başta olmak üzere sınıfların kalabalıklığmdan ve benzeri
şeylerden bölgesel eşitsizlik hatta yani göçle beraber göç alan illerin kendi
içerisindeki eşitsizlik çok önemli, bence bu şûrada da yani 2023’e giderken
vurgulanması gereken önemli alanlardan bir tanesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet teşekkürler Hocam. Mehmet bey.
İbrahim YILMAZ (Aksaray İl Millî Eğitim Müdürü) - Ben de
bir iki konuya değinmek istiyorum. Özellikle bu engelli öğrencilerin
durumu da son derece önemli. Bu engelli öğrencilere hizmet verecek orta
öğretim kurumlannın sayılarının ve çeşitliliğinin arttırılması ile ilgili
çalışmaların yapılması. Yine diğer bir husus okul müdürlerinin ders
ücretlerinin belirlenmesinde iş yükü ve okul türü dikkate alınarak ek ders
ücretlerinin yeterli hâle getirilmesi.
Diğer bir konu, ilköğretimde denetim sisteminin istenilen niteliğe
kavuşturulabilmesi için eğitim müfettişliğine lisansüstü eğitim almış
kişilerden seçilmesi. Mevcut eğitim müfettişlerinin de lisansüstü eğitim
almalarının sağlanması. Bir diğer husus ortaöğretimde bu yıl Sayın
Bakanımızın direktifleri ile 9. sınıflar taşınmaya başlandı, çok da iyi oldu;
gerçekten ortaöğretime erişimin sağlanmasında bu önemli bir konuydu.
Ancak sadece 9. sınıf öğrencileri taşındı, diğer öğrencileri taşıyamayışımız
birçok sıkıntılara neden oldu. Bunun için ortaöğretime erişimi
sağlayabilmemiz için öncelikle pansiyon sayılarının çok hızlı bir şekilde il
ve ilçe merkezlerine yapılması bir yandan bu pansiyonlar yapılmaya
başlanırken öte yandan ortaöğretimdeki tüm öğrencilerin 2011-2012 eğitim
öğretim yılından itibaren taşınmasında büyük yarar görüyoruz.
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KOMİSYON BAŞKANI - Hocam özür diliyorum, ortaöğretime
geçtik ama geçmiş saymayalım; daha birkaç konuşmacı daha var söz hakkı
isteyen ondan sonra, bir toparladıktan sonra ilköğretimi, daha sonra
ortaöğretime geçeriz ama önerileriniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz
Mehmet Hocamız söz istemişti Mehmet PINARDAG
evet Hocam.
Mikrofonu daha sonra öne geleceğiz.
Mehmet
PINARDAG
(TEM-SEN
Genel
KOMİSYON
BAŞKANIı) - Sayın Komisyon Başkanım ve katılımcıları saygı ile
selamlıyorum. Efendim ben üç konuya değinmek istiyorum kısaca ama net
olarak. 1, 2 ve 3. sınıflarda eğitim ve öğretimin gereğinden fazla ciddiye
alındığını düşünüyorum eğer bir çocuk öğrenmek istemiyorsa ona fazla bir
şey öğretemezsiniz, diye düşünüyorum; daha çok öğrenim için ileride çok
uzun zaman var, eğitime ağırlık verilmesi gerekir, diyorum ve bu konuda da
evet son yılların en güzel programı ama burada değişiklik eklenip...
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz, arkadaşlarımız söyledi, Ağrı’dan
arkadaşım konuştu. Çok doğru şeyler söylediler, yalnız vekil öğretmen değil
gönderdiğimiz öğretmenlerimizin de yetişmeden, deneyimsiz olarak oralara
gitmesi, orada eğitim problemlerinin üstüne yeni eğitim problemleri
eklemesinden başka bir şey katkı sağladığını düşünmüyorum. Bir iki yıl
içerisinde sadece ve sadece kendisinden öncekilerin devrettiği eğitim
problemlerinin üzerine biraz daha problem ekleyip bir iki yıl içerisinde
dönülüyor. Bu bakanlığımız bir politikasıdır mutlak surette doğu ve
güneydoğuya giden öğretmenlerimizin batıda yetiştirildikten sonra çantaları
ve beyinleri doldurulduktan sonra gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İkincisi, üçüncü bir konu denetim konusuna değiniliyor ve çok doğru
şeyler söyleniyor burada gerçekten. Şûra kararları çok önemli, şûralar çok
pahalıya mal olan ve ülkemizin A ’dan Z ’ye tüm katılımcılarının verdiği bir
karar oluyor. Bir önceki alman kararların bir sonraki şûralarda da takibi
gerekir, diye düşünüyorum. Geçen 17. Şûrada alman denetimle ilgili çok
önemli kararlar vardır ama o kararlar tam olarak hayata geçmemiştir.
Geçirildiğinde sorun çözülecektir.
Günümüzde bu yüzyılda başka branştan bir müfettişin, bir diğer
branşı denetlemesini ya da rehberlikte bulunmasını ben çok gerçekçi
bulmuyorum. Bu nedenle de branşında rehberlik ve branşında denetim
esastır, diye düşünüyorum. Bu bakımdan da 17. Millî Eğitim Şûrasının bir
kere daha gözden geçirilerek bu şûrada da bu anlamda bir karar alınmasını
teklif ediyorum teşekkür ederim efendim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. Ferda Hocam
evet mikrofonu ön tarafa gönderebilirsek Hocam, öne, ön tarafa.
Ferda YILDIRIM - Teşekkür ediyorum. Ben de çok kısaca bir
konu üzerinde durmak istiyorum. Tabi değerli konuşmacılarımız, gerçekten
çok değerli görüşlerini sundular. Yalnız burada öğretmen unsuru üzerinde
biraz durmak gerekiyor. Günümüz öğrencisi çocuğu diyelim eğitim
teknolojilerini çok iyi kullanıyor. 1. sınıf öğrencisi bilgisayarı kullanıyor,
her türlü eğitim teknolojilerini kullanıyor, öğretmenlerimiz bu konuda biraz
daha geride gibi düşünüyorum. Şöyle bir şey yapılabilir. Örneğin, öğleden
önce derslerde daha çok akademik dersler, öğleden sonrakiler etkinlik
şeklinde planlanabilir ilköğretimde. Son derste özellikle öğrenciler gider,
öğretmen bir ders orada kalır. Ve burada bir sonraki günle ilgili
çalışmalarını yapar, eğitim ortamını düzenler ama bu mutlaka olmalı, bu
şekilde olduğu zaman öğretmen de bir sonraki gün ile ilgili çalışmalarını
yapmış, eğitim ortamını ona göre düzenlemiş olur, bir sonraki güne daha
rahat dersliğe gelebilir. Tabi burada şunun da üzerinde durmak gerekir.
Benim bulunduğum ilde bir aile hekimi ne yapar, hastaları kontrol eder,
tedavi eder ve onun karşılığında 9000 TL ücret alır, bakın 9000 TL.
Geleceğimizi planlayan, yapılandıran bir öğretmen ise 1500 TL civarında
bir para alır, kesinlikle bunun karşılığında da öğretmen ücretleri çok günün
şartlarına göre gerçekten iyi bir şekilde de arttırılmalı diyor, teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz, şimdi herhâlde
ilköğretimle ilgili, ilköğretimi güçlendirme ile ilgili görüşler bitmek üzere,
diye düşünüyoruz ama evet bize sıra gelecek ama yine eller kalktı. Evet,
öğrenci konuşmuyor dedik, şimdi öğrencilerimiz konuşacak. Öğrencimize
bir ilköğretim mi yoksa ortaöğretim mi hangisi, ilköğretimle ilgili tamam,
son söz öğrencinin.
BİR KATILIMCI - Öğrenci misiniz? O zaman istediğiniz kadar
uzun konuşabilirsiniz lütfen.
Fatma ÇİMEN (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
4. Sınıf Öğrencisi) - Teşekkür ederim. Ben iki konuya değinmek istiyorum.
Birincisi çok değinildi, bütçe konusunda kesinlikle öğretmen ile öğrenciyi
karşı karşıya getirmemek gerekiyor. Bence müdür öncelikli olmalı çünkü
öğretmen öğrencinin gözünde ilah konumunda bence çok ayrı bir konumda
şimdi öğretmenin öğrencisinden para isteyip öğrencisinin de önem verdiği
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bir insana para verememesi çok kötü bir durum. Herhâlde komik bir şey
söylemedim ama gülüyorsunuz da neyse bence.
(KOMİSYON BAŞKANI - Ağlanacak hâlimize gülüyoruz)
Müdür mü var, pardon tamam. Hayır müdürlere şey yapmak
istemem de müdürlerin bence konuşması gerekiyor. Çünkü müdürler okulun
yöneticisi konumunda, öğrenciler de bunun farkında öğretmen ile öğrenciyi
kesinlikle karşı karşıya getirmemek gerekiyor.
İkinci konu; Ben staja gidiyorum. 50 yaşındaki kişi kalkmış
bilgisayarın başında. Zaten bilgisayar bilmiyor, emekli de olmuyor. Oraya
oturmuş, oraya o çocuklar yani “n” sesini öğretiyor mesela öğretemiyor
yazıyor geçiyor, yazamıyor. Zaten Hocam diyoruz, böyle değil biz eskiden
öyle öğrendik, hayır öyle olmaz niye emekli olmuyor şey devlet bunu
karşılayamıyor. Diyor ki emekli olsam emekli maaşımla geçinemiyorum. İki
arada bir derede kalmış kendince. Bize de zaten şey gelmiyor, onlar
çekilmeyince sıra gelmiyor, ben sıradan da geçtim, o öğrenci bir şey
alamıyor, zaten oraya oturmuş, bilgisayar kullanmayı bilmiyor, harfi
yazmayı, öğretmeyi bilmiyor, o ikinci konum. Üçüncüsü öğretmen isteyince
her şeyi yapabilir. Bir Hocam dedi ki 4 saat kesirlere, 4 saat bilmiyorum
doğru mu nedir ona veriliyor. Onu kendimiz biz hâlledebiliriz zaten 2 saate
indirip 2 saati oraya aktarabiliriz. Öğretmen nedir, her şeyi yapan ve tohumu
yetiştirendir. Eskiden öyleydi, doğuya gidenler böyle ilah konumundaydı
öğretmen bana göre her şeyi yapabilir. Ben Şanlıurfalıyım kesinlikle ücretler
attırılmak doğuda şartlar zor, batıda rüya âleminde yetiştiriliyor öğretmen
adayları. Doğuya gidiyor kalıyor, yani şaşırıyor bir de en önemli sorun çok,
çok uzun konuştum en önemli sorun şey de ÖSS’de başlıyor, kesinlikle
gözden geçirilerek alınmalı. Benim sınıf arkadaşım diyor ki ben o çocuğu
döverim, öldürürüm, bu mantıkla bakıyor. Onun öğretmen olduğunu o
caninin öğretmen olduğunu düşünün yani cani yetiştiririz biz o zaman, yani
kesinlikle en baş nokta; bence öğretmenin vicdanı, öğretmenin kendi
düşüncesi tabi sistem var bu sistem bence 2023 he bence şu olacak, bu
olacak bence hiç hesaplama yapmayın. Bence hiçbir şey olmayacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, evet biz öğrenci arkadaşımıza
teşekkür ediyoruz. Bir öğrenci daha el kaldırdı herhâlde. Bir öğrenci, erkek
öğrenci. Evet konulara tekrar önerilere döneceğiz yani. Sorun tespitlerine
notlar aldı Hocamız. Emin Hocamız bunlara tekrar döneceğiz, bir
toparladıktan sonra ortaöğretime geçelim, ondan sonra zaten bu günü
bitirmiş olacağız herhâlde. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz, buyurun.
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Furkan GENCER (Konya Selçuklu Hocacihan İmam Hatip
Lisesi Okul Meclis Başkanı) - Öncelikle ben ilimizde yapmış olduğum
araştırmalardan bir tanesi de şu: Disiplin yönetmeliğinin yetersiz olduğu
görüşü, her öğretmenden ve idareciden aldım kısacası. Bence disiplin
yönetmeliği geliştirilmeli. Bazı ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Okul
idaresine daha çok yetki verilmeli. Ve öğretmen de daha çok
yetkilendirilmek, diye düşünüyorum. Benim sadece tek bir önerim olacak,
diğer tüm önerilere de katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum, kolay
gelsin.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz.
BİR KATILIMCI - Hocam son olarak söz istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Hocam son olarak ama son olarak
dedik de son gelmiyor, sondan bir önceki oluyor. İkinci turda tekrar bu konu
üzerinde duracağız, şu anda ortaöğretimle ilgili maddemize geçiyoruz.
Ortaöğretimi güçlendirme ile ilgili. Evet, yine isim alalım biz.
Bu konu ile ilgili ortaöğretim güçlendirme ile ilgili konuşmak
isteyen hocalarımızın... Çözüm önerilerine geçelim evet. Şimdi genel
başlıklar altında toparlamaya çalıştım ben konuşulanları. Birincisi bütçe en
baş madde bütçe ilköğretimde, bunu en başa koyacağız bir kere. Bunu sona
filan atmayalım yoksa öğrencimizin dediği gibi 2020’de de yine aynı şeyi
tartışırız. Nitelikli öğretmen konuşuldu yani öğretmen çünkü ilköğretimi
güçlendireceksek sadece binalarla güçlendirmenin bir anlamı yok.
BÎR KATILIMCI konuşamayız.

Burada öğretmenin niteliğini bu şekilde

KOMİSYON BAŞKANI - Hocam şimdi bir dakika ben sizi
dinledim, siz de beni dinlerseniz memnun olurum. Nitelikli öğretmen
özelliklerini tartışmayacağım ben burada zaten tartışmayacağız ama
ilköğretimi güçlendirmek istiyorsak diğer birimlerdeki şu anda tartışılan
konulardan buraya alıntılar yani bunların birbirini bütünlemesi gerekiyor.
Her ne kadar biz ayırdıysak da ilköğretim, ortaöğretim, bilmem okul öncesi,
yükseköğretim bunların hepsi birbirine yani inşa edilmesi üzerine inşa
edilmesi gereken sistemler bütünü. Yani biz şimdi tabii ki Türkiye
yükseköğretimde yeterlikler çerçevesini belirledi. MEB öğretmen
yeterliliklerini ilköğretimde şimdi ortaöğretimde ve yine alan
öğretmenlerinin özel alan dersleri öğretmen yeterliliklerini belirledi ama
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bunlar hep kopuk kopuk gidiyor yani bunların bir bütün olarak ele alınması
gerekiyor.
Bununla ilgili herhâlde raporlar ulaştı biz üniversiteler olarak da
görüşlerimizi bildirdik Millî eğitimin çok değerli çalışmaları var Öğretmen
Yetiştirme Genel Müdürlüğünün bu konuda ama bizim tabii ki sonuçta
güçlendirme anlamında sadece binalarla güçlendirme ya da işte sınıflardaki
teknolojik aletlerle ilgili güçlendirme anlamında değil onları kullanacak olan
insan gücü anlamında da güçlendirmemiz gerekiyor. Fiziksel mekânlar
bahsedildi. Burada tabii ki yaş gruplarına göre ayrılması yani çünkü eziliyor
çocuklar yani üst yaş grupları alt yaş gruplarındaki çocukları eziyor. Tabi
bunu öğretmen arkadaşlarımız da dile getiriyor, staja giden öğrenci
arkadaşlarımız da gözlemliyor bunları. Öğrenme ortamlarının oluşturulması
yaşam ortamları dedik sadece öğrenme değil yani okullarda öğrenme
merkezlerinin olmaması bir büyük sorun; resim dersini de aynı sınıfta
yapıyor, müzik dersini de aynı sınıfta yapıyor ne bileyim coğrafya dersini de
aynı sınıfta yapıyor. Sonuçta öğrenme merkezleri yaşam ortamları dedik.
Yani öğrencinin “Tüh neden zil çaldı eve gitmek zorundayım.”
Dedirtmeyecek, az önce Hocamızın söylediği olay için orayı bir yaşam alanı
olarak görmesi yani evi gibi görmesi için gerekiyor tabi. Bunları maddeler
hâlinde ben çıkardım buraya. Müfredat ile ilgili tartışmalar oldu. Ders
içeriklerinin çakışmaması konusu özetle, öğrenme ve yine öğretmenin de
değerlendirilmesi konusu burada derslerin süresi ile ilgili tartışmalar oldu.
Velilerin katılımı yani sadece maddi düzeyde, parasal olarak velinin eğitim
öğretim ortamlarına katılması değil aynı zamanda derslerde de velilerden
yararlanabiliriz. Çünkü alanında değişik alanlarda bize örnek model
olabilecek veliler, öğrenci velileri bulunabilir. Sonuçta veli katılımı eğitim
öğretim sürecine çocukların katılımı çocuk katılımı önemli bir konu
vurgulandı. UNICEF’ den gelen arkadaşımız tarafından da diğer arkadaşlar
tarafından da sonuçta öğrenci katılımı, demokratik bir eğitim öğretim
sürecinin olması açısından ve öğrenim süresi ile ilgili tartışmalar. Ana
maddelerimiz yani şu ana kadar bizim tartıştığımız konu başlıkları bunlar.
Eğer kaçırdığım bir şey varsa zaten komisyon evet yönetim kurulları,
yerinden yönetim. Evet, bunlar eklenecek Hocam ana başlıkları aldım ben.
(Ara cümlelerde anlaşılmayan müdahale şeklinde konuşmalar...)
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI -Hocam geçiş konusu,
konular arasında var. Şimdi yöntem olarak...
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BİR KATILIM CI - Ana başlık olmalı, sistemi ona göre güçlen
direceğiz.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI -Sayın Hocam şu anda bu
başlıkları konuşulan, tartışılan başlıkları ve sorunları listeledik. Hocam
izninizle, İkinci turda ortaöğretimle ilgili tartışma yapılacak ve yine orada
başlıklar listelenecek ve yarınki oturumda da bu konularda tekrar çözümleri
ve karara esas olacak görüşleri tekrar alacağız. Onun için o konuya
geçmiyoruz şu anda.
BİR KATILIM CI - Bir şeyi güçlendirmek istiyorsanız o işin temel
noktasını koymanız lazım. Eğitimdeki amacımızı nedir, bunu ortaya
koyacağız. Eğitimdeki amacımız da bizim temel eğitimdeki amacımız da.
İki amaç var; bir, hayata hazırlıyorsunuz. İkincisi bir üst öğretime
hazırlıyorsunuz. Bir üst öğretime hazırladığınız çocukların geçişini nasıl
yapacağınızı koymazsanız güçlendiremezsiniz.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI -Hocam aldık onu buraya,
Hocam geçişi aldık lütfen geçişi aldık, onun için lütfen şimdi izninizle.
BİR KATILIM CI - Eksik olduğunu düşündüğümüz maddeler var
Hocam.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - Ekleyebilirsiniz. Tabi
buyurun.
Mehmet Ali SELAMET (Müdür Yardımcısı Ankara İl Millî
Eğt.Müd.) - Bölgesel eşitlik... Özür diliyorum, belki sert giriş yaptım ama
iki yıldır ben ilköğretime erişim konusunda Ankara’da çalışan bir insan
olarak eksikliğini düşündüğüm konuları gündeme getirmek istiyorum
Ankara %99,7 ile ilköğretimde erişimde birinci sırada okullaşmada.
İlköğretim.
BİR KATILIM CI - Manisa % 99,4.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - Hocam Manisa daha
iyidir kesinlikle Ankara’dan. Ben Ankara’da yaşıyorum ama Manisa iyidir.
Evet, ekleyelim Hocam.
Mehmet Ali SELAMET - Şimdi UNICEF ten temsilci arkadaşımız
ile ortak çalışıyoruz kendileri ile. Okula erişimde sıkıntı çekilen üç konu
bana say derseniz bunların içerisinden en önemlilerinden bir tanesi
sosyoekonomik kültürel düzeyi düşük ailelerin okuldan beklentilerini
bulamamaları. İkincisi...
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KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - Hocam erişim yalnız
başlangıçta konuştuk ilköğretimde erişim şu anda bizim bu konu şûra
konusu içinde değil. İlköğretimin güçlendirilmesi. Erişim bunun bir parçası
olabilir ama. Başlı başına... Efendim?
Mehmet Ali SELAMET - Okula gelmeyen çocuğun eğitimini nasıl
güçlendireceksiniz?
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - Hocam zorunlu eğitim
zaten şu anda şuraya ekleyeceğiniz bir şey varsa onu söyleyin. Ekleyelim.
Ortaöğretimi konuşalım ve yann devam edelim.
Mehmet Ali SELAMET - Mesela ben özel eğitim gerektiren
öğrencilerle ilgili bir madde görmedim.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI gerektiren öğrencileri ekleyelim.

Peki, özel eğitim

Mehmet Ali SELAMET - Özel eğitim. Ciddi sıkıntı, artı yurt dışına
giden öğrencilerin eğitiminin ne şekilde takip edileceği ile ilgili ciddi bir
madde görmedim, bunlar bizim için önemli sıkıntılar.
KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI - Peki, bunları da ekledik,
teşekkür ederiz. Arkadaşlar şu liste şu anda bizim notlarımızın tamamını
yansıtan bir liste de değil. Bunu da göz önünde bulunduralım. Zaman
açısından şu anda ortaöğretime geçelim. Ben sizin izninizi isteyeceğim,
benim öğrencilerim bekliyor. Gideceğim şimdi şuradan internete
bağlanacağım, onlara ders vereceğim. Öğrencilerim öncelikli, izninizi
istiyorum onun için. Yann tekrar devam edeceğiz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şu anda ortaöğretime geçiyoruz
ama ortaöğretimi güçlendirmeden önce ortaöğretime erişimi mi tartışalım?
Evet, orta eğitime eğer erişemiyorsa nasıl güçlendireceğiz sorusunu da
tekrar diyebiliriz. Eğer Deminki sorudan hareket edersek. Evet şimdi biz
ortaöğretimle ilgili sorunlan alacağız. Çünkü daha akşam üzerinde
çalışacağız. Bizim işimiz bitmiyor. Sizden sonra komisyondaki arkadaşlar
ile yaptığımız bütün bu notlan bir araya getirip başlıklar altına alacağız.
Yann da bunların önerilerini sizden alacağız, çözüm önerilerini inşallah.
Evet, ben isimleri tekrar Hocam buyurun; Abdulkadir evet Hocam.
Muammer Hocamız, yine bu önden gidelim Hocam, sırada mikrofon da
rahat gitsin yani yoksa mikrofon bir aşağı bir yukan gidiyor. Eyüp, evet
Ziya ESER. Hocam siz? Evet Bekir evet Seyfettin YILMAZ. Turan
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AKPINAR, Ünal KALAYCI, Fatih Mehmet GÖKÇE, evet Hocam Ercan
KARAKAYA, Recep BİRKAN, Ramazan ACAR bayağı oldu, Ertan Bey’in
bugün çok söyleyeceği şey var.
BİR KATILIMCI - Ortaöğretimde kalite ile ilgili söyleyeceğim bir
şey yok ama erişim ile ilgili var.
KOMİSYON BAŞKANI - Erişimle ilgili. Önce ortaöğretimi
güçlendirelim ondan sonra erişiriz. Güçlü olmayana erişmenin de anlamı
yok yani tersinden düşündük. Ayhan Akbulut, evet tamam bayağı oldu.
Abdülkadir Hocamızdan başlıyoruz o zaman.
Abdülkadir ATLIOĞULU (MEB İşletmeler Daire Başkanı) Sayın divan, değerli katılımcı arkadaşlar hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Şimdi başlığa baktığımızda eğitimde 2023 Vizyonu olarak görüyoruz. Yani
15 yıl sonrasının insanını yetiştirmeyi planlarken aynı zamanda 30 yıl daha
çalışacak dolayısı ile 45 yıl sonrasının insanını yetiştirmeyi düşünmek
zorundayız biz burada. Şu andaki mevcut eğitimin problemlerini
düşünürken sadece statikonun açıklarını mı kapatmaya çalışacağız yoksa
mevcut durumu değerlendirip problemleri tespit edip bilahare gelecek 45
yılın insanını yetiştirmek için ana başlıklar mı belirleyeceğiz. Ben şahsen bu
eğitimdeki bu 2023 Vizyonunun başlığının altında bu 45 yıl içerisinde
gelecek yenidünya düzeninin şöyle genel tanımının olmasını isterdim, arzu
ederim bir.
İkincisi, bu yeni dünya düzeninde ki şu anda bile henüz dünya bir
küçük köy hâlini aldı, sınırlar kalkma noktasına geldi. Artık mesafeler,
coğrafyalar ekranların içerisine girdi. Elektronik imzalar fini fini dolaşıyor
efendim. Ankara’dan Washington’a bir dakikada istediğiniz yazıyı, evrakı
gönderme imkânınız var. Bundan bir de 45 yıl sonrasını düşündüğümüzde
tahayyül sınırlarımızı lütfen biraz zorlayalım ve eğer gerçekten biz eğitimde
2023 Vizyonunu kurmak istiyor isek ona göre gerek mevcut durum
değerlendirmesi yaparak problemlerin tespitini ve o problemlere çözümü
üretirken aynı zamanda da 2023’ten sonraki 30 yıl içerisinde çalışacak ve o
dünyada yaşayacak çocuklarımız adına karar vermek ve bu kararı verirken
de yeterinden fazla mesuliyet duymak zorunda olduğumuzu hissederek
bunları düşünmek zorundayız. Özellikle mesela Sayın Başbakanımızın 2023
Vizyonu noktasında bir örnek olması bakımından söylemek istediğim bir
husus. Yani Türkiye'nin 2023’te turizm potansiyeli 100 milyar dolar olacak
diyor, hedef olarak bunu göstermiş. Peki, biz bugün şurada konuşurken bile
mesleki eğitimde turizm eğitimini bu günkü mevcut yapının on katma
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çıkarmayı planlamak gibi bir hedef koymak durumunda mıyız, başlıkları
belirlemek durumunda mıyız, yoksa vaziyeti idare etmek babından yani
mevcut durumu da tanımlamak ya da ana başlıkları belirlemek babından bir
şeyler koymak durumunda mıyız? Yani şimdi, insanların bir günlük hayatını
devam ettirmek için yemek yemesi gerekir. Tamam ana başlık budur. Ama
bir insan yaptığı işe bağlı olarak örneğin spor yapıyor ise yaptığı sporun
ağırlığına veya yapmış olduğu çalışmanın iş gücüne harcadığı enerjinin
telafisine ya da teminine bağlı olarak ortalama her bir öğünde şu kadar
miktar kalori alması lazım. Bu kadar miktar kaloriyi alabilmesi için
menüsünün şunlar şunlar olması lazım ve bu insanın hayatiyetini devam
ettirmesi için gerekenler bunlardır mı dememiz lazım. Doğru, tamam yemek
yemesi lazım ama menüyü çok iyi belirlememiz lazım. Menüyü de sadece
örnek olması bakımından söylemek istedim. Sadece günü kurtarmak adına
değil günün tespitini yapmak, günün problemlerinin çözümü manasında
önerilerde bulunmak ama hepsinden daha da önemlisi ben bunun altını
çizerek söylemek istiyorum. 45 yıl sonra dünya içerisinde yaşayacak ya da
daha doğrusu Türkiye'mizde yaşayacak veya yenidünya düzeni içerisinde
tüm dünya insanı ile belki ilişki kuracak, rekabet gücü yüksek, üretken,
eğitimde teknolojiyi sonuna kadar kullanabilmiş yani şimdi e-kitap
noktasında artık sistem o teknolojiye geldi. Mesela e- kitap diye yeni bir
kitap çıkmış. Bir arkadaşımız söyledi. Notlet türünden kitap çıkarıyorlar.
10.000 kitabı alıyor bir küçücük makine ve 90 Dolara satıyorlar. Yani bu
bugün bu böyle. Belki 15 yıl sonra home okul olacak yani home ofis değil
home okul olacak dünya.
Eğitim hem formal hem informal anlamda çok daha farklı
gelişmelere gebe. Bizim özellikle geleceğin dünyasını kuran insanlar olarak
ve çocuklarımız için kuracağımız bu eğitimde 2023 Vizyonunu çok iyi
düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.
Sözümü fazla uzatmak istemiyorum, zaman içerisinde gerek
ilköğretimin gerek ortaöğretimin güçlendirilmesi konusunda da özellikle
bilgiler vermeye çalışacağım ama burada bir cümle daha ilave etmemize izin
verin. Zaman zaman arkadaşlarımız ilköğretim, ortaöğretim 1+4+3+5 gibi
13 yıl ifadesinde bulundular. Oysa ben şöyle düşünüyorum. Biz yılları
ölçmüyoruz arkadaşlar. Amerika'da 16 yaşında bir çocuk doktoraya
başlayabiliyor. Bizim çocuğumuz 20 yaşından, 19 yaşından önce liseyi
bitiremiyor. Elinizi vicdanınıza koyun bu kararları alırken. Bu suç bu
çocukların mı, yoksa bu çocuklara eğitim veren öğretmenlerin mi, okul
yöneticilerinin mi efendim, yoksa bu eğitim sistemini kuran ya da şûralarda
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bizim gibi kararlar alan insanlann mı? Lütfen yani soru işaretleri koymak
istiyorum her arkadaşımın kafasına. Bu çocukların hiçbir günahı yok,
isteyen her çocuk istediği zaman 16 yaşında bizim ülkemizde de mutlaka
doktoraya başlayabilmelidir. Bundan daha da önemlisi ben şöyle
düşünüyorum: Yeni dünya düzeninin en kıymetli varlığı insan zekâsıdır. Bu
insan zekâsının da bir mücevherci elinde mücevher gibi işlenmesi gerekir.
Bu sorumluluk ve anlayış içerisinde burada karar alınacağını ve katkı
sağlayacağını düşünüyor, hepinize tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkürler Hocam. Evet Halil
Hoca’m ...
Halil ETYEMEZ - Evet, teşekkür ediyorum bende. Değerli
Komisyon Başkanımıza katılıyorum. Verdiği bu değerli fikirlerden dolayı.
Ben ortaöğretimin birkaç boyutuna değinmek istiyorum.
Birincisi müfredat boyutu. Özellikle çok yakın zamanda müfredatta
ciddi değişiklikler oldu ben hem ilköğretimde hem ortaöğretimde müfredatı
temel felsefe olarak, çocuğa bakış açısı olarak, öğrenmeye bakış açısı
olarak, ciddi bir değişiklik olarak görüyorum. Ancak tabi bunun öğretmene
öğretmenin sınıfta uygulamasına, alt yapının buna uygunluğuna baktığımız
zaman bu yetiştirme süreçlerinin çok iyi sağlanamadığını düşünüyorum
çünkü hâlâ sınıflarda öğretmenlerimiz -bizzat öğrencilerimizden takip
ettiğimiz için biliyoruz- eski yöntemle, eski müfredat anlayışıyla ders
anlatıyor. Bu da gösteriyor ki bu müfredat ne kadar güzel olursa olsun ne
kadar insana dönük, öğrenciye dönük, öğrenci merkezli müfredat
hazırlanırsa hazırlansın yine öğretmenimiz sınıfa geliyor, sınıfta takrir
yöntemiyle anlatım yöntemiyle öğretimini yapıp sınıftan çıkıyor. Bu tabi
öğretmenin suçu değil bence, bence. Bu yetiştirme sürecinin müfredatın
uygulanma sürecinin, hazırlanma sürecinin, aslında öğretmene yansıtma
sürecinin ciddi bir şekilde sorgulanması gerekir, diyorum.
İkinci husus okullarımızı törensel yapıdan kurtaralım. Biraz önce
ikinci bir söz alabilseydim bunu ifade edecektim. İlköğretimde de bu böyle,
ortaöğretimde de bu böyle. Sabah, akşam, öğlen her gün bayramlar, törenler
eee çocuklarımız törenden başka bir şey yapamıyorlar aslında. Bunu
ideolojik bakmadan ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Bu törenlerle
çocuklara ne kazandırıyoruz, yarışmalar yine aynı şekilde. Şimdi aslında bu
şûradan buna ilişkin bir şeyler de çıkarabilmeliyiz. Törensel, sloganik bir
eğitim süreci yönetiyoruz, bir formal yapı itibarıyla bir şeyler yapıyoruz
ama Avrupa'ya baktığınız zaman bugün Avrupa aslında bunlardan
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kurtulmuş yapıda. Biz 2023'te de görüyoruz ki bunları hiç konuşmadan yine
törensel yapıyı devam ettireceğiz. Bir başka husus da şudur: Özellikle
günümüz insanı artık düşünen sivil insanların kendilerini yönettiği Avrupa
kendileri ile ilgili kararlar verdiği bir süreç yaşıyoruz. Toplumda değişim
yaşıyoruz. Bilgi toplumu haline geliyoruz. Soran, sorgulayan bir anlayışın
gelişmesini istiyoruz ama 300 bin tane öğretmenle kapıda bekliyoruz. 350
bin tane bizim tespitimize göre. Ama millî güvenlik derslerini biz hâlâ
kışladan gelen rütbeli subaylarla veriyoruz. Ben subaylara karşı olduğumdan
böyle bir bakış açısı olduğundan dolayı değil. Aslında sivil öğretmenlerin
verebileceği bir ders. Aslında dersin içeriği de tartışılmalı ama verilmeli mi,
apoletlerin ortaöğretimde bu öğrencilere verilmesi gerekiyor mu? Zaten
kışlaya gidiyor bütün gençlerimiz. Yaşı geldiği zaman askerlik görevini,
vatani görevini yapmak üzere kışlaya gidiyor, eğitimini alıyor ve apoletler
eğitimini de alıyor, öğreniyor ama bugün hâlâ okullarda millî güvenlik dersi
kışladan gelen üniformalı subaylar tarafından veriliyor. Üstelik de ben şunu
ifade etmek istiyorum: Öğretmen eğitim süreci içerisinde, asker kışlada ve
görevinde, mühendis fabrikasında daha çok saygın, daha çok işini yapmış
olacak. Onun için millî güvenlik derslerinin aslında bu şûra gündeminde
ortaöğretimde bir sivilleşmenin sağlanması adına biz eğitimcilere,
öğretmenlere güvenilmesi adına ve 300 bin tane öğretmen görev beklerken
kışladan öğretmen getirilmemesi adına karar alınması ve değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Üçüncü husus yine eğitimimizin sıkıntılarından ve geçtiğimiz
günlerde özellikle doğu ve güneydoğuda yaşadığımız sıkıntılar esnasında
gündeme gelen bir konu, kız liselerinin açılması. Bakın bugün ideolojik
olarak bakılmadan gerçekten toplumun temel ihtiyacı toplumun beklentisi ki
eğitimde velinin, ailenin eğitime ilişkin beklentilerinin nasıl düzenlenmesi
gerektiğine hakkının olduğunu, evrensel düzeyde insan hakları beyannamesi
çerçevesinde
baktığınız zaman insanların eğitim süreci içindeki
beklentilerinin gerçekleşmesi ve bunu isteme hakkının olduğunu görürsek
eğer burada da böyle bir beklentiye uygun bakın ille de bütün eğitim süreci
böyle olsun değil ama kız liselerinin bakın Atatürk zamanında kurulmuş
birçok İzmir kız lisesi, İstanbul’da Ankara’da birçok yerde kız liseleri kız
meslek liseleri olmasına rağmen bugün bunu ortadan kaldıracak bir
ideolojik bir yaklaşımla önü kesilmiş. Bırakılsın kız liseleri de kızlar
istedikleri yerde hem karmada mı okumak istiyor kız lisesinin olduğu yerde
mi okumak istiyor böylesine bir serbestliğin getirilmesinin mutlaka
düşünülmesi gerektiğini ifade ediyorum.

18. Millî Eğitim Şûrası / 462

Yine ortaöğretimdeki müfredatın aynı şekilde ilköğretimde olduğu
gibi çok yüklü olduğunu düşünüyorum. (Aslında bunun da gençlerin
özellikle bakın başka biraz önce de ifade ettiğim değerler eğitimi açısından
bütün derslerin içerisine değerlerin sindirilerek ki özellikle ihtiyaç
hissettiğimiz konu, birinci öncelik eğitimde en büyük sorunlarımızdan bir
tanesi, toplumun sorunlarından bir tanesi değer eğitimi.) Birlikte yaşama,
birbirine saygı duyma, birbirini sevme büyüklerini sevme, küçüklerini
sayma ve başkasının hakkına tecavüz etmeme, özgürlüğünü isteme ama
istediği zaman başkasının özgürlüğüne dokunduğu anda kendi haddini bilme
noktasında ciddi anlamda bir değer eğitimine ihtiyacımız var. Ama değer
eğitimi sadece bir derste verilecek bir şey değildir. Eğitimin bütün
süreçlerinde verilmesi gereken bir husustur. Özellikle bakın beden eğitimi
dersinde değer eğitimi verebilirsiniz. Resim dersinde değer eğitimi
verebilirsiniz. Matematik dersinde değer eğitimi, kısacası bütün eğitim
süreçlerinde değer eğitimi verebilirsiniz. (Bunu yapabilmek için de bakın
hem sanat eğitimi hem kültür hem beceri eğimi gibi müzik eğitimi gibi
eğitimlerin de ortaöğretim yapısı içerisinde yine ilköğretim kısmında
söylediğimiz gibi yaşama alanı olarak okulu gençlerimizin çocuklarımızın
bu okul kampuslan içerisinde düzenlenmiş alt yapısı oluşturulmuş spor
etkinlikleri kültür etkinliklerinin de zaman ayrılabilecek altyapı olarak
oluşturulan bir eğitim süreçlerinin mutlaka sağlanması gerektiğini
düşünüyorum.) Ve bütün bunlar bakın konuşulanların hepsi aslında ciddi bir
şekilde oturulup eş güdüm hâlinde, eş zamanlı, aslında el atılması gereken
hususlar. Eğitim sürecinde sonucu alabilmek için işte erişimi veyahut da
ortaöğretimde ilköğretimden ortaöğretime geçişi veya öğretmen ihtiyacını
veyahut da herkesin kendi mahallesinde kendi evinin dibindeki eğitim
kurumunda eğitim almasını, hepsini birlikte değerlendirdiğiniz zaman
aslında birbirini tetikleyen, birbirini destekleyen birbirini eğitim sürecinde
tamamlayan hususlar. Birini eksik yaptığınız zaman öbüründe ne kadar çaba
sarf ederseniz edin sonuç alamıyorsunuz. Öyleyse bütün süreçleri eğitim
süreçlerini altyapısıyla, bütçesiyle, öğretmeniyle, müfredatıyla ve
yapılandırması ile birlikte değerlendirip bir sonuca gitmek gerekiyor ama
burada daha da önemlisi iyi niyet gerekiyor, çaba gerekiyor ve biz de eğitim
konuşulurken bakın burada belki bu sorunları yaşamıyoruz ama
kamuoyunda eğitim değerlendirilirken, sorunlar konuşulurken insanlar hep
kendi açısından, kendi ideolojik bakışından veyahut da kendi söylemleri ile
değerlendiriyor. Konuşuyoruz, konuşuyoruz sonuç yok. Öyleyse sonuç
alabilecek somut adımlar atmak ve gelecek nesiller için çaba sarf etmek
gerektiğini düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI Muammer Yıldız Hoca’m ızı...

Evet,

teşekkürler Halil

Hocam.

Muammer YILDIZ - Sayın Başkamın, teşekkür ederim. Ben
erişimin bu başlık altında ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
ortaöğretim zorunlu değil. Dolayısıyla da buradan, ilköğretimden, zorunlu
eğitimden mezun olan yavrularımızın ortaöğretime erişimlerini temin için
yeni politikalara ihtiyaç var. Sayın Bakanımız ben biraz mevcut tabii ki
Millî Eğitim Bakanlığında yapılan çalışmaları nazara vererek hiçbir şey
olmuyor değil. Yapılanlar üzerinden aslında iyi niyet olarak, düşünce olarak
ve amel noktasında da iyi birtakım adımlar var ama bunların 23 vizyonunu
oluşturuyoruz. Dolayısı ile de daha ileride neler olabilirin biraz ifadesini
yoksa Sayın Bakanımızın bu yıl yayımlamış olduğu genelgelerde hem
okullaşma oranında yani ortaöğretime geçiş anlamında hem yurtlar
konusunda hem burslar konusunda hem taşımalı konusunda bir duyarlılık.
Çünkü bu kız çocuklarına yönelik ama daha çok dezavantajlı çocukları
kapsıyor bu. Bunun doğru bir adım olduğunu ve bu başlık altında
tartışılması gerektiğini düşünüyorum. İlköğretimde olduğu gibi bunun da
arkadaşlarımız orada genel olarak ifade ettiler,
belki zorunlu yani
ilköğretime dâhil edilebilir, 12 yıl, artık neyse ama bunun da ayrıca bir
konuşulması gerekiyor. “Nasıl bir insan?” sorusu müfredatın ortaya
koyduğu bir sorudur. Ama biraz önce Abdulkadir Bey ifade etti doğru bir
vizyon oluşturulurken bugün değil yarını yani bugünü yaşayan değil yannı
yaşayacak olan çocuklarımız için. O yüzden bu sorunun her defasında
yeniden sorulması gerekiyor. Biraz da tabii ki ülke olarak birikimlerimizi,
içinden geçmekte olduğumuz ortamları çok iyi görerek yapmamız
gerekiyor. Yani bunun da bu noktada nasıl bir insan modelinin de ayrıca
konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yine Sayın Bakanımızın okul
çeşitlilikleri konusunda, okul türlerinin azaltılması konusunda bir
çalışmaları oldu. Özellikle de biraz önce ifade etmeye çalıştım. Tekrar yeri
geldiği için bir daha tekraren, önemine binaen söylemek istiyorum ki
yıllardır tartışılan genel liseler, evet sistem üzerinde bir kambur hâline
gelmiştir. Amaçlan üst öğrenime öğrenci göndermektir ama oransal olarak
çok düşük alt seviyededir ve bu çocuklar hiçbir yaşam becerisi, mesleki bir
eğitim almadan okullardan mezun oluyorlar. Dolayısıyla şimdi 2013 yılı
içerisinde yanılmıyorsam değil mi müdürüm 2013 yılında kademeli olarak
genel liseler kaldınlıyor. Dolayısı ile yıllardır konuşulan bir başka husus da
meslek liselerinin genel öğretim içerisinde oransal olarak artırılması
konusunda da bu geçişten dolayı oransal anlamda ciddi bir niceliksel olarak
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artırım olacak. Yani biz okullarımızı, genel liselerimizi dönüştürürken ya
Anadolu lisesi yapıyoruz ya da akademik lise veya meslek lisesi.
Dolayısıyla burada konuşulması gereken bunların içerikleridir, nitelikleridir,
meslek liselerinin ne olması gerektiğidir, program çeşitlilikleridir, (biraz
önce arkadaşlarımızın söylediği gibi geleneksel olarak yıllardır okullarda
açtığımız programlar üzerinden değil teknolojik gelişmeleri de dünyadaki
gelişmeleri de izleyerek inevosyon lojistik gibi çok çocuklarımızın sağlık
gibi mezun olur olmaz iş bulabileceği 2 yıllık okul bitiriyor hemen bir iş
sahibi olabilir ayrıca da yaygın öğretim çerçevesinde örgün öğretimin bir
parçasına dönüştü artık uzaktan eğitim kapsamında da yine bunu
tamamlayabilir.)
Dolayısıyla bizim şunun kararını vermemiz gerekiyor. Biz
ilköğretimden mezun olan çocuklarımızı eğer akademik liseler, fen liseleri
Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri bunlar varlıklarını sürdürecekler.
Bir de mesleki teknik eğitim olacak. Peki, biz çocuklarımızı bir fen lisesine
sosyal bilimler lisesine gönderirken nasıl göndereceğiz? İlköğretimdeki
biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği gibi genel başarılarını mı
değerlendireceğiz yoksa şu anda olduğu gibi merkezî sınavla mı bunu
belirleyeceğiz? Bu son derece önemli. Eğer iyi bir karar verilirse bu kez
geriye dönüp eğitim öğretim süreçleri buna göre yeniden dizayn ediliyor. Bu
açıdan da önemli ama ben şahsi bir fikrimi yeri gelmişken şöyle ifade etmek
istiyorum: 2005 dünya bankasının bir raporu var. Orada şöyle diyor: Türk
eğitim sistemi çok az bir grubu, elitist bir grubu çok iyi eğitiyor akademik
olarak ama genel kitleyi taşıyamıyor. Bunun sebebi şu: Bizim sistemimizde
var olan, seçmeci ve sınava dayalı bir seçimdir. Bütün okul türlerimizi
Anadolu merkezi sınavlarda seçiyoruz ama diğer okullarımızı biraz göz ardı
ediyoruz. İşte bu bir fırsattır, bu bir imkândır, bunun yeniden
değerlendirilmesi gerekir diye şahsen düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Efendim biz teşekkür ediyoruz. Giderek
şekilleniyor herhâlde kafalarda. Evet Eyüp Hoca’mız...
Eyüp KILCI - Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Odalar
Borsalar Birliği adına burada olduğumu söylemiştim, biz özel sektörü
temsilen buradayız. Bizim sektörümüzde yaklaşık 13000 civarında kurum
var. 3,5 milyon öğrenciye hitap eden bir sektör. Özel okullar var
bünyesinde, özel dershaneler var, sürücü kursları var, meslek kursları var,
etüt eğitim merkezleri var ve özel eğitimci okullar, kurslar, rehabilitasyon
merkezleri var. Şimdi özel sektör yatırım yapmak istiyor, gerçekten çok
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sayıda da yatırımcı eğitim alanında bir şeyler yapmak istiyor. Özel sektörün
eğitim alanına girmesinin eğitimde ciddi bir heyecana vesile olacağı
kanaatindeyiz. İlköğretimlerde yatırımda çok ciddi bir problem yaşanmıyor
ancak ortaöğretime özel sektör yatırım yapmak istemiyor. Çünkü
ortaöğretimde şu anda sürdürülebilir bir alan mevcut değil. Dolayısıyla özel
öğretim kurumlan ortaöğretim ile ilgili yatırımlarında büyük şehirler dışında
ciddi problemler yaşıyor. Bir bu, İkincisi bilmiyorum dikkatinizi çekiyor
mu? Özel öğretim veya özel sektör mesleki eğitime yatınm yapmıyor.
Mesleki eğitim hâlbuki çok bakir bir alan. Özel sektör bu alana yatınm
yapabilir. Dinamosu da olabilir ama yatınm yapmıyor. Ne için?
Sürdürülebilir değil. Eğitimde sürdürülebilir olmayan bir alanda özel
sektörün yatınm yapmasını bekleme şansına sahip değiliz. O yüzden
faaliyet alanlannm tek tek irdelenip problemlerinin çözülmesi lazım. Mesela
bir örnek vereceğim burada. Ankara’da bir özel okul açmak istiyorsunuz bir
okul yeri buluyorsunuz. Bulduğunuz okul yerine özel sektör olarak inşaat
yapmak istiyorsunuz, MEB karşınıza çıkıyor. Önce diyor Millî Eğitim
Bakanlığından bu yerin size tahsisinin sağlanması lazım. Okul yeri olan bir
yer, parasını yatırmış olsanız bile MEB 30 yıl sonra bana lazım derse siz bu
yerde inşaat yapamıyorsunuz. Arsa tahsisi, ücretsiz arsa tahsisinden
vazgeçtik, bedelli arsa buldunuz. Oraya okul yapma ile ilgili ciddi
sıkıntılarınız var. Bilhassa büyük şehirlerde okul yatırımı yapmak isteyen
yatırımcı ciddi zorluklar yaşıyor. Bir diğer konu, şu anda hem Maliye
Bakanlığı ile hem Çalışma Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttük ve bir
teklifte bulunduk. Teklifimiz şu: Dedik ki biz eğer bizim söylediğimiz
tarzda bazı adımlar olursa, atarsanız devletin hiç kaybının olmayacağı ama
kapasitenin oldukça fazla sayıda arttınlabileceği bazı teklifler sunuyoruz.
Bizde en büyük gider kalemi istihdamdaki gider kalemi. İstihdam ile alakalı
bazı tekliflerimiz oldu. Kalkınmada öncelikli yörelerde uyguladığınız
istihdamdaki vergi ve primler ile ilgili uygulamaları eğitimde Türkiye
geneline yaygınlaştırın dedik. Fakat maalesef bu tekliflerimiz, teşvik
kapsamında diğer sektörlere bakılarak her sektöre veremediğimizi size de
veremeyiz düşüncesiyle o konuda da sıcak yaklaşılmadı. Hâlbuki devletin
bir kaybı olmayacak. Aksine ek kazancı olacağını da çizelgelerle kendilerine
göstermiştik.
Dolayısıyla özel sektörün eğitime bir heyecan katması için
dertlerinin dinlenilmesi, problemlerinin çözümü için bazı adımların atılması
lazım. Eğer bu adımlar atılırsa öyle sanıyorum çok sayıda yatırımcı bu
sektöre yatırım yapar ve ciddi rüzgâr getirir. Sayın Bakanımızla, Maliye
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Bakanımızın üzerinde anlaştıkları bir konu var. Biraz evvel arkadaşlarımız
da sabahki oturumda ifade ettiler özel öğretim kumrularında okuyan
öğrencilerin ücretlerinin bir bölümünün devletçe karşılanması, mutabakat
sağlandı ancak bu yıl bütçeye konulmadı düşüncesiyle ertelendi. Bunun da
bir an evvel devreye girmesi lazım. Şimdi özellikle ortaöğretimde özel
sektör çok esnek ve gelişebilir bir alan. Bu alanın değerlendirilmesi hâlinde
eğitimde çok ciddi sıçramalara vesile olunabilir. Türkiye’nin özel sektör
açısından bütün kurumlar bazında, dünya çapındaki olimpiyatlarda
kazandığı başarılar bunlar için en güzel örneklerden birisidir diye
düşünüyorum. Bir de arkadaşlarımızdan birisinin anlattığı bir konu üzerinde
kısaca bir iki cümle ifade edeceğim. Tabii geçen Sayın Bakanımız
akademisyenlerle göreve başlar başlamaz görüşmeler yaptı o görüşme
notlarını aldım. Orada çok spesifik teklifler var, bunlardan bir tanesi ODTÜ’
den Sayın Ahmet İnan Bey’in yaptığı tekliflerden birisi. Eğitimde bizim bir
manevi arka planımız var. Bu arka planı göz ardı ederek atılan adımların bu
güne kadar eğitime kaybettirdiği şeyleri nazara vermiş. Aslında bir arka
planı olması lazım eğitimin. Genel bir konsensüs sağlanamadığı için
okullarda bizim öğrencilere vereceğimiz değerlerle alakalı genel bir
sistemimiz yok.
Hoşgörü gibi, işte iyilik gibi insani değerler gibi böyle genel
çerçevede
mutabakata
varılacak
ideolojiler
dışında
meseleye
bakabileceğimiz böyle standartlar olması lazım. Okullarda öğretmelerin bu
şiddetin önlenmesinde, zararlı başka alışkanlıkların önlenmesinde ortak
çalışmalar yürütmesinin sağlanması lazım diye düşünüyorum. Bir de tabii
eğitimde aslında Anadolu insanının kendine has sıcaklığı var, hoşgörüsü
var, emsalsiz ahlak güzellikleri var. Bunlann bir yolla örnekler hâline
getirilip serpiştirilmesi gerekiyor müfredat programlarının içine. Bunlar da
yapılabilirse sanıyorum biz o kendi değerlerimizden gelen şeyleri daha çok
eğitime yansıtabiliriz. Bütün arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum, teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Ziya Eser Hocamız
buyurun.
Ziya ESER (Niğde Millî Eğitim Müdürü) - Sayın Komisyon
Başkanım, saygılar sunuyorum herkese. Şimdi ortaöğretimde benim kısaca
arz etmek istediğim 9. sınıflarda tüm meslek okullarımız dâhil ortak
derslerin olduğu sınıf sistemi var. Bu da büyük ölçüde eğer öğrencimiz 9.
sınıfta herhangi bir okulda, meslek okulunda veya diğer bir okulda bir yıl
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okuduktan sonra okul değiştirmek isterse nasıl olsa ortak dersler olduğu için
geçişler yapılabilsin düşüncesi hâkim. Oysa belki de onun 9. sınıftan sonra
okuyacağı mesleki alanda o okulda, o dalda; 9. sınıfta bu amaçla okuduğu
derslerin bir kısmı tamamen gereksiz ve aslında o okulun niteliğine göre de
9. sınıfta ortak ders adı altında okuduğu dersler de çok ağır geliyor.
Dolayısıyla bunun mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Hatta ben uç
noktada belki gözüküyor ama bu 9. sınıf sistemindeki ders müfredatlarının
tamamen kaldırılıp sanki hiç yokmuş gibi 10. sınıftaki müfredatları
ayarlayarak yani okulun niteliğine uygun müfredatı hiç böyle geçiş uğruna
feda etmeden devam ettirmek gerekir, diye düşünüyorum. 9. sınıftan sonra
öğrenci okul değiştirecekse gittiği okulda da farklı dersler varsa o zaman
orada yeniden başlasın. O gidenin derdi ama bütün Türkiye şamil kılmak
yanlış diye düşünüyorum. Bir başka husus birazcık gündeme getirildi.
Ortaöğretim şimdi ilköğretimlerde il yapım programları ile fiziki mekânlar
oluşturulabiliyor. Yeni okullar yeni tesisler yapılabiliyor. Ama iller olarak
biz sadece okulların onarmaları yapabiliyoruz. Bir ihtiyaç olan ortaöğretim
okulumuzun programa girmesi için ilgili genel müdürlüğümüz, Yatırımlar
Tesisler Dairesi Başkanlığımız, Strateji Geliştirme Başkanlığımız olmalı,
DPT gibi devlet programına sokulabilmesi lazım. Bunun için de doğrusu
idari ve siyasi güç kimde ise veya kim sağlayabiliyorsa o ile bazı yatırımlar
daha fazla geliyor onun dışındaki iller mahrum kalabiliyor. İhtiyaçlar
gerçekçi olamıyor. Aynı ilköğretimdeki yapılaşma gibi ortaöğretimde de il
yapım programları aracılığı ile ayrılacak bütçelerle bu işlerin yürütülmesinin
daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Son olarak şunu arz etmek isterim:
(Şimdi ilköğretimi bitiren öğrencilerimiz zorunlu öğretimden sonra isteğe
bağlı biz diyoruz ki ortaöğretimde okullaşma oranlarımızı yaygınlaştıralım.)
Tamam, da gelmek istediği orta öğretim için imkânı olmayan aileler işte bu
sene bakanlığımız taşımalı sistemi başlatmaya çalışıyor 9. sınıflarda, tamam.
Bu yetmiyor tabii ki pansiyon ihtiyaçları var. Pansiyonlarla ilgili,
okullarımıza bağlı pansiyonlarla ilgili benim düşüncem şu şekilde
gelişmiştir. Yani bu pansiyonlarımızın herhangi bir okula bağlı olarak
işletilmesi artık sağlıklı olmuyor. Bunlar da aynen yükseköğretimde kredi
yurtlar kurumu olduğu gibi orta öğretimde de pansiyonlar yine o okulların
olabilir ama yönetimleri mutlaka müstakil olmalı. O genel müdürlüğe bağlı
olabilir ama müstakil pansiyon yönetimleri ve yönetmelikleri mevzuatı ayrı
olursa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI Yıldırım...

Evet, teşekkürler Hocam. Evet, Ferda
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Ferda YILDIRIM - Teşekkür ediyorum şimdi biz burada eğitimde
2023 Vizyonunu konuşurken 2060’m insanını tartışıyoruz yani 2060’ta
çalışma hayatında olacak bu insanlar. “Biz bu insanlan nasıl
yetiştirmeliyiz?” onun aslında tartışmasını yapıyoruz. Ona göre fikir
üretmekte bence yarar var. Şimdi “2050'nin 2060Tn dünyası nasıl olacak,
nasıl şekillenecek?” çok iyi ön görmek gerekir. Yoksa bazı şeylerde
yanılabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabi ortaöğretimdeki kalitenin
artırılması derken ortaöğretimde önce bir kere okul çeşitliliğini azaltmamız
gerekiyor. Zaten azaltmaya başladı ama yine de çok fazla, şimdi bir fen
liseleri var, Anadolu liseleri var, Anadolu öğretmen liseleri var. Artık
normal liseler ortadan kalkıyor ve meslek liseleri var. Meslek liseleri
açılırken kesinlikle yörenin ihtiyaçlanna göre meslek lisesi açılmalı. Yani
bir meslek lisesi açıyorsunuz, orada hiç ihtiyaç yoktur. Bu çocuklar staj
yapacak, staj yapacak imkânları yoktur çünkü onunla ilgili sanayi tesisi
yoktur. Bu çok önemli. Açılacak okullar yörenin ihtiyaçlarına göre açılmalı.
Şimdi meslek liseleri kesinlikle sanayi ile iş birliği içerisinde açılmalı.
Donanımları sanayi tarafından karşılanmalı, müfredat programı ortak olmalı
ve millî eğitimle birlikte de yönetilmeli bu okullar. Eğer siz sanayinin
ihtiyaçlarını bilmiyor iseniz, onlar nasıl bir eleman istiyor, bunu tahmin
edemiyorsanız, ön göremiyorsanız, onunla iş birliği yapamıyorsanız sizin
yetiştirdiğiniz eleman kesinlikle sanayide iş bulamayacak. Çünkü sanayide
bu arada son model yani en son kullanılan teknolojiyi mutlaka okullara
monte etmeli birlikte programı da birlikte hazırlanmalı. Bu şekilde o zaman
çok daha iyi çok daha amaca uygun olarak meslek liseleri şey yapabilir.
Artık dünya yaşlanıyor, Türkiye büyüyor. Belki ileride daha çok ihtiyaç
olacak, bu dünya Avrupa ile Türk birliği bütünleşerek Türkiye’de kesinlikle
meslek liselerine kaliteli öğrenciler almalıyız. Bu öğrenciler birbirini çok
çok iyi kullanmalı. İkinci bir dilde zorunluluk getirmeliyiz. Artı meslek
liselerinden mezun olan öğrencilere kendi alanları ile ilgili, yüksek
öğretimlerde kontenjan verilmeli. Örneğin tıp fakültesine alacaksanız sağlık
meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin atıyorum işte % 20’si olmalı
gibi, elektrik elektronik bölümünden mezun olan öğrencilerin işte % 20’si
gibi fakülteler, kontenjanlar tanınırsa meslek lisesindeki öğrenci kalitesi de
mutlaka artacaktır. Belki de fen lisesi yerine çocuklar meslek lisesini tercih
edecek, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz Hocam. Evet, arka
tarafta Bekir Hocamız...
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Bekir MOTOR (Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi Müdürü) Sayın Başkanım, akşamın bu saatinde sabrınıza sığınarak birkaç söz
söylemek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - (Görevli arkadaş mikrofonun şarjı bitti
ama değişebilir miyiz, var mı yedek. Tamam mikrofonsuz konuşalım.)
Sayın Komisyon Başkanım, şimdi ülkemizin çok zorlu bir ülke
olduğunun hepimiz farkındayız. Zaten nüfus yapısı, demografisiyle, kültürel
yapısı ile bu bağlamda ben her türlü planımızın ülkemizin şartlarına göre
yapılmasını ve bu şartlara göre yapılan planlamaların da sonuçta başarıya
ulaşacağını düşünüyorum. Yani elbette ki Avrupa ile entegrasyonumuz
önemli fakat entegrasyon yapacağız derken onlarda gördüğümüz her
doğrunun bize uymayacağını ben şahsen, kendi kanaatimce düşünüyorum.
En büyük hatalarımızdan birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ulu Önder
Atatürk'ün söylediği “Eğitimde feda edilecek fert yoktur.’' prensibine sahip
olduğumuz zaman eğitimdeki, gerçekten çok önemli sorunları da aşmış
olacağımızı düşünüyorum. Ancak bu düşünce sistemine sahip
olmadığımızda bazı sıkıntılarımız da olabiliyor. Bunu ben birkaç başlık
altında topladım. Kısaca da hemen izah etmek istiyorum. Öncelikle
öğretmen başlığı altında ortaöğretimdeki sorunlarda birkaç madde ekledim.
(Bunu da şöyle söyleyeyim öğretmenimizin öğrencimizin tam anlamıyla
yönlendireceği ona her bakımdan verimli bir ders işleyici niteliklerin yeterli
olmadığını ben kendim okul müdürü olarak gözlemliyorum.) Bu bağlamda
da öğretmenlerimizin performanslarını ölçebilecek performans ölçekleri
bulunmuyor.
Eğitim
bir
koordinasyon
işi
tabii,
ancak
bu
koordinasyonsuzluk ciddi anlamda gözleniyor. Kişisel kanaatim eğitim
müfettişlerinin görevi ancak onlar daha çok şikayetlerden dolayı bu
bağlamdaki işlemlerle pek ilgilenemiyorlar. Canlan çok istiyor biliyorum
ben, müfettişlerimiz aslında daha çok rehberlik yapmak istiyorlar. Ben
yakinen onlarla konuştuğumuz zaman bunlan görüyorum. Bu bağlamda en
azından eğitim koordinatörleri oluşturulabilir diyorum. Bu koordinatörlere
bağlı çalışmalar yapılabilir. (Bu koordinatörler kendi arasında organizasyon
da yapabilir. Tıpkı taa merkezden, Bakanlıktan hatta bu işte ilintili olabilir
öğretmenlerin okulda 8 saat tutulması gerektiğine inanıyorum.)
Haftalık verdiğimiz iki saat planlama hazırlama karşılıklı dersimiz
var, bu dersi öğretmen gelmese de biz veriyoruz. Öğretmenimizi okulda
tutabilirsek 2 saat kadar..................... (Çözümlenemedi.) öğretmen bu
çalışmayı okulunda yapar, evine gittiği zaman yapıp yapamayacağı
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konusunda biz artık onu rahat bırakırız, diye düşünüyorum. Gelmezden önce
raporlarda okumuştum orada da bunu gördüm. Finlandiya örneği verilmiş
hatta Eğitim Bir-Sen’in raporunda gördüm bunu, öğretmen maddi ve
manevi olarak güçlendirilmediği oranda ülkemizin de gelişmesi söz konusu
değil. Öğretmenin de maddi manevi olarak geliştirilmesi lazım. Öğrenciler
olarak da devamsızlık çok ciddi bir sorun olarak görülüyor. Okulu bırakan
çok sayıda 9’uncu sınıf öğrencisi var. 12. sınıf öğrencileri özellikle Şubata
kadar YGS, Şubattan sonra da LYS derdi ile doktordan alıyorlardı, şimdi
bizden alıyorlar izinlerini. Ciddi anlamda bir devamsızlık var. Benim
önerim YGS sınavının 11. sınıfın sonunda yapılması, LYS sınavının da 12.
sınıfın sonunda yapılmış olması ile belki de bu sorun çözülebilir diye
düşünüyorum. Yani 11. sınıf sonunda bir sınav ama devamsızlık sorununun
da aşılması açısından çünkü toplamda baktığımız zaman öğrencinin yaklaşık
bir 60-70 gün toplam 180 eğitim günü var zaten. 60T, 70’i çıktığın zaman
üçte biri gitmiş oluyor.
Sanat eğitiminin yetersiz olduğunu, bu alanda sıkıntılar yaşandığını
düşünüyoruz. Öğrencilerimize estetik değerler kazandıramıyoruz. Bu
bağlamda müzik öğretim derslerine de daha fazla önem verilmesi
gerektiğini ben düşünüyorum. Yani çünkü PİS A sonuçlarına baktığımız
zaman sondan ikinci geldik akademik olarak. Şimdi sanatsal olarak da bir
sonuç alamazsak o zaman eğitim olarak, eğitimci olarak epey düşünmemiz
gerekiyor. Birinden birinde en azından başarılı olmamız gerekir, diye
düşünüyorum. Bunun yanı sıra eğitimimizde somutlaştırmanın az olduğunu
düşünüyorum. Ve öğrencilerimizin sınava endeksli bir tarzdan dolayı okul
kültürünü tam olarak kavrayamadığını düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar
diliyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz Bekir
Hocamıza ve Seyfettin Yılmaz Hocamıza.
Seyfeddin YILMAZ (İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğt. Müf.
Bşk.) - Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar. Benim konuşacaklarımı
Halil Bey, Eyüp Bey hemen hemen konuşmuş gibiler ama biraz da destek
amacıyla artı ekleyeceklerim var. O bakımdan söz almış bulunuyorum.
Efendim okulun güçlendirilmesi tabi tek başına bir iş değil. Bu; okul,
öğretmen, müfredat ve öğrenci unsurlarının birlikte ele alınması ile ancak
başarılabilir. Tabi okulun fiziki imkânları, sosyal alanlarını sabahtan beri
konuşuyoruz. Öğretmen yetiştirme çok önemli bir konu belki. Tabi öbür
komisyonlarda görüşülecek ama bağımsız olarak düşünemeyiz. Öğretmenin
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yetiştirilmesi, istihdamı ve ücret konusu mutlaka ele alınması ve
iyileştirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim
fakültelerimizde gerek ideal öğretmen millî ve manevi değerlerle bezenmiş
efendim daha sonra istihdam konusunda en az birkaç yıl bu iki yıl olabilir,
üç yıl olabilir, gittiği yerde çalışma şartı getirilmesi gerekiyor çünkü
öğretmenimiz gidiyor bir okula. Ondan sonra daha altı ay çalışmadan bir
şekilde yer değiştiriyor, okulunu tanımadan öğrencisini tanımadan çevresini
tanımadan. Burada okul nasıl güçlenecek? Müfredat konusunda -tabi
müfredatlar çağın ihtiyaçlarına göre değişiyor- ben şunu hemen arz edeyim:
Gerek ilköğretimde gerekse ortaöğretimde müfredatları değiştirdik ama
maalesef eğitimcileri değiştiremedik. Bizler dâhil yani biz müfettişler de
dâhil öğretmenler de dâhil bu konuda eksiğimiz var. Tabi hizmet içi eğitim
seminerleri düzenleniyor ancak göstermelik oluyor. Bunun sonucunda kalıcı
bir öğrenme, kalıcı bir uygulamaya yönelik şey çıkmıyor, bir sonuç
çıkmıyor. Öğrencilerle ilgili olarak değerler eğitimini çok önemsiyorum.
Şimdi ben bunu 20 yıl önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Çarşıda,
caddede, okulda, parkta gezerken öğrencinin elinde dosya, resim dosyası,
resim dosyasının üstünde bir yabancı artistin resmi. Soruyorum, “Yavrum
bu kim, senin akraban mı?” diyorum. “Hayır” diyor, “Senin atan mı?”,
“Hayır.” “Peki, niçin bunu yapıştırdın?” Yani bir yabancılara özenme şeyi
var maalesef. Bunun önüne geçmemiz lazım yani öğrencilerimiz elbet
teknolojiyi kullanıyor, ufukları açık ama millî değerler konusunda erozyon
şiddetli bir akış içerisinde, ona önlem almamız lazım.
Tabi bu değerler eğitiminde okul tek başına yetmiyor benim
gördüğüm kadarıyla, çevre, çevreye ne kadar etkili olabiliriz, o ayrı bir
konu. Yalnız medyaya etki edebiliriz. Yani meclisimizin, hükümetlerimizin
çıkaracağı yasalarla sanırım medyaya etki ederler gibi geliyor bana. Mutlaka
değerler eğitimi konusunda programların yapılması gerekiyor. Efendim, bir
öğrencimiz disiplinden söz etti. Yani okul, sınıf ortamında disiplinsizlikten
söz etti. Yani disiplin olmadığından dolayı öğrenme ortamı oluşmadığından
söz etti, katılıyorum. Tabi burada disiplin olmayışı benim kanaatime göre
öğretmenle ilgili. Yani öğretmeni eğer biz yetiştirirsek, eğer sınıfa hâkimse,
eğer konusuna hâkimse, eğer sınıfı bir orkestra şefi gibi idare edebiliyorsa
ben öyle zannediyorum ki evet belki tek tük problemler çıkacaktır ama aşın
bir disiplinsizlik olmayacaktır. Yine öğretmen yetiştirmeye iş dönüp geliyor.
Efendim diğer bir husus, yine Halil Bey değindi. Millî günlerdeki
kutlamalar. Bunlan ben şeyde de dile getirdim. 17. Millî Eğitim Şûrasının
bölge toplantısında dile getirdim. Bunlan stadyumdan kurtarmamız lazım.
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Şubat ayından itibaren öğrencilerimiz stadyumlarda. Şimdi ben şunu
söylüyorum: Günün anlam ve önemini okulumuzda öğrencilerle birlikte,
velilerle birlikte, çevreyle birlikte kutlasak daha iyi olmaz mı? Yani ille
birilerini memnun etmek mi gerekiyor. İlle üst amirlere şov yapmak mı
gerekiyor. Ben bu durumu önemsiyorum ve gündeme alınmasını istirham
ediyorum. Efendim, ilköğretimle ilgili sınav stresi konusu ortaöğretimde de
var.
Efendim, testle tost arasında sıkışan öğrenciler hakikatten doğru.
Şimdi biz eğer öğretmenlerimizi güçlendirirsek, maddi alanda, manevi
alanda müfredat alanında güçlendirirsek ve öğretmenlerimize güvenirsek o
zaman belki de sınavsız bir yönlendirmeye doğru gidebileceğimizi
düşünüyorum. Madem 2023'ü konuşuyoruz, o hâlde sınavı kaldıralım,
öğretmene güvenelim ama öğretmeni yetiştirelim, iyi ücret ödeyelim,
kuralları koyalım, herkes de kurala uyacak, o zaman sınavı da kaldırabiliriz,
testle tost meselesi de ortadan kalkacaktır. Teşekkür ediyorum, saygılar
sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz Hocam. Turan
Akpmar Hocamız söz almak istiyor, buyrun.
Turan AKPINAR (Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Millî Eğitim
Müdürü) - Sayın Başkanımım ve değerli komisyon arkadaşlarım, herkese
saygılar sunuyorum. Ben çok tekrar olmasın diye madde madde hızlı
geçeceğim. Birçok şey zaten söylendi. Ortaöğretimin güçlendirilmesi için
tabi bir defa ilköğretimden mezun olan öğrencilerimizin gelişmiş seviyeler,
ülkelerde olduğu gibi okullaştırmamız. Birinci sorun bu. Bugün ülke
genelinde
okullaştıramadığımız
öğrencilere
baktığımız
zaman
öğrencilerimizin büyük bir kısmının kırsalda yaşaması. Bakanlığımız bu
konuda güzel bir adım attı. Tabi bunun tüm sınıflara yaygınlaştırılması
lazım. Taşıma olayı 9. sınıfları bu sene bir genelge ile şu an başlatıldı. Diğer
sınıflarda da taşımanın yaygınlaştırılması gerekiyor. Bir diğer şey, velilerin
baktığımız zaman maddi durumunun yetersiz olması. Tabi ortaöğretim
zorunlu değil ve maddi durumu da yeterli değilse vatandaş zorlanmamak
için çocuğunu liseye göndermeme kararı alıyor. Bu konuda da mümkünse
ya merkezî bütçeye veya valiliklerde mutlaka bu çocuklara yönelik bütçe
ayrılması gerekiyor.
Bir diğer konu, birçok zahmetle, uğraşı ile çocuğu liseye, okula kayıt
yaptırıyoruz. Çocuk okullaşıyor ama en büyük kaybımız, demin bir
müdürümüz değindi. 9. sınıflarda biz çocukları kaybediyoruz. Sınavsız
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öğrenci alan ortaöğretim kurumlannda sınıfta kalma oranı %50-60 Tarda.
Bakanlığımız her sene ek sınav hakkı tanıyor. Buna rağmen yine de
%30'lann altına düşüremiyoruz. Büyük bir kısım, çocuğumuzu biz 9. sınıfta
maalesef sokağa atıyoruz. Bunun için yönlendirmenin ya 8’e alınması veya
9. sınıftaki kültürel derslerin öneminin veya ders saatinin azaltılması
gerekiyor. Çünkü velilerin %100’ü meslek liselerine gönderdiği zaman
çocuğunu, geçiş yapacağını düşünerek göndermiyor. Çocuğunun artık o
okulda okuyacağını düşünüyor. Bu konuda yapılan istatistikler de var. Bu
anlamda bizim 9. sınıfta çocuklarımızı sokağa atmamamız gerekiyor.
Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Evet Ünal Kalaycı
Hocamız buyurun.
Ünal KALAYCI (Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı) - Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, akşamın bu vaktinde
fazla vaktinizi almadan, tekrara düşmeden gündeme alınmasını istediğim
şeyleri ifade edeceğim. Birincisi kalabalık okullarımızda güvenlik sorunu
var, 2023’te güvenlik sorununun olmadığı bir okul hayal ediyorum. Bunun
için pek çok devlet kurumumuzda olduğu gibi güvenlikçi istihdam
edilebilir, diye düşünüyorum. Bir başka husus, kaynaştırma eğitiminin
verimli olmadığını bizzat görüyoruz. Yaşayanlar biliyorlar işte zekâsı donuk
olan öğrenci, efendim işitme özrü olan, görme özrü olan öğrenciler
ortaöğretimlerde kaynaştırma eğitimine almıyor. Tabi Kahramanmaraş’ta,
mesela bir ortaöğretimde eğitim verecek bir kurum yok. Belki bazı illerde
ilköğretimde olduğu gibi ortaöğretimde de bunların gidebileceği okullar
vardır. Fakat ne yazık ki şehrimizde yok ve öğrenciler meslek liselerine
yönlendiriliyor. Bunlann özel bir programının olması lazım, öğretmenin
özel ders vermesi lazım, özel ölçme değerlendirme yapması lazım ve bunun
mümkün olmadığını da uygulayıcılar çok iyi biliyorlar. Ama böyle bir şey
de yönetmeliğimizde var maalesef. Bunlar için özel ortaöğretim
kurumlannın yapılmasının elzem olduğunu düşünüyorum.
Bir başka husus 2004 yılında Van’ın Çatak ilçesinde yedek subay
öğretmen olarak görev yaparken yatılı ilköğretim bölge okulunda. YİBO’da
500 tane erkek öğrencimiz vardı. Bunlar mezralardan, köylerden toplanmış
öğrencilerdi ve bir tane kız öğrencimiz yoktu. Sebebi Halil Bey’in de biraz
önce ifade ettiği hususlara dayanıyordu, veliler göndermiyordu. Kalacak
yeri yok, onlar için özel yurt yok ve çocuklarla konuştuğumuz zaman işte
pek çoğunun Türkçe dahi bilmediğine, öğrenemediğine, eğitimden mahrum
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kaldığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Yani bunları geçiştirmenin anlamı yok.
Maalesef bunlar ciddi sorunlar ve burada gündeme alınmasını Amerika'da
olduğu gibi kız okullarının, kız liselerinin, erkek liselerinin olması
gerektiğini yüreklice ifade etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hâlâ yurt
sorunu yaşanırken kızlar için özel kalacak yer olmadığı zaman bunların
ortaöğretimden hatta ilköğretimden mahrum kaldıklarını yaşayarak gördük.
Bir başka husus ortaöğretimde her şey e-okul sistemi üzerinden
yürüyor fakat pek çok sıkıntısı var. Benim gibi müdür yardımcısı
arkadaşlarım çok iyi bilirler. (Bunun da gündeme alınmasını sistemin en
azından 4 yıl öncesine kadar kullanılan Bilsa’dan çok daha iyi bir seviyeye
gelmesini çünkü müdür yardımcıları günde 4 saat 5 saat tüm öğrencilerin
bilgi girişini yapıyor. Evrakını alıyor böyle bir sistemin çok daha güçlü
öğrenciye de veliye de çok daha iyi şekilde hitap eden mesela bir kulüp
müracaatları yok, kulüp bölümü yok, ne biliyim öğrenci oradan girip ödev
alacağı dersi tercih edebilmeli yani sistem geliştirilmeli, pek çok sıkıntısı
var, hatta yazım hususları var.) Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Ünal Hoca’m. Evet, Fatih
Mehmet GÖKÇE Hocamız.
Fatih Mehmet GÖKÇE (Kahramanmaraş Merkez Ticaret
Meslek Lisesi Müdürü) - Ben birkaç konu gündeme getirmek istiyorum
kabul görürse. Lise 1. sınıflarda taşımalı eğitime bu sene başlanıyor. Bu
güzel bir haber ve inan ki ben bir okul müdürü olarak buna çok mutlu
oldum. Köylerimizdeki genç kızlarımızın okula gelmeyişi vardı. Taşıma
konusunu da görev alarak köylerimizi görme fırsatı buldum ve bu
çocuklarımızın birçoğunu da okullara kazandırdığımızı gördüm. Ancak
burada unuttuğumuz bir husus var, bunu dile getirmek istiyorum. Gerek
köylerimizde gerekse şehir merkezlerinde engelli çocuklarımız var. Engelli
çocuklarımızın okula gelmesi bir dert. Ne servisler bu çocukları okula kabul
ediyor ne servisler bunu getirmeyi taşımayı kabul ediyor ne de velinin bunu
getirecek gücü var. Benim burada önerim şudur: Eğer bu çocuklara da işte
köylerden gelen çocuklara taşıma verildiği gibi devlet imkânı ile
çocuklarımız okula taşınabilir mi? Bunu bir öneri olarak sunuyorum. Evet,
ilköğretimde olduğu gibi. Bir diğer konu binalarımız, fiziki mekânlar tam
donanımlı yapılmalı. Bilhassa yeni yapılacak binalar. Yeni yapılacak
binalarda spor merkezleri, sosyal aktivitelerin tamamını karşılayacak
merkezler olmalı. Normal eğitime geçmeli bütün okullarımız. Normal
eğitime geçince de şöyle bir aksaklık var: Ben Kahramanmaraş’ta 2000
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kişilik bir okulda çalıştım. Uzun sene de çalıştım. Normal eğitim yapıyoruz,
öğle arası veriyoruz 1 saat, lsaat de öğle arasında çocuğun hiçbir tanesi
evine bile gitmiyor. Nereye gidiyor? Yakındaki çocuğun kişiliğini ahlakını
bozabilecek yerlere, mekânlara gidiyor. Bunu önlemenin bir tek yolu var:
Devletimiz ücretsiz okullarda çocuklara öğle yemeği vermeli.
Çocuklarımız okuldan eve gitmemeli, kötü yollara düşmemeli. Bir
diğer konu hizmet içine katılan arkadaşlarımızın bilhassa genç
arkadaşlarımızın çoğunun hizmet içine çok hevesli olduğunu görüyoruz.
Çok çok kurslara gidiyorlar, senede 3-4 defa kurslara gidiyorlar, dersler
aksıyor. Ama 30 yılını dolduran öğretmen arkadaşlarımız, 25 yılın
üzerindeki arkadaşlarımız bu kurslara gitmiyor. Bir matematik öğretmenini
düşünün. 30 senedir başladığı okulda aynen devam ediyor ve kurslara
giderek kendini yenilememiş. Bu kursların da bazı branşlar gereğinde
zorunlu olmasını istiyoruz. Bir öneri olarak sunalım. Okullarda, büyük
okullarda açık liseler var. Değerli şûra üyeleri, açık liselerde cumartesi,
pazar ve akşamları eğitim yapılır. Yani diğer örgün eğitime giden
çocuklarımızın yerine gelen çocuklarımız var. Yani bu çocuklarımızın
birçoğu okuldan atılmış, okuldan dışlanmış çocuklar. Zamanında okula
gelememiş ve okuldan disiplin olaylan ile gitmiş çocuklar. Bir müddet sonra
açık liseye gelmek şartıyla okullara geliyor ve okullara büyük ölçüde zarar
veriyor. Okullarda bu çocukları gözetecek, bu çocuklara yön verecek idareci
yoktur. Şöyle bir önerim var: Eğer bir açık lise öğrenci sayısı yüzü
geçiyorsa mutlaka ve mutlaka o okulda idareci normu artı olarak verilmeli.
Bunların takibi ve bunların programını yapan bir insana mutlaka ihtiyaç
vardır. Arkadaşım değindi, ortaöğretimde devam devamsızlık konusuna
kısaca bir iki cümle değineceğim. 45 gün devamsızlık hakkı var bir çocukta.
Ve 45 gün gelmeyen bir çocuk derslerin yarısını kaçırmış bir çocuk.
Dolayısı ile sınıfta kalmaya namzet bir çocuk. Önerim şudur: Devamsızlığı
ortaöğretim kurumlannda kaldıralım. Mazerete dayalı, doktor raporuna
dayalı devamsızlık olsun diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi... Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI
KAR AK A YA...

-

Evet, teşekkürler Hocam. Ercan

Ercan KARAKAYA (Eskişehir Cumhuriyet Lisesi Müdürü) Saygılar sunuyorum Komisyon Başkanım. Ortaöğretimi güçlendirme
noktasında en önemli ayaklardan bir tanesi de ilköğretimden ortaöğretime
öğrenci yönlendirilmesi. Bu konuda taşımalı ile sağlanan destekler ifade
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edildi ancak ilköğretimden ortaöğretime geçen veya geçmeyen öğrencinin
sistem üzerinden takibinde sorunlar var. (Benim önerim e-okul sistemini de
mutlaka bu tür öğrenciler için geçiş nakil takip modülü konulması.) Aksi
takdirde kız çocuklarımızı, kız çocuklarımızın okullaşma oranını artırmada
gayretler var. Bakanlığımızın genelgesi var. Ama bunun takibi için e-okul
sisteminde bir modülümüz yok. Yani öğrenci ilköğretimden mezun oluyor
ama ortaöğretimde hangi kuruma gitmiş, kayıt yaptırmış mı yaptırmamış mı
takip edilemiyor. Bunun için bu modülün kurulmasında fayda var.
Bir başka husus meslek liselerimizin bünyesinde teknik, Anadolu ve
meslek lisesi türü olmak üzere birçok çeşit var. Yani bu çeşitler aynı okul
bünyesinde istihdam edilmiş. Bu da farklı öğrenci gruplarının okul
kültürüne motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor. Bu okulların da mutlaka
türlerine göre ayrılması gerekir, diye düşünüyorum. Bir başka husus, biraz
önce de ifade edildi. 9. sınıflarda genel liseler de dâhil öğrencilerin sınıfta
kalma oranı gerçekten çok yüksek. Bunun önüne geçilmesi için ortak
derslerin okul türüne göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Yani ortak dersler
yerine okul türüne göre ders sistemi oluşturulması lazım. Aksi takdirde bu
öğrencilerin başarısızlığı yarın genel liseler Anadolu liselerine
dönüştürüldüğünde de devam edecektir. Ortaöğretimde bir başka husus,
öğrencilerimizin asgari 4 yıl okumaları gereken bir süreç var. Ama başarılı
öğrenciler için bu 4 yıllık bir süreç özellikle zaman kaybına sebep oluyor.
Yani öğrencimiz neden 4 yıl okusun. Başarılıysa zaten belirli bir seneden
sonra artık okula sadece diploma almak maksadı ile geliyor. Devamsızlığını
da kontrol ederek geliyor. Devamsızlıktan sınıfta kalmamak için. Özellikle
daha önce uygulanan bir sistem, sınıf geçme yerine ders geçme sisteminin
yeniden değerlendirilmesi ve gündeme getirilmesi düşüncesindeyim. Bir
başka konu da öğretmenlerimizin enerjilerinin doğru harcanması. Şimdi
öğretmenimize biz diyoruz ki maaş karşılığı şu kadar gireceksiniz, ek ders
ücretli de şu kadar girip aylık çalışmanızı tamamlayacaksınız. Hâlbuki bunu
sadece derse girme ile sınırlandırma noktasında kalmamız sistemdeki
verimliliği olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yerine öğretmenin görev
tanımını ve derse girme noktasındaki tanımı, derse girme artı diğer
etkinliklere katılma şeklinde planlamak lazım. (Yani öğretmen sadece ders
olduğu zaman derse gelen bir meslek grubu insanı değil aynı zamanda
dersin dışında da diğer etkinlikler için okulda bulunabilen, onun için de
görev tanımında mutlaka bunun yer alması gerekiyor.) Böylece
öğretmenimizin enerjisini de doğru biçimde yönlendirebiliriz. Tüm
katılımcılara ve sayın Komisyon Başkanıma teşekkür ediyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz Ercan hocam. Recep
BİRKAN hocam buyurun.
Recep BİRKAN (İstanbul Sabancı 50. Yıl Lisesi Biyoloji
Öğretmeni) - Teşekkür ediyorum Sayın KOMİSYON BAŞKANI. Değerli
katılımcılar, 2023 Vizyonunu konuşuyoruz. Recep Birkan İstanbul Sabancı
50. Yıl Lisesi Biyoloji Öğretmeni. Şimdi ülkemizde hepimizin bildiği gibi
sosyoekonomik, kültürel farklılıklar var. Bu farklılıklardan kaynaklanan
sorunlar var. Eğitime erişim açısından baktığımız zaman da ülkemizin her
tarafı aynı sosyal dokuya sahip değil. Aynı ekonomik özelliği de taşımıyor.
Bundan dolayı da eğitime erişim farklılıklar gösteriyor. Örneğin demin bir
konudan bahsedildi 9. sınıflarda taşımalı eğitim. Taşımalı eğitimden
bahsedildi. İlginçtir, daha önce de denendi, kırsal kesimlerde öğrencilerin
okullaşma sorunu taşımalı eğitim uygulaması ile çözülmeye çalışıldı. Bu
çalışma sonucunda şu düşünüldü: Daha iyi eğitim alabilmeleri, daha kaliteli
eğitim alabilmeleri. Böylece okullaşma sorunu da çözülmüş olacaktı. Ancak
şunu düşünüyor muyuz burada bilmiyorum. Okullar o köylerde veya
bulundukları yerlerde boşalıyor, öğretmensiz kalıyor. Kültürel anlamda o
bölgenin, bulunulan yerin öğretmensiz kalmış olması acaba oranın
gelişmesine ne derecede katkı olacaktır veya olumsuzlukları yok mudur
acaba, onu düşünmek durumunda değil miyiz? Enteresan bir şey daha var:
Veli okula güvenmiyor. Öğretmen bu konuda yeterli veliyi cezbedemiyor.
İnanmıyor öğrencimiz, güvenmiyor. Dolayısı ile öğrencimiz başka alanlara
kaymak durumunda kalıyor.
Okullarımızın bu anlamda fiziki
donanımlarının ve diğer özelliklerinin -demin bahsettik- öğretmenin
yetiştirilmesinden tutun da diğer şartlara kadar tümünün geliştirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan da öğretmenlerimizin ve diğer
şartların yeniden değerlendirilmesi ve yeniden bu konularda çalışma
yapılması gerektiğine inanıyorum.
İlginç bir şey tespit ettim, durum tespit ettim. Bir raporda okurken
anne ve babalarını kaybetmiş olmasına bağlı olarak öğrencilerin bir kısmı
okullara gidemiyor. Oranlarda farklılık gösteriyor. Bu da eğitime erişim ile
ilgili bir sıkıntı. Bunun üzerinde durulması ve bunun için de önlemler
alınması gereğine inanıyorum. Şimdi biz 2023 Vizyonunu konuşurken
müfredat programları sık sık değişiyor. İlginçtir, ben biyoloji öğretmeni
olarak biyoloji müfredatının kaç kere değiştiğini şu an sayamayacağım. Bir
tanesinin seminerine katıldım. Bana söylediler ki siz bu seminerleri
öğretmenlere vereceksiniz diye, ben de kürsüye çıktım, bu seminerler ile
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ilgili bilgi vermeye çalıştım. Öğretmenlerin bana söylediği Hocam boşver
ya gidelim. Bu kadar lakayıt bir hizmet içi eğitim anlayışı olmamalı.
Demin söylediğim lütfen tutanaklara geçsin. Bu önemsiyorum bunu
periyodik olarak yapılmalı. Her öğretmenin bu hizmet içi eğitimde özlük
haklan da korunarak periyodik bir şekilde eğitimden geçirilmesi gerekiyor.
Bu altı aylık mı olur, bir yıllık mı olur? Onu artık uzmanların oturup karara
bağlaması lazım. Dersleri engellemeyecek şekilde bunun yapılması gereğine
inanıyorum ben. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığımızın tedbir alması
lazım. Müfredat programları ve sistem ile bu kadar oynanmaz. Genel
çerçeve çizilir bilimsel gelişmelere bağlı olarak onun üzerine ilaveler
yapılır. Türkiye'de görüyoruz ki sürekli müfredat programları ve sistem
değişiyor.
Demin bir arkadaşımız geçtiğimiz yıllarda kredili sistemi kaldırdık, o
zaman eleştiriyorduk alt yapı yok. Şimdi kredili sisteme benzer bir sistem
isteniyor. Haklı, doğru söylüyor ama alt yapısını oluşturmadan böyle bir
sisteme geçemezsiniz. Geçerseniz eskisi gibi sıkıntı olmaya devam eder.
Mesela ortaöğretim kurumlarmda, ilginçtir, ben görüyorum fen laboratuarı
diye yazıyor. Enteresan bir şey, ortaöğretim kurumlarmda, liselerde fen
laboratuvarları diye bir şey olmaz. Ya fizik olur, ya kimya olur, biyoloji
olur, matematik sınıfı olur, müzik sınıfı olur, spor sınıfı olur vesaire.
Saymıyorum, hepsini arkadaşlarımız zaten biliyor. Bu noktada eğitim
kriterlerinde de sıkıntılar yaşanıyor. Bu kriterlerin aşılması gerekir. Artık
donanımların tam olması lazım. Bu noktada da çalışmaların Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından düzenli bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.
Mesela ilginçtir. Okullarımızın bahçelerinden hiç kimse bahsetmedi. Derme
çatma kantinler var. Çocuklar burada oturduğu zaman özellikle lise
öğrencilerimizin karşılıklı, düzgün birbirleri ile konuşabilecekleri bir durum
oluşmuyor. Bu da sosyal ve kültürel yapılarının gelişmesini önlüyor. Mesela
zekâ oyunları ile ilgili bir salonları yok çocukların. Bu nedenle de zekâ
problemlerini veya kendilerini anlatacakları, problemleri değerlendirecekleri
bir ortam oluşmuyor. Bunun da ortaöğretimin güçlenmesi bakımından
sıkıntı olduğunu düşünüyorum. (Bu kantinlerin de biran önce lise
müdürlerimiz, il millî eğitim müdürlerimiz burada onların da bu şekilde izin
verilmemesi gereğine inanıyorum.) Daha düzgün bir yapılaşmaya ihtiyaç
var, diye düşünüyorum.
Bir de ilginçtir, Ben merak ediyorum, belki siz de merak
ediyorsunuz, o anlamda söyleyeyim. Biz okul planı yapan mimar
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yetiştiremiyor muyuz, yoksa mimarlarımız okul planlarımızı çok mu
önemsemiyorlar, onu ilginç buldum. O ilginçliği de şunun için buluyorum:
Bakıyorum okullara, hakikatten öğrenciyi rahatsız eden planlar. Rahat
ettirecek bir plan yok, planlama yok. Koridorlar uygun değil, merdivenlerin
inip çıkışı uygun değil, kantin alanları uygun değil vesaire sayabiliriz. Çok
da saymayı arkadaşlarımız bildiği için gerekli görmüyorum. Mesela hep
söyledik, alanlannda iyi yetiştirilmiş öğretmenler. Öğretmenlerimizin
eleştirel düşünme yeteneği maalesef eksik. Eleştirel düşünme yetenekleri
olmadığı gibi alanlarını da çok iyi bilmiyorlar. Bilimsel düşünme
mantığından da biraz uzağız. Buna biz de dâhiliz tabi. Açık söyleyeyim, ben
de çok iyi değilim o konuda.
Teknoloji kullanımı konusunda da okul donanımları yetersiz. İlginç,
teknoloji çağında yaşıyoruz, 2023’ü konuşuyoruz. Ülkemizin belli
bölgelerinde ekonomik farklılıklar var, hiç teknoloji yok. Belli bölgelerinde
de teknoloji var ama kullanan öğretmen sayımız çok az. Bunların yeniden
değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Millî Eğitim
Bakanlığımızın ciddi bir revizyona tabi tutması gerektiği konular arasında
yer aldığını düşünüyorum. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre millî ve
manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek istiyoruz. Oysa bakıyoruz ki biz
bir üst kurumun sınavına öğrenci hazırlayan kurumlar hâline dönüşmüşüz.
İlk ve ortaöğretim kurumlan olarak. Enteresan bir şey bu. Ben genellikle
söylüyorum bunu. Bizim görevimiz üst kurumlann temel alt yapısını
oluşturacak bilgi seviyesini sağlamaktır. Örneğin tıp fakültesine gidecek
öğrencinin iyi bir biyoloji bilgisi alması lazım. Mühendislik okumak istiyor
ise iyi bir matematik bilgisi, fizik bilgisi alması lazım. Bizim derdimiz bu
olmalı. Yoksa üniversite sınavının kaç tanesinin sorusunu çözdük, onu
öğrenmemeliyiz biz.
Mesela yapılan istatistiki çalışmalar, bütün müdürler aynı şeyi
söylüyor. Bu sene üniversiteye kaç öğrenci gönderdik? Ben çok itiraz ettim
bunlara. Burada da aynı itirazı ediyorum. Hiç göndermeyelim, bu çok
önemli değil. Ama onun temel yapısını öğretirseniz zaten gönderirsiniz.
Sadece sayılara bakıyoruz. Bu sayılara bakmamamız gerektiğini, temel
yapıların çok iyi oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bir öğrenci
arkadaşımız disiplin konusunu açtı, iyi de etti. Kendisine teşekkür
ediyorum. Ben birkaç şey söyleyeyim bu konuda. Disiplin şöyle sağlanmaz.
Nöbetçi öğretmen tutuyorsunuz koridorlarda, öğrencinin başına gestapo
gibi. Affedersiniz bu ifadeyi kullanmak durumundayım. Çünkü öğretmen
baş edemeyince bağırıyor, çağırıyor. Eğitim mi yapıyor, eğitimi mi bozuyor
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tanışılır. Bu çok önemli bir şeydir, tanışılır. Ha sorun öğretmende midir,
hayır değildir. Burada öğrencinin karşısında onu o duruma getiren
sistemdedir. Bana göre nöbet sistemlerinin kaldınlması. disiplin
yönetmeliğinin arkadaşımızın dediği gibi çok ciddi bir şekilde revizyondan
geçirilip 16-18 yaş grubu lise öğrencisinin yaptığı hatanın bedelini
ödeyeceği bir pozisyonda bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun
içm de hepinizi saygıyla selamlıyor, akşam akşam beni dinlediğiniz için
hepinize teşekkür ediyorum.
KOMİSYON
Hocamız.

BAŞKANI

- Biz teşekkür ederiz. Ramazan ACAR

Ramazan ACAR (İzmir Fen Lisesi Okul M üdürü) - Sayın
Komisyon Başkanım. değerli katılımcılar bütün arkadaşlar genel olarak
ifade etti. Ben de fen liseleri açısından konuyu değerlendirmek istiyorum.
Biliyorsunuz fen liselerinin kuruluş amacı, zekâ düzeyleri yüksek olan
öğrencileri üniversitelerin fen ve matematik gibi temel bilim alanlarına
hazırlamak. Ama ne yazık ki öğrencilerimizin °olO*u dahi temel bilim
alanlarına maalesef gitmiyor. Bunun nedeni bence milli eğitim
sistemimizden kaynaklanmakta. Çünkü SBS'de 95-9”. hana daha yüksek
alan bu öğrencilere biz Türkiyedeki genel liselerin, meslek liselerinin.
.Anadolu liselerinin, tüm okulların okuduğu kitaplarla okutuyoruz. Onların
yaptığı etkinlikler ile eğitmeye çalışıyoruz. Maalesef ben açık söyleyeyim
bu kitapları biz açmıyoruz. Çünkü bu sorular, bu etkinlikler bizim
öğrencileri tatmin etmiyor. Bence okul türüne göre kitap hazırlanmalı. Diğer
bir konu, olimpiyat sınavları, biliyorsunuz bundan 10 yıl önce olimpiyat
sınavlarında, ulusal ve uluslararası yapılan olimpiyat sınavlarında
Türkiye'de üç fen lisesi vardı. Bunlardan bin -Ankara Fen Lisesi, bin
İstanbul Fen Lisesi diğeri de İzmir Fen Lisesi idi. -Ama son yıllarda gelin
sortin ki İzmir Fen Lisesi ve -Ankara Fen Lisesi dışında hemen hemen devlet
fen lisesi kalmadı. Bunun nedeni bence özel okulların daha profesyonel
hazırlanması ve devlet okullarının kendini yenileyememesi. Bence
devletimiz bu konuda fen liselerinin öğretmenlerim dahi -114 tane fen lisesi
var- yazın üçer aylık dönemler hâlinde TÜBİTAK ile iş birliği yaparak
bence bilim olimpiyatları hususunda kurslara tabı tutmalıdır. Diğer bir konu,
yine bu öğrencilerin dön yıl boyunca bu okullarda tutulmasının işkence
olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenci mezun olur olmaz -biraz önce
Hocam ifade etti- -ABD'de 16 yaşında doktora yapabiliyor ama maalesef
ülkemizdeki öğrenci 18 yaşma kadar lisede kalmak zorunda. -Arkadaşlar bu
sene Türkiye birincisi olan öğrencim 4 alanda LYS'de Boğaziçi Üniversitesi
W

->
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Elektrik Elektronik bölümüne yerleşti ama öğrencim şu anda yurt dışına
kaçış yolu arıyor. Öğrencilerin %60-70’i yurt dışına kaçıyor. Yani beyin
göçü var arkadaşlar.
Bunun nedeni de millî eğitim sistemimiz. Bence yeni bir düzenleme
ile başarılı olan bir öğrenciye erken mezun olma hakkı verilebilmelidir.
Diğer bir konu devamsızlığın -arkadaşlar ifade etti- 45 gün veya 70
gün olmasını önlemenin tek bir yolu var. 5 gün özürsüz, 15 gün de özürlü
devamsızlık olabilir. Böyle bir sınırlama getirilirse bunun tamamen önüne
geçmiş oluruz. Yine diğer bir konu, pansiyonların müstakil olmasından
yanayım ancak pansiyonlarda bir de nöbet tutan belletici öğretmenler var.
Pansiyonlara bence belletici öğretmen kadro tahsisi yapılmalı. Çünkü
normal gündüz okulda görev yapan öğretmenin yönetmeliklere göre 24 saat
üzerinden nöbet tutması, gece saat üç buçukta örneğin öğrenci hastalanıyor
ertesi gün öğretmenin derse girmesi mümkün değil, verimi düşürüyor. Bu
nedenle pansiyonların başlı başına ayrı bir yönetim, ayrı öğretmenle
yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Yine diğer bir konu örneğin
ilköğretimden ortaöğretime geçişte nasıl bir sistem getirilebilir? Bence 4, 5,
6 ve 7. sınıfta öğrenci akademik başan ve yönetme formlarındaki sonuçlara
göre mesleki ve teknik eğitime mi gidecek, akademik eğitime mi gidecek,
orada karar verilmeli. Öğrenci 8. sınıfta durumunu bilmeli, kamuoyu ile,
medya ile veli bilinçlendirilmeli. Öğrenci 8. sınıfta SBS’ye girip
girmeyeceği hususunda kararını vermiş olmalı. Eğer mesleki ve teknik
liselere gidecekse girmemeli, eğer girecekse de akademik eğitim görecekse
SBS’ye girmeli. Bence böyle bir basit çözümle halledilebilir. Şu anda
aklımda olanlar bunlar, hepinize teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. Ertan Bey
evet mikrofon, bir kişi daha var. İki arkadaşımız kaldı ondan sonra.
Ertan KARABIYIK - Şu anda 14-17 yaş grubunda 2 milyon genç
örgün eğitimde değil. Yani bu aslında 2023 yolunda önemli bir potansiyel
ve aslında bir parça da bu çocukların kim olduklarını, ne yaptıklarını ve
örgün eğitim dışında kimden ne eğitim aldıklarını da bilmiyoruz. Bence
erişimde odaklanması gereken alanlardan bir tanesi bu. İki; 2008-2009
eğitim öğretim döneminde üç yüz binin üzerinde çocuk okulu terk etmiş.
Ortaöğretimde. Üç yüz binin üzerinde çocuk da sınıf tekrarı yapmış ancak
şu anda Millî Eğitim Bakanlığı bu çocuklann kim olduğunu, neden bunların
sınıfı, okulu terk ettiğini ve neden devamsızlıktan ya da başka nedenlerden
sınıf tekrar ettiğini bilmiyor.
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BİR KATILIMCI- Biliyor.
Kim “Biliyor” dedi. Şu anda bana bir tane rapor veremezsiniz, bir
tane analiz veremezsiniz bu konuda. Üç; ilköğretimden orta öğretime geçişte
ciddi bir eşitsizlik var. YİBO’lardaki çocuklar taşıma merkezinden gelen
çocuklar ve birleştirilmiş sınıftan gelen çocuklar ortaöğretime geçmiyor. Bu
konuda da ileri analizleri yapacağız. Bir de neden geçemiyor, aslında biz
ilköğretimden ortaöğretime geçişte ciddi bir akademik başarısız çocuk
yetiştiriyoruz. PİSA sonuçları bunu gösteriyor, 2006’da, 2008’deki sonuçlar
okuduğunu anlamayan çocuk yetiştirdiğimizi gösteriyor. Matematikte doğru
dürüst işlem yapamayan çocuk yetiştirdiğimizi gösteriyor. Okuma yazmayı
8. sınıfa kadar öğretemediğimiz çocukların olduğunu gösteriyor.
Dört; Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretimden ortaöğretime geçiş ile
ilgili kapsamlı bir politikası yok. Parçalı politikası var, 9. sınıfa taşımalı
verdim, bilmem şunu yaptım, bunu yaptım diye parçalı ve kendi içerisinde
tutarlı bir politikası yok. Örneğin İstanbul’da batıda çocuklann %80’ine, %
90’ına yakını ortaöğretime geçerken Muş’ta, Bingöl’de, Bitlis’te %20'si
dahi geçemiyor. Okullar arasında çok ciddi eşitsizlik var. Çankaya’nın
bilmem genel lisesinde geçen lise müdürü ile görüştük. “Sakın çocuğunuzu
bu okula yazdırmayın, perişan olur.” diyor. Çünkü inanmıyorlar ve o
çocuklann 4 yıl orada okumasını boş görüyorlar. Bu eşitsizlik çocuklann
ileriye gitmesine engel oluyor. Başta kız çocukları olmak üzere geçişte ciddi
sorunlar var. Geçtikten sonra da erkek çocukları dökülüyor. En son hane
halkı bütçe araştırmalarından çıkan sonuç; yoksul çocuklar, dezavantajlı
çocuklar, kırsal çocuklar ortaöğretime gidemiyor, “İşçisin sen, işçi kal.”
anlayışı ve eşitsiz bir ilerleme hâlâ devam ediyor ve Bakanlık bu anlamda
politika geliştirmiyor. Bölgesel eşitsizlik ilköğretimden daha da derin. Böyle
gittiği takdirde 2023’te eğitimsiz kesimin çocuklan daha fazla olacak çünkü
eğitimsiz kesimin doğurganlık kat sayısı daha yüksek. 2023’te piramit olan
ya da sütuna dönmeye çalışan nüfus yapımız, 2023’ten sonra sütun vari
olacak. Nüfusumuz daha daha az çoğalacak. O anlamda bence geçiş çok
doğru bir zamanda tartışılıyor. Bence burada konuştuğumuz diğer şeyleri
bunların altına yerleştirmek ve genel bir politikaya dönüştürmek lazım.
Teşekkürler.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Ayhan Akbulut son
olarak söz isteyen Hocamız. Bundan sonra artık yarın sabah. İsterseniz
devam edebiliriz.

18. Millî Eğitim Şûrası / 483

Ayhan AKBULUT (Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Meslek
Lisesi Müdürü) - Sayın Başkanım, akşamın bu saatinde en son konuşmacı
olarak sîzlerin sabrınızı istirham ediyorum. Öncelikle de Sayın Başkanım,
son konuşmacı olarak bir sürü mükerrer konuşmaları dinledik. Bu konuda
da artık yani zamanımız bu konuda daha faydalı çalışmalar olabileceğini
düşünüyorum. Ben öncelikle ismimi ve geldiğim bölge Erzurum Ayhan
Akbulut Cumhuriyet Kız Teknik Meslek Lisesi Müdürüyüm. Burada
eğitimin sorunlarını tartışırken öncelikle eğitime yönetimsel açıdan bir
yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Benim kanaatim, öğretmenin ya da
okul idaresinin ya da eğitim kurumlannı yöneten kişilerin birinci görevi
eğitim olmalı. Okulun duvarlarını yaptırmak, camlarını onarmak, yolunu,
tadilatını yaptırmak olmamalı. Bu anlamda da bize model olarak Sağlık
Bakanlığının hastanelerinde yapılan işte o hastane müdürü ve başhekim
modeli bize model örnek model oluşturabilecek bir şekilde model olarak
gözlenebilir. İkincisi ben meslek lisesinde görev yapıyorum. Meslek dersleri
öğretmeniyim. Çocuklarımızın meslek liselerine gelirken ve alanlarını
seçerken özellikle, alan seçimlerinde direkt olarak onların yetenekleri
doğrultusunda bir seçim yapılıp yapılmadığı konusunda bizim ciddi
çekincelerimiz var. Çocuklar 10, 11 ve 12. sınıflarda mutsuz bir şekilde
mezun oluyorlar. Bu anlamda biraz önceki konuşmacılarımızın da bazı
konuşmacılarımızın değindiği çocukların yetenekleri ile ilgili bilimsel bir
çalışma sonucunda ilköğretim aşamasında bunların belirlenip çocuk lisede
hangi alana geçeceğini tespit ederek gelmelidir.
Bir başka şey, geçen yıllarda özellikle 9. sınıflarda verilen mesleki
tanıtım eğitimi dersleri kaldırıldı. Bunun yanında çocuklara meslek liselerini
ve alanlarını tanıtıcı bir etkinlik henüz daha, etkinlik kaldırılmış durumda.
Genel liselerde olsun meslek liselerinde olsun 9. sınıfta mutlaka girişimcilik
eğitimi ve mesleki tanıtım eğitimlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum.
Herkese saygılar sunarım, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkürler sabnnız için. El kalktı
ama artık yarın sabah devam edelim hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür
ederiz Hocam, çok değerli, güzel şeyler çıktı.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz dün akşam yemeğinden sonra biraz
toparlamaya çalıştık, maddeleştirmeye çalıştık, öneriler şeklinde. Onları bir
okuyalım. Gözden kaçan ya da eklememiz gereken bir şey varsa onları
yapıp ondan sonra erişim konusuna geçelim istiyoruz.
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Evet, maddeler üzerinde tek tek gidersek eklemeler yapmamız
gereken... Onları not alıp daha sonra eklemesini yaparız.
BİR KATILIMCI oluşturulmalı.

İlköğretim okulları için kurumsal bütçe

Burada konuşulanları hocam özet olarak almıştık, daha sonra tashihi
yapılacak.
BİR KATILIMCI - Tabi bunlar tavsiye kararı, olacak diye bir şey
yok.
BİR KATILIMCI - Tabi tabi tavsiye kararlan.
BİR KATILIMCI - Tavsiyedir, Anayasa’ya uygun olmayabilir.
2023’ü konuşuyoruz, o zaman Anayasa çok değişmiş olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, madde madde konuşup, oylayıp
geçelim. Öyle yapalım.
BİR KATILIMCI - Pardon. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim?
Şimdi bu ideal bir düşünce, biz bunu yaparken mevcut yasal şeylere çok
fazla bakmamamız gerekiyor. Bunlar tavsiye karadandır, ileride olabilir.
Yani yasada bu böyledir, değildir diye düşünmemek gerekir, diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Genel Kurulda zaten bunlar tekrar
görüşülecek. Biz burada oylama yaparız, oy çokluğu olur, oy birliği olur.
BİR KATILIMCI - Kurumsal bütçe oluşturulurken devlet
okullarında olduğu gibi, bence özel okulları da unutmayalım. Özel okullar
da faydalanabilsin.
KOMİSYON BAŞKANI - İlerleyen maddelerde özel öğretimle
ilgili şeyler var. Evet, okuyalım Hocam.
BİR KATILIMCI - İlköğretim okulları için kurumsal bütçe
oluşturulmalı. Okulun durumu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak ödenek
tahsisi yapılmalı. Eğitim katkı payı yasal hâle getirilmeli. Bütçe, okulda
oluşturulacak kurullar vasıtasıyla harcanmalı ve denetlenmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Bir duralım. Evet, bu madde konusunda
görüşleri alalım. Evet Hocam. Mikrofonu verelim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Kesintili olsun diyenler? Evet. Olsun
diyenler? Evet, oy çokluğu. (Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.) Buyrun
Hocam bir dakika.
BİR KATILIMCI - Bir şey söyleyeceğim.
BİR KATILIMCI - Sayın Başşkanım, burada kesintili demek
zorunluluğu da ortadan kaldırıyor ki, zorunlu öğretim süresini
tamamlayacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Arka sıra. Evet arkadaşlar, hep
dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz yani.
BİR KATILIMCI - Aslında oylamaya sunalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Oylamaya sunuyoruz ve geçiyoruz
bunu. Buyrun Hocam.
BİR KATILIMCI - Şimdi burada, kesinti dediğimiz zaman neden
kesinti yapacağımızı izah etmemiz gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Söz almayan arkadaşlara bir şey
yapalım. Bir dakika arkadaşlar, lütfen sessiz olalım. Mikrofon nerde?
Mikrofonu gönderelim.
Abdullah ÖLMEZ (Manisa Millî Eğitim Şube Müdürü) Abdullah ÖLMEZ Manisa Millî Eğitim Şube Müdürü. Kesintiliden ziyade
kademeli olmasını ben öneriyorum. Fakat ondan daha çok önemsediğim
benim ikinci kademede kritik evreler var. Gelişim psikolojisi açısından
kritik evreler var. İlköğretimde mutlaka ikinci kademede mesleki ve teknik
eğitime yönelik dersler konulmasını öneriyorum, bu maddede müfredat
konusunun içerisine. Zannedersem üçüncü madde miydi o? Evet, tamam
yani ben onu buradan ikinci madde olarak algıladım. Fakat ikinci kademede
mutlaka mesleki ve teknik öğretime yönelik dersler konulmalı.
Hüseyin KÜRELİ - Hocam, Ahi Evran Meslek Eğitim Merkezi.
Hocamı destekler mahiyette şunu söylemek istiyorum: İkinci kademe bence
çeşitlendirilmeli, ikinci kademe bölünmeli, mesleki eğitim ve yönlendirme
olmalı, artı kaynaştırma eğitimi problemimiz de var.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar ikinci madde bitmeden
üçüncü madde üzerine devam ediyorsunuz. Onun için kusura bakmayın.
İkinci maddeyi bitirelim ondan sonra ben alacağım onu. Şimdi son
öğrenciler. Hocam isterseniz öne gelin.
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BİR KATILIMCI - Yok burası iyi arka rahat. Şimdi arkadaşlar;
zannediyorum iki problem yaşıyoruz. Bir; birinci kademe, ikinci kademe
binalarının bu günkü pozisyon itibariyle söylüyorum ayrı ayrı olması
gerekir. Çocukların yaş grubu itibarıyla bugünkü pozisyon için söylüyorum.
Bu nedenle diyoruz ki birinci kademe ayrı bir binada, ikinci kademe ayrı bir
binada eğitim görsün. Bu doğru.
İki; eğitim sekiz yıl ama hiç kesinti olmadan devam etsin yasası var.
Bu yasadaki kesinti kelimesi kaldırılarak yerine zorunlu kelimesi yani sekiz
yıl zorunlu eğitim... O zaman ortaya şu çıkıyor: Acaba ikinci kademede
okul türleri itibarıyla farklılaşma mı olacak, yoksa tek eğitim kurumu yani
ilköğretim olarak mı devam edecek? Problem zannediyorum bu. Ortaya
konulmak istenen problem bu. Bence yani eğer ortaöğretim kurumlannda
yeniden bir yapılanma yapmaksızın devam edilecek ise zorunlu eğitimin
sekiz yıl devam etmesinde fayda var. Ama arkadaşlarımızın dediği gibi yani
üç artı beş artı dört veya dört artı dört artı dört her ne şekildeyse o zaman bu
kesintili veya kesintisiz kelimelerini konuşabiliriz, diye düşünüyorum. Aynı
madde içerisinde iki şeyi değerlendirmek yanlış gibi geliyor bana.
Bunu şu şekilde almakta fayda var: Bir; eğitim yıl süresinin
değerlendirilmesi, iki; eğitim yıl artılarının değerlendirilmesi olarak
farklılaştırarak ele alınmasında fayda var. O zaman kesintili veya kesintisiz
kelimelerini kullanabilirsiniz. Yoksa sekiz yıl içerisinde, zorunlu eğitim
sekiz yıl kesintisiz veya kesintili demenin bir manası ve anlamı yok, diye
düşünüyorum. Saygılar.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, o zaman yasadaki kesintisiz
maddesinin kaldırılmasıyla ilgili şey eklersek oraya bu tartışmada ortadan
kalkar. Yani zaten zorunlu diyorsunuz. Yani zorunlu olduğuna göre bunu
yapacak. Evet.
BİR KATILIMCI - Bizde uygulanan, sözlü olarak uygulanan bir
şey var ama resmiyette böyle uygulanan kavram yok. Yani bunu biz
uydurup söylüyoruz. Resmiyette birinci kademe ve ikinci kademe diye bir
kavram yok. Bu, okullarda uygulanan bir yöntem. (Dolayısı ile biz de onu
oraya koymak yerine, ilköğretimin kademeli olması şeklinde, o birinci ve
ikinci kademe resmiyette olmayan bir şeyi koymuş gibi de oluyoruz diye
düşünüyorum ben.) Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet.
BİR KATILIMCI - Kademeleştirilsin deyip geçelim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Hocam, ifadeyi düzeltiriz, tamam yani
şeyi kullanmı-yoruz o zaman kesintili ya da kesintisiz kelimesini. Kademeli
zorunlu. Hocam o zaman, Hocam Hocam ben...
BİR KATILIMCI - Kademeli aynı şeyi ifade eder zaten.
BİR KATILIMCI - İlköğretimin birinci ve ikinci, şöyle de olabilir
o zaman, yani kesinti ifadesinin kullanılmasında ısrarcıyım ben ama çözüm
olsun amacıyla ilköğretimin zorunlu ilköğretimin iki kademeye ayrılması
şeklinde ifade kullanılarak, yani zorunluluğa itiraz yok aslında zorunlu
olsun belki on üç yıla çıkarılsın on dört yıla çıkarılsın ama bunun öğretim
süreleri yeniden belirlenerek çeşitli kademelere ayrılması şeklinde
düzenlenmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam artık. Yalnız şu ifadeyi düzelt,
oylama yapalım.
BİR KATILIMCI - Hocam, son bir müsaadenizle, son bir teklifte
bulunacağım. Şöyle başlasa ikinci madde en baştan: Zorunlu eğitim kesintili
ve kademeli olmalı. Müsaade ederseniz bitireyim, ondan sonra düzeltirsiniz.
Zorunlu eğitim kesintili ve kademeli olmalı. “İlköğretim okullarının ilk dört
sınıfı ve diğer dört sınıfı ayrı ayrı binalarda yapılmak” gibi bir cümle kursak
acaba derdimize çare olur mu? Yani kesintiliyi ben niye tekrar ediyorum
arkadaşlar? Kesintiliyi koymazsak buraya, deminden beri söylediğimiz o
biraz metazori olan kesintisiz zorunlu sekiz yıl ifadesi yirmi sekiz şubatında
bize dayatılan başka türlü düzeltme şansınız yok. Onun için güzel, şık değil
kesintili olsun demek çok doğru bir laf değil ama bunu böyle tavsiye kararı
çıkartırsak daha sonra bunun kanunu, yönetmeliği düzeltilebilir. (Aksi
takdirde biz kanuna bir atıfta bulunamayız. Burada şu kanundaki şu kelime
çıksın diye bir tavsiye kararı bizim derdimizi anlatmamız değil kanun yapıcı
gibi oluruz.) Biz derdimiz kesintili zorunlu olması ve ilköğretimin ilk dört
sınıfı veya ilk beş sınıfı bir binada, diğer sınıflan başka binada, ayrı
binalarda olması diye düzeltirsek zannederim derdimize çare olur diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Buyrun Hocam.
Ergül DOĞRU (Manisa İl Millî Eğitim Müfettişi ) - Evet, eğitim
müfettişi Manisa. Arkadaşım uygulamadan geliyor mu? Gelmiyor mu?
Bilmiyorum. Ben bu işin içerisindeyim, “kesintili” ibaresi çoğu yöremizde
kız çocuklanmızın aleyhine olabilir. Bunu lütfen bir düşünelim. Kız
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çocuğunun biraz yetişkin olduğunu kabul eder, biraz ara vereyim der ve
göndermeyebilir. Bu, kız çocuklarımızın aleyhine olabilir. Ama zorunlu
dedi mi bu sefer on beş yaşının ötesine çıktığı zaman getiremezsiniz çocuğu.
On beş yaşından sonra ilköğretimin zorunluluğu biter. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar, bu artık fazla uzadı. İkinci
maddeyi okuyoruz arkadaşlar. Oylama yapacağız. Evet.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkan, kesintilinin mutlaka kalkması
lazım, zaten zorunluluk var.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, bir izin verirseniz.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi, bu durumda iki farklı şey ortaya
çıkıyor. Hocam söz isterseniz, elinizi kaldırırsanız söz hakkı veririz. Ama
siz oradan bağırıyorsunuz mikrofonu bana gönder diye. Şu anda söz
vermedik size, isterseniz oturun söz alm, ondan sonra konuşun lütfen.
Lütfen yani. Lütfen Hocam.
BİR KATILIMCI - İzin var mı sayın Başkanım?
KOMİSYON BAŞKANI -Yani kendi kendinize oradan
bağırıyorsunuz, sonra kalkıp konuşuyorsunuz, söz almıyorsunuz. Söz
isteyen herkese biz söz veriyoruz. Yani lütfen.
BİR KATILIMCI - Bu tavnnızı ben de onaylamıyorum. Arkadaş
sabahtan beri söz istiyor, mikrofon istiyor. Burada üç beş kişi birden
konuştuğu için duymuyorsunuz. Ve arkadaş da haksız yere suçlanıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi bakın artık ikinci madde... Evet,
ben söz cevap vermeme hakkımı kullanıyorum, Lütfen adını söyler misin
Hocam, kim olduğunuzu bilmiyoruz.
Fevzi YAZICI - Adım Fevzi Yazıcı.
KOMİSYON BAŞKANI - Fevzi Yazıcı, buyrun Fevzi Bey.
KOMİSYON BAŞKANI - Birbirinizin avukatlığını yapmanıza
gerek yok. Evet buyrun.
Fevzi YAZICI - Eğer birilerini rahatsız ettiysem özür dilerim.
Şimdi, yok ben gerilmedim. Şimdi bu kesintili ibaresi biraz karanlıkta
kalıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Gerilmeden yumuşama olmuyor.
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Fevzi YAZICI -Biraz düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi, belli yörelerde
siz öğrenciyi zaten okula zor getiriyorsunuz. Mesela Güneydoğu ve Doğu
Anadolu bölgelerinde biz öğrenciyi, zorunlu ve kesintisiz olmasına rağmen
okula zorla ve ikna yollarıyla getiriyoruz.
Bunu hepimiz biliyoruz, bu bölgelerde yaşıyoruz. Ama siz kesintili
ibaresini buraya koyduğunuz zaman o okulları boşaltmamız gerekecek, yani
biz okullarda öğrenci bulamayacağız.
Şunu önerebiliriz. Yani bu kesintili ibaresini ille de olsun diye
söyleyen arkadaşların bunu çok ciddi bir şekilde açıklaması gerekiyor. Ben
bunu anlayamadım. Bu kademeli olabilir. Kesintisiz ve kademeli olarak
önerilebilir. Teşekkür ederim. Yani siz hakikaten bu bölgelerde öğrenciyi
beşinci sınıftan sonra okullarda bulamazsınız. Bu büyük bir sorun. Bizim
amacımız ilköğretimi ve ortaöğretimi güçlendirmek değil mi? Biz
güçlendirmeden zayıflatmaya çalışıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bir dakika. Recep Hocam.
Recep BİRKAN - Teşekkür ediyorum. Recep Birkan Sabancı
Ellinci Yıl Lisesi Biyoloji Öğretmeni. Buradaki kesintisiz ve kesintiliden
kasıt sanırım şuydu: Daha önce uygulanan kesintisizin tersinin yapılması ve
düzeltilmesi oraya şöyle bir ifade koyabiliriz: Kademeli olması ve
kademelerden sonra başka okullara geçişin sağlanması. Teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Hüseyin KÜRELİ - Hocam Hüseyin Küreli, bu kesintili olayı
kesinlikle kalkmalı. Bu açık ilköğretim öğrenci sayısını artırmaktan başka
bir işe yaramaz. Yine demin de söyledim, mesleki eğitimde görev
yapıyorum. İkinci kademe, bence ikiye bölünüp çeşitlendirilmeli. Okuma
yazma bilmeyen öğrenci olayını dün konuşmuştuk. Bu çeşitlendirmeyle
okuma yazmayı bilmeyen öğrenci olayını da çözmüş oluruz. Artık diğer
öğrencilerin de bilgi birikimine engel olmadan, eğitim çıtasını düşürmeden
(diğer okullar yönlendirilmesini sağlamış olur.) Yani ikinci kademe bence
ikiye bölünüp çeşitlendirilmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet arkadaşlar şimdi artık öğrencimize
de söz hakkı verelim. Ondan sonra oylamaya geçeceğiz.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, bir cümle ilave edebilir
miyim müsaadenizle?
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun.
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BİR KATILIMCI - Şimdi o kademeliden sonra kademeler arasında
geçiş sağlanmalı dersek sanıyorum herkesin ortak görüşü olur gibi geliyor
bana. Bunu böyle yapalım, kesintili ifadesi de çıkmış olsun. Eski
kesintisizlik de ortadan kalkmış olsun. Yani bizim tavsiyemiz bu yönde
olsun. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Nereye ekleyeceğiz onu? Okullara
geçişler sağlanmalı.
Zakir ELÇİÇEK - Zakir ELÇÎÇEK, Gaziantep Üniversitesi mastır
öğrencisi. Öncelikle söz alma konusunda biraz Başkanın yönlendirmesiyle
söz verilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü sadece mikrofon
geziyor, kime yakınsa o alıyor. Ben burada yarım saattir el kaldırıyorum.
Birkaç defa da Başkanla göz göze geldik ama mikrofon her seferinde arkaya
gittiği için bir türlü...
Evet, şimdi bu konuyla ilgili tavsiyemi söylemek istiyorum
müsaadenizle. Burada kesintisiz veya kesintili ifadesi tamamen bence
önceki sistemin ortadan kaldırılmasıyla alakalı bir şey yani kesintili
ibaresinin konulmasıyla muhakkak kesinti yapılacak diye bir anlam
çıkarılmaması lazım. Yani kesinti opsiyonlu bir anlamda, kesinti yapılabilir
bir ihtiyaca göre. Belki ilköğretimi bitirme yaşı konulabilir bu madde
içerisine. Tabi bu belki bizi aşar ama bir yaş sınırlaması koyulur, şu yaşa
kadar ilköğretim bitirilecek diye. Yaş sınırlaması var, evet ama kesinti hakkı
olmadığı sürece bu yaş sınırlamasının da bir mantığı yok bence yani burada
kademeli ve kesinti ihtiyacı olduğu zaman kesinti yapılabilir şeklinde bir
ifade düzenlemesi yapılırsa problem herhâlde çözülmüş olacaktır. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet son kez Seyfettin Bey’e söz
vereceğiz ondan sonra oylamaya geçeceğiz. Diğer üçüncü madde... Evet
son, son kez.
BİR KATILIMCI - Evet. Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar bu
kesintiliye fazla takılmaya gerek yok bence. Şu andaki şekille zaten kesinti,
bir saniye arkadaşlar ya. Bir saniye canım. Evet, zaten kesintili de olsa
kesintisiz de olsa kademe olduktan sonra diploma verilmez zaten. Yani
kesintili ibaresi de olsa dörtten sonra beşten sonra artık o kademeyi
belirleyeceğiz. Ne olacak?
A binasından B binasına geçecek ve burada bir diploma verme şeyi
yok zaten bir belge verme durumu yok. Dolayısıyla kesintili kalmasında
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yarar var diyorum ben ve yalnız okul öncesini de almayacak mıyız bu
maddenin içerisine, onu da almamız gerekiyor. Okul öncesinin zorunlu hâle
getirilmesi gerekiyor. Evet, bu üç kademe olabilir, iki kademe olabilir. Yani
zorunlu eğitim iki veyahut da üç kademe şeklinde düzenlenebilir. Benim
önerim bu şekildedir. Teşekkür ediyorum ve bence artık oylamaya
geçmemiz gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ediyorum, oylamaya
geçelim. Bundan sonraki maddelerde önce söz almak isteyen
arkadaşlarımızın isimlerini alacağız dünkü gibi. Yoksa karmaşa yaşanıyor.
Ondan sonra oylamaya geçeceğiz. Bu şekliyle kabul edenler? Kabul edilmiş
görünüyor. Etmeyenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Oy çokluğu
ile...
Emine KIRAÇ - Şimdi, ben çok özür dilerim ama burada sözü
almak istiyorum. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Emine KIRAÇ.
Değerli arkadaşlarım, oyladığımız şeyin ruhunu iyi anlamamız lazım.
Bugün -bir müdür arkadaşımız da söyledi- kız çocuklarının okullaşmasıyla
ilgili bütün üst politika belgeleri, Başbakanımız dâhil hepimiz kız
çocuklarımızın erken evlilikten kurtulması, ekonomik özgürlüğünü alması,
daha iyi anne olarak yetişmesi için uğraş veriliyor. Biz ortaöğretime bu
çocuklan geçirelim, o erken evlilikten kurtaralım derken böyle bir kararın
alınması bizim ülkemiz adına zuldür, yazıktır, günahtır. Lütfen, bunu bu
yönde değerlendirelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Üçüncü maddeye geçiyoruz. Evet.
Üçüncü maddeyi okuyoruz.
DİVAN ÜYESİ - Üçüncü madde: Müfredat yapısında ve içeriğinde
iyileştirme yapılmalı, ders içeriklerindeki çakışmalar önlenmeli, öğrenme,
öğretme ve değerlendirme örtüşmeli, müfredatta yer alan derslerin haftalık
ders yükü gözden geçirilmeli. Evet, bununla ilgili görüş alacakların
isimlerini önce alalım, ondan sonra da...
DİVAN ÜYESİ - Bir ara verildi, on beş dakika sonra buradayız.
KOMİSYON BAŞKANI Oylayalım. Evet oylayalım.

Oylamaya gerek var mı tekrar?

KOMİSYON BAŞKANI - Ara vermemesi için sürekli diyoruz
zaten. Verdiği zaman zaten sorun çıkıyor.
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BİR KATILIMCI - Aynı düzeyde başka okullara geçişi sağlanmalı
derken o görüştüğümüz, o sizin düşün düşünceniz ... başlayabilir. Yani
farklı istekler o bölümde değerlendirilebilir.
BİR KATILIMCI - Hocam, oylama yapalım, bitirelim.
DİVAN ÜYESİ - Müşahitlerin oy kullanmamasını özelikle rica
ediyoruz.
BİR KATILIMCI - Aynı düzeyde dediğimiz zaman ilköğretim ise
yine başka .... Devam ediyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Yapacak. Evet bir fazlalık gibi
görünüyor ama.
BİR KATILIMCI - Aynı düzeyde başka okul diyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Fazlalık.
Bayram BOZKURT (Adıyaman Kahda İHL. Öğretmeni) Bayram BOZKURT, Adıyaman. Şimdi aynı düzeyde dediğimiz zaman
KOMİSYON BAŞKANIım, yani ilköğretimde okuyan bir öğrenci sadece
başka bir ilköğretime devam edebilir, anlamı çıkar. Hâlbuki mesleki okula
devam etme yolu açılmalı burada. İkinci kademede okuyan bir öğrenciye
istediği bir lisede, farklı bir okulda devam edebilme yolu açılmalı. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, “süreklinin kalması nasıl? Peki,
teşekkür ederim.
BİR KATILIMCI kaldıralım.

Kademeli çeşitlendirilmeli. Aynı düzeyi

KOMİSYON BAŞKANI - İkinci kademe çeşitlendirilmeli. Evet.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, kaldıralım. Evet, sürekli. Evet,
mesleki eğitim. Aynı düzeyi kaldırıyoruz. Aynı düzeyde farklı okula geçiş
sağlanmalı. (DİVAN ÜYESİ - Aynı düzeyde kelimesini kaldırıyoruz.)
Başka okullara... Onları da kaldırıyoruz. (Okul öncesinin bu sürece
eklenmesi vardı onu ayrı madde olarak, okul öncesinin zorunlu olması.)
BİR KATILIMCI - Şu ifade edilebilir, okul öncesi zorunlu hâle
getirilsin, denebilir.
DİVAN ÜYESİ - Söz hakkı vermeyelim, oylamaya geçelim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, oylamaya geçelim. Üçüncü
maddeye geçeceğiz.... İkinci kademenin çeşitlendirilmesini ekleyip ondan
sonra oylayalım. Evet oylayalım, oylayalım arkadaşlar. Bu şekliyle kabul
edenler?
DİVAN ÜYESİ - Evet. Kabul etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet 3. madde.
DİVAN ÜYESİ - Üçüncü madde: Müfredat yapısında ve içeriğinde
iyileştirme yapılmalı.
BİR KATILIMCI İyileştirme yapılmıyor, öğretmenler
yetiştirilmiyor. Oluşturulsun, müfredat değiştirdik, demek yetmiyor.
DİVAN ÜYESİ - O zaman, üçüncü ve dördüncü maddeyi birlikte
okursak Hocam.
BİR KATILIMCI - Ya birinci cümle soyut olmuş. İyileştirme
derken yani. Nerede, ne zaman? Devamlı yapılan bir şey. Onun için ders
içeriklerindeki çakışmalar önlenmeli. Tamam. Doğru.
DİVAN ÜYESİ - Ders içeriklerindeki çakışmalar önlenmeli,
öğrenme, öğretme ve değerlendirme örtüşmeli, müfredatta yer alan derslerin
haftalık ders yükü gözden geçirilmeli. Dördüncü madde: Müfredat
değişiklikleri ve uygulamasına ilişkin öğretmenlere sunulacak hizmet içi
eğitim seminerleri amacına uygun, ciddi ve her öğretmenin katılımını
sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve yürütülmeli. Ayrıca yeni müfredat
uygulanmadan önce veliler de bilgilendirilmeli.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, ben özür dileyerek söylemek
istiyorum. Üçüncü maddenin burada yer almasının hiçbir gereği yoktur. Dün
de ifade etmeye çalıştım. Bakanlığımızın yapmış olduğu iyileştirme
çalışmalarını görmeden hâlâ sanki bu ülkede kırk yıl önceki müfredat
uygulanıyor gibi bir algıyla bu cümlenin buraya girmesi, inanın en azından
ben kendi adıma söyleyeyim, benim zoruma gidiyor. Çünkü bu çalışma
yapılmıştır.
Burada talep edilen şey müfredatın uygulanması, iyi sonuçların
alınması ise -dün de bunu konuşmuştuk- burada merkezi sınavlar faktör
olarak devreye giriyor. Velilerimizin beklentileri burada farklı olabiliyor.
Dolayısı ile eğer bir cümle olarak -tabi yine yeri burası değil -öğretmen
hizmet içi ve velilerin bilgilendirilmesi gibi yani yenilenen müfredata uygun
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şekilde veli bilgilendirilmelerinin yapılması ve öğretmen hizmet içi
faaliyetlerinin artırılarak hızlı bir şekilde tüm öğretmenleri kapsayacak
şekilde yeni bir yöntemle yapılması denebilir. O da zaten ayrıntısı başka bir
oturumda görüşülecek. Diğer türlü sanki hiçbir şey yapılmamış gibi bir algı
var, bu beni rahatsız ediyor. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - 3. maddeyi kaldırdık evet. Müfredat
değişikliği. Okuyalım.
DİVAN ÜYESİ - 3. maddede bir problem var mı?
KOMİSYON BAŞKANI - Oylayalım evet.
BİR KATILIMCI - Özür dilerim ama şu cümle bizim bugün bir
sorunumuz. Şu an 3’e gelen madde bir sorunumuz. Ama 23’e vizyon tutacak
bir şey değil. Çok basit. ...Sorunları aşmaya yönelik bir cümle. O yüzden
böyle bir heyet daha büyük düşünmeli, diye düşünüyorum. Yani biz 20 yıl
sonra ne bekliyoruz. İlköğretimden veli istediğini alabiliyor mu? 23 yıl
sonra alabilecek mi? Onun üzerine vizyon geliştirelim diye düşünüyorum.
Sorunların peşinde koşturuyoruz şu anda.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet iki söz daha verelim ondan sonra.
Hocamıza verelim.
Sevil EZMEZ - Hizmet içi faaliyetlerin derslerimizi aksatmadan...
Adım Sevil EZMEZ, Edime. Hizmet içi faaliyetlerin seminerlerin mutlaka
yapılmasından yanayım, ama ders saatlerimizi aksatmadan düzenlenmesini
istiyorum. Bunlar yaz tatilinde olabilir, on beş tatilde olabilir, hafta sonları
olabilir. Fakat ders saatlerimiz aksadığı zaman hizmet içi faaliyetlerin
faydasından çok zararı dokunuyor öğrencilerimize. (KOMİSYON
BAŞKANI - Evet planlama ile ilgili.) Yani ders saatlerini aksatmadan bu
faaliyetlerin düzenlenmesi bence çok daha önemli.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, iki söz daha verelim sonra geçelim
bu maddeyi isterseniz. Derslerin aksatılmaması ayrı bir konu.
Ziya ESER - Ziya ESER. Şimdi sayın Başkanım, müfredat
değişikliği, eğitim seminerleri amacına uygun şöyle şöyle olsun, ciddi olsun.
Bunlar bir teklif olmaz bence, bir şura görüşü olmaz, şura kararı olmaz diye
düşünüyorum. Yani seminerler amaca uygun değilmiş amaca uygun hâle
getirilsin. Ciddi değilmiş, ciddi hâle getirilsin gibi böyle şey...
Bunu şu anlamda arkadaşlar belki şöyle şunu ifade etmek istiyorlar
ama şimdi bir yere seminere gidildiği zaman onun da nasıl onun içeriğini

18. Millî Eğitim Şûrası / 495

nasıl yapacaksınız ki ciddi olsun yani tabi ki orda biraz rahatlamalar olacak,
deşaıjlar olacak, değişik şeyler olacak bunu da yadırgamamak gerekir diye
ayrıca düşünüyorum. Ama şunu atladık diye düşünüyorum.
Üst madde tamam da, ikinci madde fakat kademelerde seçmeli
derslerle çeşitlendirilmesi konusunu yazmadık. Yani zorunlu olan
ilköğretim kademelerinde, kademelerin müfredatları, nasıl ifade edelim
onu9 Çok çeşitli liselerdeki meslek okullarına kaynaklık yapacak derslerin
seçmeli olarak yer alması gibi bir madde, belki olabilir diye düşünüyorum.
Ama bu maddenin uygun düşmediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Arka tarafa verelim. Evet.
BİR KATILIMCI - Şimdi dün de ifade etmeye çalıştım hizmet içi
eğitim programlarını bir; adından başlayarak baştan sona değiştirmeyi ve
2023’e uygun hâle getirmeyi öneriyoruz. (O yüzden burada sadece müfredat
değişikliği ve uygulanmasına ilişkin değil.) Bir; bunun adı aslında insan
kaynaklarını geliştirme programıdır.
İki, merkezi olarak şu anda Bakanlığın yaptığı hizmet içi eğitim
programlarının tamamen kapatılması onun yerine üniversitelerin, özel
sektörün ve öğretmenlerin ihtiyacına, kendi ihtiyacına uygun eğitim
alabilecekleri mekanizmaların devreye sokulması için bence politik bir karar
alınması, şu anda yok.
Örneğin şöyle bir model önerebiliriz; her yıl öğretmenin kendi
ihtiyacına uygun bin lira, bin dolar, bin beş yüz lira bir ücret ödenerek
kendisinin belirleyeceği yerde, sürekli eğitim merkezlerinde, özel sektörde
böyle bir model önererek değiştirmek. O yüzden yani böyle sınırlı değil
daha radikal bir öneri.
KOMİSYON BAŞKANI - Son Sabahattin Bey, ondan sonra
kapatıyoruz.
İdris IŞIKLI - İdris IŞIKLI, Kütahya. Benim önerim şu: Gelişen
şartlara, eğitim teknolojilerindeki gelişen şartlara göre öğretmenlerin
kendilerini yenilemeleri gerektiği alanlarda sertifika programlarını almaları
zorunlu hâle getirilmeli çünkü her dönemde eğitim teknolojileri gelişecektir.
Eğitim alanında yeni gelişmeler olacaktır ve onlann tamamı oradan
karşılanacaktır. Genel bir kavram, tanım yazarsak bunu gerçekleştirmiş
oluruz, bu birincisi.
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Bir diğer konu da bilgi olayı. Öğrencilerin bilgiye ulaşması çok
kolay oldu artık. Belki bundan yirmi yıl sonra veya on yıl sonra öğrenciye
yerleştirilecek bir çip ile öğrenci bütün bilgileri sanki bir hesap makinesi
veya bilgisayar gibi bize aktaracak. Ama biz kişileri yetiştirmekle
uğraşmalıyız. Yani bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı çünkü tuşa bastığında
karşına geliyor. Öğrenciye de belki bu bilgi zamanmda verilecek ancak o
bilgiyi uygulamada kişileri yetiştirmek için bizim de bir öneri, bir madde
eklememiz gerekir, diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKAM - Teşekkürler.
BİR KATILIM CI -Sayın Başkanım, bu seminer üzerinde çok kısa
durmak istiyorum. Şimdi bazı şeyleri itiraf etmek zorundayız. Seminerler
artık turistik seyahat hâline getirildi. Yani seminerler maalesef bugüne kadar
sonuç vermemiştir. Sadece Rize’ye, Yalova’ya, İstanbul’a, Mersin’e, şuraya
buraya gitmek. Ben gözlemlerimi söylemek istiyorum. Eğer yanlışım varsa
arkadaşlar bu konuda gerekli düzeltmeyi yapsınlar.
Şimdi demek istediğim şu: Müfredat programının daha iyi
uygulanması için seminer yerine eskiden kurslarımız vardı. Biz kurslara
gidiyorduk ve kurslarda sınava giriyorduk. Sınavda şu kaç notla mezun oldu
veya bitirdi diye belge veriliyordu. Onun için ben seminer yerine kurs
durumunun değerlendirilmesini istiyorum. Alınacak bu kurs belgelerinin de
bir müeyyidesi olmalı yani bir karşılığı olmalı. Öğretmen eğer bu kursta
başarılı olmuşsa buna karşılık hizmette vs. gibi durumlarda onun artı
hanesine bir şeyler yazılmalı. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Semineri
gerçekten faydalı hâle getirmek istiyorsak formatım değiştirmek zorundayız.
Onun için seminere ya sınav şartının getirilmesi gerekir ya da kurs adı
altmda bunun olması lazım ki müfredat programının uygulanmasından bir
sonuç alınsın. Saygılar sunuyorum.
BİR KATILIM CI - Sayın Başkan, söz alabilir miyiz efendim?
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam, söz almayan arkadaş. Maddeyi
değiştireceğiz. İçeriği değiştireceğiz. Evet.
Ünal KALAYCI (Kahramanmaraş Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı) - Ünal KALAYCI, Kahramanmaraş Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı. Eski Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik döneminde
çıkan bir yönetmelik vardı. Millî eğitim akademilerinin oluşturulması, aktif
bir şekilde çalıştırılması. Şimdi her bölgede 2023‘ü konuşuyoruz.
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Her bölgede kurulacak bir millî eğitim akademisi ile hakikaten içler
acısı durumda olan ve gereksiz olan, gereksiz olduğuna hepimizin inandığı
bu hizmet içi eğitim konusunun kapatılması, millî eğitim akademilerine
devredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her bölgede bir tane ki onun
yönetmeliğinde vardı, Aksaray vardı, Van vardı, Yalova var, Rize var.
Buraların sürekli eğitim veren, öğretmeni yenileyen, çağa uyduran,
geliştiren, ihtiyaca binaen sürekli ve çağa uygun hâlde eğitim veren birer
kurum hâline gelmesi lazım. Çeşitli eğitim programları olması lazım.
Türkiye'nin en iyi eğitimcilerinin orada kadrolu olarak görevlendirilmesi
lazım, diye düşünüyorum.
Hepimizin yaşadığı bir kesittir ama kısaca özetlemek istiyorum.
Mahallî hizmet içi eğitim seminerine gittik, arkadaş dedi ki haberim yoktu.
Dün bana da dediler ki gidip orada eğitim vereceksin. Flaş belleğinde,
gittiğin merkezî eğitimdeki bilgiler var, takalım beraber bakalım. Birinci
gün baktık herkes sıkıldı, dört gün öyle geçti. Maalesef bu ülkemizin
gerçeği, bunlara hiç gerek yok. Eğer 2023’ü düşünüyorsak, hakikaten
öğretmenlerin eksik olduğu hususları geliştirmek, düzeltmek, iyileştirmek
istiyorsak böyle yapılması gerektiğine inanıyorum. Saygılar sunuyorum.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkan, söz alabilir miyim? Efendim.
KOMİSYON BAŞKANI - Mikrofonu almışsın zaten Hocam buyur.
BİR KATILIMCI - Peki. Değerli arkadaşlar şimdi öğretmen
yeterliliklerimiz belirlendi. Belirlenen öğretmen yeterlilikleri doğrultusunda
yapılan denetimler sonunda görülen eksikliklerin giderilmesi için bir; kişi
kendisi, iki; sendikalar, üç; kurum tarafından hizmet içi eğitim kurumlanna
yönlendirilmesi gerekir gibi bir paragraf oluşturabilir miyiz?
BİR KATILIMCI - Bu öğretmen yeterlilikleri zaten tartışılıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet Hocam. Evet öğretmen yetiştirme
ile ilgili konular ilk grubun tartışma şeyi, komisyonun. Evet.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, hizmet içi eğitimin gerekli
ama bugünkü hâliyle amaca hizmet etmediği ortaya çıkmış durumdadır.
Öğretmenlerimizin mezun olduktan sonra böyle faydasız bir şekilde hizmet
içiyle bir yere getirilmediği de bir gerçekse o zaman süreler tartışılabilir.
Ama eğitim fakültelerimizde her beş yılda bir, dört yılda bir eğitime tabi
tutularak güncellenmeleri sağlanabilir, diye düşünüyorum. Bu şekilde olursa
2000, Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümüne sanıyorum önemli
bir gelişim sağlayabiliriz, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şimdi ben bu konuyla ilgili Hocamızın bahsettiği konuyla ilgili- bir şey söylemek istiyorum. Çanakkale
On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak biz il millî eğitim
müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık.
Bu kapsamda öğretmenlerin fakültemizde bulunan tüm branşlarda,
istedikleri gün ve saatte kendilerine uygun saatlerde gelip ihtiyaç duydukları
derslere katılmaları konusunda ayrıca da gene bu değişik konularda, ihtiyaç
duydukları alanlarla ilgili kurslar düzenlenmesi konusunda geniş bir
protokol yaptık. Bu dönem onu uygulamaya sokacağız.
Yani sizin söylemiş olduğunuz gibi beş yılda bir değil de yaşam
boyu öğrenme, yaşam boyu üniversite kavramı çerçevesi içerisinde biz bunu
gerçekleştireceğiz. Tabi bu, öneri olarak yer alabilir. Millî eğitim
akademileri de tabi bir diğer önemli önerilerden bir tanesi.
DİVAN ÜYESİ - Hocam en arkada Genel Müdürümüz bir söz
söyleyecek.
KOMİSYON BAŞKANI - Genel Müdürümüz evet, buyrun. İki
dakika, ilköğretim Genel Müdürümüz bir katkıda bulunacak.
İbrahim ER (İlköğretim Genel Müdürü) - Şimdi üçüncü maddede
müfredat değişiklikleri ve uygulamasına ilişkin öğretmenlere sunulacak
hizmet içi eğitim seminerleri amacına uygun, zaten sorun bu amacına
uygunluk nasıl olacak? Mesele burada. Ama benim kanaatim şu: Bizim
yıllar öncesi kurguladığımız hizmet içi eğitim formatımızı gerçekten yeni
baştan ele almak gerekiyor. Kanaatim şu: Sana şöyle bir eğitim vereceğiz
demenin çok fazlaca bir anlamı yok. Önemli olan kişinin, öğretmenin veya
eğitim iş göreninin bunu ihtiyaç hissedebilmesi yani ihtiyacını hissetmesi ve
ondan sonra bu ihtiyacı hissettikten sonra o ihtiyacı karşılamaya dönük,
Bakanlık veya hem merkezden hem yerinden tedbir alınmalı.
Bugün birçok avantajımız var dünden farklı olarak. Her ilde artık
üniversitemiz var ve bizim beşerî sermayemiz sadece Türkiye’nin işte üç
büyük şehrinde toplanmış falan değil. Türkiye’nin her tarafında bu alanda
üretim yapan üniversitelerimiz vardır. Ciddi bir insan kaynağımız vardır.
Hatta bunu biraz da Bakanlığın dışına itmek gerekir, diye düşünüyorum. Bu,
hizmet alımı şeklinde olabilir, üniversitelerden veya bu alanda faaliyet
yürüten diğer kurumlar ama burada önemli olan öğretmenin ihtiyacını
karşılamaya dönük olması yoksa biz işte merkezde şöyle şöyle kurslar
açıyoruz, işte birileri başvuruyor onları alıyoruz ve böylesi bir formatta
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insanların bir yerde oturduğu birinin ders anlattığı böylesi bir format artık
işe yaramaz diye düşünüyorum. Ama önemli olan da bunun nasılı, yani şu
cümlede olduğu şekliyle amaca hizmet eder nitelikte, amacına uygun zaten
sorun orda yani amacına uygun bir hizmet içi eğitim nasıl olur? Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz Sayın Genel Müdürüm.
BİR KATILIMCI - Değişen ve gelişen şartlara göre eğitim
çalışanlarının maddi, mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmak için zorunlu
olarak mesleki ve kişisel eğitim programlarına katılmaları sağlanmalıdır.
Dolayısı ile her birini içerir, diye düşünüyorum. Eğer uygun görür ise
komisyondaki arkadaşlar...
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, maddi olarak onu...
BİR KATILIMCI - Ben, zorunluluk konusunda uygulamacılar
olarak bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kendisini yenilemek istemeyen
meslektaşlarımız da bir şekilde önden çekemiyorsak arkadan iterek oraya
göndermek gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim.
BİR KATILIMCI - Bir cümle ile katkı yapmak istiyorum. Sayın
Genel Müdürümüze gerçekten katılıyorum, çok güzel bir tespit. Öğretmenin
buna ihtiyaç duymaması bütün bu yazdıklarımızı boşa çıkartıyor. Şimdi
Hollanda’daki örnek şu: Bir öğretmenin yıllık üç yüz saat hizmet içi eğitim
alması lazım, kendi belirliyor. Ama bunun yaklaşık yüz elli saati Millî
Eğitim tarafından belirleniyor. Yüz elli saati de kendisi seçiyor. Fakat şöyle
bir yaptırım var: Bir öğretmen eğer bu üç yüz saati almazsa sene sonunda
öğretmenliği elinden alınıyor. Yani öğretmenlik yapmaya devam edemiyor.
Bunun bir yaptırımı var, burada istediğiniz kadar yazı yazın, şunu
yapın, bunu yapın, zorunlu hâle getirin öğretmen bunu bir zorunluluk yani
askeri bir müdahale gibi görüyor. Bunu yapan yapmayan arasında bir fark
yok. Kendini geliştirenle ve geliştirmeyen arasında bir fark yok.
Bu yaptırım olmadığı müddetçe yani bu eğitimle kendisini
geliştirmeyen öğretmen yirmi sene, otuz sene daha öğretmenlik yapmaya
devam ederse, bu ülkede ve bütün geleceğimiz olan gençleri bu insanlara
emanet edersek bunda hiçbir yaptırımınız yoksa ki yok, hiçbir yazdığımızın
hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden gerçi bu komisyonun konusu değil. Belki
aşağıdaki öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamıyla ilgili bir konu ama
konuyla ilgili olduğu için bu katkıyı da burada söylemek istedim. Teşekkür
ederim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi burada esas olan bizim aslında bu
maddede söylemek istediğimiz, müfredatlar değiştiği zaman onun
muhataplarının da bilgilendirilmesi olayı, yani temel şeyimiz buydu. Biraz
konu şeyin dışına çıktı ama tabi ki burada sonuçta il millî eğitim
müdürlükleri üniversitelerin bulunduğu yerlerde zaten bizden destek
alıyorlar. Üniversiteden, değişen yeni programla ilgili ilköğretimde örneğin
Türkçe öğretimi ya da diğer konularla ilgili matematik öğretimiyle ilgili,
sürekli bizden destek alıyorlar.
Öğretmenlerin bilgilendirilmesi, kurslar düzenlenmesi konusunda
sadece hizmet içi eğitime belli merkezlerde toplayıp oralarda insanları
eğitmek olarak belki kafamızdaki şey o şekilde canlanıyor ama yerinde
eğitim görev başında eğitim de var. onlan da sağlayabiliriz. Tabi sadece
anlatarak değil uygulayarak çalıştaylar yoluyla çünkü bilgi zaten nasıl
uygulanacağı bütün aşamaları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
gönderiliyor zaten öğretmenlere, ama onlan okuyup uygulamaya koyması
esas önemli olan boyut nasıl uygulanacağının gösterilmesi tabi bu da
üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde sayın genel müdürümüzün de dediği
gibi oralardan destek alarak sağlanabilir yani bizim temel şeyimiz müfredat
değişiklikleri konusunda hem öğretmenlerin hem öğrenci velilerinin
bilgilendirilmesi olayı yani uygulama boyutunda. Yurt dışında mesela bir
kitap değiştiği zaman öğretmenler o kitabı kullanma konusunda eğitim
alıyorlar. Bizde kitap akşam geliyor sabah elimize alıp derse gidiyoruz. Yani
üniversite düzeyinde de bu aynı. Okul ana bilim dalı başkanlığı diyor ki şu
dersi vereceksin.
Alıyorsun kitabı, öğrenciyle beraber çalışarak ya da çalışmadan
derse gidiyorsunuz. Yani önceden hazırlık gerektiren, çok ciddiye alınması
gereken konu. Sadece müfredatı değiştirmek, iyileştirmek çok bir anlam
ifade etmiyor. Yani güçlendireceksek güçlü yanlarımızın yani müfredatın
uygulanması boyutu, müfredatlarımız gerçekten çok katılımlı. Millî Eğitim
Bakanlığımız son yıllarda bütün paydaşlan çağırarak, herkesin görüşünü
alarak bu konularda çalışmalar yapıyor. Gerçekten çok titiz hazırlanıyor ama
bunu uygulama boyutunda bizlerin sağlıklı yürütmesi gerekiyor. Yani temel
şeyimiz bu. Biz burada bir şey yaptık, isterseniz bir okuyalım. Ondan sonra
bu maddeyi geçelim.
DİVAN ÜYESİ - Müfredat değişiklikleri ve uygulamasına ilişkin
öğretmenlere sunulacak hizmet içi eğitim seminerleri, öğretmenin ihtiyaç
duyduğu alanlarda, amacına uygun, her öğretmenin katılımını sağlayacak
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şekilde düzenlenmeli ve yürütülmeli. Ayrıca yeni müfredat uygulanmadan
önce veliler de bilgilendirilmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam artık görüş...
DİVAN ÜYESİ - Çok basit kaldı diyor Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Oylama yapıyoruz. Konu üzerine zaten
oylanacak bir durum yoktur.
BİR KATILIM CI - Ders dışı saatlerini eklemedik Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Ders dışı saatleri,
zaten eğitim
öğretimin temel sorunu. Bunu buraya madde olarak koymamızın pek bir
mantığı yok. Ders saatleri. Sayın Genel Müdürüm buyrun. Rötuş yapacağız
Sayın Genel Müdürüm. Eklemeler, biz sonraki oturumda tekrar yine
bakacağız yani her, bütün şeyler bittikten sonra. Yani ona yani tartışmalar
bittikten sonra. Çünkü yine görüşler gelecek, cümleyi düzeltelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam.
DİVAN ÜYESİ - Devam edelim.
BİR KATILIM CI - Müfredatla sınırlamamak gerek bence.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu alta bir madde olarak yazalım.
Sayın Genel Müdürüm buyrun.
İbrahim ER - Şimdi, aslında galiba biz hizmet içi eğitimi ikili
yapmak zorundayız. Merkezden çok az, çok sınırlı ama bunu mahalline
devretmemiz gerekiyor. Yani valilikler herhâlde öğretmene en yakın olan
karar mercii veya yönetim mahallinde olduğu için bunun mahallinde
düzenlenmesinde yani merkezdeki, merkezden yürüttüğümüz eğitimin
sayısını azaltıp belki yani eğiticilerin eğitimini yetiştirmek gibi veya çok
daha genel konularla ilgili merkezî düzeyde yapılabilir ama bunu biz artık
mahalline devretmemiz gerekiyor. Bir de eğitim müfettişleri aslında burada
kritik bir rol oynayabilir yani öğretmenin program uygulamasına ilişkin
değerlendirmesini yapan eğitim müfettişi.
Eğitim müfettişi aslında öğretmenin, eğitim ihtiyacına ilişkin bir
yargıda da bulunabilir. (Veya bunu öğretmenle karşılıklı denetlediği
öğretmenle karşılıklı iletişim kurarak onun sonucunda öğretmenin eğitim
ihtiyacının ne olduğuna hem öğretmen de tabi kendi ihtiyacını bilecek ama
dışandan birisinin de yardımıyla bu ihtiyaç çok daha net belirlenebilir.)
Belki teftiş formunun altında her öğretmenle ilgili yapılan o
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değerlendirmede öğretmenin eğitim ihtiyacını belirleyen birkaç cümle
yazılabilir ki daha sonra yönetim, hizmet içi eğitimi planlar iken bunu
ciddiye alır. Ve orada frekansı en fazla tekrarlanan konular, eğer kaynağı
sınırlı ise en fazla tekrarlanan konularda hizmet içi eğitim açabilir, diye
düşünüyorum ama mahalline devretmek gerekiyor bunu.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu ekledik Sayın Genel Müdürüm
yani. Evet, tamam. Evet. İsterseniz bu maddeyi artık geçelim. Kısa bir
cümle, kısa bir cümle.
Turan AKPINAR (Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Millî Eğitim
Müdürü) - Bu konuyu uygun bulursanız sadece, müfredat değişikliği
uygulaması ile ilgili sınırlamayalım. O cümleyi, o bölümü çıkaralım. Yani
öğretmenlerin tümü yani teknolojik gelişmeler olabilir. Yeni öğretim
teknikleri olabilir. Bu baştaki bölümü çıkaralım bence. Tümü hizmet içi
eğitimi kapsasın yani. Yani genel anlamdaki bir eğitim.
BİR KATILIMCI - Arkadaşlar buna mahsus bir komisyon var.
DİVAN ÜYESİ - Birinci komisyon zaten bunu tartışıyor şu an
aşağıda.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Tamam.
BİR KATILIMCI - Bir de çelişki oluşturabiliriz onlarla yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, genel kurulda
birleştirilebilir. Bunlar sonuçta bizim bu komisyonun önerisi. Evet.

bunlar

DİVAN ÜYESİ - Hocamın kısa cümlesine bak, kaç dakikadır
konuşuyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Kısa cümle bitmiyor arkadaşlar.
Önümüzde daha bir sürü gündem maddesi var. Evet. Otuz saniye buyurun,
son otuz saniye Hocam. Evet, tamam. Cümle üzerinde.
Ercan KARAKAYA - Ercan KARAKAYA. Sayın Başkanım,
şimdi biraz önce ifade edildi. Müfredat değişiklikleri konusunun baştan
çıkarılması lazım. Biz öğretmenin performansı ile ilgileniyorsak tüm hizmet
içi eğitim kurslarını performansla ilişkilendirelim. Sanıyorum on ikinci
maddede öğretmenle performansının ölçülmesiyle ilgili bir madde var.
Burada yazılmış, biraz önce ekrana gelmişti. Onunla bunu uyumlu hâle
getirelim. Yani öğretmenin bütün kendi alanıyla ilgili hizmet içi eğitim
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kurslarından geçirilerek performansının ölçülmesine yönelik öğretmeni
teşvik edici bir şeye dönüştürülmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Birinci komisyon çalışması evet, evet
aşağıda yapılıyor o. Evet. Biz bunu oyluyoruz bu şekliyle. Kabul edenler?
Evet, kabul edilmiştir. Kabul etmeyenler? Evet, kabul edilmiştir. Oy
çokluğuyla. Birleşimli sınıf uygulamasının sona erdirilmesi kalabalık
sınıfların, otuz kişilik sınıflara dönüştürülmesi, fiziki yapı ve donanım
eksikliğinin giderilmesi.
BİR KATILIMCI - İkili eğitimi de ekleyelim.
KOMİSYON BAŞKANI - İkili eğitim ekleyecektik başına
birleştirilmiş sınıfların. Birleştirilmiş sınıftan önce ikili öğretim, gerçi altta
yazmıştık onu, ikili öğretimi.
BİR KATILIMCI - Bakanlığın stratejik planında var zaten. 4 yılda,
2 yılda bitirmeyi hedefliyor zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun mikrofonu alın.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, ikili öğretim, sınıfların otuz
kişilik olması ve fiziki yapının donanım eksikliğinin giderilmesi. Çok doğru,
yerinde bir talep. Ben sadece birleştirilmiş sınıf uygulamasının dünyanın şu
anda her tarafında zorunluluktan kaynaklanan ve mecburiyetten
kaynaklanan ve bunun her zamanda olabilecek bir şeydir yani yine de
metinde yer alması çok bir sorun teşkil etmez ama bunu böyle olduğunu da
bilmemiz lazım.
Diğerleri gibi değil yani ikili öğretim, sınıfların kalabalık olması gibi
bir şey değil teknik bir konudur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması dünyanın
her tarafında hâlâ geçerli yani bunun böyle bilinmesinde fayda var.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet Hocama verelim. Hocama hiç söz
vermedik.
Yılmaz BALCI (Çorum Millî Eğitim Müfettişleri Başkanı) - Bu
maddeler arasında YİBO ve taşıma merkezleri ile ilgili bir şey göremedik.
Buraya eklense. Bu YİBOTarm kademeli olarak azaltılması, taşıma
merkezlerinin de fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Bir alt madde olarak.
Yılmaz BALCI - Bir cümle eklesek oraya.
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KOMİSYON BAŞKANI - Alt madde olarak koyalım Hocam. Şu
anki mevcut olanları tartışalım, daha sonra eklemeleri yapacağız. Onları bir
daha son oturumumuzda yaparız onlan.
Halil ETYEMEZ (Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri) - Halil
Etyemez. Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri. Ben sadece otuz öğrencilik
sınıflar ifadesinin değiştirilmesini öneriyorum. Çünkü şu anda 2023’e on üç
yıl var. Biz 2023 Vizyonunda otuz kişilik sınıflar öneriyoruz. Yani birçok
yerde otuz kişilik sınıflar şu anda uygulanıyor. Ama elbette ki kalabalık
sınıflar var ama bu bir vizyon değil bugünün yaşanan bir şeyi. Otuz kişilik
sınıfların değiştirilmesi, yirmiye çekilmesi yönünde öneride bunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, sınıf mevcutlarının azaltılması
diye sadece şey olarak koyanz. Sınıf mevcutlarının azaltılması.
Nihat TALAKÇA (Kastamonu Millî Eğitim Müdürü) - İzniniz
var mı? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Kastamonu
İl Millî Eğitim Müdürü Nihat TALAKÇA. Şimdi bu dördüncü maddedeki
ikili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması sona erdirilmeli, bu madde
şeyden çıkartılmalı. Nedenine gelince; şimdi birleştirilmiş sınıf
uygulamaları bir zorunluluktur. İkili öğretim Bakanlığımızın stratejik
planında yine mevcuttur. Otuz kişilik sınıf, çıkartıyoruz değil mi? Bir şey
değildir, yirmiye çekilmeli, bu madde olduğu gibi kaldırılmasını
öneriyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Nihat Bey’e teşekkür ediyoruz. Şimdi
birleştirilmiş sınıf uygulaması Muammer Hocamız ve diğer hocalarımızın
söylediği gibi zorunluluktan devam eden bir şey.
Ergin DORUK - Zorunluluktan değil Başkanım, müsaade eder
misiniz?
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, müsaade edelim.
Ergin DORUK - Eğitim Müfettişi Ergin DORUK. Birleştirilmiş
sınıf uygulanmasına
kesinlikle
son
verilmeli.
Birinci
neden,
üniversitelerimizde bu tür bir eğitim verilmiyor. Verilmiyor. Verilenleri
gelip görüyoruz yani verilmiyor. Verilmiyor diye ön yargılı olarak
söylüyorum. Şimdi ikinci neden, ilk üç yıla kadar birleştirilmiş sınıfta
okuyup taşıma merkezli okullarımızdan gelen öğrencilerimiz bir
uyumsuzluk gösteriyor. O sınıfı bozuyor, o öğretmenlerimiz ağlıyorlar. O
nedenle “birinci sınıfta verin bu öğrencimi, bana ben beşe kadar götüreyim.”
diyor sınıf öğretmeni. Aynen söylediklerini ben de burada dile getiriyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Genel Müdürümüz bir şey
söyleyecek herhâlde bu konu ile ilgili. Biz eğitim fakültesinde veriyoruz
birleştirilmiş sınıflarla ilgili öğrencilere eğitim hatta köylere de götürüp
orada uygulamasını yaptırıyoruz.
İbrahim ER - Evet. Şimdi değerli katılımcılar, şu anda Türkiye’de
birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin toplam öğrenciye oranı 4,2’dir.
Okul olarak fazla gözükmekle beraber, okul sayısı fazla ama öğrenci olarak
baktığımızda 4,2 ve bu bir zorunluluğun sonucudur. Yani ilköğretimde asıl
ideal olan çocuğun sabah evinden çıkıp akşam evine geldiği, bildiğimiz,
gündüzlü okullar.
Bunun dışındaki bütün okul modelleri aslında bir zorunluluğun
sonucu ve birleştirilmiş sınıfta böyle çok ucube bir şey de değil, yani böyle
aklımızdaki çok ucube bir şey de değil. Yani bilhassa bir üçte program
bütünlüğüne bakıldığında birleştirilmiş sınıf çok korkulacak bir şey değil.
Zaten bizim stratejik planımıza baktığınızda da görürsünüz bizim için
hedeflerden bir tanesi bu. Ama bu biraz demografik yapı ile alakalı, biraz da
göçle alakalı bir durum. (Siz birleştirilmiş sınıflan olmadığını bir
düşündüğünüzde bu çocuklara ilişkin nasıl bir okul modeli, bunlan nasıl
okullaştıracağımızm da cevabını bulmak zorundayız.) İşte orada yalnız her
taşımanın da birtakım koşullan var.
Biliyorum şuanda öğrencileri taşıyacağız. Ama siz bu ülke
coğrafyasının her yerinde siz taşımalı eğitim yapamıyorsunuz. Buna bazen
iklim izin vermiyor, bazen coğrafya izin vermiyor, bazen mekânsal uzaklık
buna izin vermiyor. Zaten taşınabilecek okullann bir öğrenci kriteri var, o
kritere kadar olanlannı zaten taşıyoruz. Ama orada birleştirilmiş sınıf
uygulaması, sona erdirilmeli çok iddialı bir cümle. Hele öğrenci
mevcutlarını yirmiye indirmek gerçekten. Tabi ki bunu söylemek çok kolay
ben az önce arkadaşlara da söyledim on diyelim ne olmuş ama bir de
olabilirliği açısından da bakmak lazım diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet teşekkürler Sayın Genel Müdür.
Evet buyurun.
İbrahim YILMAZ (Aksaray İl Millî Eğitim Müdürü) SaymBaşkan, tabi ben bu konuda... Aksaray İl Millî Eğitim Müdürü
İbrahim Yılmaz. Sayın Genel Müdürüme katılıyorum. Ancak şunu da ilave
etmek istiyorum, birleştirilmiş sınıf uygulaması bizim ülkemizin bir gerçeği.
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Yani bunu tamamen ortadan kaldırmak, özellikle coğrafi yapıdan
dolayı, çok fazla yerleşim yerinin olmasından dolayı, zaman zaman velilerin
taşımalı sisteme karşı çıkmalarından dolayı kaldırılması son derece güç bir
olay ancak buradaki problem bana göre şu: Şimdi eskiden burada öğretmen
okulu mezunu arkadaşlarımız var, onlar bilirler. Öğretmen okulunda
öğretmenler yetiştirilirken birleştirilmiş sınıf uygulamasına göre de özellikle
yetiştiriliyorlardı. Şu anda eğitim fakültelerinde yetiştirilen öğretmenlerimiz
maalesef birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda büyük bir zorluk
yaşıyorlar. Bu şekilde, bu maddeye eğitim fakültelerinde, özellikle sınıf
öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıf uygulamasına göre yetiştirilmeleri
konusunda bir madde eklemekte bence daha büyük yarar var. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, orayı şey yapalım kâtip
arkadaşlar. Öğrenci konuşacak da biz bir notumuzu alalım ondan sonra.
Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin birleştirilmiş sınıf uygulamaları konusunda
eğitim almaları. Evet, öğrenci arkadaşımıza verelim mikrofonu. Öğrenci
arkadaşımıza. Evet.
Olmayan fakülteler olabilir, bütün eğitim fakülteleri aynı şekilde
eğitim veriyor diye bir şeyimiz yok. Eksikler olabilir. Yani Çanakkale’de bir
veriyoruz diye diğer ülkemizdeki diğer yetmişe yakın eğitim fakültesi oldu.
Daha çoğu yeni kuruluyor. Kadrosu bile yok yani öğretim elemanı yok.
Oradan mezun olacak olan öğrencilerde eksikler olabilir tabi. Öğrencimiz
açıklayacak Afyon Kocatepe'den...
Fatma ÇİMEN (Afyon Kocatepe Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencisi)Fatma ÇİMEN. Afyon Kocatepe Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben
birleştirilmiş sınıf dersini aldım, veriliyor bizim üniversitemizde. En
azından Afyon Üniversitesinde veriliyor. Yurt dışında sorumluluk sahibi
olsunlar diye çocuklara özel olarak veriliyor bu ders.
Bizim Türkiye’de bunun kaldırılması herhâlde çok saçma bir ifade
olacak. Çünkü mesela doğuda, dokuz öğrenci olan bir köyde, dokuz öğrenci
olunca onun, on öğrenci olması gerekiyor. Sınıf da bir tane, ne
yapacaksınız? Başka yere dağıtamazsınız, birleştirilmiş uygulamalara
gitmek zorunda kalırsınız zaten. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesinde bu
dersi aldım, köylere gidip uygulamasını yaptım. Gürbüz Hoca yaptırdı. Biz
de yaptırıldı. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Birleştirilmiş sınıfta tabi ki
sorun yaşayan öğretmenler olur. Ama öğretmenlik mesleğinin farkında olan
öğretmen bunun üstesinden gelir, diye düşünüyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Şimdi o zaman birleştirilmiş sınıf
uygulaması sona erdirilmeli sözünü oradan... İkili öğretim konusu peki.
Oylayalım o zaman, bir çelişki oldu evet... Birleştirilmiş... Kısa vadede,
eğitimle ilgili olan sınıf öğretmenlerine üniversite birleştirilmiş kısa
vadede... 2023’te belki öyle bir yerimiz kalmayacak inşallah. Tabi ki bugün
için konuşuyoruz, tabi ki 2023’te böyle okullar kalacak mı, onu
bilemiyoruz.
Fiziki coğrafyası uygun olmayan yerlerde evet. Cümleyi biz bir
tekrar oluşturalım. Ondan sonra isterseniz cümleyi... Evet. İkili öğretimle
ilgili bir görüş alalım. Bir iki görüş, bundan sonra size söz vereceğim
Hocam. Hocamız önce şey yaptı, size gelecek.
Sabahattin ALTUN (Karaman İl Millî Eğitim Müdürü) Sabahattin ALTUN. Karaman İl Millî Eğitim Müdürü. Sayın KOMİSYON
BAŞKANIım, değerli katılımcılar, ikili öğretim aslında çok böyle yerden
yere vurulacak bir öğretim değildir. Avrupa ülkelerini bütün arkadaşlarımız
hemen hemen gezmişlerdir. Orada okul sabah saat 07:00’de başlar, akşam
saat 24:00’e kadar, özellikle Amerika’da devamlı eğitim öğretim
yapılmaktadır. Yani Türkiye'de, aynı öğrenci değil başka başka, mesela
ilköğretim gidiyor ortaöğretimden bir grup geliyor, o gidiyor, başka bir grup
geliyor.
Biz şimdi istiyoruz ki saat dokuzda hemen okulu açalım, üçte de
kapatıp gidelim, Allah selamet versin. Tabi ki böyle düşünmemek lazım
ama şu anda ülkemizin şartlarına baktığımız zaman ikili öğretim, öyle çok
da fazla yere vurup efendim kötüleyecek bir durum yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyrun Hocam.
BİR KATILIMCI - Özür dilerim yani ikili öğretimde çalışan bir
idareci olarak; sabah yedi buçukta başlıyoruz, altı buçukta sona erdiriyoruz.
Sınıflarımız hava almıyor. Öğle arası on dakika yani tamamen sıkıştırılmış
bir eğitim. Yani bunun bilmiyorum, savunulacak bir tarafı var mı? Yani on
dakika teneffüs yani tamamen sıkıştırılmış bir şey ve tamamen bir izdiham.
Merkez okullarımızın birçoğunda aynı durum söz konusu. Bir
zamanlar Ankara’da çalıştım, hâlâ üçlü eğitim teklif edilmişti. Yani mekân
yokluğundan yani adı üzerinde normal eğitim yani işin normali varken
İkilisini savunmanın çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bu cümle üzerinde düzeltme yapmak
isteyen varsa; fikirler güzel ama cümle üzerinde bir sonuca varamadık.
Cümle üzerinde düzeltme önerileri istiyoruz.
Mücahit KORKUT - Hocam bu cümle üzerinde.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, not alır mıyız?
Mücahit KORKUT - Mücahit KORKUT, Erzurum. Şimdi ikili
eğitimin az önce Hocamın da bahsettiği gibi tekli eğitime getirilmesi
gerçekten eğitim açısından çok fazla katkı sağlayacak ama ben bir
ilköğretim okulu müdürü olarak şunu görüyorum: Sabah arkadaşımızın da
söylediği gibi yani haftada 60 saat biz derste meşgul oluyoruz. Yani benim
okulumda haftada 60 saat ders işleniyor. Ama bir tekli eğitim yapan müdür
arkadaşım 30 saat ders veriyor. Ben altmış saati sevk ve idare ettiğim hâlde
maddi olarak bunun en ufak faydasını göremediğim gibi ertesi güne evime
yorgun olarak gidiyorum.
Şimdi tabi ki bunun düzeltilmesi veya tekli eğitime geçilmesi en
güzel olanı ama şu anda hâlihazırda yani altmış saati yönetenle, 30 saati
yöneten arasında belki maddi olarak ders ücreti bağlamında çünkü biz
haftalık egzersizler de yapamıyoruz hafta içi.
2010/49 sayılı genelgede diyor ki. Okul idaresi ders dışı
etkinliklerden sorumludur ama kendisi okul müdürü ve idarecileri bu
konuda ücret alamaz. Şimdi ben hafta sonu da okula gelmek zorundayım
ama bu gelişime dayalı olarak da en ufak bir ücret alamıyorum. Yani benim
öğretmenim 26 saat ücreti alırken ben okul müdürü olarak 20 saat ücret
almak zorundayım. Ve hafta sonu da o kurumdaki ders dışı egzersizleri
benden soruyor. Şimdi hem benden soruluyor. Yani ücret alamıyorum, bu
sefer sıkıntı oluyor. 60 saat ders, hafta sonu ders ve bunun karşılığında da
maddi olarak herhangi bir katkı olmayınca bunun da gündeme alınması,
eğer huzurlarınızda kabul görürse... Teşekkür ediyorum, sağ olun.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet bu cümle üzerinde demiştik, yine
farklı boyutlara gidiyor konumuz. İsterseniz bu cümle üzerinde arkadaşlar
yani özellikle istirham ediyoruz. Bu cümle üzerinde değişiklik önerisi olan
arkadaşlarımız önerilerini sunarsa çok mutlu olacağız. Hepimiz yani bu
salonda bulunan tüm arkadaşlar mutlu olacak. Öneri istiyoruz Hocam,
cümle üzerinde öneri istiyoruz. Son artık yani, ondan sonra oylamaya
geçeceğiz. Evet, buyrun Hocam.
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Tarcan KARAKAYA - Tarcan KARAKAYA. Sayın Komisyon
Başkanım burada çağdaş ölçütlere göre düzenlenmeli diyor sınıf mevcutları.
Çağdaş ölçütler nedir? Bugün için çağdaş ölçüt yarın değildir. Yani biz
burada 2023’ün bir hedefini koyuyorsak bir rakam koyalım. Demin güzel
bir teklif vardı. (KOMİSYON BAŞKANI - Çağdaş içinde bulunduğumuz
zaman...) Sınıf mevcutları yirmi yani çok genel bir ifade hedef göstermiyor.
Hedef göstermiyor. Biz burada en azından bir yirmi rakamını koyalım ki hiç
olmaz ki 2023 kadar.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar dinlersek. Dinlersek.
Tarcan KARAKAYA - 2023’e kadar yirmiye indirmenin projesi
üretilir.
KOMİSYON BAŞKANI - İsterseniz sayılarla kendimizi
sınırlamasak, sayılarla sınırlamazsak iyi olur. Yani çağdaş dediğimiz, içinde
bulunduğumuz zaman şartlar neyse, dünya gerçekleri neyse odur. Çağdaştan
kastettiğimiz başka bir şey anlamıyoruz herhâlde.
BİR KATILIMCI - Benim önerim bir rakam telaffuz edilmesidir.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Parantez içerisinde örneğin yirmi, yirmi
beş diyelim. Madem rahatlatacak. Yirmi, yirmi beş evet. Sayılara
takılmayalım.
BİR KATILIMCI - Yalnız sadece ilköğretimi çıkartalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Birleştirilmiş sınıfı çıkar, ikili öğretim
kalsın.
BİR KATILIM CI - Hocam 13 yıl sonrasını konuşuyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Dönüp dönüp başa geliyoruz. Cümle
üzerinde düzeltme öneri. Burada tahta var mı, tahta da yok. Tahtaya
yazacaktım cümleyi. Hocam buyrun. Söz vermedik hiç Hocamıza.
Arman ERKILIÇ (Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müft.Yrd.) İkili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasını en iyi bilen eğitim
müfettişleri arkadaşlarımızdır. Çünkü ikili öğretim yapan okullarımızı ve
birleştirilmiş sınıf yapan okullarımızı sürekli takip ediyoruz. Sıkıntılarını
biliyoruz. Oralara gidip çözüm yolları öneriyoruz ve gerektiği zaman da
uygulamada karşılaştığımız sıkıntıları da merkeze iletebiliyoruz.
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İkili öğretim en büyük sıkıntılarımızdan birisi, merkezde
arkadaşlarımız az önce söylemişti. Taşıma merkezi yapalım. Taşımalı eğitim
yapan okullarımızda bakın, özellikle doğu ve güney doğu illerimizde
özellikle doğuda, sabahın çok erken vakitlerinde çocuklarımız kalkıyorlar
2023’ün çocuklarını konuşuyoruz burada ama o taşıma servislerine
biniyorlar. Aç kamına okula geliyorlar. Sınıflarda uyuyan öğrenciler
görüyoruz. Öğlen arasında sürekli yapılan ihalelerde sıcak yemek değil, yani
sıcak yemek yapan okullarımız da var ama maalesef kum gıdalarla bu
öğrencilerimiz, yeni nesillerimiz yetişiyor.
Ben diyorum ki taşıma merkezli okullar yerine taşınabilir okullar
yapalım. Mobil okullar yapalım. Sorunların çözümü noktasında... Bir de
kısa vadede birleştirilmiş sınıflarla ilgili olarak...
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri yazalım, taşınabilir, taşımalı okul.
Arman ERKILIÇ -Üniversitede birleştirilmiş sınıf eğitimi alanında
yüksek lisans ve doktora yapmış eğitim müfettişi arkadaşlarımız var.
Birleştirilmiş sınıf uygulamasını ve ikili öğretim sıkıntısını en iyi bilen
arkadaşlarımız var. Bu öğretmenlerimizi, sınıf öğretmenlerimizi yetiştirirken
eğitim müfettişlerinin mutlaka öğretim görevlisi olarak orada yer almalarını
istiyoruz. Teşekkür ederim Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Yazalım Hocam. Teşekkür ederim
Hocam. Yeni bir öneri geldi. Yani taşımalı okul yerine taşınabilir okul
kavramı. Evet, yani öneri tabi ki mümkün olur olmaz. Öneri evet. Buyrun
Hocam.
Mustafa ÇELİK - Mustafa ÇELİK, Gaziantep. Şimdi öncelikle
orada yazılan cümle ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Birleştirilmiş sınıf
uygulaması sona erdirilmeli diyoruz, alt tarafta da öğretmenler yetiştirilirken
birleştirilmiş sınıf eğitimi verilmelidir, diyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu kısa vadede dedik.
Mustafa ÇELİK - Kısa vade uzun vade ikisi birbiri ile çelişiyor.
Bir sonraki söyleyeceğim de bu eğitim öğretimin ikili öğretimin ben devam
etmesinden yanayım, yalnız öğrencinin sabahtan akşama kadar okulda
tutulmasından yanayım. Öğrenciyi siz sabahleyin alm, sınıf ortamında
vermeniz gereken eğitimi verin. Biraz önce maddelerin içinde şey vardı.
Yani belediyelerle irtibata geçilecek, sosyal tesisler arttırılacak. Bu çocuk
öğlenden sonra kalan zamanında da o sosyal imkânlarla eğitim görsün. Yani
bir beden, resim, müzik, spor bunlarla ilgili de öğleden sonra eğitim görsün.
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Diğer grup da bunun tam tersi bir işlerlik kazandırılsın. Biraz önce
Hocamızın da söylemiş olduğu örnek de daha öncede yapıldı. Bazı halk
eğitim merkezlerimiz taşınabilir okul şeklinde arabayı bilgisayar atölyesi
şeklinde düzenleyip, bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan köylere gidip
bilgisayar eğitimi verdiler ve çok da başarılı oldular. Hocamızın söylediği
teklifin de oraya yazıldığı takdirde başarı getireceğine inanıyorum. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu önerileri tekrar biz kaleme alacağız
arkadaşlar. Yani çünkü konunun dışına çıkan öneriler de var. Yani bizim
maddemizin dışına çıkan öneriler de var onları da kaleme aldıktan sonra
tekrar üzerine konuşacağız. Ama eller biraz fazla kalkmaya başladı. İkili
öğretim, ikili öğretimi ayrı bir başlık olarak belki alabiliriz. Birleştirilmiş
sınıfların dışında. Bir öğrencinin görüşü var. Öğrenci kalksın.
BİR KATILIMCI - Öğrenci merkezli olacaksa eğer öğrencinin
sesine kulak verelim. Hocam, bence de ikili eğitimin artık sona
erdirilmesinin taraftarıyız. Neden derseniz, bizim okulumuzda 8’i 5 geçe
akşam eğitim bitmekte, sabah 7.40’ta eğitim başlamakta.
Sabahçı eğitim 13.45’te bitmekte öğlenci eğitimi de 2 ’de başlamakta
ve saat 8.05’te bitmekte. Bugün yatsı ezanına baktığımızda 6’da okunuyor.
Kış vaktinde, iki saat daha öğrencileri okulda tutmak durumda kalıyor
idareciler. Ve idareci, öğretmenlerimiz de saat 8’de geliyorlar. Okul
müdürümüz saat 8.05’e kadar okulda kalmak durumunda kalıyorlar ve
herhangi bir maddi katkılarının da olmadığını belirtiyorlar. Bence bunun
artık sona erdirilmesini ben teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, maddi katkı ikinci sırada kalıyor.
Hizmet öncesine evet. Öncelik hizmette. Şimdi tabi ikili öğretimin, belki biz
buraya sona erdirilmesini yazsak derhâl sona erdirilmeyecektir. Bunun,
2023’e kadar kaldırılma süre var. Çünkü mevcut şartlar bizi zorluyor. Bunu
yapmaya mevcut şartlar yeterli değil.
Bu şartlar iyileştikçe bunlar da kademeli olarak kalkacak tabii ki.
Yani sonuçta, buraya kademeli olarak ifadesini koysak ve ondan sonra
oylasak. Buyurun Hocam buyurun. Kademeli olarak başa alalım. Kademeli
olarak.
BİR KATILIMCI - Hem ikili öğretim hem birleştirilmiş sınıf Evet,
kademeli olarak.
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BİR KATILIMCI - Sayın Başkan, değerli komisyondaki
arkadaşlarımız. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığının 2010-2014 stratejik planı
incelendiğinde; bizim bahsettiğimiz 2023 Vizyonundan daha ötesinde
olduğunu görüyoruz. Bu konu orada incelenmiş ve bir hedef konulmuş, iki
yıl gibi bir sürede bunun bitirilmesi önerilmiş.
Dolayısıyla bence biz farklı şeyleri tartışıyoruz. Daha önünde bu
zaten yayınlanmış. Dolayısıyla bitirilip bitilmemesini tartışmak benim
düşünceme göre gereksiz. Bir diğer konu da eğitim ortamları ve yönetimi
bence ileride değişecek, belki bunu biz göz ardı ediyoruz. înteraktif
eğitimden hiç düşünmüyoruz. Hiç konuşmuyoruz yani sadece biz
sınıflardaki eğitimi konuşuyoruz. Yarın bir öğrencinin eline bir CD
verdiğimizde veya bir televizyondan çocuk bunların eğitimini evde
görebilecek belki. Dolayısıyla ulaşılmak istenen kazanımlara evinde
varabilecek. Belki bunların hiçbirisine gerek kalmayacak. O nedenle ben bu
kaldırılmanın yararlı olduğu düşüncesindeyim. Ve bakanlığın bu planı da
zaten uygulamaya konuldu, diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI Hocam.

Evet, buyurun Hocam. Geleceğiz

BİR KATILIMCI - Sayın Başkan, şimdi ben birleştirilmiş sınıf
uygulaması konusunda bir söz söylemek istiyorum. Biz zaten ikinci
maddede, ilköğretimde kademeli geçiş söyledik. Eğer kademeli geçiş
olacaksa birleştirilmiş sınıf yeni bir boyut alacak. Birleştirilmiş sınıf
uygulamasını buradan çıkartmalıyız. Zaten bu uygulamaya başlandığı
zaman yeni bir boyut kazanacak, kademe ile beraber. Buradan benim önerim
birleştirilmiş sınıf uygulamasının sona erdirilmeli tabiri çıkarılmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - İsterseniz oylamaya geçelim. Çünkü
kalsın diyenler var. Kalksın diyenler var. Evet, oylamaya geçiyoruz.
Maddeyi okuyoruz ve oyluyoruz. Buyurun. Bir türlü oylayamayacağız bunu.
Tamam Hocam.
Fevzi YAZICI - Fevzi YAZICI, Ağrı. 2023 vizyonuyla ilgili şunu
söylemek istiyorum. 1985 yılında İngiliz bilim adamları devlet
KOMİSYON BAŞKANIına bir brifing veriyorlar. Gelinen teknoloji bilim
alanına gelinen noktayla alakalı sunumlar oluyor. Devlet KOMİSYON
BAŞKANIı şunu söylüyor. Diyor ki: Bilimin ve teknolojinin geldiği nokta
budur. Bundan sonra bir şeyin değişeceğini, bunun üstüne bir şeylerin
konulacağına diyor inanmıyorum. Dünya bilim ve teknoloji alanında
gelinecek son noktaya gelmiş.

18. Millî Eğitim Şûrası / 513

Şimdi 2023 vizyonunu düşünürken biraz daha vizyonel düşünmemiz
lazım. Şimdi tabi ki ikili öğretim, sınıfların öğrenci sayısı, teknolojik ve araç
gereç sıkıntıları ilköğretim ve ortaöğretimde hakikatten var olan sorunlar.
Ama vizyonel olarak bunun içeriğiyle ilgili doldurmamız gereken şeyler
üzerinde de biraz fikir belirtmemiz gerekiyor. Tamam, yani ikili öğretim
sıkıntılıdır. Benim okulumda 2004 yılından itibaren iki okul birlikte eğitim
öğretim görür. Bir okulumuz sabahçı bir okulumuz öğleci tabi ki bu çağdaş,
çağdaş kavramına bazen şu yönden, bitireyim mi Hocam? Şimdi 2023 yılını
siz düşündüğünüzde.
KOMİSYON BAŞKANI - Madde üzerine kelime üzerine
tartışmayalım Hocam. Çünkü saat 12’ye geliyor biz hâlen 4. maddedeyiz.
Yani biraz hızlanalım.
Fevzi YAZICI - Şekil olarak biraz daha vizyonel içeriği üzerinde
durmamızda fayda var.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam. Evet, oyluyoruz. Hocam,
maddeden sonra yeni politikanızı maddeden sonraya alacağız. Bu maddeyle
ilgili politika öneriyorsunuz, tamam.
BİR KATILIMCI - Burada iki tane önerme var.
KOMİSYON BAŞKANI - Birini ayrı, birini ayrı alalım.
BİR KATILIMCI - Birincisi birleştirilmiş sınıf uygulaması bence
bir ona ayırmak lazım. İki kademeli, ikili eğitimle ilgili önümüzdeki sorun,
okul yapamıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin yatırım payına
bakarsanız hiçbir zaman yükselmiyor. 3.3 ile 3.4 arasında değişiyor. Buna
pay ayıramıyoruz bence buradaki sorun bir; kır boşalıyor, nüfusumuz
yaşlanıyor, onun için okul yapma politikası ve yeni finansman enstrümanları
geliştirmek gerekiyor. Bence buraya yapılacaksa yani bunu söylemenin çok
anlamı yok fiziki yapı donanım eksikliği giderilmeli, e nasıl?
Bence Mortgage okullar, kiralanabilen okullar, taşınabilen okullar
modelini önermemiz lazım. Yoksa yani bunu yirmi yıldır söylüyoruz biz.
Yani okullar kalabalık şimdi neden kalabalık ona bakmak lazım. Kentler
çoğalıyor. Göç çok fazla oluyor ve şu anda kır nüfusu %20’ye düştü.
Önümüzdeki on yılda %4, %5’e düşecek. O yüzden kentlerde okullar çok
pahalıya mal oluyor. Hükümet de buna para ayıramıyor. O yüzden buraya
bir öneri yazılacaksa bence Mortgage okullar, kiralanan okullar ve özel
sektörün okul yatırımının teşvik edilmesi...
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KOMİSYON BAŞKANI - Mortgage okullar evet. Evet, şimdi
arkadaşlar okulların yapılmasıyla ilgili fiziki şeyi ayrı bir madde yapalım,
onu aşağıya al Hocam. Evet. Şu fiziki madde eksikliği giderilmesi vs. onu
ayrı şey yapalım. Kalabalık sınıfları oradan çıkartalım istersen. Bu madde
biraz çorba olmuş. Kanşık gerçekten kısa vadede, orta vade ve uzun vadede
planlama gerektiren işler. Kademeli olarak ikinci öğretimin kaldırılması,
ikili öğretimin, pardon ikili öğretimin kaldırılmasını oyluyoruz. Evet
diyenler. Kaldırılsın. Tamam, kademeli olarak ikili öğretim kaldırılsın.
Birleştirilmiş sınıflar kademeli olarak kaldırılsın.
KATILIMCILAR - Kaldırılsın
KOMİSYON BAŞKANI - Kaldırılsın. Sağ olun. Onun dışındaki
fiziki düzenleme, o binalarla ilgili o maddeyi zaten yapılması gereken bir
şey onu kaldırıyoruz oradan. Yani gerek yok, kaldırdık. Kalabalık sınıfları
da zaten buraya yazmamızın bir anlamı yok. Onu da silelim. Burada önemli
olan birleştirilmiş sınıflar konusunda kısa vadede tabi ki öğretmenlerimizin
sağlıklı şekilde yetiştirilmesi ve bunlar da Millî Eğitimde deneyimli müfettiş
ve diğer personelden yararlanılması maddesini, Hocamızın önerisini ekleriz.
Evet, ekliyoruz Hocam ekliyoruz. Tamam, biraz şey oldu, söz şeyi bitti
artık. 5. Madde: Eğitime yapılan bağış yatırımları özendirilmeli, özel
öğretim kurumlanna okul yapmak için vergi indirimi ve arsa tahsisi
konusunda kolaylıklar sağlanmalı. Herkes katılıyor mu? Oylayalım. İlave
etmek isteyen. Buyurun Hocam buyurun. Ali Hocam buyurun.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım, değerli
üyeler. Özellikle 2023 Vizyonunu tartışıyoruz. Dünya ülkelerine baktığımız
zaman; Rusya da dâhil şuanda özel okullaşmanın %15’lere vardığını ve
Avrupa ülkelerinde bazı yerlerde %30, %40, %60’lara vardığını görüyoruz.
Dolayısıyla bu hükümet dönemimizde de şu anda bunlar desteklendi ama
yeterince özel okullaşma Türkiye’de henüz daha gerçekleşemedi. %2,5-3
civarlarında şu anda okullaşma oranı dolaşıyor. Dolayısıyla biz eğer
2023’ün Vizyonunu tartışıyorsak bence Türkiye’de özel okullaşmanın
mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve en azından hiç
olmazsa 2023’de %15’lere kadar özel okullaşmanın Türkiye’de
gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü özel okullar eğitimin lokomotifi gerçekten
bu anlamda eğer teşvik edilirse zannediyorum ki çok büyük gelişmeler
Türkiye’mizde olacaktır.
Dolayısıyla özellikle bu maddeye mutlaka hizmet satın aliminin
mutlaka konulmasını talep ediyorum. Özel okullardan, özel öğretim
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kurumlanndan hizmet satın alınmasının mutlaka konulmasını ayrıca özel
öğretim kurumlanna okul yapmak için vergi indirimi mutlaka indirim değil
de bence verginin kaldırılması, arsa tahsisi noktasında şunu ifade etmek
istiyorum:
Mutlaka yeni yerleşim yerlerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
devlet okullarına ayrılan arsaların yanında mutlaka özel okullara da arsaların
ayrılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu konuda özel okulların mutlaka önü açık ancak bu konuda hem
arkadaşlarımız lütfen kurul üyelerimiz de şu şekilde düşünmesinler yani biz
eğer dünya ile yarışmak istiyorsak mutlaka özel okullar lokomotif olduğu
için bu anlamda da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet biz teşekkür ederiz Hocam.
BİR KATILIM CI - Sayın Başkan,
KOMİSYON BAŞKANI - Bir söz daha. Buyurun Hocam.
BİR KATILIM CI - Eğer uygun görürseniz efendim bu maddede iki
ayrı konu var. Birincisi eğitime yapılan bağış yatırımları özendirilmeli, bu
aslında demin arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi.
Bu eğitime yapılan bağışlarla ilgili yani okul yüzde yüz eğitime
destek kampanyası doğrultusunda yapılan güzel bir kampanya var hâlâ
devam ediyor. Bu ve nüfusun dağılımına göre kapatılan okullarımız çok
fazla sayıda biliyorsunuz. O noktada daha hareketli yani mobil okul değil de
Mortgage şeklinde yapılması yani bu konuyu, bu maddeyi ayırırsak özel
öğretimle ilgili maddeyi ayrı yazsak diye teklif edecektim. İki ayrı madde
şeklinde.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Tamam, başka Hocam var mı
öneriniz. Tamam, oylamaya geçiyoruz. Beşinci madde eğitime yapılan
bağışların özendirilmesi bu maddeleri -meli, -m alı dedik ama ortaklık olsun
diye diğer şeylerde de oturumlarda, komisyonlarda da -mesi şeklinde
düzelteceğiz bunları. Şu anda -meli, -m alı kullandık. Ama -mesi, -ması
şeklinde ifadeleri düzelteceğiz.
Gerek aslında bilmiyorum yani. Dünkü görüşme arkadaşlar bunlar
dün akşam biz gün boyu yapılan tartışmalardan çıkardığımız notlar üzerine
bunları yazdık. Bu salondan gelen görüşlerdi bunlar sonra yazmasak niye
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yazmadınız dersiniz diye hepsini yazdık biz. Ama buradaki zaten
tartışmamızın amacı gereksiz gördüğümüz şeyleri kaldırmak.
Tabiî ki yani bizim atladığımız bir şey varsa onları sizin eklemeniz
tekrardan. Çünkü yeniden dün yaptığımız şekilde eğer görüş bildirmeye
devam edersek detaylı şekilde ya da hikâyelendirirsek olayı bu işin içinden
çıkamayacağız bitmeyecek yani. Onun için biraz daha pratik, hızlı gitmemiz
gerekiyor. Onaylayalım. Beşinci madde özel öğretim kurumlanna hizmet
satın alınmalı, özel öğretim kurumlanna okul yapmak için vergi indirimi,
vergi kalksın dedi ama. Vergi kalkar kalkmaz. Vergi indirimi olsun. Evet.
Oyluyoruz. Kabul edenler.
KATILIMCILAR - Edilmiştir.
KOMİSYON BAŞKANI - Kabul edilmiştir. Tamam, evet
ortaöğretimde, ortaöğretime geçiş sınavını ilköğretimde müfredat
uygulanmasını etkilemesi, geçiş konusunda nasıl bir uygulama
yapılacağının belirlenmesi diğer bir ne anlayacağız bundan. Evet, buyurun
Hocam.
İdris IŞIKLI - Burada ortaöğretime geçişteki uygulanan sınavda
okullarda okulda okutulan derslerde varılmak istenilen kazanımların
ölçülmesi. Kazanımların hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi bu kadar
yani.
BİR KATILIMCI - Sınav kalksın diyorsunuz.
İdris IŞIKLI - Bence bu sınav ayrı bir boyutu işin, ben okullardaki
alman notların öncelikli ama bunun da yeterli olmayacağı düşüncesiyle
çünkü tam puan alan pek çok kişi olacaktır. İkinci bir alternatif olarak
sınavlar olabilir. Ama özellikle istenilen olay şu: Okulda öğretilen
müfredatta verilen bilgilerden soru sorulmalı, yani okulun önemi artırılmalı
bence.
KOMİSYON BAŞKANI müfredat.

O zaman geçiş sınavı ilköğretim

BİR KATILIMCI - Müfredatından sorulmalı ve şu andaki
uygulamada o yönde onu da kabul etmek gerek.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocama verelim.
Mustafa ÇELİK - Mustafa ÇELİK. Gaziantep. Geçiş sınavı
tamamen kaldırılmalı. Sınav yerine çocuk 8 sene içerisinde bizim rehber
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öğretmenlerimiz var, öğretmenlerimiz var. Çocuğu iyice bir analiz edip
yeteneklerine göre sınav olmadan ortaöğretime yönlendirilmesi gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bu maddeyi kaldıralım gereksiz
diyen. Buyurun Muammer Bey. Pardon.
Muammer YILDIZ - Değerli arkadaşlar, dün bir şekilde ben bunu
önermiştim. Hatta şunu da ifade ettik. Dedik ki ilköğretimle ortaöğretimi bu
anlamda çok da ayıramıyoruz. Neden, çünkü şimdi ortaöğretimde bir
genelge ile genel liseleri ortadan kaldırıyoruz. Bunu bundan hâlâ sınavla
merkezî sınavla öğrenci alan okullarımız var. Buna devam edecek miyiz?
Devam edeceksek yani ortaöğretime geçiş sınavı merkezi bir sınavla mı
olacak yoksa bu okullar varlıklarını devam ettirecek mi?
Öyle olunca bizim burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Belki
hani burada bir karar çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama benim kastım
buydu. Yoksa diğer türlü şu andaki mevcut sınavlar zaten müfredata dayalı
yapılıyor. Yani böyle bir içeriğe gerek yok. Ama diğer türlü biz ortaöğretim
kurumlanna sınavla mı öğrenci alacağız. Okul başarılarını mı esas alacağız
eğer böyle bir karar üretebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Ama benim kastım
buydu teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Evet, buyrun.
Halil ETYEMEZ (Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri) -Şimdi
deminden beri de bütün konulan tartışmasını aslında 2023 Vizyonuna
yönelik konuşmamız gerekiyor.
Bu günün şartlannı beğenmediğimiz için biraz önceki maddelerde de
aynı şey yaşadık, beğenmediğimiz için 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında
eğitim sistemimizin hangi noktada olması gerektiğini burada tartışıyoruz.
Bunlardan bir tanesi de işte hep dert yandığımız eğitim sisteminin sınav
odaklı oluşuna sorun olarak görüyoruz ve bunun üzerinde herkes geçmişte
de bakın birçok defa SBS’yi 3 yıla yaydık. Döndük tekrar bir sene bir sınava
çevirdik demek ki burada bir sorun olduğunu görüyoruz eğitimciler olarak,
ülke olarak.
Şimdi burada bakın, temel eğitimin ki biraz önce kademelerde de
tartıştığımız konulardan bir tanesi kademelendirmesinin nedenlerinden de
birisi bu. Temel eğitimde yönlendirme sisteminin bu ikinci dört yıllık
kademede eğer siz zemine oturtursanız. Sayın müdürümün söylediği gibi
ortaöğretimdeki yapılanmada lise türlerini azaltırsanız. Ve o zaman sınav
sistemini ortadan kaldırmış olursunuz. Bu bir elzem bir şey.
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Tamamen sınava odaklı bir eğitim sistemi yürütüyoruz ve bundan
hepimiz dert yanıyoruz. Bakın dershaneler gittikçe çoğalıyor diyoruz.
Dershanelerin eğitim sisteminin bir kamburu olduğunu ifade ediyoruz. 2023
Vizyonunda hâlâ sınavla devam edeceğimizi konuşuyoruz. Onun için
sınavın kaldırılması gerektiğini buradan net bir şekilde ifade edelim. Ama
bugün hemen kaldırılacak anlamına gelmiyor. Ama 2023’e kadar niyetimiz,
çabamız eğitim sisteminin kademelerini de buna uygun, lise türlerini de
buna uygun, temel eğitiminde yönlendirme sistemine uygun şekilde
yapılandırma niyetimizi ve çabamızı ortaya koyalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri cümlenizi alalım Hocam. Öneri
cümlenizi alalım.
Halil ETYEM EZ - Evet, ortaöğretimin, ortaöğretime geçiş
sistemindeki var olan sınav sisteminin kaldırılması, temel eğitimde
yönlendirme sisteminin geliştirilmesi, ortaöğretimdeki lise türlerinin
azaltılması.
KOMİSYON BAŞKANI - Yazı yazmamız için yavaş gidelim.
Yazıya çevireceğiz.
Halil ETYEM EZ - Şimdi hep beraber cümleyi kuralım ben olması
gerektiğini.
KOMİSYON BAŞKANI - Bilgisayarı herkes görsün, oylayacağız
çünkü. Ortaöğretime geçiş.
Halil ETYEM EZ - Yine onu da söyleyelim yani ortaöğretime geçiş
sınavının kademeli olarak kaldırılması, yönlendirme sisteminin evet.
KOMİSYON BAŞKANI - Kademeli olarak kaldırılması. Kademe
kelimesi çok kullanıldı.
BİR KATILIM CI - Kademeli olarak kaldırılması, evet
ortaöğretime geçişin temel eğitimdeki yapılandırılacak yönlendirme
sistemiyle sağlanması.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, mikrofonda. Teknik servis nerede
acaba. Bizim mikrofonda da var ses şeyi arka tarafa gitmiyor diyorlar da
onun için. Müfredat uygulamasını çıkartalım. Çıkartalım. Diğerlerini çıkart.
Tamam. Olduğu gibi evet. Öneriyi okuyoruz. Ortaöğretime geçiş sınavının
kademeli olarak kaldırılması, ortaöğretime geçişin temel eğitimdeki
yönlendirme ile yapılması. Oyluyoruz. Efendim, buyurun.
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Ramazan ACAR - İzmir Fen Lisesi Okul Müdürü Ramazan Acar.
Şimdi ortaöğretime geçişi kademeli olarak sınavı kaldıralım deniyor ama
biliyorsunuz aynı okulda veya farklı okullara da bakıyorsun. Öğrencinin not
ortalaması, o zaman not ortalamasına göre yapmamız gerekiyor. Sadece
yönetmeyle hiç olmaz not ortalamasına da baktığımız zaman öğrencinin not
ortalaması 5, SBS sınavında çocuk üç yüz puan alıyor. Bir başka okuldaki
öğrencinin not ortalaması 5, beş yüz alıyor. Mutlaka bir ayrımın yapılması,
bir sınavın olması gerektiğine inanıyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, ortaöğretim genel müdürümüz
sizi ilgilendirdiği için ortaöğretime geçiş.
Emin GÜRKAN (Ortaöğretim Genel Müdürü) - Evet teşekkürler.
KOMİSYON BAŞKANI - Kendisine söz hakkı veriyoruz. Evet.
Emin GÜRKAN (Ortaöğretim Genel Müdürü) - Teşekkür
ediyorum. Bir önceki arkadaşımızın önerisi çok radikal ve net bir ifade ama
Türkiye’nin gerçeklerine uygun değil. Ben Ortaöğretim Genel Müdürüyüm.
Herhangi bir konuyu müdafaa etmiyorum.
Yönlendirmede yapmıyorum ama Türkiye’nin gerçeklerine göre eğer
siz okul türlerini kaldırmadığınız müddetçe bu anlamdaki bir sınavın
kaldırılması konusunda radikal bir karar sıkıntı yaratır idareye. Bir saniye
efendim bir saniye, dolayısıyla 2023 Vizyonuna göre eğer kademeli bir
şekilde okul türleri kaldırılacak ise bu şekildeki bir tavsiye olabilir. Zaten
bu şekildeki bir tavsiyenin sonucunda sınav diye bir şey kalmaz. O
bakımdan cümleleri bu şekilde koyduğumuz zaman idareye ileride sıkıntı
getirmez. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Şey diyelim. O zaman okul türlerinin
kademeli olarak kaldırılması.
KOMİSYON BAŞKANI - İlköğretimden. Evet, öğrencimize söz
veriyoruz.
Emre EKŞİ (Afyonkarahisar Oruçoğlu İ.Okulu, Okul Meclis
Başkanı) - Afyonkarahisar öğrenci temsilcisiyim.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman bunu ortaöğretim kısmına
alalım.
Emre EKŞİ - Baktığımız zaman ortaöğretime geçişin temel
eğitimden itibaren yapılması durumunda; ikinci sınıftan itibaren okulun
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beden eğitimi öğretmenin ve sınıf öğretmenin kontrolünde her öğrencinin
belli bir spor veya sanat dalma yönlendirilmesi ve o öğrencinin her hafta
zorunlu bir saat o sporu yapması. Birinci önerim. Zorunlu drama dersi
konulması ikinci önerim.
KOMİSYON BAŞKANI - Zorunlu drama evet. Evet güzel. Bu
konuda, bu maddeye ilişkin öğrencimiz var mı? Başka konuşmak isteyen
öğrencimiz. Öğrencimiz yok, Hocamız var. Hocamıza verelim. Kaç
maddemiz var Hocam.
Savaş ATMACA (Erzurum Sosyal Bilimler Lisesi Okul
Müdürü)- Şimdi hem rehberlikten bahsediyoruz hem de okul türlerinin
kaldırılmasından bahsediyoruz. Ben bu iki cümlenin çelişki olduğunu
düşünüyorum. Hem rehberlikten bahsediyoruz hem de öğrencilerimizi
yeteneklerine göre ilgi istidatlarına göre yönlendirme yapacağız. Hem de
lise türlerini kaldırıyoruz. O zaman lise türleri kaldırıldığı zaman öğrenciyi
nasıl yönlendireceğiz? Hangi alana yönlendireceğiz? Dolayısıyla, okul
türlerinin tam tersi belki çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet Genel Müdürümüz orada. Arka
tarafa en arkaya götürelim.
Emine KIRAÇ - Türlerinin kademeli olarak kaldırılması ne demek
ben anlamadım. Kesinlikle reddediyorum o maddeyi. Hayır hayır lütfen
oraya dokunmayalım. Madde kalksın, madde kalksın.
KOMİSYON BAŞKANI - Akademik liseler ve meslek liseleri
ayrımı yapmıştık dün.
Emine KIRAÇ - Şimdi bakın, Muammer Beycim yani bir şey
söyleyeceksen de şimdi. Evet.
BİR KATILIM CI - Program çeşitliliğini kastediyoruz. Okul türleri,
akademik liseler ve meslek liseleri olabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - O ifadeyi düzeltelim o zaman.
Emine KIRAÇ - Sadece şunu, bu söz üzerine şu katkıyı yapacağım
lütfen.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyurun Hocam.
Emine KIRAÇ - Şimdi bakın biliyorsunuz bu konu üzerine de
bakanlığımız çok daha evvelde şûra kararlan var, tavsiyeler var, kalkınma
planlarında programlarında tavsiyeler var. Biz zannedersem biraz bunu
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farklı algılıyoruz ama gittiğinizde işte Avrupa’daki herhangi bir ülkeye
kimya, sadece kimya eğitimi veren okullar var. Sadece moda eğitimi veren
okullar var. Yani biz böyle denizi geçip derede boğuluyoruz, diye
düşünüyorum. Şimdi biz bir karar aldık.
Biliyorsunuz bundan önceki bakan zamanında, işte okul çeşitlerinin
azaltılması, programlar çeşitliliğinin getirilmesi ama yüzlerce veli
dilekçeleri geldi bana. Bizim mesela çok az olan bir okul türümüz vardı. Süs
bitkileri meslek lisesi ama Antalya’da efendim sektörün içinde açılmış bir
okul ve sektör yapmış, buna müdahale oldu. Yani bu işte, çok böyle
kaldıralım derken okulları birleştirdik. Spor ve sosyal liseler oldu gene adı
değişmedi ne oldu kalka kalka sadece iki üç tane okulun adı değişti. Şimdi
bir gelenek varsa oturmuş şey varsa işte türleri kaldıralım, “şunu bunu
kaldıralmf'dan ziyade çünkü hep bir gün kaldırıyoruz öbür gün koyuyoruz
bazı şeyleri. Yani madem kademeli tercih dedik bilmem ne dedik, bununla
bence fazla oynamayalım. Çünkü bu konuda bakanlık bir çalışma yaptı.
Belli bir düzene oturdu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Maddeyi
kaldıralım lütfen.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şura neden düzenleniyor diye
soruluyor. Öğrencimiz bir kere daha konuşacak. Öğrenci odaklıyız.
Öğrenciye yalnız yönlendirme almıyordur inşallah. Evet. Bağımsız özgür.
Emre EKŞİ - Şimdi kendi fikrimi söyleyeceğim.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, teşekkür ederim.
Emre EKŞİ - okul türlerinin kademe olarak kaldırılması tamam
sosyal bilimleri kaldırdık, güzel sanatlar liselerini kaldırdık. Ne olacak zaten
güzel sanatlar lisesi yılda 26 öğrenci alıyor. Biz olimpiyatlarda sporcu
eksikliği çekiyoruz. Millet 600 sporcu ile geçerken Amerika ülkesi, biz
sadece 54 sporcu ile geçebiliyoruz. Sosyal bilimler lisesini kaldırdık tamam.
Bizim birçok arkeolojik çalışmamızı yabancı uzman ve öğrenciler
sürdürüyor. Ben bu maddeye tamamen karşıyım. Bence daha çok sosyal
bilimler, lise çeşitliliğini arttırmamız lazım diyorum. Teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI - Ben gencimizi benim fikrimi müdafaa ettiği
için kutluyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Kaldır gitsin o maddeyi. Maddeyi
kaldırdık. Kaldırmaya alıştık. Bir dakika sınavlar kalksın ama. Evet,
sınavların kalkması. Okul türlerinin, o oraya bulaşmayalım. Okul türlerine
karışmıyoruz. Orayı kaldıracağım. Şurayı, artık tamam bundan sonra görüş
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istemiyoruz. Evet, buradan bir soru var. Bakanlık strateji belirlediyse bizi
niye buraya çağırdı diye soruluyor. Stratejiler var zaten, o zaman gerek yok
diyorsunuz. Evet oylayalım, efendim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, tamam. Temel eğitimde öğrenciye
rehberlik yapılarak, yöneltme ve yönlendirme. Öğrenciye rehberlik
yapılarak, evet cümleyi toparlıyoruz bitiriyoruz. Buyurun Sayın Genel
Müdürüm. Ortaöğretime bulaşmıyoruz. Mikrofonun biri nerede? Arızalı.
Hızlı hızlı.
Emin GÜRKAN - Değerli arkadaşlar şimdi birinci cümleyi
kaldırdık. Doğrudur. Ben zaten sayın genel müdürümüze ve gencimize de
aynı paralelde düşünüyoruz ama ikinci cümle kaldığı takdirde biz bunu
uygulama şansı bulamayız. Neden? İşte gencimizin ifade ettiği gibi eğer
yeteneklere yönelik okullar olacak ise ki olacak...
O zaman herkes ben de isterim dediği zaman, bunları ayıklamanız
lazım. Bu ayıklamanın da biricik yolu sınavdır. Dolayısıyla kaldırılması
kelimesi çok sıkıntılı bir kelimedir. Şu olabilir; yeteneklere göre
yönlendirilmenin geliştirilmesi ve 2023 yılma kadar da programa uygun
hâle getirilmesi diyebiliriz. Ama sınav kaldırma olayı olduğu takdirde
sıkıntı olur. Lütfen, sınav kaldırma kelimesini de revize edelim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, sınavı kaldırıyoruz. Sınav çünkü
sınavlar, okulda öğretilenlerle sorulanlar aynı değil. Yani biz “A”
öğretiyoruz sınavlarda “B” soruyoruz öğrencilere, ben şahsen bu konuda
sınavların kaldırılması konusunda yani görüş bildiriyorum.
Erdoğan AYATA (Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü) - Hocam,
Hocam, Hocam! Erdoğan AYATA Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü.
Sınavları kaldırdığımız zaman yönlendirme şeklinde arkadaşlarımız
yönlendirme yapılsın diye söylüyor. Yönlendirmeyi de ilköğretim 6, 7, 8’de
yapılmasını söylüyor. Rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri ve ailenin
çocuğun başarısına göre yönlendirelim deniliyor.
Bazı uygulamaların yapılıp yapılmadığını gözlemlememiz gerekiyor.
Biricisi 8. sınıfa gelmiş bir öğrenciye bir veli olarak deseniz ki: “Sizin
çocuğunuz çok iyi marangoz işlerinden anlıyor. Ağaçtan adam yapıyor, biz
bunu marangoz yapalım.” dediğiniz zaman o veli çocuğunun marangoz
olmasını ister mi? Burada çocuğunu meslek lisesine gönüllü olarak
gitmesini isteyen bir veli var mı? Herkesin hedefi öncelikle fen lisesine
girsin, Anadolu lisesine girsin, sosyal bilimler lisesine daha olmazsa meslek
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lisesine gitsin deniliyor. Hiç kimse çocuğunun birinci elden meslek lisesine
gitmesini istemez, bunu istiyorum diyen varsa doğru söylemiyor. Çünkü
özel dershanelere para vererek özel dersler tutan bir kişi çocuğunu meslek
lisesini gitmesini istemez.
İkincisi Türkiye ile Avrupa’yı mukayese ettiğimiz zaman bazı
gerçekleri de görmemiz gerekiyor. Sosyal yönden farklılıklarımız var.
Avrupa'da insanların yüksekokul mezunu olmakla meslek lisesi mezunu
olmak arasında hiçbir fark yok. Birisi 2000 Euro maaş alıyor diğeriyse 2500
alıyor. Birisi Mercedes'e biniyor, gidiyor arabasına işten sonra öbürü de
biniyor mühendiste biniyor. Mühendis tulumunu giyip çalışıyor işçi de
çalışıyor. Eş ararken istediği kızla evlenebiliyor, mühendis, işçi de
evlenebiliyor. Sosyal yönden istediği yerde beraber yaşayabiliyorlar.
Türkiye gerçeğine geldiğimiz zaman, meslek lisesi mezunu eşini seçerken,
işini seçerken, maaşını belirlerken, sosyal yönünü belirlerken, askerliğini
belirlerken hepsi birbirinden farklı.
Üniversite mezunu olur kravatla görev yapar, işçi tulum giyer.
Üniversite mezunu olur 1 milyar maaş alırsan, öbürü asgari ücretle çalışır.
Üniversite mezunu sosyal yönden yüksek seviyede biriyle evlenmeye
çalışır, işçi ilkokul mezunuyla evlenmeye çalışır. Oturduğu yer ayrıdır,
sosyal yönü ayrıdır. Bütün bu gerçekleri bildikten sonra hiçbir şekilde
öğrenciyi 8. sınıfta senin çocuğun elektronikçi olabilir, meslek lisesine gider
diye yönlendiremezsiniz. Hiçbir veli de bunu kabul etmez, böyle bir şeyin
gerçekleşmesi çok zor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, buyurun Hocam. Sınavın
kaldırılması yönünde ağır basıyor. Görüşler. Oylayalım. Ortaöğretime
geçişte sınavların kaldırılması, performansa dayalı, yeteneklere göre
yönlendirme ve yöneltme yapılması. Evet, diyenler. Evet diyorlar. Evet.
Kabul edilmiştir. Hayır, diyenler. Tekrar, tekrar. Kabul edenler maddeyi,
kabul edenler. Evet. Kabul edildi.
Ben de kaldırıyorum neden kaldırmayım. Kabul edenler? Kabul
etmeyenler? Evet, şimdi şu an ki tartıştığımız maddeyi kabul edenler dedik
oyladık. Kabul etmeyenler. Sınavın kaldırılmasını kabul etmeyenler? Evet.
DİVAN ÜYESİ - Saymak lazım tek tek.
KOMİSYON BAŞKANI - Bizi de say, bizi de say... Nasıl? Tek,
tek sayacağız o zaman. Şimdi Muammer Hocam bir şey söyleyecek. Sınav
kaldırılsın.
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Muammer YILDIZ- Değerli arkadaşlar, sınavın kaldırılması bir
vizyon ifade eder. Bu bir niyet ifade eder. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle
bir şey talep edilmez. Biz mecburiyetten, zorunluluktan bunu yapıyoruz ve
kabul ediyoruz. Ancak bunun aslı teknik bir konudur. Bu konuyu Genel
Müdürlerim tartışırlar. Bunu Talim ve Terbiye Kurulu tartışır. Nasılını
gerekirse bu kararı erteleyebilir veya vermeyebilir. Ama biz burada bulunan
heyet olarak çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları noktasında ve
kendilerini mutlu, huzurlu edecek yaşam becerilerini kazanacak, okulu
sevdirecek bir eğitim istiyorsak sınavsız geçişi mecburen istemek
durumundayız.
Ama nasılı konusunu biz burada çözmeye kalktığımız zaman ben
Talim Terbiye Kurulunda çalıştım değerli arkadaşlar. Bunu biz
yapamıyoruz. Buranın görevi değil onu diyorum. Ama bir niyet olarak biz
sınavsız bir geçişin olmasını talep ediyoruz bu kadar. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Sağ olun Hocam. Tamam evet. Yedinci
madde.
BİR KATILIMCI - Konuşabilir miyim? Mümkünse bunun bize
verilmesi için maddeden önce kimler konuşacaksa not alm bir iki dakika
süre verin yoksa bu bitmez. Ondan sonra kimseye söz vermezseniz olmaz.
Yedinci madde ile ilgili kimler konuşacaksa.
KOMİSYON BAŞKANI - Dünkü yaptığımız usule devam ediyoruz
o zaman. Yedinci maddeyle ilgili konuşmak isteyenler? Maddeyi okuyoruz.
Önce okuyalım sonra söz hakkı isteyelim. Okumadan söz hakkı olmaz.
Okulların tertip, düzen, temizlik ve güvenlik işleri yerelden hizmet alma
yöntemiyle gerçekleştirilmeli, ilköğretimde. Evet, Muammer Hocam. İsim
Hocam. İsterseniz sessiz olalım. Arkadaşlar kulisleri dışarıda yapalım.
Yusuf Ziya ACUN - Evet, sayın KOMİSYON BAŞKANIım
katılımcılar...
KOMİSYON BAŞKANI Hocam isminizi? Konuşmak
isteyenlerin önce isimlerini verecektim ama isminizi alalım Hocam.
Yusuf Ziya ACUN - Yusuf Ziya Acun.
KOMİSYON BAŞKANI - Yusuf Ziya Acun, tamam Hocam. Başka
konuşmak isteyen başka...
BİR KATILIMCI - Aziz ERSOY.
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KOMİSYON BAŞKANI - İsim.
BİR KATILIM CI - Abdülkadir...
BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkanı Aziz ERSOY.
KOMİSYON BAŞKANI - Bir kişi daha.
BİR KATILIM CI - Aziz Ersoy.
KOMİSYON BAŞKANI - Aziz ERSOY. Almıştın zaten Hocam
ya.
BİR KATILIM CI - Almış mıyım?
KOMİSYON BAŞKANI - Vallahi. Ama önce o sözü Yusuf Ziya
Hocama vereceğim.
Yusuf Ziya ACUN (TEMSEN Yönetim Kurulu) - Teşekkürler
TEMSEN yönetim kurulu üyesi Yusuf Ziya Acun. Cümleyi ben okuyorum.
Okulların tertip, düzen, temizlik, güvenlik, eğitim öğretim masrafları yerel
yönetimler tarafından karşılanır. Şeklinde düzenlenmesini teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Düzen, tertibi onu şey yazalım okul
kendisi.
Yusuf Ziya ACUN - Yerel yönetimler tarafından karşılanır. Tertip,
temizlik, güvenlik, eğitim, öğretim giderleri, gezi gideri gibi
KOMİSYON BAŞKANI - Öğretim
tarafından karşılanır şeklinde teklif ediyorum.

giderleri yerel yönetimler

BİR KATILIM CI - Yusuf Ziya Bey.
Yusuf Ziya ACUN - Sayın Başkanım, yoo, yoo! simdi zaten
ilköğretimin bütün giderleri yerel yönetimin bir parçası olan özel idarede,
özel idareler yerel yönetimin bir parçasıdır. Hiç böyle bir şey yazmaya gerek
yok. Yani il özel idaresinin bütçesinden karşılanıyor. Biz para aktarıyoruz
ya. Yani orada yerel yönetimlerce karşılanır var. Bu tekrardan ibarettir.
Belediyeler de içine giriyor Genel Müdürüm. Belediyeler de dâhil olsun
diyoruz.
BİR KATILIM CI - Belediyeleri dâhil etmek istiyorsunuz içine, o
anlamda diyorsunuz.
Yusuf Ziya ACUN - O anlamda, o anlamda. Tabi. Yasa değişikliği
yapılsın. 2023 için yerel yönetimler dediğimiz belediyeler temizliği,
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güvenliği, bu giderleri yerel yönetimlerin bir kısmı katılıyor, yapıyor.
Asfaltına, temizliğine bazı katkılar sağlıyor. Ama bunu mecburi, kanunen
yaparsak daha verimli olur diye düşünüyorum.
BİR KATILIM CI - Anladım, anladım, anladım. Teşekkürler. Ama
zaten ibare de böyledir 222’de.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Söz almak isteyen Muammer
Hocamıza, İdris Bey’e verelim. Sonra da Abdülkadir Hocamıza verelim.
Muammer YILDIZ - Şimdi değerli Başkanım, değerli katılımcılar
birinci maddeye bir gelirseniz. Birinci maddede, bütçe oluşturmasından
bahsetmiştik. Bütçe oluşturulduğuna göre bu yedinci maddedeki
belirttiğimiz şeyler zaten oradan karşılanacak anlamına gelir. O nedenle
yedinci maddenin yeniden ifade edilmesinin bir anlamı yok diye
düşünüyorum. Zaten orada bütçe oluşturulduktan sonra okulun temizlik,
güvenlik gibi işleri oradan karşılanacaktır. Bunun bir anlamı yok diye
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Kaldırdık. Kaldırdık daha fazla görüşe
gerek yok. Bu madde. Bir sonraki maddeye geçiyoruz.
BİR KATILIM CI - 7. maddede bahsedilen okul aile birliğiyle
yönetim kurulu ile ilgili olandı. Burada temizlik ve güvenlik işlerinde bir
başka konu okullarda yaşanan sıkıntılardan bir başkası da şu: Temizlik
yapmak amacıyla görevlendirilen genel idari hizmetleri sınıfındaki
personelimizi; bizler, gece bekçisi olarak görevlendiriyoruz.Hizmetini
yapmasının zaten önüne geçiyoruz. Dolayısıyla o bence birinci maddedekini
biz okul aile birlikleri veya yönetim kurulları şeklinde düşündük. Ben, okul
temizliğinin ve güvenliğinin kesinlikle hizmet alımı yoluyla olmasının, ayrı
bir madde olarak bulunmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. Bizi çok
rahatlatacaktır.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet.
BİR KATILIM CI - Biraz önce Sayın Genel Müdürüm ifade ettiler.
Tabi ki bu özel idare zaten bütün bunları karşılıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar dinleyelim.
BİR KATILIM CI - Bütün bunlara rağmen tabi birtakım sıkıntılar
yaşamıyor değiliz. Okullarda, illerde yaşadığımız sıkıntıları herkes biliyor.
Zaman zaman elektrik, su faturalarına yönelik birtakım basma da yansıyan
olaylar oluyor bunlar tabi yaşadığımız sorunlar. Ama bunun çözümü yine
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maddenin bu şekliyle değil ama biraz önce bir başka arkadaşımız ifade etti
bana göre belediyeleri hem yerel hem de büyükşehirde mesela, bunlarla
ilişkin bir talep olabilir çünkü daha kontrollü, daha sıkı, daha aktif bir
şekilde belki ekstra bir hizmet alınabilir. Belediyeler ayrı bir husus olarak
yani yasada olmayan yönüyle bir teklif olarak sunulabilir.
Yalnız ben şunu da ifade etmek istiyorum: Bakanlığımız bizim
burada şu anda önerdiklerimizden daha radikal bir şekilde bakanlığın
yeniden yapılandırılması konusunda bir proje yürüttü, bu projenin
sonuçlarında merkez teşkilatı hangi görevleri taşraya devir edeceği
konusunda çok açık net teklifler var. Belki bizim buraya şu anda yazmaya
cesaret edemediğimiz konular var. Yani yerinden yönetim değimiz yani
taşra teşkilatı değiliz biz, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ama bu anlamda
Bakanlığımızın okullara bütçe veren, yönetimi sorumlu tutan ve birçok
şeyin mahallinde, ilde çözülmesini öneren yeni bir çalışması var. Onu da
ayrıca arkadaşlarımızın bilmesini istedim. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Evet, Hocam.
Abdülkadir Hocama. Abdülkadir Hocama söz verelim ondan sonra. Sonra
geçelim.
Abdülkadir ATLIOGLU - Sayın divan ve değerli arkadaşlar
saygılar sunuyorum. Şimdi sayın KOMİSYON BAŞKANIım eğer uygun
bulunursa metot açısından bir teklifim var öncelikle. Zaman zaman bazı
konulan görüştük birinci maddede işte bütçe, ikinci maddede hizmet içi
eğitim, üçüncü maddede öğretmenin yetiştirilmesi ve benzeri.
Şimdi malumunuz bu Şûra gündeminde beş ayn konu var. Beş ayn
komisyonca getirilecek. Öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili komisyonunda;
öğretmenin hizmet içi eğitimi mutlaka gündeme gelecektir. Esas itibariyle
birinci ve ikinci konulara odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Birincisi
eğitimin 2023 Vizyonu noktasında odaklanmamız lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam ses gitmiyor herhâlde arkada
konuşmalar çoğaldı. Ses gitmiyor oraya, biraz.
Abdülkadir ATLIOGLU - İki konuda odaklanmamız lazım diye
düşünüyorum. Birisi 2023 Vizyonu İkincisi ise özellikle ilköğretim,
ortaöğretim güçlendirilmesi ve erişilmesi konusu.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar kendi aramızda konuşmayı
bırakırsak lütfen. Zaten ses gitmiyor diyorsunuz. Yani hepten gitmiyor.

18. Millî Eğitim Şûrası / 528

Abdülkadir ATLIOĞLU - Bu noktada sizden istirhamım, bu
anlamda konumuz açısından da diğer komisyonlarla alınabilecek kararlarla
dublikasyonlar oluşturmaması anlamında konuları biraz ayrıntı noktasında
netleştirirsek daha iyi olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam Hocam.
Abdülkadir ATLIOĞLU - Ama esas üçüncü söylemek istediğim
husus, bu yedinci madde kapsamında okulların temizlik ve güvenlik işleri
yerelden hizmet satın alma yöntemiyle gerçekleştirilmeli konusu. Sayın
Genel Müdürümüz ya da İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz falan da
bahsetti. Belediyelerin bu hizmete katkısı sağlanabilir.
Yalnız şu an itibariyle iş hukuku açısından zaman zaman
okullarımızda uygulanıyor belki ama kimse bu iş hukukunun farkında değil.
Okullarımızda hizmet satın alma şekliyle hatta bakanlığımız da dâhil olmak
üzere. Hizmet satın alma şekliyle biz temizlik ve benzeri ya da güvenlik
hizmetlerini gördürmeye çalışıyoruz. Ancak burada iş hukuku açısından bir
problem var.
Bir; işveren iki; alt işverenler üç; alt işverenlerin işçiyle olan
ilişkileri dört; işçiyle olan ilişkilerde meydana gelen problemler noktasında
alt işverenler kadar birinci işverenlerin ya da okul müdürlerinin ya da Millî
Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğu. Özellikle bu hizmet satın alması
yaptığımız işverenler noktasında alt işverenler olarak onların işçi haklarını
ihlal etmesi durumunda; iziniydi, kıdem tazminatıydı, ihbar tazminatıydı,
işçi ücretleriydi, sosyal güvenlik primleriydi, hastalık, iş kazası ve benzeri
noktasındaki problemleriydi.
Olabildiğince o sistemin içerisinde problem var. Sonuçta bu ve
benzeri anlamda genel olarak ben Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Daire
Başkanı olmam sebebiyle zaman zaman okullarımızın vb. anlamda yapmış
oldukları çalışmalar, sonuçları adli makamlara intikal etmesi durumunda
gerek iş mahkemelerine gerekse idare mahkemesinde zaman zaman
bakanlığımızı savunmak durumunda kalıyoruz. Veya savunsak dahi
özellikle savunmalarımızın sonucunda iş hukuku açısından yeterli zemin ve
şartların oluşmamış olmasıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar dinlemeyeceksek yemek
arası vereyim. Yani dinlemiyoruz çünkü Hocamız konuşması boşa gidiyor.
Hocamız da sıra bekliyor orada.
Abdülkadir ATLIOĞLU - Ben bitiriyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Lütfen dinleyelim yani. Lütfen.
Abdülkadir ATLIOGLU-Bu hizmetleri satın alan arkadaşlarımızda
işveren sıfatıyla problemler yaşıyorlar. Bakanlığımız milyarlarca lira
tazminat ödemek durumunda kalıyor. Yani kaş yapalım derken bazen göz
çıkarıyoruz. Bu ve benzeri anlamda söylediğimiz sözün nereye gideceğini
bilerek buraya yazmamızda fayda var diyorum. Özür diliyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Yemekten sonra gözden geçiririz.
Oylama daha sonra geçeriz. Hocamızın da görüşünü alalım.
BİR KATILIMCI - Teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabi bir
cümle kurulmuş ama bu daha çok ilköğretimle alakalı zaten mahallinden
karşılanıyor. Fakat ben genelleştiriyorum. Tüm okulların yapım, donatım ve
giderleri, parantez içerinde tüm giderler diyebiliriz. Giderlerinin mahalli
yönetimlerle desteklenmeli, gerekirse belediyelerin desteğiyle mahallinden
hâlledilmek diye bir cümle kurarsak iyi olur diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, mahallinden.
BİR KATILIMCI - Tüm okulların yapım, donatım ve her türlü
giderlerinin belediyelerce de desteklenerek mahallinden giderilmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam. Teşekkürler Hocam. Yemek
arası veriyoruz. Saat 14.00'da buluşmak üzere.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi ilköğretimi tartıştığımız için yani
ilköğretimi güçlendirme, o nedenle okullar dedik belki ama yani halk eğitim
merkezleri, diğer merkezler.
BİR KATILIMCI - Hepsi bir bütün düşünülmeli, her şeyiyle
yerelleşme anlamında.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, okullar arası eşitsizlikler
azaltılmalı bunu geçtik. 9. Madde tölare kelimesinin yerine farklılıkların
giderilmesi zaten eşitsizlik o zaman eşitsizlikler, okullar arası eşitsizlik ve
seviye farklılıkları diyelim.
BİR KATILIMCI - Sayın Başkanım, giderilebilmeli de olabilir mi?
KOMİSYON BAŞKANI - Aynı şey evet. Bunun üzerinde rötuş
yaparız biz. İlköğretimde öğretmen performansının değerlendirileceği bir
sistem oluşturulmalı. Sistem var zaten diyorsunuz. Bu maddeye gerek yok
atalım.
BİR KATILIMCI - Performans değerlendirilmesi yok.
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BİR KATILIM CI - İlköğretimde yok ortaöğretimde var.
İlköğretimdeki performans değerlendirmesi sadece idarecilerin yaptığı.
KOMİSYON BAŞKANI - Yok mu? Tamam, o zaman ilköğretimde
öğretmenin performansının değerlendirileceği bir sistem. Evet, o zaman not
düşebilir miyiz yanma? Ortaöğretimdeki gibi diye yani gönderme yaparak.
Yoksa tamam. Tamam.
BİR K A T IL IM C I- İlköğretim standartlarıyla ilgili genel
müdürlüğün hazırladığı standart şu anda uygulamada değil ama muhtemelen
Ocak ayından itibaren o standartlar yürürlüğe girecek. Öğretmen
performansı da onun içinde.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman bunu silelim, kaldıralım.
Eğitim kurumlan yöneticilerinin derse girme zorunluluğu denmişti, derse
giremiyor zaten denmişti. Altı saat ders yükü var. Bununla ilgili efendim?
BİR KATILIM CI
ÇÖZÜMLENEMEDİ.

-

Dokuzuncu

maddeye

geçtik

mi?

KOMİSYON BAŞKANI - “Gerek yok” dendi. “Zaten onunla ilgili
düzenleme var.” dendi Hocam onun için. Standartlar yayınlanmış evet
öğretmenlerin.
BİR KATILIM CI - Uygulamada yok şu anda yalnız.
BİR KATILIM CI - Planlamada var, yapılacak bu.
BİR KATILIM CI - Peki, geçtik Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, geçtik
kurumlan yöneticilerinin derse girme zorunluluğu.

Hocam.

Eğitim

BİR KATILIM CI - Dokuzuncu maddeyi derse girme zorunlulu
ğunun kaldırılması yerine eğitim yöneticiliğinin profesyonelleştirilmesi gibi
bir şey düşünsek. Yani okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı öğretmenliğin
yanında ikinci bir iş olmaktan çıkarılıp profesyonelce düşünülse. Altyapı
dediğimiz bu çok basit. Zor bir şey değil. Bundan sonra eğer, yönetim
kurulları oluşacaksa o yönetim kurulları.
KOMİSYON
BAŞKANI
Altyapı.
Okullara
yönetici
yetiştireceksiniz yani yönetici yetiştirmek uzun bir süreç o, eğitim zaman
alıyor. Tabi o zamana kadar olabilir ama teklif olarak, ayrı bir teklif olarak.
Çünkü şu an derse girme zorunluluğu başka bir şey şu an mevcut durumda,
yine yıllarca devam edecek bir durum var.
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BİR KATILIM CI - Bu şekilde de bir vizyon oluşmaz ama yani 5
dakikada yarın bakanlar kurulu kararını değiştirirseniz kaldırırsınız, 2023
taşıyacak bir vizyon olmaz bu iş.
BİR KATILIM CI - Şimdi eğitim akademileri düşünülüyor sayın
Hocam arkadaş haklı, yani eğitim yöneticileri de oralardan yetişebilir.
Çünkü artık profesyonelleşti her şey. Yani yönetici illa olacak diye bir kural
yok. Onunla ilgili bir madde konulabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam koyalım. Okul yönetimine
giriyoruz. Okul yönetimi, liderliği o konulara girmeyelim isterseniz. Onlar
diğer şeye kalsın, biz burada sadece evet, tamam.
BİR KATILIM CI açısından önemli ama.

Eğitimdeki kalite ortaöğretimin kalitesi

BİR KATILIM CI - Okul, liderlik tartışmasını başka bir komisyon
yapıyor onu.
BİR KATILIM CI - Onu kaldıralım.
KOMİSYON BAŞKANI - Onu kaldır, oradan kaldır. Okul
yöneticilerini ders yükleri orada görüşülsün oradaki arkadaşlara söyleyin.
Onlar eklesinler o zaman. Tamam, geçelim onu da.
BİR KATILIM CI - Değerler eğitimi birinci kademede her sınıfında
bir saat uygulanmalı. İkinci kademede ise her dersin hedef davranışları
içerisinde yer almalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bununla ilgili?
BİR KATILIM CI
komisyon...

-

Var zaten,

değerler eğitimi diye bir

KOMİSYON BAŞKANI - Tamam geçelim onu da. At Hocam
sadeleşelim, at, hiç gerek yok. Müstakil müdürlüğü bulunan her ilköğretim
okuluna bir rehber öğretmen atanmalı demiştik. Rehber öğretmenler evet
nasıl? Sana her şey basit geliyor Hocam zor bir şey söyle bize. Zor bir
vizyon olsun.
BİR KATILIM CI - En az bir diyelim. En az bir olursa iyi olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, en az bir en az bir Hocam.
BİR KATILIM CI - Müstakil müdürlüğü bulunan her ilköğretim
okuluna bir rehber öğretmen. Çünkü... Türkiye genelinde.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bir dakika Hocam mikrofonlar nerede?
Bir dakika Hocam, Hocamız konuşuyor şimdi. Ondan sonra size söz
vereceğim.
Abdulgafur BÜYÜKFIRAT (Adana Millî Eğitim Müdürü) Şimdi rehber öğretmenlik meselesine ben değinmek istiyorum. Şimdi şu
anda kırk bin rehber öğretmeni kadrosuna ihtiyaç varken, okullarımızda on
beş bin civarında rehber öğretmeni var. Her okula bir öğretmen, bir rehber
öğretmen bulma konusunda sıkıntı çekiliyor. Tabii ki bu bir öneridir. Her
okula bir rehber öğretmenin verilmesi şart. Ancak şimdi öyle okullarımız
var ki ben kendi ilimden örnek vermek istiyorum. Benim İlimde bulunan
Mehmet Ali Yılmaz İlköğretim Okulunda, 4240 öğrenci var. Bir Orgeneral
Bedrettin Demirel İlköğretim Okulunun 3200 öğrencisi var. Yani bir rehber
öğretmenin, 3000, 4000, 5000 öğrenciyle başa çıkması mümkün değil.
Önerim, bir saniye ben ayrı bir noktaya değineceğim öncelikle bir ön bilgi
vereyim. Şimdi 1-2-3 neyse bunun bir standardının olması gerekir. Ayrıca
var ama ortada rehber öğretmen yok şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Ben
öğretmen okulu mezunuyum. Şu anda tabi sınıf rehberliği sistemi, aslında
sınıf rehberliği sistemi üzerinde durulmalı ve bu sınıf öğretmeni dediğimiz
aslında sınıf öğretmeni ile normal derse giren sınıf öğretmenini birbiri ile
karıştırmayın. Yani sınıf rehber öğretmeni bu konuda rehberlik hizmetine,
rehberlik eğitimine tabii tutulmalı. Rehber öğretmen yoksa o kadar öğrenci
ile başa çıkamaz. Zaten rehber öğretmenin yaptığı o formların tutulması, o
bilgilerin tutulması bir müddet sonra eziliyor, işin içerisinden çıkamıyor.
Detay şu: Her öğretmen aynı zamanda bir rehber öğretmen olmalı ve
her öğretmen demin dedik ya hizmet içi seminer vesaire gibi şeylerden
bahsederken her öğretmenin rehberlik alanında eğitime tabi tutulmalı ve
öğretmenin kendi sınıfındaki sorunları okulun rehber öğretmenine
götürülmeli. Yani bu önemli bir konu, öğretmenimizin rehberlik yönü ile
yani sınıftaki öğrenciyi tanıma, onun sorunları ile uğraşma, başa çıkma
onların sorunlu olan öğrencinin rehber öğretmene götürülmesi şeklinde ayrı
bir eğitime tabi tutulmalı öğretmenlerimiz. Benim önerim bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederiz. Şimdi
fakültelerde zaten rehberlikle ilgili dersler var. Ama Hocamızın söylediği
gibi rehberlik dersini verecek ya da rehber öğretmen olacak kişilerin
yetiştirilmesi konusunda sıkıntımız var. Fakültelerde bölümler yok, olanlar
yeterince öğretmen adayı yetiştiremiyor. Buna tabi ki mevcut şartların
iyileştirilmesi ve gelecek ile ilgili önlemlerin alınması gerekiyor burada.
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Örneğin Çanakkale’de biz açtık bu PDR’yi ama şu anda aldığımız öğrenci
otuz.
Otuz da bu sene aldık işte 60. İlk aldığımız 30 üç sene içinde mezun
olacak. Onun da atanması vesaire düşünürseniz yani otuz ile altmış ile eğer
yani az önce söylenen kırk bin ihtiyaç varsa 15000 elde varsa 25000 adamı
yetiştirmek bayağı bir süreç alacak ama bununla ilgili farklı düzenlemeler
herhâlde Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz bu konu ile ilgili
önlemleri alır. Yani rehber öğretmenlerin yetiştirilmesinde yine rehber
öğretmen yetiştirme evet onlar tartışıyorlar. Evet, şimdi bir bayan Hocamız
söz almak istedi oradan. Oraya mikrofonu ondan sonra geçelim bu maddeyi.
BİR KATILIM CI - En az bir bayan rehber öğretmen bir erkek
rehber öğretmen ve bir de bayan idareci istiyorum ben okuluma. Her okula
bir bayan idareci. Madem kızlarımız çoğunlukta. Evet, bir bayan idareci ve
bir bayan rehber öğretmen. Bay ve bayan. Evet, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet en arkada Hocamız. Burada artık
bitiriyoruz. Mikrofonu almışsınız ama Hocam arkaya göndereceğiz, Recep
Hocam, siz çok konuştunuz. Evet, adınızı ezberledim bak. Evet, teşekkür
ederiz. O zaman bununla ilgili bayan Hocamızın önerisini dikkate aldık. Bir
yönetici mi? Aşağıda var Hocam aşağıda evet yani görev almak istemiyorsa
ne yapacağız yani? Zoraki yapacağız.
BİR KATILIM CI - Zaten şu anda pozitif ayrımcılık var.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet 10. Madde öğrencilerin velilerin
okullarda karar süreçlerine katılımının sağlanması konusu.
BİR KATILIM CI - 9'u Hocam. Her sınıf öğretmeninin de rehber
öğretmen olabilmesi ile ilgili eğitim verilmesini deyince.
BİR KATILIM CI - Hatta şunu ilave etmek istiyorum. Eski, bizim
zamanımızda serbest çalışma saati dediğimiz saat vardı, rehber öğretmen
hiçbir ders görmeden kendi dersi dışında öğrencilerle başa baş görüşürdü.
Sorunlar görüşülürdü, o zaman çok fazla da sorun yoktu. Ha! Bu maddeyi
koymayacaksak tamamen çıkaralım.
BİR KATILIM CI - Birinci komisyon tartışıyor zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bu madde ilgili oylama yapalım.
Burada kalmasın mı? Kalsın diyenler? Kalksın diyenler? Evet kalsın?
BİR KATILIM CI - Kalmasın diyenler?
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BİR KATILIMCI - Eklenirse kalsın.
KOMİSYON BAŞKANI - Bay, bayanı da erkek kadın yapacağız
dedi Hocamız. Yoksa kabul etmiyor elini kaldırdı oradan. Evet, erkek-kadm.
Nüfus cüzdanı. Evet, öğrencilerin velilerin okullarda karar süreçlerine
katılımı sağlanmalı. İlköğretimde her sınıfta bulunan sınıf veli temsilcileri
okul aile birliğinin koordinesinde okul danışma kurulunda görev yapmalı
diyelim, olarak değil de, orayı düzeltelim Hocam. Evet, bununla ilgili
önerimiz. İsimleri alayım Hocam İdris Bey, İdris IŞIKLI, Ertan, Fatih
KARABIYIK. Evet, İdris Hocamızdan başlayalım. Evet, üç kişi. Başka
görüş bildirmek isteyen? Yok tamam.
İdris IŞIKLI - Şimdi karar süreçlerine katılmaları konusunda
hemfikiriz. Bir konu var. Her sınıfta bulunan sınıf veli temsilcileri, bu
bakanlığımız tarafından kaldırıldı. Ancak okullarda uygulamada var.
Yönetim kurulları oluşturulduğu zaman biz bunu sadece sınıf veli
temsilciliğine indirgersek bence daraltmış oluruz.
Yönetim kurullarında okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları,
mahallenin, işte muhtarı gibi okul yöneticileri gibi bunlar olursa daha
isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü sınıf veli temsilciliği ve sınıf
anneliği kavramları ve uygulaması okullardan kaldırıldı. Bu konuyu
hatırlatmak istedim. Var uygulamada ama yasal olarak onlar kaldırılması ile
ilgili yazıların 2-3 yıl öncesinden geldiğini ben biliyorum. Yönetmelikte
kaldırıldı doğru hatırlıyorum değil mi? Ama karar sürecine katılmaları
fikrini o konuda öyle düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam cümleyi siz şey yaptınız onun
için yardımcı olursanız.
İdris IŞIKLI - Sivil toplum örgütleri temsilcileri, okul aile birliği
temsilcileri, artık KOMİSYON BAŞKANIı mı olur ve mahalli yöneticiler.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, mahalli yöneticiler.
BİR KATILIM CI - Bu çok geniş değil mi? 100 tane sivil toplum
yöneticisi varsa.
KOMİSYON BAŞKANI mahallede olanlar.

O mahallede bulunan Hocam. O

BİR KATILIMCI - O mahallede de vardır.
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Idris IŞIK LI - Yani bence karar süreçlerine katılmalarında yarar
var.
DİVAN ÜYESİ - Zararı yok.
KOMİSYON BAŞKANI - Eğitimle ilgili olanlar o zaman yani
kısıtlarsak eğitimle ilgili olan sivil toplum kuruluşları olur yani.
Ertan KARABIYIK - Şimdi Hocam, benim dün ifade etmeye
çalıştığım şey bundan biraz farklı. Bir; yani madde olarak şu andaki çocuk
katılımı mekanizması bir işe yaramıyor. O yüzden Millî Eğitim Bakanlığı
çocukların eğitim sürecine sadece karar süreci değil karar, uygulama ve
sonuçlanndan yararlanma süreçleridir o. Yani karar sürecine katıldı,
çıktılarından yararlanmıyor. Ya da değerlendirme sürecine katılmıyor. O
yüzden mevcut katılım mekanizmaları gözden geçirilmeli ve yeni katılım
mekanizmaları ikilik yaratmayan ve çocuğun gerçekten demokratik olarak
katılabileceği modeller yaratılmalı. Bence temel sıkıntı o.
İki; burada sadece çocuklar açısından çocukları katılabilir hâle
getirmek lazım. Sadece mekanizma okul meclisini kurdum demek ile olmaz
bu iş. Bir sürece nasıl katılacağını çocuk bilmiyor. Üç; görüşlerini nasıl
ifade edecek, o görüşler nasıl yazılı hale gelecek, sonuçlarını nasıl birlikte
şimdi hepimiz biliyoruz okul müdürlerimiz yani öğretmenlerimiz “mış” gibi
yapıyor, çocukları bir özne olarak kabul etmiyor ve sürece katmıyor. Şey
açısından da tabi çocukların katılımını sağlamak için okul müdürleri ve
öğretmenleri de değiştirmek lazım. Yani o kafayı zihniyeti değiştirmek
lazım. Bence çok önemlidir; çocuklar sorunların çözümü konusunda en iyi
kaynaklardan biridir. Bu şûraya 100-150 çocuk daha katsaydık bence çok
farklı öneriler çıkacaktı.
KOMİSYON BAŞKANI -Tamam Hocam sizin öneriniz şu. Yani
çocuklann karar uygulama değerlendirme süreçlerine katılımının
sağlanması.
Ertan KARABIYIK - Sağlanmasının ötesinde mevcut modellerin
ortadan kaldırılması, yeni modellerin getirilmesi. İki; veli katılımı. Veli
katılımının en önemli aracı okul aile birliğidir. Bir; okul aile birliği
yönetmeliği acilen değiştirilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - O detaylar Hocam.
Ertan KARABIYIK - Bence Hocam detay dediğiniz şey katılımın
en önemli aracı.
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Nasıl detay bu? İki; okul aile birliklerinin ilçe il ve ulusal ölçekte
örgütlenmesinin sağlanması. Yani işte size alm politika önerisi yani bu
2023’e böyle gideceğiz biz. Bence öneriyi o şekilde yapmak lazım. Sadece
karar süreçleri değil, katılımın araçlannı geliştirmek ve katılabilir hâle
getirmek.
KOMİSYON BAŞKANI - Yaz Hocam. Özü bu, öğrencileri
katılabilir hâle getirmek. Yani karar verme, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinde öğrencileri katılabilir hâle getirmek. Bunun ile ilgili düzenleme
ne gerekiyor ise o yapılır. Yani yönetmelik mi değişecek, önerge mi
yapılacak, ek protokol mü yapılacak ne yapılacak ise yapacağız.
BİR KATILIMCI - Son cümlesi bence önemli. O okul aile
birliğinin il, ilçe ve uluslar arası düzeyde örgütlenmesi konusu.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, okul aile birliğinin örgütlenmesi
diyelim. Ulusal düzey ve uluslar arası düzeyde örgütlenmesi. Evet, evrensel.
Yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmesi sağlanmalıdır. (DİVAN ÜYESİ Son konuşmacımız da ayakta) Evet, son konuşmacımızı da Fatih Bey
buyurun.
Fatih KARABIYIK (Selçuk Üniversitesi Öğrenci Meclis
Başkanı) - Bence velilerin okullarda karar süreçlerine katılımı sağlanmalı.
Veliler bir kere veli toplantısına gelmiyor ki biz kararların alınmasına
katalım. Bence ilk önce ailelerin eğitilmesi gerekiyor. Aile eğitim
merkezleri kurulmalı bence ilk önce. İlk adımda bunlar yapılmalı. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam o zaman velileri de katılabilir
hâle getirmemiz gerekiyor. Onu da yazalım Hocam. Evet, tamam artık şey
oldu bu yeterli. Evet, bu maddeyi tekrar okuyoruz günahı ile sevabı ile.
Öğrencilerin ve velilerin okullarda karar süreçlerine katılımını
sağlanmalı. Yönetim kurulunun da eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, okul aile birliği başkanı, mahalli yöneticiler okul danışma
kurulunda görev yapmalı. Öğrencilerin de karar süreçlerine katılımı
sağlanmalı. Karar derken, karar uygulama Hocam devam edelim oraya karar
uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılımı sağlanmalı. Okul aile
birliklerinin yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmeleri sağlanmalı. Sağlayalım
bakalım. Evet, biraz uzayınca tabi karıştı iş. Düzeltme Hocam düzeltme
yapacak isek buyurun.
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BİR KATILIMCI - Hocam burada iki farklı şeyden bahsediliyor.
Birincisi yönetim kurulu İkincisi danışma kurulu. Yani bunlar şeyleri farklı
farklı. Burada hem yönetim kurulunda sivil toplum kuruluşları katılsın
deniyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, danışma kurulunu kaldırıyoruz
oradan ya. Evet, yöneticiler görev yapmalı danışma kurulu daha önceki
şeyde kaldığı için onu çıkartıyoruz oradan. Yöneticiler görev yapmalı evet.
Yönetim kurulunda evet.
BİR KATILIMCI - Mahalli yöneticilerden ne kastediliyor?
KOMİSYON BAŞKANI - Mahalli muhtarlar. Evet. Şu anda
muhtarlar burada temsilen bulunmuyor mu? Köyde kim temsil edecek?
Yerel diyelim o yer ne ise o. Yerel dersek mahalle anlaşılıyor herhâlde
mahalli deyince. Yerel yöneticiler Hocam. Tamam. Evet, oyluyoruz,
maddeyi bu şekli ile kabul edenler? Edilmiştir.
On bir; yerel yönetimler eğitim alanı olarak belirlenecek olan
yerlerin tespitine il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden görüş alınarak
sosyal tesisler ortak kullanılabilmek için, cümle biraz şey ama okullara
yakın yerlerde yapılmalı. Sosyal tesisler okullara yakın yerlerde yapılmalı.
Yukarı kaldıralım sayfayı Hocam. Cümle karışık evet. Cümleyi düzeltelim
önce de sonra üzerinde. Efendim? Evet.
DİVAN ÜYESİ - Baştaki yerel yönetimleri bir silelim diyor oradan.
KOMİSYON BAŞKANI - Yerel yönetimi bir kaldıralım oradan.
Evet, eğitim alanı olarak belirlenecek yerlerin tespitinde evet bu cümleyi,
dikkati dağıtmayalım da bu arada şu cümleyi bitirelim. Bir öneri geldi
herhâlde, eğitim alanı olarak belirlenecek yerlerin tespitinde il ve ilçe millî
eğitim müdürlüklerinden görüş alınarak, başka, yerel yönetimlerin, dur
Hocam şunu da yazalım ondan sonra size, söyleyin Hocam buyurun.
Cümleyi anlamlı bir şekilde.
BİR KATILIMCI - Yerel yönetimler imar planlarını yaparken il ve
ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görüşünü alarak eğitim alanlarını tespit
etmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Oldu tamam. Yani parkı yapacaksa
okulun yakınlarına bir yere yapsın, çocuklan götürelim parka yani.
BİR KATILIMCI - Yani söylemek istediği şey şu. Yerel
yönetimler nerede işe yaramaz, böyle okul bina yapılamayacak bir alan
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varsa atıl durumda orayı okul yeri olarak belirliyor. Yerel yönetimler imar
planlarını yaparken bütün arkadaşlarımızın illerde, ilçelerde sorunu bu.
Gerçekten belki yerel belediyelerden temsilci burada olabilir. Buna itiraz da
edilebilir ama nerede işe yaramaz, bina yapılamaz, meyilli arazi varsa
buralar okul yeri olarak belirleniyor. (ÇÖZÜMLENEMEDİ) Yaptığımız şey
bu.
KOMİSYON BAŞKANI - Cümleyi tamamlayın Hocam siz. Yerel
yönetimler imar planlarını yaparken ilçe müdürlüklerinden görüş alarak,
eğitim yerleri derken, eğitim alanlarını evet şehir planlamacısı yok ki
şehirlerde doğru dürüst. Eksiğimiz o yani. Sil. Onu oraya aldık. Evet, tamam
herhâlde ilköğretim ile ilgili şimdi en son bir not geldi bana ama bunu
okuyayım isterseniz sahibi bize açıklasın.
Okul aile birliği yönetmeliği değiştirilerek velilerin eğitim sürecine
aktif katılımı sağlanmalı. İlçe, il ve ulusal ölçekte örgütlenmesi sağlanmalı.
Bunu yazdık zaten. Çocukların eğitim sürecine katılım mevcut modellerin
yerine yeni modellerin geliştirilmesi, çocukların katılımının güçlendirilmesi,
aşağı yukarı aynı şeyleri söyledik diye düşünüyorum ben. Evet, başka öneri
var mı? Evet, buyurun Hocam.
Nezir KAHRAMAN (Sağlık İşleri Dairesi Baxkanı) - Sayın
Başkan, her okula da bir hemşire veya sağlık memurunun verilmesi teklifini
getirelim. Öncelikle yatılı ve pansiyonlu okullardan başlamak üzere her
okula bir hemşirenin verilmesi şeklinde olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, sağlık personeli. Yatılı pansiyonlu
okullarda başlamak üzere evet, her okula sağlık personeli verilmesi evet.
Şimdi isimleri alarak yine sıradan gidelim yoksa çok el kalkıyor. Mehmet
BEREKETOGLU, Zakir, evet İdris Bey, efendim? Mustafa, soyadını
duyamıyorum ama.
(DİVAN - Yeni teklifler.) Yeni teklifleri alıyoruz altı, varsa yani şu
an için. Şeye geçmeden önce, ortaöğretime geçmeden önce var mı? Yok.
İsterseniz önerileri arkadaşlar bu şekilde şey yapın, yazılı kâğıtlarla
gönderin bize. Böyle daha rahat olacak. Olur mu? Biz ortaöğretime geçelim.
Siz yine kafanıza yarım kaldığını düşündüğünüz şeyler var ise yazılı
gönderirseniz sevinirim. İşleyiş daha hızlı olsun yoksa bitmeyecek.
Ortaöğretime geçiyoruz. Buyurun Hocam.
Mehmet BEREKETOGLU (Osmaniye İli Osmaniye İlköğretim
Okulu Müdürü) -İlköğretimle ilgili söyleyeceğim bir şey vardı. Arada
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konuştuğumuz. Söyleyebilir miyim Hocam, eklemek için. Sağlık
Bakanlığının yapmış olduğu bir uygulama var. Aile hekimliğine geçerek o
sağlık ocaklannı ve sağlık personelini çok aktif şekilde kullanmayı başardı.
Ben de şöyle diyorum biz de mahalle okul sistemine geçelim.
Her okul müdürüne yetki ve sorumluluğunu vererek daha aktif bir
okul kullanımına geçmek istiyoruz. Şu an zaten Millî Eğitim Bakanlığının
yapmış olduğu bir çelişme var. E-okul sisteminde her öğrencinin hangi
ilköğretim okuluna gideceği belli. Buna göre de sağlık personeli de aynı
şekilde aile hekimliğini de kullanıyor aynı sistemi. Bizde eğer mahalle okul
sistemine geçer de aile hekimine verdiğimiz yetkiyi okul müdürüne de
verirsek zaten buradaki birçok maddeyi de çok daha rahat mahallinde
çözeceğiz. Çünkü her şeyi biz merkezden istiyoruz. Tebeşirimiz bitse, cam
kırılsa, musluk kırılsa hep merkezden bekleyen bir yapımız var. Ama
mahalle okul sistemine geçersek aile hekimliğinin olduğu gibi ben
inanıyorum ki 2023’e çok daha büyük şeyler başannz.
KOMİSYON BAŞKANI - Öneri şeklinde yazılı olarak şey yapın.
Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz ortaöğretime. En iyi okul mahalledeki okul.
Evet, en iyi okul en yakın okul. Evet. Geçelim Hocam ortaöğretime geçelim.
Önerileri alacağız biz akşam ekleme yaparız. Yarın son kez
tartıştığımız maddelerin dışında yeni önerileri bir kere daha şey yaparız,
kapatırız ondan sonra. Evet, ortaöğretim ile ilgili kısa kısa herhâlde bu daha
çabuk bitecek diye düşünüyoruz inşallah. Birinci madde mesleki eğitim
kampusları oluşturulmalı. Zaten bazı yerlerde var bu. Mesleki, yukarıya
kaldıralım şeyi, biraz daha büyütebilir miyiz? Yazılar kayboluyor, tamam.
(DİVAN - Okul kampusu değil) Mesleki eğitim kampusları okul kampusu
değil de. Evet, Hocam, tabi Hocam. Mikrofon.
Emine KIRAÇ - Şimdi mevcutta mesleki eğitim kampuslarımız var
zaten birtakım illerimizde. Ve bunlann tek yönetim altında okullara zararı
var. Okulların gelişmesini engelliyor. Evet, kampus okullar olmalı ama
okulların hükmü şahsiyetleri ayrı ayrı yani bir alanda fakat okullar ayrı ayn
olmalı. Bunu öyle yazalım lütfen. Mesleki eğitim kampusları sağlıklı
çalışmıyor. Ve sıkıntıları var şu anda bile. Okullann, evet yani mesela orda
ticaret meslek, endüstri meslek, kız meslek aynı kampus içinde ayn ayrı
okul yönetimleri olarak birleşmeli. Yönetimleri ayn olmalı, teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Okullann yönetimleri ayrı olmalı. Evet,
biz teşekkür ediyoruz. Evet, bu maddeye başka eklemek istediğiniz bir şey
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var mı arkadaşlar? Evet, buyurun Hocam. Evet, mikrofon Hocamıza. En iyi
mikrofon en yakın mikrofon.
BİR KATILIM CI - Sayın Başkanım, bununla ilgili ben dün bir
öneri sunmuştum. Mesleki eğitim kampüslerinin tabi tartışılabilecek yanları
var ama bence biraz önce söylendi okullar ve yöneticileri farklı olabilir
denildi. Ama aynı alan içerisinde bu okulların olması ve bu okulların
statülerindeki öğrenci farklılıkları dikkate alındığında öğrenci başarısını ve
motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Bence bu tür okulların aynı kampüs değil de farklı alanlarda olması
daha uygun olur. Yani mesleki eğitim kampuslarından ben aynı tür okulların
örneğin Anadolu meslek lisesi, teknik lise hep aynı kampüs içinde. Ama bu
öğrenci profilleri çok farklı. Aynı kampüste bu farklı profildeki öğrencilerin
bulunması öğrencilerin motivasyonunu ve başarı oranını olumsuz etkiliyor.
Farklı alanlarda olması etkileşim açısından da doğru olacaktır, teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Zaten mesleki veya akademik liseler
diye ayırıyoruz Hocam yani şeyleri. Bu önerilen mesleki eğitim kampüsleri
yani meslek liseleri için aynı doğrultuda olan içerik olarak. Evet.
BİR KATILIM CI - Kampüsten daha farklı bir şey söylemek
istiyorum. Bir kampüs yaptığınızda sağlık meslek lisesi hastaneye uzaksa o
sağlık meslek lisesi öğrenci zorlanacaktır. Ticaret meslek lisesi yaptınız,
hizmet alanına uzak ise oradaki öğrenci staj görmede zorlanacaktır. Endüstri
meslek lisesi yaptınız, sanayiden uzak ise bu defa da oradaki öğrencinin
sanayi ile işbirliği yapması uygun olmayacak zorlanacaktır. Bu maddenin bu
şekilde değiştirilmesini talep ediyorum ben.
Meslek liselerinin kendi hizmet alanlarına uygun olarak bölgelere
yapılması. Sağlık meslek lisesi hastaneye yakın olmalı. Ticaret hizmet
üretilen yere yakın olmalı, endüstri meslek lisesi sanayi bölgelerine yakın
olmalı her biri kendi özelliğine göre uygun yerlere yapılması lazım.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, meslek liselerinde alan ve bölüm
açılmasında iş gücü piyasası ihtiyaç analizi sonuçlan ve bölgesel ihtiyaç
dikkate alınır. İkisini birleştirelim, evet onu yukarıya alalım. Dördü bir ile
birleştirelim.
BİR KATILIM CI - Diğeri tam söylediğinizi karşılamıyor Hocam.
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BİR KATILIMCI - Kendi alanlarına uygun bölgelere yapılması.
BİR KATILIMCI - İlköğretim ve ortaöğretimde derslik sistemine
geçilmesi. Vizyon açısından.
KOMİSYON BAŞKANI - Ortaöğretimde derslik sistemine. Eğitim
ortamlarında tartışılıyor. Okul kültürü orada geçiyor onlar. Şimdi bu eksik
kalan yanı söyler misin Hocam?
BİR KATILIMCI -Yani alan ve bölüm açısından diyor. Ben okul
açısından diyorum. Kendi hizmeti vereceği alanlara yakın olması. O sade
bölüm olarak. O bölgenin ihtiyacı. Okul açılırken okul, bölüm değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Hizmet vereceği alanlara yakın, evet
okul açılırken. Şöyle ekleyebiliriz kampüsler oluşturulurken diyebiliriz.
Okul açılırken hizmet vereceği alanlar ve yakınlığı dikkate alınmalı. Hizmet
alanları evet. Alanlara yakınlığı. Alanlar değil de alanlara yakınlığı, evet,
uygulama açısından. Tamam, bunu, bu şekilde oyluyoruz arkadaşlar. Evet
diyenler, kabul edenler? Kabul edilmiştir.
Evet, ikinci maddemiz meslek liseleri mezunlarına kendi alanlarında
yükseköğretimde kontenjan ayrılmalı böylece teşvik edici olur. Oraya
meslek okullarına geçmeleri konusunda diye bir öneri gelmişti dün. Kabul
edenler? Kabul ediliyor. Hem kabul hem ekleme Hocam buyurun. Evet,
Hocamız ekleme yapacak.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım, değerli arkadaşlar;
meslek lisesi mezunlarına kendi alan yükseköğretime kontenjan ayrılmalı
noktası çok doğru, çok önemli. Şimdi, bizim yıllardır nitelikli eleman
yetiştirmemekteki en büyük sıkıntımız malum katsayı sistemi. Yani ucube
olarak değerlendirdiğimiz bu sistemdi.
Bu sistem, çocuklarımızı maalesef perişan hâle getirdi ve ülke
ekonomisine de ciddi zararlar verdi. Son yapılan bir düzeltme tam yeterli
olmasa da birazcık, bir nebze düzeltti. Şimdi şunu demek istiyorum; meslek
lisesindeki bir elektrik bölümü öğrencisi, bir bilgisayar, bir elektronik, bir
makine bölümü öğrencisi kendi alanındaki mühendislik alanına geçemiyor.
Niçin? Niçin geçemiyor? Çünkü biz meslek lisesi öğrencisini düz liselerde,
Anadolu liselerinde, fen liselerinde çocukları görmedikleri derslerden sınava
tabii tutuyoruz. Bunların hiçbir zaman başarılı olma imkânı söz konusu
değil. Oysa kulvar sistemi dediğimiz her kişinin kendi kulvarında
ilerleyebilme imkânını vermek zorundayız.
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Ben, şunu hatırlıyorum. Ben 70Tİ yıllarda ODTÜ sınavına girerken
bu mimarlık ve diğer sınavlar iki ayrı sınava tabii tutuldum. Bir tanesi
akademik sınav, İkincisi de teknik sınav dediğimiz bir sınava tabii tutuldum.
Şunu öneriyorum ve ciddi olarak ele alınmasını tavsiye ediyorum. Düz
lisedeki öğrenci eğer meslek lisesine girmek istiyorsa bunun ikinci olarak
teknik sınava tabii tutulmasını öneriyorum. Yani, akademik sınavın yanında
bir de her alanda elektrik neyse çokça bölüm var.
Her kişinin kendi bölümü, kendi alanında bir teknik sınava tabi
tutulması ve bunun ortalamasının alınarak mühendislik veya teknik
alanlardaki öğrenci seçimine gidilmesi gerekiyor. Biraz daha eskilere
gidersek belki aramızda bizim yaş grubunda olanlar bilir. Erkek teknik
yüksek öğretmen okulu vardı. Kız teknik yüksek öğretmen okulu vardı.
Yüksek öğretmen okulları vardı. Ticaret turizm yüksek öğretmen okulları,
bu okullara bu okullardan direkt olarak öğrenci seçilirdi ve Türkiye’nin en
gözde okulları idi. Bütün sanayiciler erkek teknikten, kız teknikten eleman
alırlardı. Yalnız mühendislik verilmediği için buna rağmen mühendislik
unvanı olmamasına.
Önerim şudur; özellikle meslek alanlarında öğrenciler seçilirken
akademik sınavın yanında muhakkak teknik bir sınavın da yapılması gerekir
ve mühendislik alanları bilgisayar vesaire yani adını hepimizin bildiği
alanlara öğrenciler seçilirken bu iki sınavın ortalaması ile öğrenci alınmalı.
Böyle yapılırsa meslek liselerine giden öğrencilerimiz de bir nebze rahatlar
ve ciddi anlamda nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda bana göre paha
biçilmeyen bir adım atılmış olur. Bu konu üzerinde ben değerli
kurulumuzun durmasını istiyorum. Çünkü, aksi takdirde meslek lisesindeki
öğrencileri aramızda öğretmenlerimiz var hiç görmedikleri derslerden
sınava tabi tutuluyor ve bunun değerlendirilmesini istiyorum, teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI değil mi Hocam?

Evet, teşekkürler Hocam. Notu aldık

Nazan ŞENER (Ankara Atatürk Kız Teknik Meslek Lisesi
Müdürü) - Söz alabilir miyim? Sayın Komisyon Başkanı, değerli üyeler.
Mesleki teknik ortaöğretim kurumlan mezunlannm kendi alanlarında
yükseköğretime kontenjan ayrılması konusunda söz almak istedim.
Okullarımızın mesleki eğitim veren okul müdürü olarak Türkiye’nin şu anki
planlamasında mesleki eğitimin %60’a çıkartılması planlanırken, mesleki
eğitimlerde eğitim alacak okullarımızda eğitim alacak öğretmenleri
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yetiştiren mesleki eğitim fakültelerimiz kapatıldı biliyorsunuz. Bu alanlara
meslek elemanı yetiştirecek öğretmen adaylarının hangi okullardan
alınacağı konusunda bir tereddüt var. Yani kapandı okullar.
Meslek eğitim fakültelerinin tekrar gündeme gelmesini ve mesleki
eğitim veren okullara öğretmen yetiştiren kurumlann bu anlamda daha
hassasiyetle korunması gerektiğini öneriyorum. Ayrıca özel eğitim
konusunda da bu aynı şey gündeme gelecek, okul öncesi eğitiminde de
gündeme gelecektir. Mezunlarımız, bizim okulumuzun mezunlan aynı
zamanda öğretmen adaylandırlar. Ama onlann bir üst kurumlan kapatıldığı
için şu an bir kaos içerisine doğru ittirmekte bu da mesleki eğitimi geriye
götürmekte. Bizim kurumlanınız adına. Teşekkür ediyorum.
DİVAN ÜYESİ - Şu olabilir mi? Meslek lisesi mezunlannm yüksek
öğretimdeki alanlanndaki sayısının çoğaltılarak daha fazla öğrencinin,
meslek lisesi öğrencisinin yüksek öğretime geçişinin sağlanması yani YÖK
kontenjanlannm artırılması.
KOMİSYON BAŞKANI
Hocamıza. Önce Hocamıza

-

Hocamıza,

ondan

sonra

Recep

Ayhan AKBULUT (Erzurum Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi
Müdürü) - Sayın KOMİSYON BAŞKANI, sayın üyeler. Sayın
müdürümün önerisinin dikkate alınmasını özellikle rica ediyorum. Yani
özellikle istirham ediyorum. Onun yazılması gerekiyor bir, İkincisi mesleki
eğitim teknik alanı öğrencilerin üniversite aşamasında üniversiteye girerken
örneğin bilgisayar bölümü öğrencisi bilgisayar öğretmenliği girerken evet
orada bir kontenjan ayrılmalıdır. Ama ayrıca bilgisayar mühendisliğine de o
çocuğumuz avantajlı olarak girmelidir, diğer öğrencilerimizden. Çünkü o
alanda bir eğitim almıştır. Ama böyle bir bilgisayar mühendislik alanlarına
giren çocuklara herhangi bir şekilde bir avantaj tanınmıyor. Bu da meslek
liselerinde bilgisayar alanı ya da bir başka meslek lisesi alanında pozitif
anlamda bir ayrımcılığın yapılmasını öneriyorum.
Ayrıca eğitim fakültelerinde yani mesleki teknik eğitimi veren
fakültelerin de kapatılması bizi ciddi anlamda sekteye uğratmıştır. Bunun da
yani mutlaka değinilmesini istirham ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bunlar teknoloji fakültelerine
dönüştürüldü. Tabi Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
arasındaki yapılması gereken bir çalışma bu. Yani zararın neresinden daha,
tam başlamadı bizde de bunun fakülte kurulması ile ilgili hazırlık var.
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Çanakkale’de örneğin Çan’da seramik ile ilgili. Orada başlayacaktı Seramik
Mühendisliği vesaire ama yani bunu Yükseköğretim Kurulu ve YÖK
birlikte hâlletmesi gerekiyor. Çünkü evet şimdi Hocamızın önerisini biz bir
okuyalım.
DİVAN ÜYESİ - Meslek liselerine öğretmen yetiştiren fakültelerin
tekrar açılması. Evet, ona girmeyelim öğretmen yetiştirme.
DİVAN ÜYESİ - O zaman maddeyi çıkarıyorum Hocam, öğretmen
yetiştirmeninse çıkması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Yükseköğretime geçiş ile ilgili bir şey
vardı ortaöğretimden Hocamızın not aldınız herhâlde o sınav yapılması ile
ilgili. Yani öğretmen yetiştiren kurumlarm yeniden açılması yani teknik
anlamda teknik eğitim fakülteleri vardı. Mesleki eğitim fakülteleri vardı
bunlar teknoloji değişik isimler altında kapatıldı. Daha doğrusu kimlikleri
değişti. Tabi kimlik değişince içerik de değişecek. O konuyu öğretmen
yetiştirmeye bırakalım isterseniz. Evet, Recep Beye de söz vermiştik.
Recep BÎRKAN - Sayın Komisyon Başkanım, teknik eğitim
konusunda bir karmaşa yaşanıyor özellikle sanıyorum Millî Eğitim
Bakanlığında çift başlılık var. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü. Ben bunu ilginç bulduğum için
dillendirmek istiyorum. Bunun değiştirilmesi lazım. Bu olmaz. Dünyanın
hiçbir yerinde cinsiyete dayalı eğitim müdürlüğü yoktur. Bunun tek teknik
eğitim müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve bu koordinasyonun da
bozulmamasını öneriyorum ve bunun da lütfen oradaki tutanaklara
geçmesini istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Tutanağa geçelim Hocam. Güzel bir
teklif. Oylayalım evet. Şimdi teklifi yazalım ondan sonra oylayalım. Şeyleri
bitirelim Hocam. Evet, başka.
Nazan ŞENER - Sayın Komisyon Başkanım mesleki teknik eğitim
okullarından mezunlara kontenjan ayrılması yerinde. Kontenjan/ek puan
olarak düzeltme istiyoruz. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu Anadolu öğretmen liselerinde eğitim
fakültesine geçişte verilen hak gibi evet ek puan hakkı.
BİR KATILIMCI - Yani fakültelere öğrenci alınırken, bir elektrik
bölümüne öğrenci alınırken akademik sınavla elektrikle ilgili bir sınava tabi
tutulmalı. Teknik bir sınava tabi tutulmalı.
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BİR KATILIMCI - Şu 2'de kontenjanın yanına dendi puan.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, yazıyoruz Hocam yazıyoruz.
Ek kontenjan vardı ya, ek puan. Evet, kontenjan ayrılması ve ek puan
verilmesi. Evet, kontenjana gerek yok o zaman ek puan verilmesi herhâlde
daha yeterli her hâlde. O zaman kontenjanı kaldırıyoruz. Anadolu öğretmen
liselerinde olduğu gibi. Eğitim fakültelerine.
BİR KATILIMCI - İkinci sınav yapmaya da gerek yok Hocam.
Sınav, sınav, sınav... Sınavdan kaçıyoruz. Katsayı bir avantaj sağlıyorsa
tekrar bir sınav yapmanın anlamı yok diye düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, sınavı kaldıralım demiştik ama.
Evet, oylayalım, oylayalım. Sizin öneriniz de yazılacak Hocam. Kaynadı bu
arada. Kaynamaz, kaynamaz. Evet, Kız Teknik ve Erkek Teknik Eğitim
Müdürlüğü birleştirilerek. Evet, o zaman tek çatıya alalım. Müdürlüğünün
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında toplanması,
birleştirilmesi. Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Evet, şimdi oylayacağız
oylamaya geçeceğiz, bir daha söz vermeyeceğiz. Söz alan bir daha almasın
yani.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım şimdi kız
teknik öğretim, erkek teknik öğretim, ticaret turizm meslek gibi alanların
hepsinin, hepsinin altında yatan birtakım gerekçeler var. Yani bunlar böyle
işte iş olsun diye açılan alanlar ya da dallar, genel müdürlükler değil.
Hepsinin altında bir takım gerekçeler var. Bu gerekçelerin sorgulanması
gerekiyor. Yani böyle kapatalım, birleştirelim ülke gerçekleri
(KOMİSYON BAŞKANI - Tamam işte mantığını da yazacağız
dedik.) bakın ülke gerçekleri var. Yani bütün bunlan (KOMİSYON
BAŞKANI - Kanun çıkarmıyoruz arkadaşlar. Dinliyorum.) Sayın
KOMİSYON BAŞKANIım müsaadenizle bakın Türkiye’de ve dünyada
artık hizmet sektörü diye bir sektör var. Sektörlerin içerisinde
uzmanlaşmalar arttığı müddetçe ki artacaktır, kesinlikle artacaktır.
Çeşitlenmeler artacak, alanlar artacak. Bütün bu karmaşa içerisinde yani kız
teknik, erkek teknik bunlar ihtiyaç olduğu için böyle bir gerekçe ile
konulmuştur. Öyle tesadüfen açılan kurumlar değil bunlar. Ama genel
müdürlük bazında bunların takip edilmesi gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, kurumlar değişir, toplumlar
değişir. Değişmez bir gerçek var. Tamam Hocam biz oylamaya geçiyoruz.
Gerekçelerini tartışmayacağız. Neden kurulmuş kız teknik ya da erkek
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teknik, bu olay yapılmış tabi olmuş bitmiş ama biz şu anda öneri var
önerileri oylayacağız. Kabul edilir edilmez o ayrı konu. Hocalarımızın
önerileri var. Herkesin önerisi var. Herkes yapılan önerilere saygı duysun.
Yoksa o zaman bir araya gelmemizin bir mantığı yok.
Emine KIRAÇ - Burada şunu sormak istiyorum, hakkım bu benim.
Bu öneren arkadaşımız altıya yakın mesleki eğitim genel müdürlüğü var.
Neden sadece kız teknik, erkek teknik. Şimdi bu çok önemli. Altında yatan
nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca da oraya o zaman ticaret,
turizm, sağlık, din öğretimi, çıraklık eğitim genel müdürlüklerinin
birleştirilmesi diye genişletilmesini istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Genişletiyoruz hemen Hocam, tamam.
Tek çatı altına topluyoruz. Tamam, tamam. Evet, sil orayı.
BİR KATILIMCI - Sayın KOMİSYON BAŞKANI ben bu üçüncü
maddeyi reddediyorum. Çıkarılmasını istiyorum. Kendi kendimizi
baltalamaktan başka bir anlam ifade etmeyecek.
Biz kendi meslek eğitim öğrencilerimizin başka okulları başka
üniversitelere gitmesini isterken sınav istemiyoruz ama bize sonradan
katılabilecek öğrencilerimizi almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu
kendi kendimizi baltalamak. Zaten oraya giren öğrenci zaten bunu başarmak
için zaten bir sınavdan geçiyor. Ama ön sınav yapmak kendimizi
baltalamaktan başka bir şey diye düşünüyorum. Engel koymayalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet engel koymayalım diyorsun.
BİR KATILIMCI - Hocam orada kızı erkeği koymaya gerek yok.)
Kızı erkeği kaldırıyoruz Hocam. Hepsini mesleki ve teknik eğitim veren.
Eğitim veren genel müdürlükleri olmaz Hocam. Evet, eğitim alanlarında
oluşturulan genel müdürlüklerin tek çatı altında mesleki ve teknik eğitim
genel müdürlüğü olarak yapılandırılması. Vallahi genel müdürler kızacak
ama. Evet, öneriler her öneri değerli, şimdi sıra ile oylayalım. Mesleki ve
teknik öğretim, ortaöğretim kurumlan mezunlarına kendi alanlarında
yükseköğretimde üzerinde ek puan verilmeli.
Kabul edenler? İkinci madde. Kabul edilmiştir.
Yükseköğretime alınacak meslek lisesi öğrencileri tamam üçüncü
maddeyi okuyoruz, oylayacağız. Tamam, artık ilave yok Hocam bu şekilde.
(BİR KATILIMCI - Eşitsizlik var sayın Komisyon Başkanım.) Eşitsizlik
mi var? Eşitsizlik varsa o zaman dinleyeceğiz, tamam. (BİR KATILIMCI
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- Ek puanın sosyal bilimler liselerinde, spor liselerinde ve güzel sanatlar
lisesine ve fen lisesine de verilmesini teklif ediyorum.) O zaman geriye
dönük eşitlik yaparsak Anadolu öğretmen liselerindeki ek puanı da
kaldıralım.
Herkes eşit şartlarda yarışsın. (BİR KATILIMCI - Sosyal bilimler
spesifik bir yere gitmiyor ki her yere gider oradan, işletmeye de gider,
iktisata da gider.) Evet, oylayalım oylama. Evet, yükseköğretime alınacak
ikinci maddeyi mi oyluyoruz tekrar. Yükseköğretime alınacak meslek lisesi
öğrencileri seçilirken akademik ve teknik sınav yapılmalı ve ortalaması
alınarak üniversiteye kabul edilmeli.
Kabul edenler, kabul etmeyenler, çıkaralım diyenler, ortada kaldı.
(BİR KATILIMCI - Bu maddeyi geçelim Hocam, genel kurula havale
edelim.) Açıklama yapmak istiyor Hocamız. Sonra da öğrenci arkadaşımızı
dinleyelim, ondan sonra son kez oylayalım. Bu maddeyi geçelim. Evet
Hocam. Evet, mikrofon ön tarafa. Son sözü öğrenci söyleyecek.
BİR KATILIMCI - Efendim saygı ile selamlıyorum. Demin bir
arkadaşımız fen liselerine ve Anadolu liselerine de ek puan verilsin diye.
Şimdi burada bir adaletsizliği ortadan kaldırmak adına ben konuşuyorum.
Şimdi, meslek lisesi derslerine ben okullarımda derse girdim. Meslek
lisesindeki öğrencinin birinci sınıfta ortak gördüğü derslerin haricinde fizik
ile kimya ile biyoloji ile tarih ile felsefe ile coğrafya ile kısacası meslek
derslerinin haricinde hiçbir ders ile ilgisi alakası yok, zaten görmüyorlar.
Biz meslek liselerini mühendislik bilimlerine alırken görmedikleri
dersten sınava tabii tutuyoruz. Ben de diyorum ki gördükleri derslerden de
teknik bir sınava tabii tutalım. Şimdi fen liselerine, Anadolu liselerine
gelince; fen lisesi geçen Adana Fen Lisesi 490 puan ile ve Türkiye’nin sayılı
öğrencileri fen Liselerine giriyor. Bunlar zaten en iyi şekilde, en iyi
imkânlarda 24 kişilik sınıflarda eğitim öğretim görüyorlar. Zaten bunlar
avantaj. Bunlar seçilmiş öğretmenler ile ve bunlar ilgi ile alaka ile derslerle.
Bunlar gördüğü derslerden sınava tabii tutulurken meslek lisesindeki
öğrenciler görmedikleri derslerden sınava tabi tutuluyorlar. Ben bir eşitliği
sağlamak adına onlann gördüğü o kadar meslek lisesinden de sınava tabi
tutulmalı ve bir teknik sınav yapılmalı artıca akademik sınav da yapılmalı.
Bu adaleti sağlamak açısından ben bu önerimi yapıyorum ve arkasındayım.
Ciddi olarak bir düzeltme yapılacağına inanıyorum. Meslek liselerine
öğrencileri biz reklamlar ile promosyonlar ile gönderiyoruz. Şimdi
kendiliğinden gidecek öğrenciler. Saygılar sunuyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Evet, öğrencimizi de
dinleyelim. Son artık arkadaşlar bu maddeyi geçeceğiz. Yine takıldık çünkü.
Bu iki ve üçüncü maddeler biraz şey. Sanki özel seçmişiz gibi.
Yusuf AĞIRMAN (Erzurum Palandöken İbrahim Hakkı Fen
Lisesi Okul Meclis Başkanı) - Liselerde branşlann, liselerin daha da
çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela biz lisede çok ağır bir
matematik, fizik dersleri görüyoruz. Eğer ben bir mühendis olacaksam
bunlar benim için gerekli gerçekten. Ama ben doktor olacaksam
düşünüyorum. Bu matematik yani neden bana bu kadar ağır bir matematik
veriyorlar. Vaktimizi boşa geçiriyorlar bizim. Ama eğer mühendis
olacaksam gerçekten gerekli. Bu yüzden liseden daha mesleki eğitime
başlanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca her lisenin kendi dalma göre
üniversiteye yönlendirilmesi ve buna göre ek puanlar verilmesini talep
ediyorum Hocam. Teşekkürler.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, alkışlıyoruz öğrencimizi. Evet,
oylayalım, şimdi üçüncü maddeyi tekrar oylarınıza sunuyoruz. Üçüncü
maddeyi bu şekli ile kabul edenler. Evet, o zaman oyluyoruz. Kabul edenler,
kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 3. şık yok. Dörde geçiyoruz. Ek öneriler
evet ek önerilerinizi arkadaşlar yine yazılı olarak ilköğretim için yaptığınız
gibi verirseniz bunları biz düzenleyeceğiz. Siz nasıl verdiyseniz öyle
düzenleyeceğiz. Yarın oylarınıza sunarız ondan sonra kapatırız gündemi.
Teşekkür ediyorum. Evet, dördüncü madde. Tek çatı evet onu da geçtik.
Oylayalım, kabul edenler edilmiştir.
DİVAN ÜYESİ - Millî güvenlik dersleri Hocam. Millî güvenlik
dersi müfredatının gözden geçirilmesi ve derslere öğretmenlerin girmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, kabul edenler. Evet, ekleri alalım
o zaman bir dakika Hocam, Halil Bey’i alalım. Mikrofon, ama önce
mikrofon burada.
Halil ETYEMEZ - Millî güvenlik dersinin aslında kaldırılmasını
veya dersin içeriğinin yeniden değerlendirilip sosyal bilgiler dersine veyahut
da İnkılâp tarihi dersinin içerisine alınmasını ve bu derslerin eğer ders
devam edecekse bile bu derslerin öğretmenler tarafından verilmesini
öneriyorum. Çünkü artık millî güvenlik kavramında ciddi bir değişim
yaşanıyor. Ülkenin dört bir tarafında artık gördük ki çok fazla böyle bir
problemimiz yok. İlişkileri kurduğunuz zaman güvenlik sorunu
yaşamıyorsunuz. Bunu bir korku üzerine kurgulanmış bir eğitimi verme
yerine bunu daha farklı bir boyuta taşımak, sosyal bilgiler dersinde veyahut
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da inkılap tarihi dersinde verilebilir diyorum ve kışladan öğretmeni,
subaylarımızı işini gücünü bıraktırıp getirip eğitim ortamına çağırmanın bir
anlamı yok. Üniformalı bir şekilde gelip derslere girmesine gerek yok. Bu
dersin ya kaldırılması veyahut da içeriğinin müfredatının sosyal bilgiler
veya inkılap tarihi dersine eklenmesini öneriyorum. Teşekkür ediyorum.
Adem YILDIRTAN (Öz-Kur-Bir Özel Öğretim Kurumlan
Birliği) - Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Dolayısıyla tekrarlamaya gerek
yok. En yakın branş olması sebebiyle tarih dersinin bir ünitesinde bu dersin
okutulmasında fayda var diye düşünüyorum. Zaten yoğun bir müfredatı yok.
Biraz daha konsantre, daha özet bilgilerle bu dersin tarih dersinin bir
ünitesinde okutulmasında fayda var diyorum. Adem YILDIRTAN Öz-KurBir Özel Öğretim Kurumlan Birliği teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI Bir arkadaşımız var. Ona da söz
verelim. Ondan sonra oylannıza sunalım.
Hakan GÜNAY (Genelkurmay Temsilcisi) - Değerli katılımcılar
Hakan GÜNAY, Genelkurmay temsilcisi. Ben uzun yıllar bu dersi vermiş
öğretmen olarak millî güvenlik dersinin içeriğinin öğrencilere faydalı ve
katkı sağladığını düşünüyorum, içerik güncellenebilir, değiştirilebilir ama
burada ortaöğretimin geliştirilmesi konusunda hiçbir dersin müfredatına
yönelik spesifik bir inceleme yapılmamışken özellikle millî güvenlik
dersinin müfredatının değiştirilmesinin direkt olarak ortaöğretimin
gelişimine nasıl bir katkı sağlayacağı bende soru işareti olarak kaldı. Tabi
bu derse giren subaylar ek görev olarak bu derse girmekte. Konu içeriğine
hâkim öğretmenler tabi ki verebilir ama özellikle millî güvenlik dersinin
içeriğinin incelenmesinden ziyade tüm derslerin içeriğinin mevcut eğitim
ihtiyaçları ve verimlilik çerçevesinde ele alınması daha faydalı olur diye
düşünüyorum, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. Evet,
Muammer Hocam, mikrofonu Muammer Hocamıza verelim.
Muammer YILDIZ - Program geliştirme sürecinde bütün derslerin
ilköğretim, ortaöğretim mesleki teknik eğitim derslerinin tamamının
neredeyse değiştirildi. İçerikleri güncellendi. Biraz iki günden beri
konuşuyoruz, burada da konuşuldu. Fakat millî güvenlik dersinin konsepti
çok farklı. Dolayısıyla bir değişiklik olmadı. Ama oluyorsa da tabi doğrusu
ben Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görev yaptım. O süre içerisinde
en azından ben bilmiyorum böyle bir değişiklik olmadı.
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Bir kere güncellenmesi, yenilenmesi olmaz ise olmazlardan birisi.
Ama ben şunu da biliyorum eğer yanlışsam arkadaşlar beni düzeltsinler.
Bizim geçmişte okullarımızda demokrasi ve insan hakları dersimiz vardı.
Dolayısıyla askıya alındı. Aslında AB sürecinde ve insanımızın temel
değerleri, insan, temel insan hakları noktasında birlikte yaşama, tolerans,
hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü besleyecek, hem toplum olarak
kendi dinamiklerimizi hayata geçirecek hem de uluslararası bazda gelişen
yeni konseptleri muhtevi yeni bir içerikle demokrasi ve insan haklan
bağlamında ya bir içeriğin ya da isminin bizatihi kendisinin de demokrasi ve
insan hakları olması ve bir 12 Eylül askerî rejiminin koymuş olduğu,
getirmiş olduğu o baskının da son yıllardaki sivilleşmeye bir katkı
olabileceğini şahsen düşünüyorum.
Dolayısıyla da benim önerim şahsen demokrasi ve insan haklan
dersinin zorunlu hâle getirilmesi (KOMİSYON BAŞKANI - Ayrı bir
madde olarak alalım.) ve millî güvenlik dersi içerisindeki verilmesi gereken
içeriğin de yine bu kapsamda bir şekilde müfredat yenilenen müfredat,
güncellenen müfredat çerçevesinde teknik bir boyuta getirilmesidir.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler, evet.
Selahattin ALTUN (Karaman İl Millî Eğitim Müdürü) KOMİSYON
BAŞKANIım
kısa
bir.
Şimdi
biz
öğretmen
görevlendirmelerinde,
ücretli
öğretmenleri
görevlendirirken
bile
bakanlığımızın koyduğu bir kıstas var. En evvela öğretmenler, ondan sonra
pedagojik formasyon alanlar. Ben de bu açıdan olaya bakmak istiyorum.
Gelen bir asker arkadaşımızın pedagojik formasyonu yok.
Öğretmenlik ile ilgili aldığı bir ders yok. Yani asker arkadaşlarımızın gelip
okullarda bu dersi vermeleri hakikatten biraz bizim pedagojik formasyon
meselemize aykırıdır. Onun için millî güvenlik dersini bir tarih
öğretmenimiz inkılap tarihi dersini veriyor da onu neden veremesin. Neden
veremesin. Zaten müfredatı Bakanlığımızca hazırlanmış, Bakanlığımızca ele
alınmış, Talim Terbiye Kurulundan geçmiş. Arkadaşlarımız, tarih
öğretmenlerimiz hatta coğrafya öğretmenlerimiz gayet güzel inceleyerek
okullarda bu dersleri verebilirler. Yani resmî kıyafetleri insanların
hakikatten şu çağda artık okullarda böyle ders vermeye gelmeleri de uygun
bir şey değil diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi tabi
demokrasi ve İnsan haklan eğitimi sadece ortaöğretimde değil
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ilköğretimden itibaren vatandaşlık eğitimi çerçevesinde yurt dışında,
Amerika’da bunlar veriliyor zaten. Bizde biraz geç kalındı bu konuya.
Hatta en son yapılan toplantılarda gene demokrasi ve insan haklan
ile ilgili Talim Terbiyenin yürüteceği bir proje kapsamında da yine
tartışmalar olmuştu. Üniversitelerde de bu derslerin sadece eğitim
fakültelerinde öğretmen yetiştiren bölümlerde değil tüm üniversitedeki
fakültelerdeki öğrencilere ve yüksekokul tabii ki yine öğrencilerine bu
dersin aldınlmasmm elzem olduğu vurgulanmıştı. Biz buraya bir ek madde
olarak onu koyabiliriz.
Demokrasi ve insan haklan dersinin zorunlu ders olarak müfredata
koyulması. Çünkü dün de vurgulamıştık. İşin manevi boyutu, insanların
birbirine karşı hoşgörüsü, sevgi eğitimi bunlar maalesef ihmal edilen
konular. Onun için hep birbirini didikleyen, yani birbiri ile çatışma hâlinde
olan bir toplum hâline dönüşüyor öbür türlü. Yani olayın evet, zorunlu ders
olarak, onu ayrı bir şey koysak ek madde. İnsan haklan ve demokrasi
dersinin zorunlu olarak verilmesi. (DİVAN ÜYESİ - Demokrasi ve insan
haklan dersi olarak verilmeli ve derslere ilgili öğretmenler girmeli.) Olmadı.
Bunu ayıracaksınız ayn bir madde. Demokrasi ve insan haklan
dersinin zorunlu ders olarak okutulması ayrı bir madde olarak aşağıya
ekleyeceğiz onu. Evet, bu konuda da öğretmen yetiştirilmesi gerekiyor tabi.
Herkesin de demokrasi havarisi olması biraz zor. Demokrasi eğitimi
vermesi, insan haklan, sahip olmadığı şeyi insanlara nasıl verecek. Evet,
millî güvenlik dersi müfredatı gözden geçirilmeli ve derslere ilgili
öğretmenler girmeli. İlgili öğretmenler çıkaralım onu öğretmenlerin (BİR
KATILIMCI - İlgili branş öğretmenleri olabilir mi?) sosyal ve tarih,
olmadı, branş öğretmenleri. Efendim?
BİR KATILIMCI - Özellikle kız çocuklannm hiç görmeyeceği bir
durumdur. Komutanımıza özel sorulan olabilir. Orada deneyimlerinden,
görüşlerinden yararlanabilir. Ne zararı olmuş. Hiç askerimizin bir zararını
görmedik. Bu konuyla ilgili hiçbir soruşturma konusu olmadı bu zamana
kadar. Hiç olmadı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, oylayalım arkadaşlar. Doğru,
yanlış. Evet, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Millî güvenlik dersi
müfredatı gözden geçirilmeli ve derslere branş öğretmenleri girmeli.
Oyluyoruz. Kabul edilmiştir. Teşekkürler. Demokrasi ve insan haklan
dersinin zorunlu ders olarak müfredata koyulması. Bunu ilköğretime de
isterseniz yerleştirelim. Çünkü seviyesi, veriliş tarzı değişecek. Evet, var mı
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o zaman ortaöğretimde. Üniversitelerde koyulması gerekiyor o da
yükseköğretimin işi. Evet, demokrasi ve insan haklan dersi zorunlu ders
olarak verilmeli, dedik. Evet, yedinci madde.
DİVAN ÜYESİ - Engelli öğrencilere yönelik her ilde ihtiyaca göre
eğitim verecek okullar açılmalı, taşımalı sistem bunlara da uygulanmalı.
BİR KATILIM CI - Orada bir yanlışlık var, taşımalı sistem zaten
uyguluyoruz. Şu anda bütün Türkiye’de.
DİVAN ÜYESİ - Engellilere yönelik olarak. Problem yok o zaman
bunu çıkarmamız gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, mikrofonu Hocamıza verelim. Bir
dakika görüşleri alalım ondan sonra.
Emin AKKURT (Kilis İl Millî Eğitim Müdürü) - Değerli
arkadaşlar, bu maddede zaten engelliler ile ilgili taşıma sistemi var. Yalnız
buna şu eklenebilir. Değerli arkadaşlar, şimdi taşımalılarda bunları da
özellikle zihinsel engelliler ile ilgili olarak söylemek istiyorum. Öğlen vakti
evlerine gittikleri zaman, bunlar öğlen yemeğine gittikleri zaman dönmeleri
ile ilgili okul idarelerinden bize çok sıkıntılar geliyor. Dolayısıyla bunların
tekrar dönmediği ile ilgili sıkıntılar, problemler bize bildirildi. Bunun yerine
öğlen yemeklerinin okullarda verilebilecek bir alanın oluşturulması ile ilgili
bir madde eklenirse çok daha uygun olur diye düşünüyorum.
(DİVAN ÜYESİ - 9. maddede var) O zaman dokuzuncu madde
buna eklenirse daha uygun olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, evet bunu o zaman yedinci
maddedeki kaldırmamız gereken bir şey var mı?
DİVAN ÜYESİ - Öğle yemekleri okulda verilmeli, değil mi
Hocam, öneriniz?
KOMİSYON BAŞKANI - İki maddeyi birleştirsek mi? Orada yani
okulda yemek verilmeli. (KATILIM CILAR - Yok kalsın.) Kalsın mı?
Tamam. Yedinci maddeyi o zaman oylarınıza, efendim Hocam. Bölgesel
farklılıklar olabilir tabi onlan genelleme yapmak biraz. Evet, Hocam.
Hocamızı dinleyelim, buyurun Hocam.
BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkanım, dünya nüfusunun
%10'u engelli bireylerden oluşmakta. Bizim ülkemizde de 10 milyona yakın
engelli birey bulunmaktadır. Ben öncelikle bunların sorunları ile ilgilenirken
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aileleri ile de ilgilenilmesini istiyorum. Aileleri de ruh sağlığı açısından zor
durumda.
Yani destek alması gerekir. Ayrıca bu konuda yalnız Millî Eğitim
Bakanlığı değil diğer bakanlıklarla, vakıf ve demeklerle de işbirliği
yapılmalı. Doğum anında erken teşhisle birçok engelin ortadan kalkacağını
düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalann yapılmasını arz ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam şimdi onu buraya yazmamız şey
olacak ama. Öneri olarak verirseniz yarın onu tekrar değerlendirmeye alırız.
Şimdi, bu madde üzerinde başka görüş belirtmek isteyen, yedinci madde.
Evet, geçti sekizinci madde. Sekizinci maddeyi ilköğretimden aldık aynı şey
evet. Aynı benzer uygulama.
DİVAN ÜYESİ - Dokuzuncu madde ortaöğretimde normal eğitime
geçilmesi, öğlen yemeklerinin okullarda verilmesi. Dokuzuncu sınıftaki
ortak dersler okul türüne göre düzenlenmeli. Dün bayağı sıkıntı olmuştu bu.
On birinci madde ortaöğretime özel öğretim kurumlannm yatırım yapmalan
teşvik edilmeli. Ortaöğretime özel öğretim kurumlannm yatınm yapmalan
teşvik edilmeli. Pansiyonlarda belletmenlik kadrolannm tahsis edilerek
atama yapılmalı.
BİR KATILIMCI - Ve yönetimleri okullardan ayn olmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, pansiyon yönetimleri okullardan
ayrı olmalı, ekleyelim. Evet Hocam. (DİVAN ÜYESİ - Onlan yazılı olarak
alsak.) Hocamız dün söyledim geçmemiş diyor, bugünü de yanna
bırakmayalım o zaman. Hocamdan görüş alalım on birinci madde. Dün bir
Hocamız 11. madde ile ilgili söyledi. Ortaöğretimde sürdürülebilirlik
olmadığı için özel eğitim kurumlan ortaöğretime yatınm yapmıyor diye bir
şey söylemişti. O söz üzerine biz bu şeyi gündeme aldık on birinci maddeyi.
Hocam buyurun.
Mustafa ÇELİK (Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Meslek Dersleri
Öğretmeni) - Meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şimdi
bizim okulumuzun süresi dört yıl. Biz mesleki eğitime yönelik olarak
öğrenci yetiştirilirken bize bir tane kriter veriliyor. Diyor ki bu öğrencinin
yeterli olabilmesi için bunlar, bunlar, bunlar gerekli diyor. Eğer bu öğrenci
bu yeterlilikleri mesela turizm sektörüne eleman olarak yetişecekse bu
yeterlilikleri iki senede kazanıyorsa bırakalım iki senede mezun olsun.
Beş yılda kazanıyorsa bırakalım beş yılda mezun olsun. Yani
ortaöğretimin süresini de tartışmamız gerekiyor. Dört yıl çok uzun bir süre.
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Öğrencinin kapasitesini, bireysel farklılıklarını göze almamız gerekiyor.
(KOMİSYON BAŞKANI - Erken mezun olanlan, üniversitede yapıyoruz
biz bunu.) Bu bir evet lisede de olması gerekiyor. Diğer bir İkincisi de biz
ticaret turizm genel müdürlüğüne bağlıyız. 3308 sayılı çıraklık eğitim
yasasıyla bütün staj gören öğrencileri kontrol altına alıyor. Benim öğrencim
yazın staj yapıyor. Haftada yedi gün çalışıyor ve altı ay çalışıyor. Diğer
okulun öğrencisi kışın haftada iki gün üç gün staja gidiyor. Bunların da
birbirinden ayrılması gerekiyor. Tanımlarının iyi yapılması gerekiyor.
Teşekkürler.
DİVAN ÜYESİ - Hocam son söz istemişti.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz Hocam. Evet, özel
öğretim kurumlan ile ilgili bir şey var. Evet, ara vereceğiz Hocam, şu
Hocamı da dinleyelim. Öğrenci arkadaşımızda dursun mikrofon da.
Ali YEŞİLYURT (Öz-Kur-Bir) Değerli KOMİSYON
BAŞKANIım, sayın üyelerimiz. TOBB üyemiz bu teklifi getirmişti. Biz de
özel okullar olarak bu teklifi destekledik. Türkiye’de sabah da ifade
etmiştim ben maalesef özel sektöre ayrılan pay çok daha sevindirici değil.
Dünya ülkelerine baktığımız zaman gerçekten bu anlamda çok gerilerdeyiz
biz. Dolayısıyla 2023 Vizyonunu tartıştığımız bu süreçte, Türkiye’deki
ortaöğretim özel kurumlannın da bence en azından % 15lere 20Tere
çıkmasını arzulamaktayız.
Dolayısı ile bu konuda yine sabah birinci bölümde olduğu gibi
oradaki maddenin aynen ikinci bölümde de ortaöğretimi desteklenmesi
noktasında mutlaka hizmet satın alımma gidilmesini talep ediyoruz. Vergi
indirimi yine aynı şekilde, KDV indirimi aynı şekilde değerlendirmemiz
gerekiyor. Bir de aslında yeri değil ama ben buradan bunu ifade etmek
istiyorum. Türkiye’de şu anda özel azınlık okullarına bile devlet kitapları
ücretsiz olarak veriliyor. Ama Türk özel okullarına şu anda kitaplar henüz
daha verilmedi. Bu konuda da en azından duyarlılık olmasını vesilesi ile.
Ben teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Yarım saat ara
veriyoruz. Saat dörtte ilk konuşmaya seni alalım tamam. Mikrofonu verdik
ama söz hakkı vermedik.
(ARA)
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, değerli üyeler üçüncü gündeme
geçiyoruz, erişim. Ortaöğretime erişim konusuna. Bu konu ile ilgili görüş
bildirmek isteyen.
BİR KATILIM CI - Kız liseleri ile ilgili bir önerim vardı ama
sanırım girmedi maddeye.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi önerileri, eksik kalan önerileri
yazılı olarak alıyoruz. Akşam biz komisyon olarak çalışacağız. Yarın tekrar
burada sizlerin bilgisine sunacağız. Ve yine ekleyeceğiniz bir şey varsa. Son
kez. Bu akşam biz çalışmayı bitirmek istiyoruz ki yann artık son bir kez
okuyalım cümle düşüklüğü, yanlış bir teknik sözcük kullanımı var mı yok
mu?
Onlara da katkı alacağız tabi. Metinleri bilgisayara geçirdikten sonra.
Mesela normal eğitim kullandık az önce genel müdürümüz söyledi normal
olmayan eğitim böyle bir şey yok tabi. Normal tekli eğitim ikili eğitim
şeklinde kavramları doğru yerinde kullanmamız gerekiyor tabi. Bizde de
mesela üniversitelerde normal öğretim öğrencileri deniliyor, ikinci öğretim.
Sanki ötekiler normal olmayan öğrenciler gibi kendini hissediyor. Halbuki
orada yani gündüz eğitimi ve gece eğitimi şeklinde düzenlenmesi gerekiyor.
Evet, ben önerileri yazılı olarak ilk iki madde ile ilgili gözden kaçan,
sonradan aklınıza gelen, eklenmesini istediğiniz öneriler varsa bunları yazılı
olarak alacağım.
BÎR KATILIM CI - 9. madde ile ilgili bir öneri vardı, o görüşüldü
mü acaba?
KOMİSYON BAŞKANI - Dokuzuncu sınıflarla ilgili madde
görüşüldü diye düşünüyorum.
DİVAN ÜYESİ - Okul türlerine göre 9. sınıf derslerinin değil mi
Hocam? Evet, o okundu ve evet uygun denildi geçtik onu.
KOMİSYON BAŞKANI - Okul türlerine göre derslerin. Yoksa az
önce öğrencimizin söylediği gibi yani ilgili ilgisiz gelecekte kendisine lazım
olacak olmayacak tüm dersleri yüklemenin bir mantığı olmuyor. Okul
türlerine göre yapılması diye evet dokuzuncu, onuncu madde o, evet. Varsa
bir eksiğimiz, eklenecek geçtik gerçi ama öğrencimiz, geçmeden önce
mikrofonu vermiştik değil mi? Söz vermemiştik.
Furkan GENCER (Konya Hoca Cihan İmam Hatip Lisesi
Öğrenci Meclis Başkanı) -Benim de dün dile getirmiş olduğum disiplin
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yönetmeliği ile ilgili bir madde söylemiştim ama acaba onu notlarımız
arasına alabilir miyiz Hocam?
KOMİSYON BAŞKANI - Notlarımız arasına, sen bize not olarak
verebilirsen daha iyi olacak. Yoksa zaman kaybı olacak. Oldu mu? Teşekkür
ederim. Disiplin ile ilgili konu. Okullarımızda disiplin sorunu var. Bazı
okullarda, herhalde öneri. Evet, ortaöğretimde erişim. Ortaöğretime erişim
daha doğrusu konusunda görüşler, sorunlar evet. Ortaöğretime erişim ile
ilgili mi? Peki, önce isimleri alalım biz.
Söz almak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini alalım, sırayla gidelim.
Karmaşa yaşamayalım. Çünkü bugün artık, evet parmaklar çoğaldı. Fevzi
YAZICI, Furkan GENCER, Emre EKŞİ, Zakir ELÇİÇEK, Mustafa ÇELİK,
Mustafa ÇADIR, evet Ertan Bey, buradan el, İdris Bey, başka, oradan bir iki
el kalkmıştı. Galip Bey, Özden. Şuradan bir el gördüm ama sonra indi. Ünal
KALAYCI. Evet, Fevzi YAZICI ile başlıyoruz. Evet. Notlarımızı almaya
başlayalım.
Fevzi YAZICI (Ağrı Atatürk İlköğretim Okulu Öğretmeni) Ortaöğretime erişimin sağlanması ve çocuklarımızın okullaşıp, okula
gelebilmesi için yaklaşık 6 yıldır uygulanan Türkiye genelinde şartlı nakit
transferi konusuna değineceğim. Sosyo-ekonomik durumu ve ekonomik
durumu yeterli olmayan ailelere, özellikle anneye verilen bu şartlı nakit
transferinin arttırılması çocukların okullaşma oranı üzerine olumlu bir etki
yaptığını biz özellikle yerinde görüyoruz. Bu Avrupa ülkelerinde de
uygulanıyor. Ama Türkiye’de bu şu anda verilen ücret düşük. Bu arttırılırsa
özellikle kız çocuğu kırsal kesimlerde okullaşabileceğini biz gördük.
Söyleyeceğim bunlar, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Evet Furkan
GENCER.
Furkan GENCER - Ortaöğretimde okullaşma oranlarını arttırmak
için ilköğretimden itibaren sıkı bir mezun takip sistemi oluşturulmalı.
Ortaöğretim okullarının sosyal, sportif ve fiziki şartlan iyileştirilmeli. İkili
eğitim ve kalabalık sınıf mevcutlarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç
duyulan yatırımlar rasyonel bir biçimde planlanmalı. Özellikle kız
çocuklannı okullaştırabilmek ve okul terklerini azaltmak için kızlara yönelik
alternatif tür yani kız meslek liseleri çoğaltılmalı. Okullarda şiddeti, zararlı
alışkanlıkları ortadan kaldırıcı tedbirler alınmalı. Taşrada YİBO benzeri
okullar oluşturulmalı.
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Ortaöğretimde akademik başarıyı arttırabilmek için en üst idareden
başlamak üzere tüm idarecilere sorumluluk yüklenmeli ve sonuçlan takip
edilmeli. Ortaöğretim kurumlannın bilgi teknolojileri eksiklikleri
tamamlanmalı. Vekâleten yürütülen idarecilikler yasal ve yönetmelikler
çerçevesinde asalete dönüştürülmeli. Ortaöğretim yurtlarının kapasite ve
hizmet kalitesi yükseltilmeli. İhtiyaç bulunan bölgelere yeni okul ve kurum
yapılmasının planlanması.
Çok daha fazla öğrenciyi aynı anda barındırabilecek uygun yerlere
eğitim kampüsleri yapılması. Taşımalı ve ikili eğitimi azaltmak ve kısa
vadede ortadan kaldırmak için özellikle YİBOTar aktif hale getirilmeli ve
kapasiteleri arttırılmalı. Meslek liselerinin hem sanayiye ara eleman
yetiştirme hem de daha üst akademik eğitime öğrenci hazırlama
fonksiyonları vurgulanarak toplumsal talebin buralara yönlendirilmesi
sağlanmalı. Teknolojinin sanayideki kullanımında özel sektör eğitim
kurulularından önde gelmektedir. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitim
okullarında mevcut teknoloji yeni gelişmelere paralel olarak yenilenmeli,
gelişen bilim ve teknolojide sanayide yeni iş kolları ve mesleklerin
oluşumunda katkı sağlamaktadır. Fakat eğitim kurumlan bu yeni iş kollarına
yetişmiş eleman sağlayacak yeni alan ve dal açılması konusunda isteksiz
davranmaktadırlar. Yeni alan ve dal açılması ve buralarda derse girecek
nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda birtakım düzenlemeler
yapılmalı.
Mesleki ve teknik kurumlara talep olmakla birlikte pek çok kurum
dar kontenjan sebebiyle yeterli öğrenci kabul edememektedir. Ayrıca
meslek liselerinin yeterli bina ve laboratuvar ihtiyaçlan söz konusudur. Bu
ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. İlköğretimde mesleki eğitim ile ilgili
yeterli bir yönlendirme yapılamadığı için ilgili ve kabiliyetli öğrenciler
meslek lisesi yerine daha farklı sosyal ve akademik alanlara
yönelmektedirler. İlköğretimde etkili bir mesleki yönlendirme programı
olmalı. Özel eğitim kurumlannın öğretmen ve malzeme ihtiyaçlan
giderilmeli.
Kamuoyu devletin engellilere sağladığı imkânlar konusunda daha
çok bilgilendirilmeli. İlköğretim bünyesinde kurulan özel eğitim sınıflarında
görev yapan öğretmenlerin nitelikleri arttırılmalı. Halk eğitim merkezlerinin
fiziki imkânlan yeterli hâle getirilmeli. Teknoloji ve sanayinin ihtiyaç
duyduğu alanlarda yeni kurslar düzenlenmeli. Özellikle taşrada atıl duran
merkezler aktifleştirilmeli. Eskiyen teknoloji yenisiyle değiştirilmeli.
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KOMİSYON BAŞKANI - Furkan bayağı uzun herhalde iki üç
sayfa bir şey. Çünkü şu ana kadar tartışılan konulann hepsinin tekrarı
niteliğinde olan şeyler de var. (Furkan GENCER - 3 madde kaldı Hocam.)
Erişim ile ilgili konuya geçelim. Üç madde mi kaldı? Peki, tamamla o
zaman.
Furkan GENCER - Eskiyen teknoloji yenisi ile değiştirilmeli.
Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı arttırılmalı. W eb’de daha fazla
eğitim-öğretim materyali bulundurulmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederiz Furkan. Evet,
Emre Ekşi.
Emre EKŞİ - Ortaöğretime yönlendirilecek öğrenciler için sayısal
alanlara daha fazla önem veriliyor. Bu durumda tarih, coğrafya gibi bilimler
geri planda tutuluyor. Özellikle tarihsel alanda yeterli uzman
yetiştirilemiyor, yetiştiremiyoruz.
Örnek verecek olursak birçok arkeoloji çalışmalarımız yabancı
uzman ve öğretmenler sürdürmekte. Bu açıdan sosyal bilimler liselerinin
sayısının yetersiz kaldığını görmekteyiz ortaöğretimde. Yeterli uzman
yetiştirmek ve tarihsel değerlerine sahip çıkmak için, sosyal bilimler
lisesinin sayısının arttırılmasını istiyoruz. Erişim için de her ilde liselere
gezi düzenlenerek eğer ilinde o lise yoksa yakın illerdeki liselere giderek o
ildeki liselerden bilgi alınmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Zakir ELÇİÇEK.
Zakir ELÇİÇEK - Benim okula, ortaöğretime erişim konusunda
gördüğüm en büyük sıkıntı özellikle doğu illerinde buna daha çok rastlarız.
Hatta sanayinin gelişmiş olduğu illerimizden olan Gaziantep ilinde de buna
çok fazla rastlıyoruz. Hâlbuki Gaziantep ilimiz Türkiye’mizin altıncı büyük
ili. Fakat buna rağmen okullaşma oranı hem düşük hem de başarı düzeyi
düşük. Bunun en büyük sebebi velilerin ve öğrencilerin ortaöğretimi bir
anlamda zaman kaybı olarak görmesi. Çünkü ortaöğretim yerine doğrudan
fabrikaya gidiyor, belli bir meslek konusunda yavaş yavaş uzmanlaşma daha
doğrusu uzmanlaşma sayılmaz da bir meslek kazanımı için daha çabuk
hayata atılmak için fabrikayı tercih ediyor. Dolayısı ile bu anlamda veli ve
öğrencilerin bilinçlendirilmesi, aynı zamanda şöyle bir problem var. Buna
ilintili, bağlantılı olarak. Fabrikalarımızda teknik eleman ihtiyacımız var.
Okullarımızda ise meslek liselerimiz boş. Bu birbirine tezat düşen bir
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durum, meslek liselerimizin boş olması ve fabrikaların teknik eleman
araması birbirine uygun hâle getirilerek düzenlenmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Zakir, kusura bakma kesmek zorunda
kaldım. Sorun ve önerileri almamız gerekiyor erişim ile ilgili. Erişim ile
ilgili evet yani ortaöğretime erişim ile ilgili sorun ve öneri. Sorun
beraberinde öneriyi getirmesi gerekiyor. Ben işleyiş açısından tabi eğer
hocalarımızın isim, konuşmak için el kaldıran hocalanmız doğrudan erişim
ile ilgili bir öneri ya da şey yoksa daha önceki yapılan çalışmada da ki
konular var.
Onun dışında da elimde iki ayrı sendikanın da şeyi var. Türk Eğitim
sen ve Eğitim Bir-Senun tespitleri de var. Onlardan da belki hareket noktası
olarak çıkabiliriz. Ama öncelikle ön şûra çalışmasında ortaöğretime erişim
ile ilgili bazı sorunlar ve mevcut durum sorunlar öneriler var. İsterseniz o
maddeler üzerinden gidelim. Eğer onlara ekleyeceğimiz bir şey varsa. Böyle
yaparsak daha çok zaman kazanacağız, yoksa mikrofon verdiğim bütün
arkadaşlarımız tabii ki değerli düşünceler bize veriyorlar ama yani konuya
doğrudan odaklanacak şekilde gitmemiz gerekiyor. Erişimdeki sorunlarımız
nedir, bunun çözümü ne olabilir? Bunları tartışmak açısından.
Zakir ELÇİÇEK - Hocam tamamlayayım müsaadenizle bir cümle
ile. Affedersiniz son bir cümle ile bitireyim Hocam. Bu saydığım ilk
söylediğim şey zannedersem ön çalışma komisyonunda ben rastlamadım.
Yani öğrencilerin ve velilerin ortaöğretimi bir zaman kaybı olarak görmesi
yani iş kapısı olarak görmemesinden kaynaklanan bir erişim problemi var.
Dolayısıyla ortaöğretime gitmeyip bir iş alanı bulmaya yönelik bir hareket
var. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, madde madde gidelim isterseniz.
Ben, şimdi maddelerden hareketle gidelim. Olmayan ve sizin önermek
istedikleriniz, sorunlar ne ise onları ekleyerek devam edelim isterseniz.
Daha kolay olacak. Öbür türlü, çünkü bayağı bir isim yazdım buraya. Şimdi
bunların hepsi konuştuğu zaman saat altı olacak ve biz erişemeden menzile,
yemeğe gitmek zorunda kalacağız. Evet, yansıtalım. Yansıtıyoruz şu anda.
Mevcut durumu bir analiz edelim. Daha doğrusu analiz edilmiş zaten.
Neymiş mevcut durum. Ona bakalım. Evet, Hocam mikrofon sende.
DİVAN ÜYESİ - Ortaöğretime erişim. Mevcut durum. Belde, köy
gibi küçük yerleşim birimlerinde ortaöğretim kurumlan bulunmamakta veya
yetersiz kalmaktadır. Çoğu yerleşim yerinde öğrenciler için pansiyon
yoktur, ya da yetersizdir. İlköğretim okullarından mezun olan öğrencilerin
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tamamı, özellikle
edememektedir.

kız

öğrenciler

ortaöğretim

kurumlanma

devam

Özel ortaöğretim okulları atıl kapasite ile çalışmaktadır.
Azımsanamayacak sayıdaki ortaöğretim kurumlarmda ikili eğitim
yapılmaktadır.
Engelli
öğrencilerin
yararlanabileceği
ortaöğretim
kurumlannın sayısı ve program türleri hem yetersiz hem de bölgeler arası
dağılımı dengesizdir. Birçok YİBO atıl durumdadır. Başarısızlık nedeni ile
genel lise ve meslek liselerinin dokuzuncu sınıflarında yoğun bir biçimde
okul terkleri yaşanmaktadır. (KOMİSYON BAŞKANI - Bold yapalım.)
Tamam mıdır Hocam? (BİR KATILIMCI - Çözüm önerisi varsa.) Evet
öneriler. Adrese dayalı kayıt sisteminin geçerliliği ve güvenilirliliği
sağlanmalı, aksayan yönleri iyileştirilmeli. Tamam.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, görüş bildirmek isteyen. Ertan
Bey, herkes yani usûl, usulü biz belirliyoruz. İsterseniz buyurun yer
değişelim sizinle. Yer değişelim yani. Hayır, şimdi zaman kazanma
açısından. Mikrofonu verdiğim herkes sen de dâhil konunun dışına
çıkıyorsunuz. (Ertan Bey - Ben Hocam hiç çıkmadım.)
Çıktınız, çıktınız. Tamam, birebir ağız dalaşı yapacak durumda
değilim ben sizinle. Evet, ben diyorum ki usûl olarak, usûl olarak önerileri
ön komisyon çalışmasında sunulan önerileri görelim, gördünüz. Bir kere
daha görüyoruz. Gözden kaçan bir nokta var ise, sizin eklemek istediğiniz
bir şey varsa onları ekleyelim diyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar
konuşmamış oluruz diye bu yöntemi uygun gördük. O nedenle bu şekilde
devam edeceğim ben. Yani görüş bildirmek isteyen, görüşleri alıyoruz yani
konuşmayın demiyoruz ki yani buradaki maddeleri oylamaya geçmiyoruz
yani. Görüşünüzü yine belirtin yani. Evet, buyurun Hocam.
BİR KATILIM CI - İsimleri yine alın, konuşmak isteyenler.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, isim alıyorum. Kaç tane öneri var
Hocam. Herkes önerileri okudu mu? Önerilerin dışında önerisi olanlar el
kaldırsınlar. Madem okuduk önerileri, bu öneriler dışında önerisi olanlar
ortaöğretime erişim konusunda önerisi olanlar el kaldırsınlar yoksa bu
önerileri olduğu gibi geçirelim. On sekiz madde var. On sekiz maddenin
hepsini okuduk mu? Herkes okudu mu? Herkes gördü mü?
BİR KATILIM CI - Hocam, önce önerileri okuyalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Önerileri okuyalım, bu öneriler dışında
öneriniz var ise söz hakkı alm ondan sonra devam edelim. Yani, daha önceki
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ön komisyonların da saygısızlık yapmamış oluruz. Yani onlar da değerli
çalışmalannı sundular. Bir araya gelip bu önerileri ortaya koydular. Yani
onların önerilerini bir tarafa atacak durumda değiliz. Sonuçta genel kurula
bunlar da taşınacak yani.
BİR KATILIMCI - Bunlara ekleme yapabilir miyiz?
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şimdi tamam bir maddelere
isterseniz geçelim sıradan. Ekleme yapacak olan arkadaşlarımız lütfen o
zaman isimlerini alalım. Yani şu anda ben, bir okuyalım oldu mu?
DİVAN ÜYESİ - Devam edeyim mi Hocam?
KOMİSYON BAŞKANI - Önerilerinizi hem sözlü hem yazılı
çünkü burada hiçbirimiz şey uzmanı değiliz. Yani kâtip, adımız kâtip ama
gerçek anlamda mahkeme kâtibi gibi söylenenleri anında yazabilecek
durumda değiliz. Onun için önerilerinizi sorun çözmeye odaklı olarak yazılı
bir şekilde bize sunarsanız sözlü ifade etmenin dışında, çok mutlu olacağız.
Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi Hocam, buyurun.
DİVAN ÜYESİ - Bir; ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim
birimlerindeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması ile koordineli bir
biçimde ortaöğretim kurumlanna taşınmalı ve bu husus ile ilgili yasal
düzenlemeler yapılmalı ve hayata geçirilmeli. İki; ayrıca bu öğrencilere
öğlen yemeği verilmeli. Üç; ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan
çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasitesi
arttırılarak yeni pansiyonlar açılmalı. Kapanma durumunda olan
YİBO’lardan uygun olanların pansiyon veya yatılı genel veya meslek
lisesine dönüşümü sağlanmalı ve yeni yatılı liseler açılmalı. Kız çocukların
erişiminin arttırılması için pozitif ayrımcılık yapılmalı. Dört; kız
öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşvikler arttırılarak
sürdürülmeli. Beş; özel öğretim kurumlannın atıl kapasitelerinden
yararlanılmalı. Altı; okullarda uygulanan ders programları ile ilgili fiziki
düzenlemeler okulu cazibe merkezi hâline getirecek biçimde yeniden ele
alınmalı. Yedi; ortaöğretim öğrencilerine verilen bursların sayısı ve miktarı
arttırılarak yeterli hâle getirilmeli. Sekiz; ekonomik yetersizliği olan
ailelerin ortaöğretime devam eden çocuklarına sosyal yardımlaşma ve
dayanışma fonlarından veya okul aile birliklerinden ulaşım, bannma,
beslenme, giyim gibi yardımlar iyileştirilmeli. Engelli öğrencilerin okullara
erişimini kolaylaştıracak önlemler alınmalı. Sokakta yaşayan veya çalışan
çocuklann ortaöğretime erişiminin sağlanması için uygulamadaki
aksaklıklar giderilmeli. On bir; meslek liselerine erişimi arttırmak amacıyla
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3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, gereği öğrencilere ödenmesi
gereken ücretin yurt genelinde yaşma uygun asgari ücretin %30'dan az
olmamak üzere kamu ve özel sektör bazında uygulanması sağlanmalı. On
iki; Genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarmdaki
haftalık ders saati sayısı azaltılmalı ve teneffüs süreleri uzatılmalı. Ayrıca
meslek liselerinde uygulamalı derslere ağırlık verilmeli. On üç; öğrencilerin
okullara devamsızlık ve terk nedenleri tespit edilerek öğrenciyi sistem
içerisinde tutacak tedbirler alınmalı. On dört; ortaöğretime erişim ile ilgili
sağlıklı politikalar geliştirebilmek için okula devamı, okulu tamamlamayı ve
okuldan ayrılmayı etkin bir şekilde izleme ve değerlendirme sistemi
kurulmalı, yerel yönetimler okullara öğrencilerin taşınması konusunda
destek vermeli. On altı; mesleki eğitim kampüsleri hayata geçirilmeli.
Fiziki yapılar; yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler,
kütüphane ve benzeri verimli ve etkili biçimde kullanılmalı. Sosyal ve
sportif etkinlikler, okul ortamlarında arttırılmalı ve geliştirilmeli. Erişim ve
yönlendirme ile ilgili konularda rehber öğretmenlerin daha etkili rol almaları
sağlanmalı. Bunlar erişimin sağlanması ile ilgili ön komisyonun belirlemiş
olduğu maddeler. Şu aşamadan sonra Hocam, herhâlde öneriler ve ondan
sonra da değerlendirmeler başlayacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, isimleri alabiliriz şimdi. İdris Bey,
Halil Bey, Galip Bey, (BİR KATILIMCI - Adana İl Millî Eğitim
Müdürümüz) Gülbin SÖZER, Mustafa Çelik, Ercan KARAKAYA. (BİR
KATILIMCI - Yazılı olarak gönderdik Hocam.)
Tamam, Hocam, aldık, not ettik. Ama sözlü olarak da bir şeyler
söylemek istiyorsanız buyurun. Abdullah ÖLMEZ, isim yazdık mı Hocam?
Başka söz almak isteyen. Evet, o zaman ilk olarak buradan başlayalım. Halil
Bey, daha sonra İdris Bey.
Halil ETYEMEZ - Ben şu maddelerin birinci maddeyi çeker
misiniz aşağıya. Bir yöntem konusunda da bir şey söylemek istiyorum.
Aslında yazılı alman önergeler yarın başımıza tekrar tartışma açacak şeyler
aslında.
Bu süre içerisinde bitirilse çok iyi olur. (KOMİSYON BAŞKANI Erken biterse maddeler onu okuruz.) Şimdi adrese dayalı kayıt sisteminin
geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmalı, aksayan yönleri iyileştirilmeli. Ben
adrese dayalı kayıt sistemini gerçekten önemsiyorum. Bakanlığın bu
yöndeki atmış olduğu adım gerçekten önemli bir adım.
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Aslında eğitim sistemimizin, sorunlarının çözümünde ciddi bir
adımdır bu. Biraz önce ilköğretim kısmında da konuşurken bunu ifade ettik
en yakın okul en iyi okuldur şeklinde.
Tabi bunu ortaöğretimde bu şekilde uygulamanız belki biraz zor.
Ama özellikle büyük şehir merkezlerinde her semtte çocukların
ortaöğretimde gidebileceği okul bulundurduğunuz takdirde ki akademik
liseler veya meslek liselerini bulundurduğunuz takdirde alt yapının yine
sadece kayıt sistemini uygulamak yetmez, alt yapının velinin ‘Bu okulda
benim çocuğum eğitim görürse beklediğim eğitimi alırım.” diyebileceği bir
alt yapıya kavuşturulması gerekir.
Gerçi maddelerde de bu ifade edilmiş ama ben özellikle bakanlığın
merkezden uzağa doğru iyileştirme yerine kenardan merkeze doğru ki
özellikle dezavantajlı durumda olan aileler, öğrenciler, öğrenci kaynakları
genelde dış semtlerde olan öğrenciler öyleyse en iyi okullarımızı, en iyi
öğretmenlerimizi ve en iyi okul ortamlarını buralarda düzenlemek
durumundayız ki eğitim sisteminin merkeze doğru yığılma, iyi okul arayışı
içerisinde bulunma, servisi, kayıt parası vb. bir takım nedenleri ortadan
kaldırabilecek bir çözümdür aslında. Kayıt sisteminin adrese dayalı kayıt
sistemine göre düzenlenmesi.
Öyleyse birincisi, altyapının öncelikle dezavantajlı semtlerde model
okullar üretecek bir alt yapıya kavuşturulması. İkincisi, aşağıdaki
maddelerde ifade edilmiş sportif etkinlikler ve altyapısının oluşturulması ile
ilgili ben bir şey önermek istiyorum. Aslında okullarımızda özellikle
liselerimizde spor kulüplerinin kurulmasına dönük bir çalışma yapılması
gerekir. Bunları aktif veyahut daha sistemli hâle getirmek gerekir. Çünkü
özellikle sorunlu öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi okuldaki
şiddet ve birtakım sorunların ortadan kalkmasına imkân tanıyacaktır.
Üçüncü husus, özellikle kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşmasının
önünü açabilecek, doğu ve güneydoğuda ve başka semtler yörelerde de var
bu. Özellikle kız liselerinin açılması.
Kız YİBOTar gibi kız liselerinin açılması çoğaltılmasının kız
çocuklanndaki ortaöğretimdeki orada bir yerde sorun olarak ifade edilmişti.
İlköğretimden mezun olan kız çocuklarının çoğunluğunun ortaöğretime
gitmediğine dönük bir tespit vardı. Bunu çözmenin yolu kız meslek
liselerinin, kız liselerinin çoğaltılmasından geçiyor. Burada şunu ifade
etmek istiyorum ki bunu farklı algılayıp karşı çıkan insanlar olabilir. Bu
karma eğitimin kaldırılması veyahut da karşı çıkılması anlamında bir şey
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değildir. Ailelerin beklentileri de kız liselerinin açılması yönündedir. Bu kız
çocuklarının okullaşmasının önünü açacaktır. Uygun yörelerde bu tür
okulların açılmasının uygun olacağını düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkürler. İdris Bey, bir dakika
ile sınırlıyoruz.
İdris IŞIKLI - Peki. Kız çocuklarının okullaşmayış nedenleri
araştırılmalı, bunun için gerekirse ayrı okullar açılmalı. İşletme şartı açmada
ortaöğretimi bitirme zorunluluğu getirilmeli ki bu defa mutlaka bir meslek
lisesine işletme açacak kişinin bitirilmesi önerilir. İstihdam garantili ve
yörenin şartlarına uygun meslek liseleri açılmalı ve burada da İş-Kurdan
meslek odalarından ve sektör temsilcilerinden görüşler alınarak hangi
meslek liselerinin açılması gerektiği belirlenebilir. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz, Hocam.
Abdulgaffur BÜYÜKFIRAT - Şimdi, ben farklı bir konudan
yaklaşacağım. Bana göre bizim hiç değinmediğimiz bir konu var. Tevhidi
Tedrisat Kanunumun yeniden değiştirilmesi ve yeniden yapılanması
gerektiğine inanıyorum. Çünkü iki örnek ile bugün askerî okullar ve askerî
kolejler var. Akademileri var. Emniyetin koleji var polis meslek
yüksekokulu var, akademisi var.
Millî eğitimin nesi var? Millî eğitimin hiçbir şeyi yok. Kendi
elemanını, kendi yüksekokulunda yetiştiremiyor. Bu farklı bir konu. Ama
diyeceğim şu. Şimdi ticaret liseleri bana göre değişik bir açıdan bakmak
lazım. Ticaret lisesini Ticaret Bakanlığına bağlamalı, turizm lisesini Turizm
Bakanlığına bağlamalı, teknik okulları sanayi bakanlığına bağlamalı.
Mademki bunlar arz talep dengesi.
Arkadaşlar tabi karşı çıkabilirsiniz ama bizim eğitimde temel, millî
eğitimin temel yapısı, (KOMİSYON BAŞKANI - Arkadaşlar öneri) bu
benim önerimdir. Ve inanıyorum buna. Çünkü biz çocuklarımızın turizmde,
bunların işbaşı eğitiminde, stajlarında büyük sıkıntılar çekiyoruz. Diyorum
ki Millî Eğitim Bakanlığı sadece ilköğretim ve genel ortaöğretim dediğimiz
Anadolu lisesi ve diğer genel lise, fen lisesi bizim alanımız olmalı. Ticaret
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı bu açıdan yaklaşmalı. Bir de
erişimin sağlanabilmesi için belki öneri dizüstü bilgisayarların kitap yerine
verilmesini öneriyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, teşekkürler Hocam. Galip Bey.
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Galip ÖZDOĞAN (Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müfettişi)
- Okullarımızda disiplin sorununa diğer arkadaşlar da değindi. Ben de
kısaca değinmek istiyorum. Spor, Halil Bey söyledi. Sporla o bir şekilde
giderilebilir. Çünkü öğretmenlerimiz yirmi beş yılı doldurduktan sonra
hemen emekliye ayrılıyorlar disiplin nedeniyle. Aslında tam en verimli
çağında. Denetim, ortaöğretimde bir öğretmen on beş yılda bir denetim
görüyor. Hiç denetim görmeden emekli olan arkadaşlarımız da var.
Denetimin yetersiz olduğu kanaati oluştu.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet. Kendi arasında konuşan
arkadaşlarımız isterlerse dışarı çıkabilirler. Dinlemeyeceksek burada
oturmanın bir anlamı yok. Lütfen. Onun için kayda da sesler doğru
yansımıyor. Lütfen, yani homurtu şeklinde kayıtlar çıkacak 18. Millî Eğitim
Şûrasında. Eğer konuşacaksak, dinlemeyeceksek lütfen yani.
Galip ÖZDOGAN - Denetim konusunda bölgeler oluşturulmasını
öneriyorum. Her bölgede yeteri kadar denetim elemanının bulunup, gerekli
olduğu okula ve öğretmene rehberlik ve denetim yapılmasını öneriyorum.
İlköğretimde denetimin ortaöğretime göre daha fazla olduğu ve
başarı da zaten ilköğretimde ortaöğretimden önde olduğu bir gerçektir. Bir
de engelli öğrencilerimizin o ilköğretimde olduğu gibi, ortaöğretime de
destek alması gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. Aileler bu konuda çok
mustarip gerçekten. Ortaöğretimde bu konuda her hangi bir engelli
öğrenciler için bir sistem yok yani. Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Gülbin SÖZER.
Gülbin SÖZER (İstanbul, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Başkanı) - Davetli olarak burada bulunuyorum. Ben dördüncü maddeye bir
ekleme yapmak istiyorum. Evet, kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının
teşvik edilmesi noktasında tam da burada amacı eğitim olan ve eğitim
projelerini üstlenmiş ve bunları da çeşitli zamanlarda Millî Eğitim ile
ortaklaşa sürdürmüş veya sürdürecek olan sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapılmasının çok faydalı olduğunu ve bunun için de bunun bir öneri
olarak kayıtlara geçmesini rica ediyorum.
Örneğin on sekiz yıllık bir vakıf olan vakfımızın, şu anda kırsal
yöredeki kız çocuklarına verdiği burslar 16.500 öğrenciye bu güne kadar
burs temini sağlamış olan bir vakıf. Fakat şu anda umut kızlar projesi ile şu
anda değil tabi 4-5 yıldır bu proje kapsamında ilköğretim okulunu bitirip
ortaöğretime devam edecek olan kız çocuklarımızdan ekonomik koşullan
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eksik olanlara destek vermek üzere umut kızlar projesini yürütmektedir.
Bizim gibi birçok kuruluş vardır. Bu sivil toplum kuruluşlarının gerçekten
ciddiye alınması gerekir. Çünkü ABD’de veya gelişmiş bütün ülkelerde
devletin yükünü üstlenen sivil toplum kuruluşları vardır. Ama bu
kuruluşlara da Millî eğitim projelerinde en azından istişari nitelikte de olsa
yer verilmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Mustafa Çelik hocamız.
Mustafa ÇELİK - Birincisi, bildiğimiz gibi açık mesleki liseler var.
Bu açık mesleki liselerin mesleki eğitimi kapsayacak şekilde de
düzenlenmesi. E-okul, e-smav ve e-kitap gibi uygulamaların arttırılarak
okulun öğrenciye ulaştırılması.
Yani öğrenci evinde eğitimini görebilmeli, erişimin sağlanması
yönünde. Bir diğeri, okullarda öğrencilerin devamsızlık yapmalarının büyük
sebeplerinden bir tanesi de boş geçen dersler. Ve bu boş geçen dersler
nöbetçi öğretmen tarafından dolduruluyor. Nöbetçi öğretmen uygulamasının
kaldırılarak yerine o branşın joker öğretmenlerinin sokulması. Yani joker
öğretmen atamaları gerekiyor. Raporlu, izinli, görevli öğretmenler önceden
tespit edilerek joker öğretmen görevlendirilmeli. Hâlihazırda zaten bir sürü
öğretmen açığı varken bu biraz zor da ama teklif olarak veriyorum.
Evet, bir sonraki şey de biz okulumuzda fahri olarak uyguluyoruz.
Sınıf rehber öğretmenliği adı altında görünüyor. Fakat biz sınıf rehber
öğretmenliği değil, danışman öğretmen gibi görev yapıyoruz. Her öğretmen
arkadaşa 5-6 tane öğrenci dağıttık. Ve bu öğrenciler direkt neden okula
gelmiyor, ailelerin sosyal yapısı ne, bunları birebir gidip yerinde
gözlemlediğimiz zaman öğrenciyi okula daha fazla çekebilme şansı
buluyoruz. Bunun genel olarak yaygınlaştırılmasını istiyorum. Teşekkürler.
KOMİSYON BAŞKANI KARAKAYA.

Evet, biz teşekkür ederiz. Ercan

Ercan KARAKAYA - Sayın Komisyon Başkanım, özellikle
ilköğretimden sonra ortaöğretime erişimde kontrol sorunu var.
İlköğretimden mezun olan öğrencilerimizin ortaöğretime hangi oranda
yerleştiğini teknik olarak göremiyoruz. Bunun farklı yöntemleri var ama ben
öneri olarak sunmak koymak istiyorum. Bakanlığımızın e-okul diye bir
sistemi var.
Bu sistem üzerinde bir düzenleme yapılarak ilköğretimden mezun
olan öğrencilerin nakillerinin bu sistem üzerinden yapılması. Yani
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ilköğretimdeki devam takip ve kayıt, nakil şeklinde bir modül monte edilirse
bu modülden biz öğrencilerin ortaöğretime ve hangi tür bir ortaöğretime
yerleştiğini takip edebiliriz. Böylece yerleşme oranını ve gitmeyen
öğrencilerin de yönlendirilmesi noktasında birebir çalışma yapma imkânı
buluruz. Çünkü bu öğrencileri takip edemiyoruz. Bir başka önerim de sayın
Komisyon Başkanım. Özellikle ortaöğretimde başarılı öğrencilerimiz var.
Bu başarılı öğrencilerimizi dört yıla mahkûm ediyoruz. Başarılı
öğrencilerimizi dört yıla mahkûm etme yani kısaca sınıf geçme yerine ders
geçme sisteminin devreye sokulması bu tıkanıklığı önleyecektir. Geçişlerde
de kolaylık sağlayacaktır, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz öneriler için.
Abdullah ÖLMEZ Hocamız.
Abdullah ÖLMEZ (Manisa Millî Eğitim Müdürlüğü Şube
Müdürü) - Sayın Komisyon Başkanım, değerli hazirun. Ben de iki öneride
bulunacağım. Bunlardan bir tanesi erişimde asıl sorunun öğrencilerin
devamının sağlanmasında olduğunu görüyoruz. Manisa Millî Eğitim’de
eğitim öğretim ve öğrenci işlerine bakıyorum. Kayıt işlerine bakıyorum ve
çok kısa bir istatistik vereyim, ilköğretimden mezun olan öğrenci sayımız
20.200. Lise l ’lere kayıt olan öğrenci sayımız 19.800. Yani %99’a yakın bir
erişim, kayıt yapmışız öğrencileri fakat acı olan şu, on ikinci sınıftan mezun
olan öğrenci sayımız 11.000. Yani arada 8.000 civarında öğrenciyi
kaybetmişiz.
Demek ki arkadaşlar bunun için mutlaka acilen sınıf geçme sınav
yönetmeliğinin revize edilmesini öneriyorum. Özellikle 9. sınıflarda sınıf
geçme sınav yönetmeliğinin acilen revize edilmesi gerekiyor. Çünkü şu var;
öğrenci mesleki teknik eğitime gidecek fakat fizik, kimya, biyolojiden
sıfırdan yukarıya not alamıyor ve iki yıl üst üste kalıp örgün eğitimin dışına
çıkıyor. Dolayısı ile bu sınıf geçme yönetmeliğinin mutlaka üzerinde
değişiklik yapılması gerekiyor bana göre. Diğer bir konu da kendini
gerçekleştirmek isteyen insanların baskılanmaması 2023 vizyonumuzda
bunun için de onuncu sınıfların birinci dönemi de olabilir ama mutlaka
alanlar arası geçişe izin verilmeli. Öğrenci diyelim ki metal bölümünü
başaramayacağına inandığında hemen alanını değiştirebilmeli diyorum.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, Hocamızın önerisi yerinde. Aynı
zamanda sadece meslek liseleri arasında değil belki öğrenci edebiyatçı
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olmaya karar verdiyse son dakikada bunu da yapabilmeli. Sadece meslekler
arasında geçiş değil de. Yani sağlanması. Evet.
Hüseyin KÜRELİ - Komisyon Başkanım, düşüncelerimi yazılı
olarak size vermiştim. Ama özellikle bazılarını söylemek istiyorum. Bu
çırak öğrencilerin veya stajdaki öğrencilerin ek mesai ücretlerinin
ödenmediği, bunun kanunlarda olduğu ama bir şekilde kontrolünün
yapılmadığı açık ve herkes tarafından biliniyor.
Bir de şunu söylemek istiyorum. İşletmelerdeki işletmeler teşvik için
yönlendiriliyor ama bu işletmeler çıraklık okullarını veya meslek liselerini
vergiden ve SSK’dan kaçış olarak algılıyorlar bazen. Bunun önüne
geçilmeli. Yine tarım meslek liseleri ile ilgili bir düşüncem var. Tarım
meslek liseleri çok ihmal edilmiş durumda. Tarım meslek liselerinin
müfredatı ve sertifıkasyonu yenilenmeli. İşletmeler de zaten bu yöne doğru
gitmekte bu biliniyor. Bir de MEGEP’in sayfasına Türk Dil Kurumu ve TSE
ile bağlantılı olarak ulusal mesleki terim sözlüğü konulmalı. Bu Türk Dil
Kurumu ile ve TSE ile bağlantılı olarak. Normalde bu teknik terimler var
ama ilk başta sayfa olarak herkesin erişebileceği mesleki teknik terim
sözlüğü konulmalı. Bu oluşturulmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkürler. Üçüncü madde ile
ilgili. Başka söz almak isteyen. Tabi, bendeki liste bitti aslında tekrar bir
liste yapmamız gerekecek. Ertan Bey evet, listeden gidecek olursak.
Mikrofonu alalım sonra döneceğim Hocama.
Ertan KARABIYIK - İlave etmek istiyorum 18. Maddenin altına.
Bunlardan birisi hâlihazırda Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretime erişim için
artı olarak talebi harekete geçirmeye dönük politikalar izliyor. Bence yanlış.
Onun yerine arzı dikkate alan özellikle okul, öğretmen yetiştirme
politikasını öne alan, ondan sonra da talebi harekete geçiren bir politika
izlemeli. İki, hâlihazırda erişim politikaları dağınık ve ilgili aktörlerin sürece
katılımı ile yeterince hazırlanmıyor.
Örneğin, mesleki eğitim politikalarında ana aktörlerin daha aktif
sürece katılımı ve üstlenebilecekleri konuları onlara devretme çalışması
yapılmalı. Bu erişimi arttırabilir. Üç, 14-17 yaş grubunda olup örgün
eğitimde bulunmayan iki milyon çocuk için bir eğitim politikası geliştirmeli.
Dört, ortaöğretimde oldukça derin bir bölgesel eşitsizlik var, erişim
konusunda. Bu anlamda, bu dengesizliği giderecek pozitif ayrımcılık
yapılmalı. Dün de ifade etmeye çalıştığım gibi batı illerinde % 70-80’i
bulurken net okullaşma oranı, doğu illerinde %15 ile 35 arasında değişiyor.
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Bu ileride 2023 yıllarında çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Eğer
bugün bir şey yapmazsak. Beş, ortaöğretime geçişte ilköğretimde akademik
bakımdan yetersiz, oldukça çok çocuğumuz var. Bu çocuklar ne yaparsak
yapalım bu akademik düzeyi yükseltemezsek ortaöğretime geçemiyor.
Bence ilköğretimde bu anlamda çocuklara bir bakmak ve akademik
başarılarını sağlamak ve özellikle orada okul tipleri düzeyinde çalışma
yapmak lazım.
Dün de ifade etmeye çalıştım, YİBO’lardaki çocuklar çeşitli
nedenlerle ama başta da akademik başarısızlıkla ortaöğretime gidemiyor.
Altı, çok konuşuldu devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki inanılmaz sayıda
ve % 20’ye varıyor. Yani her beş çocuktan biri Hocam Manisa örneğini
verdi %40 - %50’ye varıyor. İlköğretim okullarında şu anda İlköğretim
Genel Müdürlüğü nün şu anda geliştirmekte olduğu aşamalı devamsızlık
yönetimi benzeri devamsızlık ve sınıf tekrarlarının önlenmesi yönetim
sisteminin kurulması.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler, Ertan Bey. Evet, Hocamız
üçüncü madde üzerine konuşacaktı. Onu bir halledelim ondan sonra size söz
vereceğim Hocam. Ertan Bey o maddeleri biz yazılı olarak alabilir miyiz?
Fevzi YAZICI - Şimdi bölgenin, özellikle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde ortaöğretimde erişimde güçlük yaşayan çocukların
okula erişim yükünü sağlayan YİBOTar ve pansiyonların geçen eğitim ve
öğretim yılında da basma yansıyan Balıkesir örneği, Kayseri örneği
Yüksekova örneği çocukların suistimale açık olması işte farklı nedenlerden
dolayı tacize uğrayan öğrencilerin durumu.
YİBO ve pansiyonlu okullar ile ilgili acilen çözüme kavuşturulması
gereken en önemli sorun YİBOTann imajının düzeltilmesi gerekiyor. Bu
özellikle bölge için çok önemli. YİBOTann çok ciddi bir şekilde belirli
konularda revize edilmeleri, YİBOTann yönetimi okul yönetimlerinden
ayrılarak ayn bir müdür, müdür yardımcısı ve yönetim şekli oluşturulmalı.
Yerinde gördüğümüz ana problemlerden birkaç tanesi budur. Teşekkür
ederim Komisyon Başkanım, sağ olun.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz. Evet Ünal Bey evet.
Ünal KALAYCI (Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi
Öğretmeni) - Teşekkür ediyorum. Şimdi, ortaöğretime ulaşıp devam
edemeyen bir şekilde erişimden kopan öğrencilerimiz var. Ben 10. sınıf
öğrencilerine bakıyordum geçen yıl. Bu sene 11. sınıf öğrencilerine
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bakıyorum okulumda. 390 öğrenciden 40 tanesi ikinci defa sınıfta kalma
veya devamsızlık veya başka nedenlerle okuldan koptular.
Şimdi, bu öğrencilerin bir kısmı eğitim ile ilişkisini koparıyor, bağı
bitiyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Aslında çok pratik bir yolu var. Bunlar
e-okul sisteminden sistem dışına çıkan öğrencilerin direkt açık ortaöğretim
kuruntuna kayıtlan yapılmalı, şu anda uygulanmayan bir sistem. Bu o
öğrenciler için bir teşvik olabilir. Yoksa öğrenci o zahmete katılmıyor,
bilgisi yok, haberi yok. Yani okula gelecek tasdiknamesini alacak, halk
eğitime gidecek, evrak götürecek, kayıt yaptıracak. Bu öğrenciler arada
erişimden kopuyorlar. Bu aslında çok basit, ama en azından o 40 öğrenci
değilse bile 20 sini kurtarabileceğimiz bir sistem olduğunu düşünüyorum.
Saygılar.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, söz almayan hocalanmız. Mehmet
ÖZDEMİR Hocamıza bir söz verelim, hiç söz almamış Hocamız. Ondan
sonra genel müdürümüz, ondan sonra Hocamıza.
Mehmet ÖZDEMİR (Edirne Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdürü) - Şimdi bu pansiyonların kapasitesi, açılmaları ve adetle ilgili
cemiyetten ziyade biraz keyfiyete de önem vermek gerekir diye
düşünüyorum. Sadece dört duvar arasında kalıyor öğrenciler. Akşam saat
altıda kapılar kapanıyor sabah saat sekizde açılıyor. O bakımdan fiziki
yapının yanında teknolojik araçlarla donatılmalı diye düşünüyorum.
Öğrencilerin dışarıya kaçmalarını engellemek için birtakım sosyal
aktivitelerin uygulandığı alanlar hâline getirelim diye düşünüyorum.
Bir diğer husus da çok önemli, pansiyonlarda genellikle parasız
öğrenciler kalıyor. Fakir öğrencilerin genelde parçalanmış ailelerin
çocukları. Kırsaldan gelen öğrencilerimiz, bunlar gerçekten motivasyonu
son derece düşük öğrenciler. Uzun zaman ailelerinden ayrı kalıyorlar.
Benim önerim, gerçi çok kıt sayıda ama mutlaka bir rehber öğretmenin de
pansiyonlarda görev alması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu yeterli
olmuyor ise rehber öğretmenlerin de mutlaka pansiyonlarda belletici
öğretmen veya ücretli öğretmen olarak görev almalarını istiyorum. Şu anda
rehber öğretmenler ücret almıyorlar. O bakımdan pansiyonlarda nöbet de
veremiyoruz. Rehber öğretmenlerin de pansiyonlarda nöbet almalarını
istiyorum. Bir de sağlık görevlilerinin mutlaka parasız yatılı okullarda
hemşire ve ebenin de bulunması gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ediyorum Hocam onu
yazmıştık öneri olarak. Evet, genel müdürümüz.
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Emine KIRAÇ - Ben sadece bir bilgi katkısı yapmak istiyorum.
Özellikle UNİCEF temsilcisi arkadaşımıza. Çünkü orada istatistikler biraz
bizim gerçeklerimizle örtüşmüyor. Şimdi bu kızların okullaşması ile ilgili
bakanlığımız 4 yıldır bu doruk noktasına da bu sene ulaştırdık ve bizzat
genelgeler ile takip edildi. Büyük emekler verdik, projeler hazırladık ve
hakikatten bütün birimlerimizde bu konu hassasiyet ile takip ediliyor. Ne
yapıyoruz? İlköğretim sekizinci sınıftan mezun olan kız çocuklarının
ortaöğretimde okullaşmasını birebir takip ediyoruz.
Yani millî eğitim müdürlerimiz bizzat çocukların evlerine kadar
giderek anne babayı ikna etmeye çalışmalı. Üç yıl evvel, Türkiye %50Terde
iken bu seneki yazı biz tamamen özellikle Doğu ve Güneydoğu’da saha
çalışmasında geçirdik. Müsteşarımızın başkanlığı beş genel müdürümüz ve
biz de bizzat birebir bu konularla ilgilendik ve 2010’da Türkiye genelinde
kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşması %83, biz bu yıl %90’a çıktı diye
bekliyoruz ki büyük bir ihtimal. Bu nedenle yani özellikle Doğu
Güneydoğu‘da sevgili arkadaşım bunları şey yapın, bu konuda bu bilginin
hafızalarda kalması çok önemli, teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI müdürüm. Evet, Hocam buyurun.

Biz teşekkür ederiz sayın genel

Mustafa ÇADIR (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzman
Yrd.) - Soyadımı duydunuz herhâlde bu sefer. Nihayet söz aldım,
mutluyum o anlamda. Ortaöğretim ile ilgili birçok konuyu konuştuk aslında.
Hani ülkemiz 2015 yılında cinsiyet eşitsizliğinin eğitim kademesinde,
ortaöğretimde devam ettiği, dünyadaki az ülkelerden biri, öyle olmaya da
devam edecek. Sayın Genel Müdürümüzün söylediği gibi özellikle bu sene
ortaöğretimde taşımalı öğretim uygulaması gibi ve özellikle ortaöğretimde
kız çocuklarının okullaşması projelerinin arttırılması gibi bu konu üzerine
yoğun çalışılıyor. Hani bu anlamda belki mevcut yaş grubunda bu sorunlar
çözülecek ancak ilköğretimden mezun olmuş ancak ortaöğretime
erişememiş birçok kadın var. Ve onların ortaöğretimden faydalanması için
Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan açık öğretim lisesi, mesleki açık
öğretim lisesi gibi uygulamaların arttırılarak devam edilmesi ve 18-25
yaşındaki kadınların bu liselerden faydalanarak hem istihdama hem de
ekonomiye katılmasının sağlanması çok önemli. Çünkü ülkemizde hâlen
kadın istihdam oranı %22 Terde geziyor. Bu da önemli sorunlardan birini
teşkil ediyor. Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi gibi
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uygulamaların kadınları da dâhil ederek arttırılması gerekli. Teşekkür
ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. Evet Hocam.
Seyit Ali KAPLAN (Türk Eğitim - Sen Genel Başkan
Yardımcısı) - Öncelikle değerli divan ve hepinize saygılar sunuyorum. Biz
kitap olarak sizlere takdim ettik bunu. Bizde olmayan bazı şeyleri ben
burada gördüm. Değerli arkadaşlar, şu anda millî eğitimin ve Türkiye’nin
problemi ilköğretimden ortaöğretime geçişin çok az olması. Yani bu da
ortalama %30-40 civarında.
Ortaöğretime devam ettiremediğimiz öğrenciler, devam edemeyen
diyorum yanlış ifade ettim belki de edemeyen diyorum. Yani bu da, doğuda
batıda değişiyor. Biraz önce Manisa temsilcimizin güzel bir ifadesi oldu.
Onları da katarsanız yani başlayıp da bitiremeyenleri de katarsanız bu oran
daha da yükseliyor. Burada bakanlığımıza düşen bana göre öncelikle bir
anket yapıp “Bu çocuklar ortaöğretime neden devam etmiyor?" Bunları
yapması lazım. Benim önerilerim biraz önce öğrenci kardeşimizin dediği
gibi en büyük problem istihdam. Yani çocuk ortaokulu, ilköğretimi bitirdiği
zaman şöyle bir bakıyor. Diyor ki, “En zekiler fen lisesine gider, ikinci grup
Anadolu lisesine gider, üçüncü grup Anadolu öğretmene gider, meslek
liselerinin elektronik, elektrik bölümlerine gider ya ben ne yapacağım
şimdi?” Yani diyor ki “Liseye gideceğim, bitirsem üniversiteye girme oranı
çok düşük, diğer okullarda bitirsem iş istihdamı yok.” Ondan dolayı bana
göre istihdam çok önemli. Yani bakanlık bunları özendirmeli. Hatta meslek
liselerine gerekirse teşvik manasında mezunlarına kredi vererek, karşılıksız
krediler vererek iş istihdamı sağlanmalı, işsizliğin de bir nevi önüne
geçilmiş olur. Başka problem de ilköğretimden liseye geçişte bizim çok
büyük problemimiz var. İlköğretimde sınıf geçme sistemi çok farklı. Sınıfta
bırakmak çok zor. Ama liseye bir geliyor çocuk çok farklı bir yapı, not
sistemi farklı, disiplin sistemi farklı, dersler farklı ve orada hakikaten
çocuklarımız heba olup gidiyor. Neslimiz heba oluyor, gençliğimiz heba
olup gidiyor.
Yani ilköğretimden ortaöğretime geçiş, lise bir kaynaştırma sınıfı mı
olur ya da başka bir model mi getirilir mutlaka bunun çözülmesi gerekiyor.
Başka bir teklifim de biraz önce bir arkadaşımız getirdi gerçi bunu teklif etti
ama açmadı. Ders geçme sistemi. Ben kredili sistem demeyeceğim. O
dönemde ben imam hatip lisesinde müdür yardımcısıydım. Çok iyi
uygulayan okullardan birisiydik. Çok güzel de bir sistemdi, eksikliklerine
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rağmen. Şimdi hafız adam gelmiş, imam olacak, matematikten geçemediği
için lise birde okıılu bırakıp gidiyor. Ama kredili sistemde iki defa alıyordu.
Bir matematik biri, iki defa da geçemez ise devam ediyordu imam oluyordu.
Şimdi endüstri meslek liselerinde de böyle, ticaret liselerinde de böyle
mutlaka çocuklarımız matematiği sevmeyebilir, herkes fizikçi olmayabilir
ama bunun başka bir alana geçtiği zaman daha başarılı olacağı
kanaatindeyim.
Bir de tabi ekonomik boyutu var. Liseye geçememenin, ortaöğretime
geçememenin. Geçenlerde bir eğitim yöneticileri uzmanları demeğinin bir
toplantısında sayın müsteşar yardımcımızın birisi “Millî Eğitim
Bakanlığının bir çalışması var.” dedi. Öğrenci başına okullara para
gönderme. Bana göre, okul müdürleri, okul idarecileri öğretmenler öğrenci
velisinden kayıt parası adı altında veya yıllar içinde okul aile birliğinin
aldığı paralardan bir an önce velilerimiz kurtarılmalı. Okul müdürlerimiz,
öğretmenlerimiz de kurtarılmalı. Yani bu devlet sağlıkta, okul
kumrularından alarak hastaneye döner sermaye olarak verip de oradan
alabiliyorsa, eğitime de millî eğitime de versin. Çok zor bir olay değil yani.
Kitap veriyor Allah razı olsun.
Çok güzel bir şey ama ellişer lira bir öğrenci başına elli lira verse bu
okul müdürü diğer velilerden para alır mı arkadaşlar, almaz ihtiyaç duymaz.
Ben inanıyorum, çok da var böyle sırf kayıt parası veremediği için
okullarımızın kapısından dönen öğrencilerimiz var. Onun için mutlaka Millî
Eğitim Bakanlığının okullara öğrenci başı kaç lira düşer, bütçede ne kadar
pay ayrılabilirse bu paraların da ayrılarak okullara gönderilmesini
bekliyoruz ve istiyomz özellikle. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, teşekkür ederiz. Evet, İdris
Hocamız, başka söz almak isteyen var mı? Evet, İdris Bey son olsun ondan
sonra gelen önerilere kısa bir göz atalım.
İdris IŞIKLI - Ortaöğretimde okullaşmanın takibi için, Kütahya
örneğini paylaşmak istiyorum birincisi. İlköğretimden mezun olan
öğrenciler Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bir sisteme yüklendi.
Ortaöğretime devam eden öğrenciler o sistemden alındı ve kalanların
devamı takibi yapıldı ve sonuç alındı. Bunu paylaşmak istiyorum bu bir. Bir
diğer konu da burada temsilcileri yok sanırım bilim sanat merkezlerine
gönderilen üstün zekâlı öğrenciler ile ilgili benim bir önerim olacak. Gerek
ilköğretim okullarında gerekse ortaöğretim okullarında okuyan bu üstün
zekâlı öğrencilerin sınıf geçmeleri yeniden düzenlenmeli.
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Yani daha kısa sürede bitirilmeli ve üniversiteye mi gidecek, bilim
alanına mı yönlendirilecek bu kısa sürede sağlanmalı. Örneğin ilköğretim ile
ilgili ulaşılması gereken kazanımlar hedeflere ulaştığı anda ilköğretimden
mezun olmalı. Ortaöğretimdeki temel bilgileri almalı yani bu batıdaki
örneklerine uygun olarak bilim adamlığının önü sadece Bil-Senvdeki
öğrenciler açısından bile olsa önü açılırsa ülkemiz için bir kazanç olur diye
düşünüyorum, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, biz teşekkür ederiz. Herhâlde
öneriler bitti. Şu anda bize gelen yazılı öneriler var. Yine eksik kalan bir şey
varsa gönderirseniz seviniriz. Şimdi son gelenden başlayalım. Yarın çünkü
sabah 9.00-10.30 arası son kez çalışacağız.
Ondan sonra biz komisyon olarak oturup bu raporları temize
çekeceğiz, çoğaltacağız. Yani genel kurula sunulacak hâle getireceğiz. Onun
için çok hızlı bir şekilde bize gelen önerileri kısa kısa geçelim. Yarın bir
daha tartışma olmasın. Tekrarlar belki olabilir ama önümüzde bir saat gibi
bir zaman var. Gerçi daha da fazla var. Yemeğe iki buçuk saat var. Ama
isterseniz eğer bitmezse yemekten sonra devam ederiz. Ama yemekten sonra
biz çalışacağız. Evet, mevcut önerilere ilave edilmek üzere Ali Usta
Hocamızdan gelen öneri. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu
mezunlarına uzun vadeli faizsiz işletme kredisi verilmelidir. Evet, girişimci
ruhu olan meslek ve teknik lise dün bir öneri de vardı. Girişimciliğin
konulması, ders olarak öğrencilere okutulması. Girişimci yetiştirmemiz
gerek. Birilerinden bekleyen değil de kendisi üreten, üretmeye hazır
vatandaşlar yetiştirmemiz gerekiyor tabi. Esas temel hedefimiz de bu. Güzel
bir öneri, bunu alabiliyoruz değil mi? İkinci yazı bayağı uzun.
Evet, okullarımızdaki kulüp faaliyetlerinden yeterince fayda
sağlanamadığı. Gereksiz kulüpler kaldırılmalıdır. Bu üniversitelere de
yansıyor. Aynı durum demek ki millî eğitimde de var. Biz de üniversitede
140 tane 150’ye dayandı öğrenci kulübü var. Ama aktif çalışan toplasanız
10 tane kulüp var. Ama bazı üniversiteler benim çok kulübüm var diye
övünüyorlar. Önemli olan iş üretimi. Meslek liselerinde alan dışı tercih
yapıldığında kat sayı uygulama karşımıza çıkmaktadır. Kat sayı artık
herhâlde sorun olmaktan çıktı. Evet, buna ilk itiraz edenlerden yazılı olarak
kamuya duyuru yapanlardan birisiyim. Kat sayı artık bir daha gelmez
inşallah. Ortaöğretimdeki akademik başarıyı arttırmak için tüm idarecilere
sorumluluk yüklenmeli ve sonuçlar takip edilmelidir deniyor. Ortaöğretimde
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akademik başarıyı arttırmak için tüm idarecilere yani sorumluluk bir bütün
aslında. İdarecilere sorumluluk yüklemek biraz şey.
Esas sorumluluk sahibi olması gereken öğrenciler. Öğrencilerin
haklarının yanı sıra sorumluluklarını da iyi kavraması ve sorumluluklarını
yerine getirmesi gerekir tabii ki yine başanyı takip etmek ailenin ve tüm
paydaşların görevi. Evet, “Ortaöğretim kurumlannm bilgi teknoloji
eksiklikleri tamamlanmalıdır.’' denmiş, var bu zaten. Tüm illerin detaylı
engelli haritası çıkarılmalıdır. Doğru, nerede ne açacağımızı bilmemiz
açısından ya da nasıl hizmet vereceğimizi öneri olarak yani engelliler ile
ilgili özel eğitim maddelerimizin altına alabiliriz. İlköğretim bünyesinde
kurulan özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerin nitelikleri
arttırılmalıdır. Gerçekten şu an Türkiye’de özel eğitim bölümlerinin sayısı
maalesef çok az ve yetiştirdiği öğrenci sayısı da Türkiye’nin ihtiyacını
karşılayacak durumda değil.
Olan yerlerde sadece bir iki ana bilim dalı var. İşte zihin engelliler ya
da görme engelliler gibi. İşitme engelliler gibi sınırlı sayıda öğretmen
yetiştirebiliyoruz. Bunları tabi teşvik edip, bu alanda öğretim üyesi
yetiştirmek, bu öğretmen yetiştirmek konusuna ayrıca diğer tarafa alabiliriz.
“Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı arttırılmalıdır.” denmiş. Evet, bunlar
söylenmişti. Tüm çalışanların performansının ölçüldüğü değerlendirme
sistemleri geliştirilmelidir. Evet, bunu koyabiliriz. Orta, Arman
ERKILIÇ’tan gelen öneri. YÎBO ve ortaöğretim kurumlannm
pansiyonlarına nöbetçi öğretmenlik ataması yapılmalı yani belletmen
kadrosuna atama denmiş. Bunu konuşmuştuk herhâlde. Bu var, önerilerde
Bunu alalım Hocam.
Nazan ŞENER Hocamız 16. Maddede yer alan kampüs kelimesinin
yerine aynı alan içinde yerleşen mesleki eğitim okullan olarak
değiştirilmesini önermekte. Onun düzeltmesini yaparız. Bazı yerlerde
kampüs kelimesi yerine Türkçe yerleşke kelimesi kullanılmakta. Evet, bunu
da şey yapalım Hocam.
Zakir ELÇİÇEK Hocamızın önerisi ortaöğretime erişimin
sağlanması konusunda “Ekonomik durumu iyi olmayan ve bu sebeple
ortaöğretime gitmeyip çalışmak zorunda kalan öğrenciler ve bunların aileleri
bilinçlendirilmek ve bu tür öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi ile
sorunun çözülmesi yoluna gidilmelidir.” diyor. Yani özet olarak. Evet.
Bunlar destekleniyor Muammer YILDIZ Hocamızın şimdi burada değil
herhâlde içeri girdi, “İyi adam lafının üstüne gelir.” diyorlar, evet.
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Dokuzuncu sınıf tüm ortaöğretim okullarında ortak içerik okutulmaktadır.
Meslek liselerinde kapasite arttırmak için dokuzuncu sınıfın tamamen ortak
içerikle ve başka bir yapıda okutulmasını öneriyorum diyor. Ayrıca merkezî
sınav ile öğrenci alan okullarda meslek liseleri de dâhil olmak üzere
geçişlerin kontenjan ve puan üstünlüğüne göre olması önerisi var.
Evet, merkezi sınavla öğrenci alan okullarda meslek liseleri de dâhil
olmak üzere geçişlerin kontenjan ve puan üstünlüğüne göre alınması teklifi
var. Bu konuda evet bunu da öneriler arasına alalım. Evet, Muğla
Köyceğiz’den köy muhtarımız Yaşar Duran YILMAZ, Dönüşbelen köyü.
Köylerimizde pek çok veli sekizinci sınıfı bitiren çocuklarını bilhassa kız
çocuklarını ortaöğretime göndermek istemiyorlar. Sadece demek ki doğuda
güneydoğuda değil sorun. Şimdi ise 9. sınıflar taşınmaya başlandığı için
ortaöğretimde mecburi olduğu takdirde köylerimize de ilköğretimi bitiren
çocukların ortaöğretim tahsilleri yapmalarına imkân sağlanacaktır. Bu
durumda biz zorunlu eğitimi ortaöğretimi de içine alacak şekilde on iki yıla
çıkarmak durumundayız. Onu öneriler içerisine yazacağız o konuyu atladık.
Yani zorunlu sekiz yıl tabii ki var ama madem şey ortaöğretimde de evet
ana sınıflarını da dâhil ederek, evet. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bu
öneriyi de alalım.
Evet, Nazan ŞENER; ortaöğretime erişim ile ilgili önerisi, ikinci
önerisi bayağı uzun, o zaman bunu okuyayım ben. Evet, tekrarlatıyoruz
onları geçiyorum ben. Hepsini okumak zaman alacak. Ortaöğretime erişimin
sağlanması konusunda öncelikle zorunlu süresi 12 yıl söyledik, bunu geçtik.
Adrese dayalı kayıt sistemi dikkate alınarak o ilköğretimden mezun olan
tüm öğrencilerin kayıt olma taleplerine bakılmaksızın ikametlerine yakın bir
ortaöğretim kurumuna sistem üzerinden kayıtlarının yapılması. Velilerin bu
duruma karşı tavır ve tutumlarının geleceğe evet toplumun geleceğini
şekillendirme, geleceğine ilişkin şekillenmesi. Biraz karışmış orası cümle.
Eğitim düzeyinin artmasının bireysel ve toplumsal yararları için
düzenleme yapılması deniliyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin
SGK kayıtları dikkate alınarak başvurular beklenmeden eğitime devam
etmeleri şartı ile desteklenmelerinin sağlanması önerisi var. Erişim
açısından güzel bir öneri. Ortaöğretim kurumlanna geçişin sınavsız olarak
yapılandırılması, Ortaöğretim ve ilköğretimin güçlendirilmesi konusunda
bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin ilgi, yetenek ve
istekleri dikkate alınarak yönlendirilmesin yapılması. Bunu da evet tartıştık.
Öneriler arasında var.
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Eğitim süreçlerinin yatay ve dikey geçişlere elverişli bir yapıya
kavuşturulması. Sistem dışına atılmadan örgün, yaygın ve uzaktan öğretim
yöntemleri kullanılarak tüm bireylerin eğitim almalarının sağlanması. Evet,
yükseköğretime geçiş sınav sisteminden kurtarılmalı. Tüm ortaöğretim
mezunlarının örgün, açık öğretim ve uzaktan öğretim yöntemleri ile eğitim
almalarına imkân sağlanmalı. Evet, yükseköğretime geçiş aslında
gündemimizde değil belki bir sonraki şûranın ana gündem maddelerinden
bir tanesi bu olabilir. Yani yükseköğretime erişim, yükseköğretimin
güçlendirilmesi gerçi YÖK’ün işi. Evet, tüm eğitim kurumlanmızı öğrenci
ve mezunlarının iş ve eğitim durumlarının takibinin yapılacağı bir sistemin
geliştirilmesi. Evet, takip sistemi.
Yusuf Ziya ACUN, Tem-Sen Mali İşler Sekreteri. Ortaöğretimin
güçlendirilmesi sorun ortaöğretimde yönetici, öğretmen ve bu personele
yeterince rehberlik desteği verilmemekte, on dört senede bir denetim
görmekte, branşında rehberlik denetimi yapılmıyor. Ankara ve İstanbul’dan
Hakkâri, Van, Edirne’ye müfettiş gönderilmesi yarar değildir, demiş. Öneri
denetim sistemi bölgesel düzenleme ile yerindelik, yakınlık ilkesi
gerçekleştirilerek gelişim, değişim sağlanması önerisi var. Ve de doğru.
Evet denetimle ilgili Nazan ŞENER Hoca’mızdan yine bir şey var. Mesleki
ve teknik ortaöğretim kurulularında gelişen değişen teknolojiye paralel
olarak kaynakların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu desteğin kamu
ve özel sektör olanaklarının arttırılmasını öneriyorum, demiş.
Fatih Mehmet GÖKÇE Hoca’mızın önerileri, ilköğretim okullarında
görev yapan rehber öğretmenler ve öğrencinin dersine girerek yöneltme
formunu dolduran öğretmenlerin öğrencinin notuna göre değil yeteneğine
göre yöneltme yapmalarını öneriyor. Meslek liselerine yönlendirme parantez
içerisinde başarılı öğrencilerin bu okullara gitmeleri için veliler
bilinçlendirilmeli. Evet, üçüncü gündemde var bunlar. Meslek lisesi
mezunlarına işe girmede öncelik verilmesine rağmen uygulamada böyle
değil deniyor. İş yeri açmada kolaylık sağlanması düşük. Az önce
söylendiği gibi başarılı öğrencilere teşvik verilmesi olayı. Evet,
gündemimizde var. îdris IŞIKLI Kütahya Merkez Fatih İlköğretim Okulu
Müdürü. Müdürümüz kız çocuklarının okullaşması için gönderilmeyiş
nedenleri araştırılmalı, gerekirse kız ve erkek okulları açılmalı. Evet.
BİR KATILIMCI -Biraz önce arkadaşlarla dışarıda konuyu
konuştuk. Aslında 1739 temel kanununda bu yer alıyor. Normalde karma
eğitim esastır diyor ancak ihtiyaç hâlinde ayrı ayrı okullar açılabilir yani. Ve
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şu anda sistemde de zaten bir karşılığı var. Bizim buradaki talebimiz
olmayan bir şeyin yasaya konulsun ve yasal alt yapısı hazırlansın değil.
Bunun politika olarak uygulanması. Doğrusu bu yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, doğrusu bu evet. İşletme açma
şartı olarak ortaöğretim bitirme zorunluluğu getirilmeli. Genelde istihdamı
olabilecek meslek liseleri İş-Kur, Meslek Odaları ve Meslek Temsilcileri ile
belirlenerek bölümler açılabilmeli. Evet, analiz yapılarak bölüm açılması
dedik. Adana Millî Eğitim Müdürümüzün bu liselerin Ticaret, Turizm,
Sanayi bakanlıklarına bağlanması şekilnde önerisi var. Zakir ELÇİÇEK,
Zakir çok yazmışsın ya! Nerede? Zakir kaçtı mı? Okulların bölge il veya
okul bazında hem yönetimsel, hem finansman, hem de planlama anlamında
kısmen veya tamamen bir özerkliğe kavuşturulması gerekmektedir.
Dolayısıyla öğretmen ve yönetici kadrosunun seçilmesi, müfredatın
yerel ihtiyaçların nispetinde düzenlenmesi ve okul binalarının ihtiyaca göre
yeniden inşa edilmesi gibi konular bürokraside sürece takılmadan daha hızlı
ve yararlı şekilde işleyecektir, demiş. Evet, sonuçta öğretimde konuları
yerelden genele doğru yakından uzağa doğru anlatırsınız. Yani o öğretimin
temel şeyi. Onun için buraya madde yazmaya gerek yok. Mevcut önerilere
ilave olarak mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında işletmelerde beceri
eğitimi yapan öğrencilere yapılan sigortanın iş kazalarına ilaveten sağlık
hizmetlerini de karşılaması sağlanmalıdır demiş. Güzel bir öneri. Değil mi
önce sağlık.
DİVAN ÜYESİ - 3308 sayılı yasaya göre işletmeye giden
çocukların sadece iş kazası meslek sigortası yapılıyor, sağlık sigortası
yapılırsa gelecek dönemde çocukların ilavesi yapılmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Ramazan Acar İzmir Fen Lisesi
Müdürümüz burada mı? Evet müdürüm. Ders kitapları okul türlerine göre
hazırlanmalı. Önerilere koyabiliriz. Fen liselerinin kuruluş amacı zekâ
düzeyleri yüksek olan öğrencileri bir arada eğiterek üniversitelerin fen,
matematik alanlarına öğrenci hazırlamaktır. Ancak bugün fen liselerinde
okuyan öğrencilerin %10 u dahi üniversitenin temel bilim alanlarını tercih
etmiyor. Evet, sorun var çözüm bilim olimpiyatlarında uluslararası düzeyde
başarı sağlayan öğrenciler üniversitelerde ilgili alanlara sınavsız girebiliyor.
Ancak ulusal düzeyde yapılan sınavların ikinci aşamasında derece elde eden
öğrencilere başarı alanına yerleşmek şartıyla LYS’de aldığı puanlara ek
puanlar veriliyor.
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Başarılı olmayan öğrenci bilim olimpiyatlarındaki çalışmayı
tamamen bırakıyor. Bırakmaması için ikinci aşama sınavında derece alan
öğrencilere de üniversiteye sınavsız geçme hakkı verilmesi, demiş.
Yükseköğretime erişime geçiyoruz. Bu madde ile evet, çoklu zekâyı
işletmek gerekiyor herhâlde. Yoksa zekânın bir tarafına bakarsak bilimsel
zekâ bilişsel zekâya diğer zekâda insanı bütün olarak işlemek gerekiyor
bilimsel eğitimde. Evet, Recep BİRKAN Hoca’mızm önerileri. Yazılmadığı
için dün tartışıldı bunlar evet dünkü görüşmelere ilave olarak sosyo
ekonomik farklılıklar bölgedeki sosyal doku, ekonomik yapılar aynı
olmadığından eğitime erişim oluşamamaktadır. Yani eşitsizliklerin ortadan
kaldırılması, farklılıkların ortadan kaldırılması bunu yazmıştık bu maddeyi
herhâlde. Bu madde var Hocam. Yani eşitsizlik ve farklılıkların tolere
edilebilir, tolere kelimesini gözden geçireceğiz.
Ona bir de ekleme yapmıştık sabah, veli okulun gerekliliğine
inanmıyor ve erişime engel olmaktadır. Evet, velilerin bilinçlendirilmesi.
Öğrenci okulun gerekliliğine inanmıyor, okuldan üniversiteye hazırlık
kurslarına önem veriyor. Okul öğrenciyi çekmiyor, cezbetmiyor maddesi.
Anne veya babasını kaybetmiş çocukların ortaöğretime erişim oranları
farklılaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığının önlem alması gerekiyor.
2023 vizyonunu konuşuyoruz, müfredat programlan sık sık
değişiyor. Sistem ile bu kadar oluşturmak uğraşılması sorun
oluşturmaktadır, bilimsel bir temel çerçeve oluşturmak yeni gelişmeler buna
ilave edilmeli. Örneğin, biyoloji dersi müfredatının evet dün söylemişti
Hocamız. Mekânlar önemli son zamanlarda gelişme olsa da düzgün okul
yapacak mimar yetiştiremiyoruz. Yoksa mimarlanmız okul yapımını mı
önemsemiyor deniliyor. Derme çatma okul bahçelerindeki okul
kantinlerinin evet bunları söylemiştik kantinlerin düzeltilmesi olayı. Yaşam
alanlarından bir tanesi. Çünkü orada da zaman geçiriyor çocuklar,
besleniyorlar gerektiğinde oturup çalışıyorlar. Yani illa kütüphaneye git otur
çalış diyemiyorsunuz. İnsan nerede çalışmak istiyorsa, ilham nerede
geldiyse orada çalışıyor. Evet, alanlarında iyi öğretmenler yetiştirmek
gerekiyor.
Eğitim fakültelerinin yeniden düzenlenmesi eleştirel, sorgulayıcı,
düşünen öğretmen, teknoloji evet, bu, öğretmen yetiştirme ile ilgili madde
Hocam. Bunu diğer gruba monte ederiz. Birinci gruba. MEB Temel
Kanunu’na göre millî ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek ve bir
üst öğretime öğrenci hazırlamak olmasına rağmen üniversite sınavına
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öğrenci hazırlamak durumuna gelinmiş, amaçlar değişmiştir, test ve tost
çocuğu. Evet, disiplin yönetmeliği daha sıkı hâle getirilmeli. Öğretmen
nöbetleri kaldırılmalı, öğrenciler bu konuda bilinçlendirilmeli. Nöbetlerde
öğretmen öğrenci diyalogları bozulmaktadır. Yani sigara içmek yasak,
bayan nöbetçi öğretmen erkek tuvaletine giremiyor, yani böyle sorunlar da
yaşıyoruz. Yani nöbetçi öğretmen sigara içenleri takip etmek durumunda
kalıyor.
Evet, Abdülkadir ATLIOGLU Hoca’mızın, okul öncesi dâhil
başlangıçtan itibaren öğrenciler için tutulan kişisel dosya yerine tüm
çocuklarımızın TC kimlik numarası esas alınarak aldığı her türlü eğitim,
sahip olduğu her türlü yetenekler dâhil olmak üzere yer aldığı ve âdeta
envanterinin tutulduğu ve istenildiğinde anında bilgilere ulaşma imkânının
sağlandığı veri tabanı oluşturulması. Evet, Hocam güzel bir öneri, alalım
bunu. Mustafa ÇADIR Hoca’mız Kadının Statüsü Genel Müdürü. Sorun
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadın eğitimi, yönetici, il ilçe müdürü,
okul müdürü, müdür yardımcısı sayısının düşüklüğü. Çözüm, kadın
eğitimcilerin ve öğretmenlerin eğitim yöneticisi konumlarına getirilmesi.
Bunu yazmıştık. Evet, Bakanımızdan başladık.
Şimdi arkadaşlar branşlara göre değişiyor. Eğitim fakültesinde bizim
öğrencilerin belki %70’i bayan yani üniversite geneline vurduğunuz zaman
%60’ı bayan. Yani branşlara göre değişiyor dedim ama ben, fakültelere göre
değişebiliyor.
Mustafa ÇADIR - 100 dekandan 10 tanesi kadın, 100 sektörden 8’i
kadın. Siz eğer kadın eğitimcileri desteklemezseniz ve onlara ek imkan
sunmazsanız, ÇÖZÜMLENEMEDİ....desteklemek lazım. Millî eğitim de
zaten bunu benimsiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, Mustafa ÇADIR Hocam
isminizi de öğrendik böylece, teşekkür ederiz. Meslek liselerine sağlanan
Savaş Atmaca. Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü. Ek puanın,
Sosyal bilimler liselerine, fen liselerine, güzel sanatlar ve spor liselerine bunu tartışmıştık- sağlanmasını Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun olması
açısından önemli buluyorum.
Dolayısı ile üçüncü maddenin yukarıdaki bilgiler ışığında
değiştirilmesini talep ediyorum, diyor. Sadece meslek liseleri mesleki teknik
liseleri için ek puan dedik, onun da nedeni diğer liselerde alman dersleri
alamadıkları, üniversite sınavında eşit şartlarda giremedikleri söz konusu o
nedenle bunu geçtik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine
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öneri sahibinin ismi yok, sensin, evet, çok öneri verdim, diye gözükmesin
diyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde ana dilin farklı
olmasından kaynaklanan ve çok zaman dile getirilmekten çekinilen bu
hususun önemle dikkate alınmasında çok büyük yarar olacaktır.
Çünkü hiç Türkçe bilmeyen birçok öğrenciye Türkçe bildikleri
varsayılarak aynı müfredat uygulanmaktadır. Halil Hoca’mız Eğitim BirSen ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşmasının arttırılması için kız
liselerinin açılması uygun olacaktır. Gündem maddeleri olarak öneriyorum.
Evet. Az önce konuşmuştuk zaten. Yaygınlaştırılması, ihtiyaç duyulan
bölgelerde yaygınlaştırılması. Zaten önce kız lisesi olarak açılan yerler daha
sonra karma liseler şekline dönüşmüş. Yani zamanla her şey değişiyor.
Orada da belki o bölgenin insanlarının bakış açıları da değişebilir. Yani
sonuçta Cumhuriyetten önce açılan okullarda kız lisesi diye açılan okullarda
kızlar vardı. Ama daha sonra erkekler de oraya gitmeye başladılar. Karma
liseler hâline dönüştüler.
Öneri Ercan KARAKAYA. Ortaöğretimi güçlendirmede öğrencinin
okullaştırılmasının arttırılması. İlköğretimden mezun olan öğrencilerin
ortaöğretime kayıt yaptırmada nakil işlemlerinin MEB, e-okul sistemine
dâhil edilecek nakil takip modülü ile yapılması. Bunun sonucu özellikle kız
öğrencilerin ortaöğretime kazandırılmasında etkin yöntemler uygulanmasına
kaynaklık edecektir. Evet, bu konuda yoruldunuz ama çok fazla bir şey
kalmadı. Ortaöğretimde sınıf geçme yerine ders geçme sistemine geçilmesi.
Bu öneri yapıldı. Herhâlde kabul gören öneri. Onu ekleyeceğiz.
(BİR KATILIMCI -Hatta belki sömestr geçme şeklinde de olabilir,
yani onu biraz geniş tutsak iyi olur.) ilköğretimde yok muydu? Eğer şeyse
birinci sınıftan ikinci sınıfa. Bir defa mı var evet. Öyle bir şey var. Sınıf
atlatma girişimi, evet. Sınıf atlama sınavları olabilir yani. Sınavları
kaldıralım diyoruz ama.
Ortaöğretimde öğretmenin zaman ve enerjisini kullanmaya yönelik
olarak öğretmen görevi tanımı, derse girilen dersler ve diğer etkinliklere
katılım olarak düzenlenmeli. Bunu yaptık herhâlde biz, önerileri. Yalnız bu
bizim en sonda spor ve şey var sosyal ve sportif etkinlikler demiş oraya
sanat da eklersek iyi olur yani çünkü sanat göz ardı edilmiş orada. Çünkü
oturumlardan biri de, komisyonlardan biri de bu konuda zaten spor, sanat,
beceri ve değerler.
Engelli çocuklara sahip ailelerin koşulsuz, diğer ailelere göre daha
fazla yardıma, morale ihtiyaçları vardır. Farklı engellere sahip bireylerin
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ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemeler yapılmalı. Herkesin eğitim
ve destek hizmetlerinden yararlanabilmesi için azami özen gösterilmeli.
Engelli bireylerin velilerine bu süreçte yer verilmesi ve psikolojik destek
almalarının sağlanması. Zorunlu eğitim çağında olan, çok ciddi engellere
sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemeler yapılmalı.
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin mevcut yetersizlikleri giderilmeli, özel
eğitimde erken teşhis ve tanı konularak nasıl bir eğitim alması gerektiğine
karar verilmeli demiş Galip Bey. Evet, bu sizin öneriniz ama isminiz yok.
Bayram BOZKURT Hoca’mız, imam hatip lisesi meslek dersleri
öğretmeni. İmam hatip liselerinde dört yılın birinci senesinin hazırlık sınıfı
olarak düzenlenmesi ve hazırlık sınıfında sadece Kuran-ı Kerim ve Arapça
derslerinin verilmesi. İmam hatip liselerinde Arapça dil sınıflarının açılması
ve bu sınıflardan mezun olan öğrencilerin ilahiyat fakülteleri bünyesinde
Arapça öğretmeni olarak yetiştirilmesi. Din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenlerinin yetiştirilmesinin ilahiyat fakülteleri bünyesine alınması. Bu
yönde çalışma var zaten. İlahiyat Fakülteleri Millî Komitesi çalışıyor
bununla ilgili.
Hüsniye ÇETİNTAŞ, Tekirdağ. Okullarımızda mutlaka bir kadın
idareci ve yöneticinin bulunması kız öğrencilerimize model olması
bakımından yararlı olacaktır. Okul müdürlerimize, millî eğitim
müdürlerimize önemle duyurulur. Göçer aile ve mevsimlik işçi ailelerinin
çocuklarının ilköğretimde bulundukları yerde devamları mutlaka
sağlanmalı. İlköğretim birinci sınıflarda ders yükü azaltılmalı. Evet,
bulunduğu yerde tabi. Çanakkale'de Gökçalı köyü var. Benim hanım orada
çalışıyordu.
Her yıl Romanlar gelir oraya, çadır kurar ve yıl boyu oradadır. O
okulu kurtaran okul kapanacak öğrenci sayısı az olduğu için öğrenciler
onlar. Sayı olarak gerçekten bulundukları yerde, çadırı kurdukları yerde
eğitim alma haklarına sahip oluyorlar. Çanakkale’de mesela bir başka
uygulama Sayın Millî Eğitim Müdürümüz yolda gelirken anlattı. Mesela bir
okul vardı sadece Roman vatandaşların gittiği. Sadece onlar gidiyor.
Mahallede kimle oynuyorsa okulda da onunla beraber. Hatta birtakım
olaylar da anlattı. Burada söylenmeyecek şeyler. Öğretmeni rahatsız etme,
bayan öğretmeni rahatsız etme gibi. Şu anda bu öğrenciler değişik
ilköğretim okullarında kaynaştırma yapıldı ve bütün aileler de çok mutlu.
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Orada
BİR KATILIMCI - ÇÖZÜMLENEMEDİ...............
yaşıyorlar, köyleri var ama devlet üretme çiftliği içinde oldukları için
elektrik, yol, su alamıyorlar. 437 öğrenci çocuk., taşımalıya da alamıyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şimdi onu öneriye alırız Hocam.
Vallahi bizim millî eğitim müdürümüz dağıttı isterseniz onunla bir görüşün.
Millî Eğitim Müdürümüz Vefa BARDAKÇI ile görüşürseniz size yolunu
gösterir. Gerçekten başarılı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerde değişme
var. Yıkanmayı öğrendiler, temizliği öğrendiler. Onlara özel okullar olduğu
zaman mahalledeki yaşantısını aynen okul ve sınıf içerisinde yaşıyor.
Yani sokakta ya da tarlada bahçede ne yapıyorsa aynısını okul
içerisinde yapıyor. Onu başarılı bir şekilde uyguladı Vefa Hoca’mızdan
bilgi alabilirsiniz bu konuda. Yani okulda ne kadar varsa. Sayıları da çok
fazla değildi onların ama varsa değişik okullara merkezdeki seçkin okullara,
öyle rastgele değil seçkin okullara yerleştirildi bunlar. Kendisiyle
görüşürseniz daha sağlıklı bilgi verir. Çanakkale içerisinde. Evet, mesela
orada ulaşımı sıkıntı yapmışlar, dolmuş paramız yok, dolmuş parasını da
halletmişler. Yani şu anda herhangi bir sıkıntıları yok. Kendi mahallelerinde
bulunan okulu kapatıp oradan diğer okullar içerisine entegre edildiler
öğrenciler, uygulama başarılı gidiyor yani.
BİR KATILIMCI - Örnek bir projeyi biz Manisa’da başlattık.
Kenar mahalledeki çocukları ve aileleri yatılı okullara getiriyoruz,
pansiyonlu okullarda çocuklar banyo yapıyorlar, öz bakım becerilerini
gerçekleştiriyorlar. Bu proje diğer illere örnek olabilir. Diğer bir konu, ben,
bu psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin okullarda rehber
öğretmenlere yıkıldığını hissediyorum. Eskiden sınıf rehber öğretmenleri bu
fonksiyonları icra ediyorlardı.
Oysa okul rehber öğretmenleri yönlendirme görevi belki bu diğer
fonksiyonu görevi gibi algılanabilir ama özellikle bizim erişim ve
güçlendirmede ben bunu çok önemsiyorum. Sınıf rehber öğretmenlikleri
eskiden olduğu gibi aktif hâlde değil. Bu bence bir handikap oluşturuyor.
Çünkü 4500 merkezde endüstri meslek lisesinde, 4500 tane öğrenci var. iki
tane rehber öğretmen var. Bu iki tane rehber öğretmen o rehberliği nasıl
gerçekleştirecek? Ben bunu bir öneri olarak koçluk sisteminin gelmesini
istiyorum. Ya böyle bir öneri koyabilir miyiz?
KOMİSYON BAŞKANI - Gönderdiniz mi? Tamam gönderin. Spor
liseleri ile ilgili bir öneri var. Sorun altıncı sınıftan itibaren gençlik ve spor
. genel müdürlüğüne bağlı sporcu eğitim merkezlerine seçilen başarılı
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sporcularımızın öğretimlerine başka okullarda devam etmeleri. Evet, çözüm,
öneri gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı sporcu eğitim merkezlerinin spor
liselerine bağlanması, altıncı sınıftan itibaren başarılı sporculann bu
okullarda öğretimlerine devam etmelerinin sağlanması diye bir öneri var.
Emre EKŞİ. Ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla öğrenciler için sosyal
alana daha çok önem verilmekte bu durum tarih, coğrafya gibi bilimleri geri
plana itiyor. Bu yüzden tarih alanında yeterli uzman, öğrencimiz söylemişti
bunu, tekrar okumayalım o zaman. Evet, öneri olarak alıyoruz.
-Adana Millî Eğitim Müdürümüz. Mesleki ve teknik eğitim
fakültelerine öğrenci alınırken akademik sınavın yanı sıra kendi alanından
teknik sınav geçmiştik, evet öneri olarak geçmiştik. Yılmaz BALCI
Hocamız Çorum Eğitim Müfettişleri KOMİSYON BAŞKANIı. YİBO ile
ilgili iki farklı öneri var. Birisi YİBO’nm iyileştirilmesi prestijlerinin
kazandırılması tekrar.
Biri de YİBO'nun kademeli olarak azaltılması. İki tane şey var
burada tartışma konusu. Birinci ve kaçıncı sınıf Hocam öğrencilerinin
tümünün taşımalı eğitimlerinin sağlanması. Taşıma merkezi okulların
yemek, beslenme ile ilgili fiziki mekan sıkıntılarının giderilmesi. YİBO’da
taşıma yapılarak bu sorunun giderilmesi. YİBO Tara da taşıma yapılarak bu
sorunun giderilmesi. İlköğretim okulları yönetmeliğinde yer alan disiplin
mevzuatında okul rehber öğretmeni merkezli olarak değerlendirme
yapılması, son çarenin disiplin mevzuatı olduğu her hususta yer verilmesi.
İlköğretimde branş derslik sistemine. (DİVAN ÜYESİ Öğrenci
davranışlarının değerlendirilmesi) Komisyon Başkanlığına öneri.
Turan AKPENAR Karadeniz Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürümüz.
İlköğretimde ve ortaöğretimde çalışan tüm öğretmenlerin maaş karşılığı
derse girme zorunluluk sayısı eşitlenerek mevcut adaletsizlik önlenmeli
demiş. İlköğretimin güçlendirilmesi anlamında. Evet ortaöğretimi
bulunmayan yerleşim yerindeki tüm ortaöğretim öğrencilerinin okul servis
ücretleri velilere ödenmeli. Evet, üçüncü madde olarak ortaöğretim
kurumlannm temizlik ve güvenlik sorununun çözümü için merkezî bütçeden
ödenek gönderilmesi. Bunları zaten yazmıştık. Evet, yazmadığımız bir konu
herhâlde yok. Şu maaşların eşitlenmesi. Öğretmen maaşlarının, ders
ücretlerinin. Zorunlu ders yüklerinin daha doğrusu. Mehmet Ali SELAMET.
Yanlış okumuyoruz değil mi, Mehmet Ali Selamet. Eğitim öğretimde
niteliğin arttırılmasında zümre öğretmenler kurulunun daha etkili ve verimli
çalışması önemlidir. Okul ve eğitim bölgesi ilçe ve il düzeyindeki zümre
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başkanlıkları belirlenecek kriterlere göre seçilmeli, zümrelerin normal
çalışma yapabilmesi için zaman ayrılmalı. Zümre başkanlannm özlük
haklan temsil ne bu? Sahibi burada mı öneri sahibi.
Mehmet Ali Hoca’mız. Ankara evet.
İlköğretimde denetim
sisteminin istenilen niteliğe kavuşturulabilmesi için eğitim müfettişliğine
lisansüstü eğitim almış kişiler seçilmeli. Mevcut eğitim müfettişlerinin de
lisansüstü eğitim almalan sağlanmalı. Eğitim müfettişliğinde branşlaşmaya
gidilmeli. İbrahim YILMAZ Aksaray Millî Eğitim Müdürümüz. Muhammet
ŞAHİNKAYA Kütahya İl Millî Eğitim Müdürümüz.
Üstün zekâlı öğrencilerin sınıf geçme sistemi düzenlenmeli, daha
kısa sürede okulları bitirmeleri sağlanmalı. Tüm öğrenciler için bu fırsat
verilir, geçebilen geçer. Bunu sadece üstün zekâlı öğrenciler için
smırlamasak mı? Yani genel tüm öğrenciler için, erken mezun olma, erken
bitirme şansı verilmesi. Onuncu maddemiz ile ilgili bir şey var. Onuncu
maddeye bir bakalım. Düzenlenmeli, şu şekilde düzenlenmeli demiş.
Muhammed ŞAHİNKAYA hoca’mız.
Eğitim kurumlannda yönetim kurulları oluşturulmalı. Yönetim
kurullarına üye olma kriterleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmeli. Evet,
onu yazmıştık. Biz onuncu maddeye ne demişiz. İlköğretimin onuncu
maddesi evet ilköğretimin onuncu maddesi, tamam. Sahibinin adı yok ama
dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okullara atanacak öğretmenlerin
zorunlu hizmet bölgesinden sayılması Hocamızın evet.
Dezavantajlı
öğrencilerin
bulunduğu
okullara
atanacak
öğretmenlerin zorunlu hizmetten sayılması demiş, evet. Böyle bir çalışma
var, diyor Adana Millî Eğitim Müdürümüz. Evet, onu da ekleyelim.
Mehmet BEREKETOGLU, Osmaniye, Osmaniye İlköğretim Okulu
Müdürü. İlköğretim okullarında mahalle okulu sistemine geçilmesi,
yazmıştık, tartıştık bunu. Okul müdürlerine aile hekimliğinde olduğu gibi
yetki ve sorumlulukların verilmesi. Evet, Ahmet ALTUNKAYNAK
Hoca’mız Finlandiya örneğinden hareket etmiş okuyalım, Finlandiya eğitim
sistemi tüm dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenmektedir. Ülkeler
komisyonlar kurarak Finlandiya eğitim sisteminin başarısını incelemektedir.
Finlandiya’da şikâyetçi öğrencilerden çalışmadıkları için öyle göründüğü
gibi değil. Rakamlar aldatıcı, o çünkü en son Ağustos’ta gittim oraya.
Üniversite düzeyinde bile şikâyetçiler öğrencilerin okumadıkları,
çalışmadıkları, ilgi göstermedikleri konusunda. Öğrencilerin dertleri var.
Ama tabii ki sınav sistemleri farklı.
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Yani bizde kullanılan yöntemlerle onların bize uygulattıkları sınav
tamamen birbirinden kopuk olduğu için sonuçta doğal olarak farklı şekilde
yansıyor. Yoksa bizim öğrencilerimiz hiçbir zaman geri zekâlı değil. Yurt
dışına gittiğinde de zaten öğrencilerimiz başarılı bir şekilde takdir
toplayarak geri dönüyorlar. Bu Erasmus ile giden öğrencilerimiz, diğer
programlarla giden öğrencilerimiz bir iki dönem kalmakta ve hatta bazıları
dönmüyorlar bile geri. Eğitimine orada devam etmeye çalışıyorlar. O açıdan
Finlandiya örnek alınabilir. Evet, iyi bir ortamdan ziyade iş bulma şeyi.
Çoğu orada mesela dil asistanı olarak kaldı, daha sonra üniversitelerde
lisansüstü eğitimlere devam etmek istediler. İş bulanlar var, kalanlar var.
Mesela İngilizce öğretmenliği bölümünden gidip orada spor ile ilgili
uluslararası bir şirketin yönetim şeyine giren öğrencilerimiz de var.
Yani bu tamamen öğrencinin kendi sosyal becerilerine kalmış.
Kendini geliştirmesine kalmış bir şey. Buradaki durum öneri nedir sorun.
Öğretmen, isteyenin öğretmen olamaması. Yani herkes öğretmen
yetiştirmeye giriyor aslında yine konu. Bizde de esas tartışılması gereken
yani şu anda öğretmen yetiştirmeye ne tartışıyor bilmiyoruz ama ben esas
orada duracaktım, buraya geldim. Öğretmen yetiştirmede en büyük
sorunumuz şu anda pedagojik formasyon olayı. On dört hafta artı on dört
hafta yirmi sekiz haftada öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki
amaç bir nevi Fen Edebiyat Fakülteleri aslında çıkış şeyi noktası şuydu. Fen
edebiyat fakültesine gelen öğrencilerin kalitesi, seviyeleri düşük biz
bunların seviyelerini arttıralım. Ne yapalım biz bunlara bir hedef gösterelim,
yani okulları bitirdiği zaman iş bulamıyorlar.
Nasıl iş bulacaklar, öğretmen olacaklar yani. “Hiçbir şey
olamıyorsan öğretmen ol” mantığı tekrar geldi Türkiye’ye. Yani epey bir
aradan sonra maalesef ve şimdi işin kötüsü yani aslında eğitim fakülteleri
tam oturdu, eğitim fakülteleri şu anda ilköğretim fakültelerine
dönüştürülmek istenmekte. Yani eskiden eğitim yüksekokulları sadece sınıf
öğretmeni yetiştiriyordu. Siz sadece ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirin,
fen bilgisi öğretmeni yetiştirin, matematik öğretmeni yetiştirin ama
ilköğretim düzeyinde kaim diyorlar. Ortaöğretim bizim işimiz, kimin işi fen
edebiyat fakültelerinin işi. Fen edebiyat fakültelerinin işi değil. Fen
edebiyat fakültelerinin misyonu vizyonu belirlenmiş, çizilmiş. Bunlar bilim
insanı yetiştirecekler ama öyle bir gerçek var ki 70-80 kişiyi bir sınıfa
tıkarak bilim insanı yetiştiremezsiniz bu ayrı bir konu tartışılması gereken
ama çıkış noktası olarak bunlara öğretmenlik hakkı verilmesinde Allah’tan
bir iki kriter var, iki buçuk not ortalaması gibi yoksa akın akın gelecekler.
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YÖK bu konuda da zaten bir kontenjan sınırlaması yaptı. Ama
sadece fen edebiyat fakülteleri ile sınırlı kalmadı, iktisat fakülteleri, kamu
yönetimi vesaire turizm, sağlık yüksekokulu, ebelik, hemşirelik ne ararsanız
Talim Terbiyenin seksen numaralı kararında yer alan tüm branşlarda
üniversitelerdeki hangi şeyler varsa programlar hepsi başvurmak istedi ve
vurdu da zaten. (BİR KATILIMCI - Talim Terbiye yok burada) Yani bu
Talim Terbiye olmadığı için konuşmayı kesiyorum. Herkesin öğretmen
olmaması gerekiyor diyor. Öğretmenin mutsuz olduğu memnun olmadığı bir
sistemde eğitimi güçlendirmek pek mümkün görünmüyor.
Evet, okul aile birliği yönetmeliği değiştirilerek velilerin eğitim
sürecinde aktif, koymuştuk bunu tekrarlamıyoruz. Abdülkadir ATLIOĞLU
hocamız İşletmeler Dairesi Başkanı. Hocamızı meclise göndereceğiz
durmadan öneri versin.
Yirmi birinci yüzyılın en önemli buluşu İnternet ağı olması ve zaman
mekân kavramları kısmen gelecekti, e-okul kapsamında devamlı okul,
eğitim formal düzeyde değil aynı zamanda informal, yaşam boyu öğrenme.
Yani öğrencileri sadece okullara tıkıp orada belli haftalar içinde belli
konulann verildiği yer olarak görmemek gerekiyor. Eğitimi aslında, bütün
olarak yani hem formal hem informal olarak ele almak gerekiyor.
Amerika’da da hem bu e-öğrenme uzaktan eğitim revaçta hem de bu
bahsettiğimiz informal öğrenme olayı, yaşam boyu öğrenme, her yerde
öğrenme var. İnşallah olmaz, biraz hareket eder çocuklar da obez olmazlar.
Oturup bilgisayann başında tıkınıp duracaklar ve sağlıksız bireyler
yetiştireceğiz. Yani eğitirken öğüteceğiz. (BİR KATILIMCI - En iyi
öğrenme yüzyüze öğrenme.) Evet, tabi dokunma, tüm duyulan kullanması
gerekiyor. İnsanın bir bütün olarak o iş içerisinde yer alması gerekiyor.
Sadece görüp, tuşlara dokunuyor ama başka dokunacağı, hissedeceği şeyler
var. Duyularla ilgili. Dağda, kırda kuzu güden bir çocuğun bile İnternetten
bilgiye erişim yolu ile eğitimin sağlanması sisteminin kurulması. Bu da
güzel, zaten uzaktan eğitim istediği yerden. Yani derslerin amacına uygun
işlenmesi gerekiyor. Tabi bu bütün şeylerde sorun. Bizde de sorun.
Bilgisayar dersi var ama yani şimdi eğitim fakültelerinde öğretmenlere
verilen haftada iki üç saatlik bir ders. İşte açma kapamayı, bilgisayar
öğrendim olarak görüyorlar. Bilgisayar okuryazarlığı yani medya
okuryazarlığı vs. bir sürü okuryazarlık var.
Yani okuryazar değiliz. Bilgisayar okuryazarı kabul edemeyiz
kendimizi hepimizin eksiklikleri var o yüzden bu konuda her kademede
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eğitimin sağlıklı bir şekilde sağlanması gerekiyor öğretmenlere, öğrencilere
ve öğretmenleri yetiştiren eğiticilere de. Çünkü bir iki defa rastladım. Sınıfta
projeksiyon çalışmıyor diyor öğretim görevlisi. Hemen bakalım dedik,
gittim ilk bakacağın yer tabi ki kablo, fişin takılı olması, fış takılı değil.
Basıyor basıyor ışık yanmıyor tabi, orayı takmamış ki. Çalışmasın
öğrencinin de zaten canına minnet. Hoca projeksiyona bağlı geldiyse,
projeksiyon çalışmıyorsa tamam ders bitti. Tatil edip gidiyor, on dakika
konuşuyor öğretim görevlisi, sınıfı boşaltıp gidiyor. Bazıları da şuraya
kabloyu takmıyor. Bekliyor şimdi bunu açıyor, onu da açıyor. Bekliyor,
niye yansımıyor diyor. Projeksiyon bozuk diyor, bilgisayar bozuk yani
medya okuryazarlığı işte bilgisayar okuryazarlığı yani okumaz yazmaz
derken bu boyutlarını da dikkate almamız gerekiyor.
Tabi yani sonuçta hepsi aynı demiyorum ama eksikleri olan öğretim
görevlileri de var her alanda yani kendisini yetiştirmeye bağlı. Yani
bilgisayar bölümündeki ya da bilgisayar mühendisliğindeki bir akademisyen
ya da öğrenciden çok daha iyi bilgisayarı kullanabilen, tamir edebilen yani
her türlü parçasını tanıyan öğrenciler de var, öğretim elemanlarımız da var
ama bilgisayar bölümünden mezun olup ya da bilgisayar bölümünde çalışıp
o işleri yapamayanlar da var. Yani tamamen kendisini yetiştirme ile ilgili.
Sorumluluk öğrencide yani kendini yetiştirme esas bu sorumluluğu bilinci
kazandırmamız gerekiyor. Kendini gerçekleştirmek için tabi kendini
yetiştirmesi gerekiyor. Yani bilgi ve beceri düzeyinde yetiştirmesi
gerekiyor. Bu önemli yani.
Evet, öneriler Hocamızın önerisi güzel. İlköğretimde 4 ve 5.
sınıflarda müzik ve görsel sanatlar dersi iki saate yükseltilsin. Evet her branş
öğretmeni kendi dersini önemli görüyor. Sanat eğitimi ve görsel sanatlara
yönelmede faydası olacaktır. İlköğretim ve ortaöğretimde branş derslerine
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin girmesi gerekir. Ücretli
öğretmenlerin yerine kadrolu öğretmenler atansın, denmiş. Evet, dördüncü
madde olarak 1-2-3-4-5. sınıflarda öğretilen el yazısının 6 ve 7. sınıflarda
devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunu ortaöğretime taşıyalım Hocam.
Dördüncü madde evet, şimdi müzik dersinde Flüt çaldırıyoruz.
Burada müzik öğretmenliğinden mezun öğrencimiz var. Kütahya’da
öğretmenlik yapıyormuş tesadüf burada. Değil mi, bahar geldiği zaman
bütün bahçe flüt sesleri ile inliyor. Flüt, herkes nasıl flüt çalacak. Biz
herkese flüt çaldırıyoruz. Ortaokulda en çok sevdiğim ders müzikti, resmi
de seviyorum. Yani her şeyi yapacak durumda değilsiniz öğrenci olarak ama

18. Millî Eğitim Şûrası I 589

müzikten nefret ettim. Neden nefret ettim? Flüt çalmaktan. Flüt çalmadan
geçemedim yani. Bak postacıyı çaldım, müzik dersini geçtim. Evet, sadece
bak postacıyı çaldım.
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım, flüt kışın çalınmaz
diye bir kural var mı acaba? Müzik öğretmenine sormak lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Nasıl? Kışın çalınmaz, var mı böyle bir
şey? Evet, işte neden? Evet, artık bitirdik önerileri de. Önerileri de bitirdik.
BİR KATILIMCI - Benim babam ortaokulda piyano çalıyordu.
Ben bir flüt çalamıyorum, ne kadar acı.
BİR KATILIMCI - Bir şey söyleyebilir miyim Komisyon
Başkanım? Şimdi dört ve beşinci sınıflarda bir saatlik müzik dersleri var. 67-8. sınıflarda bu konuda yetenekli öğrencilerimiz var ve branş öğretmenleri
bunları güzel sanatlar liselerine yönlendirmeye kalktığında veli yollamıyor.
Yani değer vermiyor. Bir saatlik dersin lisesine mi yollayacağım çocuğumu,
diyor. En azından 4 ve 5 'te yetenekli çocuklara branş öğretmenlerimiz
bilirler, 6-7-8 de o şekilde yönlendirme yapılmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Zorunlu ders olma önerisi var. İki saat,
tamam. Evet, yani Nevhibe Hanımın sorduğu kışın çalınmaz mı? Yani ders
bahar döneminde olduğu için o ders, bahar döneminde yani şey oluyor. Ve
herkes flüt çalmak.. Damara girdik... Son bir öneri var. Ömer
KELKİTLİOĞLU, bitiyor zaten........Yani ritim saz çalan ritim çalsın, telli
çalan telli çalsın. Nefesli çalgı artık hangi çalgıyı çalabiliyorsa. Tambur da
olur yani Hocam. Evet, okullarda beden eğitimi, resim, müzik dersleri
zorunlu olmalı, ders saatleri arttırılmalı. Spor, sanat, beceri değerler eğitimi
ile ilgili bir şey.
Beden eğitimi, müzik, resim öğretmenleri norm kadro dışında
tutulmalıdır. Her okulda ilköğretimde, ortaöğretimde kesinlikle bir beden
eğitimi öğretmeni, bir müzik bir de resim öğretmeni olmalıdır. Öğretmenler
sürekli okulda bulunmalı, idareciler gibi kendi alanlarında çalışmalıdır.
Çünkü ders dışında da bunların faaliyet göstermesi gerekiyor. Okulun
sportif sanatsal etkinliklerinde, sadece ders içinde değil. Bu öğretmenler
sürekli okulda bulunmalı, idareci gibi kendi alanlarında çalışmalıdır. Her
okulda bu öğretmenlerin rahatlıkla çalışabileceği atölyeler bulunmalıdır.
Bütün ihtiyaçları tamamlanmalıdır. Öğrencilerin yeteneklerini becerilerini
ortaya çıkaracak bu dersler için her eğitim öğretim döneminde bütçeler
ayrılmalıdır. Evet, biz teşekkür ederiz.
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Bu önerileri yarın sabah son oturumumuzda kayda geçeceğiz. Biz
teşekkür ederiz sabırla dinlediğiniz için. Yorulanlar kaçtı.
BİR KATILIM CI - Bunlar tartışmaya açılacak mı?
KOMİSYON BAŞKANI - Yok, artık gerek yok. Çünkü tartışacak
bir şey yok ortada. Yarın bunları biz okuyacağız, cümle düşüklükleri varsa,
teknik olarak sözcüklerin kullanımlarında hatalar varsa sadece onları
alacağız. Evet, teşekkür ederiz şu mikrofonu kapatalım artık.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, maddeleri biz ayrı ayrı ilköğretimi
güçlendirme ortaöğretimi güçlendirme ve ortaöğretime erişim olarak
almıştık, bunlann hepsini tek bir başlık altında maddeleri de birbiri ardına
numaralandıracağız. Hazır mı Hocam?
Dün yazılı olarak aldığımız önerilerden bir kısmını yine biz
maddelerin sonuna, olması gereken ilgili maddelerin yanma ekledik.
Birazdan yansıda açıklamayı yapacağız.
KOMİSYON BAŞKANI -

1.
İlköğretim okulları için kurumsal bütçe oluşturulmalı, oku
fiziki durumu öğrenci sayısı ve ihtiyaçlan dikkate alınarak her okul için
genel bütçeden ödenek tahsisi yapılmalı, bütçenin harcanması ve
harcamalann denetiminde okulda oluşturulacak kurullar etkili olmalıdır.
İfade daha düzgün olmuş Hocamıza teşekkür ederim. Kurumlar
harcama yetkilisi değil harcama yetkilisi okulun yöneticisi olduğu için ya da
o ilçe, ildeki millî eğitim müdürleri olduğu için herhâlde.
BİR KATILIM CI - Başkaları da olmalı ama okuldaki kurul daha
etkili olmalı.
KOMİSYON BAŞKANI - Sonuçta neyin nereye harcanacağını, ne
alınıp ne verileceğini herhâlde okuldaki çalışanlar, evet Hocam. Tartışma
olmayacak tartıştık zaten bundan sonra ekleme de olmayacak, öneri olarak
düzeltme yapabiliriz ama tartışmayacağız artık.
BİR KATILIM CI - Dün gece diğer komisyonlarda da karşımıza
çıktı. Bizim önerilerimiz ve maddelerimiz daha teknik ve önerme biçiminde
ama bu gerekçelendirildiği takdirde madde uzayabiliyor. Bu genel kurulda
tartışırken sorun olabilir aslında yüküm cümlesi neyse önermemiz neyse
biraz o çerçevede sınırlı kalmasında fayda var. Çünkü tartışma mesela genel
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kurulda gündeme geldiğinde düzeltelim dendiği takdirde onu yansıtmak onu
oraya koymak biraz daha güç olur diye düşünüyorum.
BİR KATILIMCI - Birinci madde de Maliye Bakanlığından bütçe
tahsis edilirse ya da bütçe ayrılırsa, okulda kurum ve yetkililerin bunu
denetlemesi zaten yok. Böyle bir cümlenin olması zaten sınırlıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz öneriyoruz sadece, yani bir önerme
bu. Bununla ilgili yasal düzenleme olur olmaz. Hepsini birden oylayacağız,
artık tek tek oylama yok. Tek tek oyladığımız şeyleri bir daha oylamanın bir
anlamı yok. Sadece ifade bozuklukları olan ve açıklama gereken yerleri ele
alacağız. Buyrun Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Ortaöğretim ayrı güçlendirme başlığı
altında olduğu için... evet.
DİVAN ÜYESİ - Bizden istenen ara başlık olmayacak ekrana başlık
yansıyacak ve altına maddeler gelecek, ilköğretim, ortaöğretim. Onun için
iki tane olmayacak, erişim filan olmayacak. Konu başlığı olacak, altına
sıralayacağız.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam. Az önce de söylediğimiz gibi
tüm başlıklar tek başlık hâlinde bizim grubun ana başlığı neyse o şekilde
yani ilköğretim ve ortaöğretimi güçlendirme, orta öğretime erişim başlığı
altında tüm maddeler tek kalemde olacak yani sırada olacak. Evet,
2.
Gelişim özellikleri bakımından farklı düzeylerdeki öğrencilerin
bir arada bulunmasının ortaya çıkardığı pedagojik sorunların ortadan
kaldırılması için ilköğretim okullannda 8 yıllık zorunlu eğitim
öğrencilerinin
yaş
ve
gelişim
özellikleri
dikkate
alınarak
kademelendirilmeli. Fiziksel mekânlar ve bu kademelere göre öğrencilerin
ayrı alanlarda eğitim görmelerini sağlayacak biçimde bölümlendirilmelidir.
Okullar öğrenme alanları olmanın yanı sıra bir kültür merkezi ve yaşam
alanları olarak düzenlenmelidir.
Evet, 2.madde biraz daha net, anlaşılır hâlde,
BİR KATILIMCI - Mekânlar kademelendirilmeli, kısaltılsa bunlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Genel kurula sunarken onu o şekilde
düzenleriz. Bu bizim kendi aramızda hazırlamış olduğumuz komisyon ama
genel kurula sunacağımız raporu sadeleştiririz daha doğrusu kısaltırız. Evet
devam edelim biz, herkes istediği gibi algılayabilir, herkesin algılaması
farklı olabilir yani.
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3. Müfredat değişiklikleri ve eğitimde gelişmelerin uygulamaya
yansıtılmasının
sağlanması
için
öğretmenlerin
sürekli
mesleki
gelişimlerinde okul temelli modeller uygulanmalı ve mesleki gelişim
etkinliklerine katılmak her öğretmen için bir hak ve sorumluluk olarak
görülmelidir.
Müfredat değişiklikleri ve eğitimde gelişmeler hakkında velilerin
sürekli bilgilendirilmesini sağlayacak bir eylem planı oluşturularak hayata
geçirilmelidir. Evet, Hocamızın eline sağlık. Emin Hoca'mız.
4. İkili öğretime kademeli olarak orta vadede son verilmeli, kısa
vadede değil, orta vade hedef, birleştirilmiş sınıf uygulamaları sistematik bir
değerlendirilmesi yapılarak birleştirilmiş sınıf uygulamasının mümkün olan
en alt düzeye çekilmesi sağlanmalıdır, ayrıca birleştirilmiş sınıfı okutacak
öğretmenlerin birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi konusunda hizmet içi
eğitim almaları sağlanmalıdır.
BİR KATILIMCI - Birleştirilmiş sınıflar kaldırılmalı idi ilk ifade
burada çok değişmiş.
KOMİSYON BAŞKANI - Çok değişmedi. Orta vadede. Teknik
olarak mümkün görünmüyor. Hayalimiz o ama. Gerçeğimiz de bu.
5. Özel öğretim kurumlarmm yaygınlaştırılması için destek
sağlanmalı okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarmda sunulan
eğitim öğretim hizmetlerinde vergi muafiyeti uygulanmalı başka bir amaç
için kullanılmamak kaydıyla okul binası için arsa tahsisinde kolaylık
sağlanmalıdır.
Vergi muafiyeti, biz vergi indirimi demiştik ama Hocam.
BİR KATILIMCI - Yalnız orada bir koşul var. Eğitim öğretim
hizmetlerinde.
KOMİSYON BAŞKANI hizmetlerinde vergi muafiyeti. Tamam.

Koşul

varmış.

Eğitim

öğretim

6. Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate
alınarak rehberlik ve yöneltme yapılmalıdır.
BİR KATILIMCI Kaldırıldı mı?

Sınavın kaldırılması

önerilmişti orada.
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KOMİSYON BAŞKANI - Sınavın kaldırılması. Arkadaşlar hep bir
ağızdan konuşmayalım. Bizim dünkü en son okuduğumuz ifade aynı.
Tekrarlama sadece ortadan kalkmış.
Dünkü 6. maddemiz, ortaöğretime geçişte yeteneklere
değişmemiş, yani redaksiyona girmemiş hâli. Okuyorum.

göre

BİR KATILIM CI - Hocam bu konuda tartışma oldu ve çoğunluk
da istiyor, sınavın kaldırılması ifadesi vardı orada.
BİR KATILIM CI - Bir şey ekleyebilir miyim burada, bundan
önceki şûra konumuz Kademeler Arası Geçişti. Sayın Hocamız da aynı
komisyondaydık, hatırlayacaklar. Orada bir karar alındı, OKS’nin
kaldırılması diye. OKS kaldırıldı, yerine SBS diye bir şey geldi. Biz 2023
vizyonunu konuşuyoruz, spesifik sınav kaldırma ifadesi yerine aslında
bunların eğitim sistemine zararlarının önlenmesi ile alakalı ifadelerin burada
yer alması, çünkü bugün SBS olur yarın bir başkası olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Dünkü ifademizi aynen okuyorum
tekrar, değiştirmedik. Ama burada da yansıttık Halil Hocam. Ortaöğretime
geçişte yeteneklere göre yöneltme ve yönlendirme yapılmalı, ortaöğretime
geçişin temel eğitiminde öğrenciye rehberlik yapılarak, yönlendirme
yapılması. Yani iki defa benzer şeyi tekrar etmişiz buradaki cümlede.
Sınavın yerine ne koyacağız. Yani kriter onu o zaman önerin. Yani seçme
konusunu. Tamam, yani yeteneklerine göre ayırıp göndereceğiz bunları,
ilköğretimden itibaren.
BİR KATILIM CI - Burada yeni bir tartışma başlatmak
istemiyorum ama sınavın nasıl yapılacağı ya da hangi alanlar için sınav
yapılacağı teknik bir konu, operasyonel bir konu burada şûra kararının daha
çok stratejik olanlarla ilgili olması gerekir. Örneğin, ortaöğretime geçişte
sınavın kaldırılması dediğimizde özel yetenekle öğrenci alan bir okul için ne
yapacağız? Onun için bu ayrıntıda teknik bir ifade yerine burada zaten
ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak
rehberlik ve yönetme yapılması. Geniş kapsamlı olarak sanırım aynı şeyi
ifade ediyor, ama bunun için de az önce ifade ettiğim gibi özel yetenek
gerektiren bir alan için sınav yapılacaksa, seçme yapılacaksa bunun
niteliğinin ne olacağı ayrı bir tartışma konusu. Böyle bir ayrıntılı tricnik
ifadeyle bunu sanki bağlayıcı bir şey gibi ifade etmek sanırım doğru olmaz.
Yine tekrar şunu ifade etmek istiyorum 6. maddede dünkü hâliyle barada
oylanan 6. maddede arada virgül var ve tekrar var, şu anda o tekrar sadece
redaksiyonda buradan kaldırılmış durumda.
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T uran AKPINAR - Şimdi 7. maddeye geldik. 7. maddeye gelene
kadar üç dört tane maddede maddenin tamamen anlamını ve ruhunu
değiştiren değişiklikler yapılmış. Bizim komisyonumuz gerçekten çok
kaliteli ve 2 gündür iyi çalıştık, hatta biz kelimeleri bile bazen oyladık,
çalıştık kelimeler üzerine bile dakikalarca tartışmalar yaşandı ve oylamayla
geçti. Şimdi biz 7. maddeye geldiğimizde 4, 5 tane maddede tamamen
demin birleşmiş sınıflarda olduğu gibi ya da sınavda olduğu gibi Bu şekilde
bir değişiklik olursa biz 2 günlük çalışmayı çöpe attık, yeniden çalışma gibi
olacak ve bugün gerçekten biz yarım günde bu işi bitiremeyeceğiz ve ben
açıkça üzüldüm yani bu şekilde maddeler üzerinde oynanması çok doğru
olmamış diye düşünüyorum.
DİVAN ÜYESİ - Dünkü oylanandan farklı bir şey var mı?
T uran AKPINAR - Çok çok farklı yani şu anda 6. maddeye
geldiğimizde 3, 4 tane maddede ciddi değişiklikler yapılmış. Yani
birleştirilmiş sınıflar kaldırılsın oylandı aşağı yukarı oy birliği ile çıktı.
Şimdi kademeler arası geçişte bir kısmı kaldırıldı. Doğru değil bana göre.
Bu maddede de öyle, bu madde sınavın kaldırılarak ortaöğretime geçişin
yöneltme ve yönlendirme ile yapılması diye ifade kullanılmıştı. Birinci
cümle oradan silinmiş, ikinci cümle kalınca tekrar gibi olmuş sayın Hocam.
Sınav kelimesini net kullandık, hatta bazı kelimeler bile burada dakikalarca
tartışılarak buraya yazıldı.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, ortaöğretime geçişte sınav yerine
mi ifadesini istiyorsunuz. Tartışma artık uzayacak. Evet Hocam.
BİR KATILIM CI - Komisyonun kararlarına lütfen saygı duyulsun,
iki gündür alman kararlar sabote edilmeye çalışılıyor o zaman bırakalım
istenildiği gibi yapılsın ve gelsin genel kurula. Çünkü biz bunu iki defa
oyladık. Olmaz böyle bir şey. Hiç olmazsa sınav konusunda komisyonun
kararma uyulsun.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam 4. maddeye gelin Hocam. İkili
öğretime kademeli olarak orta vadede son verilmeli, birleştirilmiş sınıflar.
DİVAN ÜYESİ - Aynı ifade yazılmış, genel olarak ikili öğretime
son verilmeli ile birleştirilmiş sınıf uygulaması sona erdirilmeli diye
yazmışız.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, dünkü dördüncü maddemiz,
kademeli olarak ikili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması sona
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erdirilmeli, kalabalık
düzenlenmeli.

sınıfların

mevcutları

çağdaş

ölçütlere

göre

DİVAN ÜYESİ - Dünkü 4. Maddede yazılan bu. Kademeli olarak
ifadesi sonradan ilave edildi. Yani aynı ifadeler kullanıldı. Eğer bu şekilde
karar alırsak bir realiteyi inkâr etmiş oluruz, her yerde bu böyle
uygulanmaz. Bu nedenle kademeli ifadesi kullanıldı.
BİR KATILIMCI - 2023'ü konuşuyoruz burada, 13 yıl sonrasını
konuşuyoruz.
DİVAN ÜYESİ - Ben daha kısalttım orta vadede demek 5, 7 yıl
demektir. Yani biraz daha kesin bir hedef ifadesi ama çıkarabiliriz. Yani bir
sakıncası yok. 2033’de olabilir. Sınav eklenecekse eklensin, şuradaki ifadeyi
okudum redakte ettiğim budur bu kadar tartışmaya gerek yok. Sınav
eklensin diyorsanız şuradaki ifadeyi okudum, burada redakte ettiğim ifade
budur. Burada sınav vardı ve çıkardıysam sabote ettim. Ayıptır ya.
KOMİSYON BAŞKANI - Emin Hocam şimdi bir dakika.
BİR KATILIMCI - Burada alman kararı söylüyoruz, sizin ne
yaptığınızı değil.
KOMİSYON BAŞKANI - Emin Hocam cümleyi tekrar okursak
özünde zaten sınavın kalkacağı görülüyor. Yani eğer cümleyi doğru
okursak. Bir daha okursak. Ortaöğretime geçişte diyorsunuz, yeteneklere
göre yönlendirme ve yöneltme yapılmalıdır dedikten sonra eğer sınav
yapacaksanız bu yönlendirme ve yöneltmeyi niye yapıyorsunuz. Yani lütfen
sözcüklerin derin anlamına ve cümlelerin derin anlamına inelim. Yoksa
yüzeysel olarak sözcüklerle uğraşırsak yani pek çok kişinin yaptığı gibi öyle
mi böyle mi dersek sonuç alamayız. Ve hep bu ülkede yaptığımız iş de
maalesef dilimizle oynamak. Dilimizle fazla oynamayalım, dilimizdeki
sözcüklerle de fazla oynamayalım. Yani yerinde kullanalım. İsterseniz
ortaöğretime geçişte yeteneklere göre yöneltme ve yönlendirme yapılmalı
ifadesi size ne anlam ifade ediyorsa, onu o şekilde algılayın ama geçişte
yeteneklere göre yöneltme ve yönlendirme yapıp çocukları kapıda mı
bırakacağız niye yönelttik ya da yönlendirdik, bunun amacı nedir? Tabi ki.
BİR KATILIMCI - Üst üste burada gariplik yaşanmaya başladı.
KOMİSYON BAŞKANI - Açacağız yani siz şimdi diyorsunuz ki
bugün Türkiye de böyle bir şey yok, Avrupa da var. Gelecekte Türkiye de
de olacak. Türkiye değişmiyor mu, her şey değişiyor. Türkiye de 10 sene
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önce konuşamadığınız şeyleri bugün konuşuyorsunuz. Değil mi? Bugün
konuşamadığınızı da 5 ya da 10 sene sonra konuşacaksınız. Ülke de
değişiyor, dünya da değişiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız.
Batı neyse AB ile uyum yasaları yapıyoruz, oradaki standartlara
kavuşturacağız diyoruz. Yani orada MEB’imiz bunlan düşünüyor ve
bunlarla ilgili gerekli adımları atıyor, biz neden bu kadar endişe ediyoruz ki
yani. Bu adımları atarken bizi niye topladı diyorsunuz ama bu adımları
atarken Bakanlık her aşamada yaptığı her işte Talim ve Terbiye vasıtası ile
sizleri çağırıyor bu işlerle sorumlu paydaşlan bir araya topluyor neden bu
şekilde düşünüyorsunuz bilmiyorum. Her konuda yani.
BİR KATILIMCI-

sınav yerine..... ifadesi konulsun.

KOMİSYON BAŞKANI - Koy, sınav yerine. Arkadaşlar MEB son
6, 7 yıldır ciddi bir şekilde çalışıyor, yani bir bölüm açılmasını teklif ediyor.
YÖK bunu algılayamıyor, niye bu bölüm açılıyor diyor. Türkiye geç kalmış
yani. Türkiye'nin bekleyecek, kesintiyle uğraşacak zamanı yok. 1990'da
Türk cumhuriyetlerine kapılarımızı açtığımızda bize geldikleri zaman onlara
Türkçe eğitim verecek öğretmenlerimiz yoktu. Bugün hâlen yok. Bugün
hâlâ yabancı dil öğretmenlerimiz yurt dışına dış ilişkiler genel müdürlüğü
tarafından seçilip ve okullardaki başka işlerini bırakıp insanlar, kendi
branşları dışında başka işler yapmaya gidiyorlar.
Bununla ilgili adımlar atmak için yine MEB Marmaris’te toplantı
yaptı tüm paydaşları bir araya getirerek. Avrupa’daki eğitim kurumlanndan
deneyimli hocalar davet edilerek, onların görüşü alınarak “Bu nasıl bir
bölüm olmalı? Nasıl bir öğretmen yetiştirmeliyi?”. Bunların adımları hep
atılıyor. Biz bunlan burada tartışacak değiliz. Yani sınavı koyduk oraya
daha fazla tartışmayalım. Sekiz. Ben kimsenin de avukatı değilim. Bu
ülkenin sisteminin içinde yetişmiş bir öğretmenim.
BİR KATILIMCI - Hocam biraz önce Emin Bey Hocam anlattı.
Bakın bugün özel yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatları liselerimiz
var, spor liselerimiz var. “Sınav yerine” ifadesini kullandığımız takdirde
öğrenciyi nasıl alacağız. Biraz önce sizin dediğiniz gibi derin anlamlarını da
düşünerek koymamız lazım bugün tek tip bir okul türü olmadığı sürece
mutlaka bir seçenek yapmak zorundasınız.
BİR KATILIMCI - Yetenek sınavı SBS, OKS sınavı değildir.
Lütfen yanlış yorum yapmayalım. Yetenek sınavı yeteneklerin ölçülme
sınavıdır.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bu konu teknik boyutu ile ele alınır
daha sonra. Evet, Emin Bey. Buyrun Hocam.
M. Emin GÜRKAN - Öneride bulunuyorum lütfen şûra
bağımsızlık, özgürlük, demokratik bir ortamda yapılmalı ama her bir
arkadaşımızın da kişisel anlamda görüşlerine saygı gösterilmeli. Ben şu
anda bir genel müdür olarak değil sadece bir vatandaş olarak burada
katılıyorum ve üyeyim. Ben diyorum ki biraz önce sayın KOMİSYON
BAŞKANI yardımcımız Prof. Emin Bey sizin de izah etmiş olduğunuz
şekilde eğer o cümleden biz sınavın ileride uzun vadede yani 2023’te
kaldırılacağını anlamıyor isek bunun yerine mutlaka “Sınav yerine’'
dediğimiz zaman kısa vadede kendimizi sıkıntıya sokarız demektir. Sonuçta
ben şunu söylüyorum, sayın Bakanımız da izah etti zaman zaman evet
şûraya Bakan yön vermiyor ama ben bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum;
genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülme işlemleri devam ediyor
hızla, 2014 yılını baz almışız, 2014 yılında zaten bu liselere öğrenci alımı
sınavla olmayacaktır, bunu deklare ettik. Ama bakanlık bu kadar âciz değil
dolayısıyla bu cümleyi “Sınav yerine” kelimesini kaldırılarak tekrar
oylayalım ya da “Sınav yerine“ ile birlikte oylayalım, hangisi geçerse genel
kurulda tartışılsın lütfen. Teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI - Hocam burada Bakanlığın acziyetini ifade eden
yok Allah aşkına. Bakanlığın organize ettiği millî eğitim şurasında görüş
oluşturuyoruz. Onun için komisyondan geçen bir karar var. Biz diyoruz ki
kararımız genel kurula gitsin. Bunun bu kadar farklı yönlerde farklı
ifadelerle tartışılması çok hoş olmuyor lütfen.
BİR KATILIMCI - Uygunsa bu kritik maddeyi oylayalım, iki
şekliyle, bir; şu anda yazılmış şekliyle iki, “sınav yerine”yi kaldıralım,
oylayalım, o şekilde genel kurula girsin efendim. Lütfen.
BİR KATILIMCI - Eski hâliyle kalsın Hocam, genel kurulda
oylansın.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi bizim dünkü cümlemizde bu yok
yani “sınav yerine” ifadesi yok. Ekranda yazarak oyladığımız şeyde yok.
Ortaöğretime geçişte yeteneklere göre yönlendirme ve yöneltme yapılmalı.
Evet.
BİR KATILIMCI - Emin Bey gibi düşünen birçok öğretmenin
birçok eğitmenin burada olduğunu düşünüyorum. Gözden kaçmış
olabileceğini düşünerek bir kez daha oylanmasını teklif ediyorum ben.
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BİR KATILIMCI - Dünkü madde bir ekrana gelsin.
KOMİSYON BAŞKANI - Dünkü maddeyi yansıt onun altına
kopyala Hocam.
BİR KATILIMCI - Biz dün örneğin 4. maddede 2023 için sınıf
mevcutları hedefini koymuşuz oraya çağdaş. Bu yeni şeklinde yer almamış.
Eski şeklinde ve redaksiyondan sonraki şeklini görelim. O hâliyle geçecekse
ona göre oylayalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Artık oylama yok Hocam, şimdi
tuttunuz, siz, bu sefer birleştirilmiş sınıflar maddesine geri döndünüz. Biz şu
anda o maddeyi tartışmıyoruz. 6. maddedeyiz.
BİR KATILIMCI - Hayır, benim 4. maddede dikkatimi çekti. Sınıf
mevcudu ölçütü koymuşsunuz biz o ölçütü redaksiyondan sonra yer
almadığını görüyoruz. Dün kabul edilen madde o hâliyleydi.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, ekleriz, çağdaş ölçütlere göre
sınıflar düzenlenmeli, 20-25 kişi diye onu ekleriz. Ama söz aldığınız zaman
lütfen üzerinde durulan madde üzerine konuşun lütfen. Bir ileri bir geri
gidip gelmeyelim lütfen. Yoksa bir yere gidemeyiz. Mehter takımı bile
Avrupa’ya kadar yürümüş, biz onu da yürüyemeyeceğiz. İki ileri bir geri.
BİR KATILIMCI - Hocam doğru söylüyorsunuz iki ileri bir geri
yapıyoruz. Alman kararı tekrar oyİ attırıyoruz. Tekrar konuşuyoruz, farklı
yansıtıyoruz komisyon kararma. Olmuyor yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Dünkü 6. madde -şu anda kırmızı
görünen- ortaöğretime geçişte yeteneklere göre yönlendirme ve yöneltme
yapılması ve temel eğitimde öğrenciye rehberlik yapılarak yönlendirme
yapılması demişiz. Dün aynen bu şekilde geçti. Sınav tartışıldı ama
yazmadık. Sınav yapılması şeyini yazmadık. Bu oylandı ama bu şekilde
oylandı.
Buyrun Hocam, sınav yerine? Hayır, Hocam bu şekilde gidersek,
genel kurula önerge verirsiniz.
KOMİSYON BAŞKANI -Evet, 7. madde.

7.
Eğitim kurumlannm yapım, donatım, bakım ve onarım g
giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimlerin payı ve etkinliği
artırılmalıdır.
BİR KATILIMCI - Tamamen karşılanmalıdır demiştik.
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KOMİSYON BAŞKANI - Eğitim kurumlannm yapım, donatım,
onarım gibi tüm giderlerinin mali idarecilerce karşılanması özel idare,
belediyeler, tüzel kişilikler diye yazmışız. Yok ortaöğretimde yazmıştık onu.
BİR KATILIMCI - Bu onun içinde konuşulmuştu. Hizmet satın
alma da 7. maddenin içinde konuşulmuştu.
KOMİSYON BAŞKANI - “Etkinliği artırılmalı, idarecilerce
karşılanmalı" demişiz. Yönetimcilerce karşılanmasını önerelim. Evet, yerel
yönetimler karşılasın tamam.
Evet, nasıl karşılarsa karşılasın. Yani artık belediyeler de biraz
çalışsın. Kaldırım taşı döşeyeceklerine biraz da okul taşı döşesinler.
Çanakkale'de yılda 3 defa kaldırım taşları sökülüyor, yollar sökülüyor,
yeniden yapılıyor. Belediyecilik bu mu dur? Yağmur yağdı, her taraf sel, su.
Denizle yer gök birleşti yani. Sorumlulukları artsın. Diğer yönetimlerce
parantez içinde özel idare, belediyeler, tüzel kişilikler neyse, detaya girmek
gerekmiyor.
“Okullar arası eşitsizlikler azaltılmalı.” demişiz ama biraz
genişlemiş. Şimdi öncekini okuyoruz, oyladığımızı okuyoruz. Özünde bir
değişiklik yok arkadaşlar iddia ettiğiniz gibi.
8. Okullar arası eşitsizlikler azaltılmalı, okullar arasındaki seviye
farklılıkları tolere edilebilir olmalı, (tolere edilebiliri Hocamız açmış)
Okullar arası başarı farklılıkları ve eşitsizliklerin azaltılması ve her bir
okulda eğitimde asgari bir kalite standardı sağlanabilmesi için okulların
fiziksel yapı ve donanım ile insan kaynaklan bakımından mevcut
durumlarının bir envanteri çıkarılmalı ve okullar arasındaki eşitliğin
sağlanması için orta vadeli bir eylem planı hazırlanarak hayata
geçirilmelidir.
Gayet güzel olmuş teşekkür ederiz Emin Hoca’mıza.
9. Önceki cümlemizi okuyoruz; “Müstakil müdürlüğü bulunan her
ilköğretim okuluna en az bir erkek, kadın rehber öğretmen atanmalı, sınıf
rehber öğretmenleri rehberlik eğitimine tabi tutulmalı.
BİR KATILIMCI -

Hocam kadını bayan diye değiştirelim.

KOMİSYON BAŞKANI - Bir erkek bir bayan olarak düzeltmiştik.
Şimdi de bir bay bir bayan derseniz olmaz. Tamam değil mi Hocam?
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10. Öğrencilerin ve velilerin okullarda karar süreçlerine katılımı
sağlanmalı, yönetim kurulunda eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, okul aile birliği başkanı ve yerel yöneticiler görev yapmalı,
(Burada yerel yöneticiler oturmaz, belediye başkanı normal şeylere bile
gelmiyor.) öğrencilerin de karar, uygulama ve değerlendirme süreçlerine
katılımı sağlanmalı, okul aile birliklerinin yerel ve ulusal düzeyde
örgütlenmeleri sağlanmalı.
Hocamız ne yapmış? Öğrenciler ve velilerin de okulda yönetim ve
karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. Kısaltmış mı, tamam. Öğrenciler
ve veliler katılsın yeter ya. Belediye başkanlannm görevlerini yazdık zaten
yukarıya, buraya da karışmasın. Zaten karışacak zamanı da olmaz.
11. Yerel yönetimler imar planlarını yaparken il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinden görüş alarak eğitim alanlarını belirlemeli.
BİR KATILIMCI - Ortaöğretimde ben bir şey söylemiştim de bu,
eğitim hizmetleri okul türlerinin kendi hizmet alanlarında.
KOMİSYON BAŞKANI - Ortaöğretimde Hocam. İlköğretimdeyiz.
Detaylarını tartışmıştık, sosyal alanlar, parklar vs. okullara yakın olsun,
birleşik olsun mümkünse diye. Onları artık detay olduğu için buraya
almadık. Zaten diğer maddeleri de yine kısaltarak vereceğiz.
12. Yatılı ve pansiyonlu okullardan başlamak üzere her okula sağlık
personeli verilmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Her okula, yatılı ve pansiyonlu tüm
okullar içine giriyor o zaman. Gerek yok. Ortaöğretim başlığı altında
aldığımız dünkü kararları bir açalım.
BİR KATILIMCI devam ediyoruz.

Ortaöğretimin güçlendirilmesi kısmından

KOMİSYON BAŞKANI - İlköğretimi oyluyoruz.
Hayri YILMAZ - Dün bir madde yazarak vermiştim onun
alınmadığını gördüm. Dün yazılı olarak vermiştim. (KOMİSYON
BAŞKANI - Öneriyi alalım Hocam) Eğitim müfettişleriyle ilgili bir madde
önermiştim yazılı olarak, ama alınmamış denetimle ilgili yani önemli bir
konu ilköğretimde mutlaka bulunmasında yarar görüyorum. Hatta Sayın
PINARDAĞ buradaysa o da teyit etmişti bunu. Okuyayım isterseniz yazılı
olarak vermiştim.
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KOMİSYON BAŞKANI - Hayri YILMAZ, Aksaray Millî Eğitim.
İlköğretimde yönetim sistemini istenilen niteliğe kavuşturabilmemiz için
eğitim müfettişliğine lisansüstü eğitim almış kişiler seçilmeli, mevcut eğitim
müfettişlerinin de lisansüstü eğitim almalan sağlanmalı, eğitim
müfettişliğinde branşlaşmaya gidilmeli. Tabi şimdi yüksek lisans yapmış
yapmamış, yapabilme şansı olmuş olmamış o detaylara isterseniz
girmeyelim. Eğitim müfettişliğinde branşlaşmaya gidilmesi konusu yasada
var deniyor var olan şeyi de önermek,
Hayri YILMAZ - Ama lisansüstü eğitim almalarında bir sakınca
görmüyorum yani. Çok da iyi olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Yok zaten Hocam, bizde de var.
Öğretmen yeterliliklerinde de zaten genel olarak bu var. Lisansüstü eğitim
yapma durumu, onun için almadık Hocam. Arkadaşlar şimdi biz alanımızın
dışına çıkanları oraya havale ediyoruz. Çünkü öğretmen yeterlilikleri ile
ilgili öneriler de vardı. Yine müfredatla, ders saatleriyle ilgili konular vardı,
onları biz ilgili komisyonlara havale edeceğiz. Arkadaşlar dinleyelim.
BİR KATILIMCI - Tek tip kıyafetler kaldırılarak serbest kıyafete
geçilmesi konusunu, birçok ilden gelen raporlarımızda var, burada
konuşmayı unuttuk şu anda Bakanlığın bir mevzuat, çalıştığı konuşuluyor
ama aldığı bir karar yok. Bu konunun da ben burada bir madde olarak
eklenmesini arz ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Kıyafetlerle ilgili.
BİR KATILIMCI - Dünkü tartışmalarda hiç konuşulmadı Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - Her gün temiz ve ayrı bir kıyafet bulup
okula gelmesi ayrı bir konu.
İş önlüğü gibi, okul önlükleri aynı zamanda iş önlüğü. Evet geçelim.
İlköğretimi oyladık, geçelim. Önlüğe takılmayalım şimdi.
Mehmet Ali HANSU (Bingöl Millî Eğitim Müdürü) - Şimdi sayın
arkadaşlar zaten önlük işini bakanlık okul yönetimine bırakmış durumdadır,
o bellidir. Tamamen okul yönetimlerince aile birliklerinin de katıldığı bir
toplantıda bu kararlaştırılıyor. Böyle bir zorunluluk yok artık.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, geçtik. Arkadaşlar kılık kıyafetle
güçleneme-yeceğiz yani kılık kıyafet ile uğraşmayalım, ülkede zaten
yeterince uğraşılıyor bu konuyla.
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Ortaöğretim. Aynen dünkü maddeleri okuyoruz.
1. Mesleki eğitim kampüsleri oluşturulmalı, okulların yönetimi bu
konuda ayrı ayrı olmalı, demişti müdürümüz, kampüsler içerisindeki farklı
okul türlerine göre yönetimlerin de tabii ki ayrı olması söylenmişti.
2. Meslek liselerinde alan ve bölüm açılmasında iş gücü piyasası
ihtiyaç analizi sonuçları ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınmalı. Okul
açılırken hizmet verecek alanlara yakınlığı dikkate alınmalı denmiş.
Aynı değişiklik yok.
3. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlannm mezunlarına kendi
alanlarında yükseköğretimde ek puan verilmeli.
Hocam, diğer liselerle ilgili açıklama yapılmıştı. Çünkü diğer
liselerde alman dersleri meslek liselerindeki öğrenciler alamıyor zaten
dezavantajlı durumda o nedenle bu ek puan verme durumu söz konusu.
BİR KATILIMCI - Teknik sınavdan bahsedilmişti.
KOMİSYON BAŞKANI - Var Hocam orada, 3. maddede.
Yükseköğretim aslında bizim geçiş gündemimiz değil. Yükseköğretime
alınacak meslek lisesi öğrencileri seçilirken akademik ve teknik sınav
yapılmalı ve ortalaması alınarak üniversiteye kabul edilmeli.
Yükseköğretime geçiş bizi aşan bir madde aslında.
BİR KATILIMCI - Bunun ortalaması mı alınır, ağırlığı mı alınır,
bu kadar teknik bir konu burada karara bağlanır mı?
KOMİSYON BAŞKANI - 3. maddeyi bence almayalım. Çünkü
yükseköğretim bizim gündemimizin dışında yani (3. maddenin çıkarılması
önerisi üzerine) 3’ü çıkartırız.
Tamam Hocam kendi aramızda tartışmayalım. Geçtik maddeyi.
4. Mesleki ve teknik eğitim alanında oluşturulan genel
müdürlüklerin tek çatı altında birleştirilmesi, dedik. Bu teknik bir iş yine.
Millî Eğitim Bakanlığımızın bileceği bir iş. Önerdik sadece.
Millî güvenlik dersi müfredatı yenilenmeli. Çünkü yenilenmeyen tek
müfredat millî güvenlik dersi, bu 1960 yılında koyulmuş ve 50 senedir aynı
içerikle okutulan bir ders, dünya gerçekleri, ülke gerçekleri her şey değişti.
O nedenle müfredatın yenilenmesinde yarar görülmekte, derslere de
öğretmenlerin girmesi için tabi yasal düzenleme gerekiyor. Burada cümleyi
okursam.
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5. Millî güvenlik dersi müfredatı yenilenmeli
öğretmenlerin girmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılması.

ve

derslere

Yani doğru bilgi aktarmak gerekiyor tabi.
6. Demokrasi ve insan haklan dersi zorunlu olarak verilmeli.
7. Engelli öğrencilere yönelik her ilde ihtiyaca göre eğitim verecek
okullar açılmalı, taşımalı sistem bunlara da uygulanmalı öğlen yemekleri
okulda verilmeli, dedik.
BİR KATILIMCI - 5. maddenin kaldınlmasmı istiyorum. Tesadüfi
midir başka bir şey midir bilmiyorum, dün burada almış olduğumuz
kararlarla ilgili basında bazı açıklamalar çıktı. Aynı günün akşamı yani dün
akşam millî güvenlik dersine giren subaylarla kız öğrenciler arasında
yaşanan birkaç olay haber yapıldı. (BİR KATILIMCI - O birkaç gündür
yapılıyor.) Yapılıyor, yapılmıyor, o nedenle suistimalin önlenmesi için 5.
maddenin kaldınlmasmı teklif ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet arkadaşlar bir ileri bir geri
demedik. Az önce söyledik. Alınan karar olduğu gibi genel kurulda
önerilecek, burada herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
Evet, millî güvenlik dersi müfredatı yenilenmeli, derse öğretmenlerin
girmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Gerekli yasal düzenlemeler...
Evet. Demokrasi ve insan haklan dersi zorunlu olarak verilmeli.
Engelli öğrencilere yönelik her ilde ihtiyaca göre eğitim verecek
okullar açılmalı. Bunu söyledik. Engelli öğrenciler okuduk onu. 7’yi yansıt
bir daha.
Engelli öğrencilere yönelik her ilde ihtiyaca göre eğitim verecek
okulların açılması, taşımalı sistemin buralarda uygulanması, öğle
yemeklerinin okulda verilmesi.
BİR KATILIMCI - Yaygınlaştırılması diyelim çünkü var zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bu şekilde olan okullar var,
yaygınlaştırılması diyelim. Açılmış zaten, sanki hiç açılmamış gibi bir
anlam ifade ediyor. Orada da var zaten tek başlık altında vereceğimiz için
biz tekrar bakacağız ama tekrar bakınca başına ne gelecek diye merak
etmeyin hiçbir şey gelmeyecek.
8. Eğitim kurumlannın yapım onarım dedik, aynısını buraya
yerleştirdik ilköğretimde olduğu gibi.
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9. Ortaöğretimden normal eğitime geçilmeli, “normal eğitimi" dün
dedik ki tekli eğitim yapalım, çünkü anormal eğitim yok.
BİR KATILIMCI yapalım.

KOMİSYON BAŞKANIım bunu tekli

KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bunun literatürde adı nedir?
Normal eğitim demeyelim o zaman, normal öğretim diyelim. Öğretim başka
eğitim başka çünkü. Karıştırılıyor bunlar. Birbirinin yerine kullanılıyor ama
aynı şey değiller. Normal öğretim.
10. 9. sınıftaki ortak dersler okul türüne göre düzenlenmeli.
BİR KATILIMCI - Ortak derslerin okul türüne göre düzenlenmesi
yanlış olur.
BİR KATILIMCI - Ortak kelimesini çıkarırsanız.
KOMİSYON BAŞKANI - Önce bir Muammer Hocama söz
vereyim, sonra size vereceğim, duyulmuyor çünkü.
Muammer YILDIZ - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım dün ben bu
konuyla ilgili önerge vermiştim. Okudunuz ama tabi buraya yansımadı belki
şimdi konuşmak gerekiyor. 9. sınıf şu anda uygulamalı ortak sınıf, hem
mesleki teknik eğitim için hem de genel ortaöğretim için ortak bir sınıf.
Çocuklarımız bir mesleki eğitime gittikleri takdirde eğer bu ortak sınıf alanı
güçlendirilmezse hiçbir zaman karşılaşmayacağı görmeyeceği derslerle karşı
karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla asıl bizim burada yapmamız gereken şey şu;
İkincisini bir arada düşünerek. Benim önerim şu şekilde, nasıl düzenleriz
teknik olarak, nasıl bir çalışma yapılır onu bilmiyorum ama 9.sınıfın aslında
mesleki teknik eğitimden ayrılarak çünkü burada çocuklara mesleğe yönelik
bir şeyler vermiyoruz ve burada da mesleki teknik eğitimin önünde sanki bir
sınıfı biz boşuna işgal etmiş gibi oluyoruz.
Dolayısıyla bunun ayrı değerlendirilmesi bu geçişin yani bu kademe
bir şekilde ortak okutularak bundan sonraki yöneltme yönlendirme noktasını
gerçek anlamda yapabiliriz. Şöyle; şu anda meslek lisesine giden bir çocuğu
biz tekrar bir akademik liseye gönderme şansımız neredeyse yok.
Dolayısıyla da bunun ayrı bir alan olarak düzenlenmesini ben öneriyorum.
Kaldı ki bu şekliyle ortak dersler alana yönelik derslerle güçlendirildiği
takdirde bu tamamen beklenen amacın dışında hizmet eder.
Kaldı ki merkezi sınavla da öğrenci alan okullar için de bu geçişlerin
9.sınıf ortak olduğuna göre her türlü merkezi sınavdan öğrenci alan okullar
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arasında mesleki okullar ve genel ortaöğretim farkı gözetmeksizin geçişlerin
olması gerekiyor. Şu anda kendi içerisinde var ama burada esas olan puan
üstünlüğü ve kontenjan şartıdır. Buna meslek liseleri de dâhil olmalı ve bir
de artık evrensel olarak bizim hem müfredatımızda bu esneklik var hem
çizelgelerde kondu hem de ortaöğretim alanında şu anda alan kavramı
kaldırıldı. Dolayısıyla bu geçişlerin serbest bırakılması gerekiyor, özellikle
de ben bunu merkezi sınavla öğrenci alan okullar için öneriyorum. Teşekkür
ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Kalkana kadar evet.
M. Emin GÜRKAN - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım Muammer
Bey’in izah ettiği konunun devamı niteliğinde ben buraya geçecek cümleyi
öneriyorum. Yani Muammer Bey’in anlatmış olduğu şeylerin ışığında
(KOMİSYON BAŞKANI - Hocam yavaş yavaş söyleyin not alalım),
Bir iki cümle bilgi vereyim, sonra yazdıracağım. Muammer Bey’in
anlattığı şekilde şu anda uygulamanın öyle olması lazım ama maalesef okul
idarecilerimizin değişen mevzuatı güncel olarak takip edememelerinden
kaynaklanan bir sıkıntı var dolayısıyla Muammer Bey’in o teklifleri şu anda
uygulanacak, uygulanmak üzere. Ancak buraya geçecek olan öneri şöyle
olmalı 10.madde; genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim arasındaki yatay
ve dikey geçişler önündeki engeller temelli kaldırılmalı. Bu olursa detaydaki
teknik çalışma yapılır. (KOMİSYON BAŞKANI - 9 kalsın ek madde
yapalım)
Genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim arasındaki geçişlerin
yapılmasına imkân tanınmalı. Bu detayda çalışılır. Şu anda listede 10.
maddede olan “9. sınıf dersleri okul türüne göre düzenlenmeli.” cümlesi
kaldırılmalı, şu anda o olmamalı, o olursa çelişki oluyor, teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Geçiş ayrı bir konu, 9. sınıflardaki ortak
dersler ayrı konu.
Halil ETYEMEZ - KOMİSYON BAŞKANIım bu konu ile ilgili bir
şeyi ifade etmek istiyorum. Bakın, bugünkü uygulamada yanlış ifade
etmiyorsam öğrenciler meslek liselerini seçtikten, yerleştikten sonra
9.sınıfta ortak dersler görerek tekrar bir meslek lisesi tercihi veya okul
tercihi yapmak durumunda kalıyor. Aslında bizim okul süreçlerini
kademelendirmede ilköğretim bölümünde tartıştığımız bir şey vardı. Bakın.
4 yıl ilk temel eğitim okul öncesini de birleştirdiğiniz zaman 5 yıla zorunlu
olarak çıkartılır. 2. 4 yılda ortak derslerin kullanılmasına, meslek seçimine
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yönelik yönlendirmeyi yaptığınız zaman, tekrar meslek lisesini seçtikten
sonra yeniden ortak dersler verip yeniden mesleği seçtirmek gibi bir
durumda kalmayız. Ama biz ilköğretimi ayırıyoruz, 8 yıllığı bir kenara
koyuyor akademik bir eğitim veriyoruz, ondan sonra çocuklara meslek
tercihini yaptırıyor, yerleştiriyoruz, tekrar diyoruz ki çocuklar siz ortak
dersler görün, tekrar meslek lisesi seçin. Burada temel eğitimin 2. 4 yılını
işte bu çocukların kendini tanımaya, yönlendirmeye ve meslekleri seçimine
ilişkin yeni bir yapılanma yaparsak, okulları seçtikten sonra ortaöğretim
kurumlannda yeni bir meslek seçme derdinde olmaz çocuklar. Onun için
bakın biraz daha ilerlersek belki 10. sınıfta ortak dersler koyacağız, bazı
şeyleri değiştiremiyoruz ondan sonra da geliyoruz, bu şekilde çözümler
arıyoruz. Onun için 2. 4yıl temel eğitimde bu anlamda bir yapılandırma
yapıp yönlendirmeyi burada yapalım, çocuklar okullarını tercih ettikten
sonra istedikleri mesleki eğitimi alsınlar, istedikleri lisede okusunlar.
Ortaöğretimin yapılanmasına böyle bakalım, bence bu konu bu çerçevede
değerlendirilmeli. Teşekkür ederim.
Emine KIRAÇ — Ben söz almak istiyorum. Halil Bey’in dünkü
sözüne çok katılıyorum. Dünkü bizim oraya koyduğumuz ilköğretimdeki
kademeli sistem aynı şekilde ben de bunu önerecektim. Mesleki eğitim
adına da hem de genel ortaöğretimdeki bu çocukların mesleki ve genel
ortaöğretime gitmesi adına da çok uygun hem de o aldığımız karara da çok
uygun bir öneri iyi olur yani. Bunu söylemek istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman o söylediğinizi 11.maddede
birleştirmemiz gerekiyor 10’u kaldıracaksak.
BİR KATILIM CI - Sayın KOMİSYON BAŞKANIım dün iki
başlığa indirilen madde zaten konuşuldu. 9. sınıftaki derslerin okul türüne
göre düzenlenmesi ve öğrenciler geçiş yapacaksa, fark dersleri ile geçiş
yapıp kolaylık sağlanması bakımından son karar okul yönetiminindir. Yani
şimdi 9. sınıftaki dersler okul türüne göre düzenlenmeli deniliyor, dün bu
konuşuldu ve netleşti.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam, o kaldı ve ondan sonraki de
zaten geçilecekse kişi ona da imkân sağlanması denmiş. Gayet net. Çok
detaya girmeye gerek yok zaten geçişe imkân sağlıyorsunuz imkân
sağlamak için de ne varsa engel çıkarmayacağız sonuçta evet, geçiyoruz.

11.
Ortaöğretimde özel eğitim kurumlannın yatırım yapmalar
teşvik edilmesi, özel okullardan hizmet satın aliminin yapılması. Özel
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eğitim kurumlanna okul yapmak için vergi indirimi ve arsa tahsisi
noktasında kolaylıklar sağlanması.
12.
Pansiyonlarda belletmenlik kadrolarının tahsis edilerek atama
yapılması, pansiyon yönetimlerinin ayrı olması.
KOMİSYON BAŞKANI - Pansiyon yönetiminin ayrı olması
demek, okul yönetiminden bağımsız olması demek. Tamam, arkadaşlar
ortaöğretimi geçtik, gelelim erişime.
Erişim
1. Adrese dayalı kayıt sisteminin geçerliliği ve güvenliğinin
sağlanması ve aksayan yönlerinin iyileştirilmesi.
2. Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim birimlerindeki
öğrencilerin taşımalı ilköğretim uygulamasıyla koordineli bir biçimde,
ortaöğretim kurumlanna taşınması ve bu husus ile ilgili yasal düzenlemeler
yapılması ve hayata geçirilmesi, aynca bu öğrencilere öğle yemeği
verilmesi.
Evet, taşınabilir okulla ilgili bazen taşınmaz durumlar ortaya
çıkabiliyor. Arkadaşlar yine kendi aramızda konuşuyoruz, isterseniz
konuşmayalım, Hocamız bir şey söylüyor. Evet, bir ileri bir geri gidiyoruz
hep böyle yapmayalım isterseniz.
BİR KATILIM CI - Şimdi geçmişte yaşadığımız bazı şeyler vardı.
Gerçekten bazı okulların âdeta imparatorluklan oluşturulmuş, ulaşılmaz
okullar olmuştu. Adrese dayalı kayıt sistemi bunu özendirecek bir yapı. Bazı
bölgelerdeki okullara sadece elit sınıfın öğrencilerinin kayıtlannm
yapılacağı genel bir çerçeve ortaya çıkıyor, bu aslında geçmişte yaşananların
biraz unutulması anlamına geliyor. Böyle bir katkıda bulunmak istedim.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkürler Hocam. 2. madde ile ilgili
itiraz gelmediğine göre 3. madde.
3. Ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan çocukların erişimlerini
kolaylaştırmak için, mevcut pansiyonların kapasitesi artırılarak, yeni
pansiyonlar açılması, kapanma durumunda olan YLBOTardan uygun
olanlann pansiyon veya yatılı, genel veya meslek lisesine dönüşümünün
sağlanması ve yeni yatılı liseler açılması, kız çocuklarının erişiminin
artırılması için pozitif ayrımcılık yapılması.
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Orda ilgili kanun maddesine atıfta bulunduk, zaten bir kanun var
etkin hâle getirilsin diye önerdik. Zaten var olan bir kanunu, bir daha var
etme gibi. Yok, yok. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar.
4. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşvikler
artırılarak sürdürülmeli, bu konuda 1739 nolu yasanın 15inci maddesi daha
etkin hâle getirilmeli.
BİR KATILIMCI - O kanunda karma eğitim esastır diyor.
Hangisini ön plana çıkaracaksınız. Burada kız liselerinin açılmasının
artırılmasının önemini vurgulamak istiyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Esas zaten dediğimiz şey kız
öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşvikler artırılarak
sürdürülmeli, bu konuda 1739 nolu yasanın 15inci maddesi daha etkin hâle
getirilmeli.
BİR KATILIMCI - O kanuna uygun olarak kız liselerinin
artırılması ifadesini koyalım. Bunun teklifini yaptık Hocam. Arkasından
kanuna uygun olarak artırılması diyelim. Vurgulamakta fayda var.
KOMİSYON BAŞKANI - Zaten vurguluyoruz Hocam yani, kız
öğrencilerin ortaöğretime devamına ilişkin teşvikler artırılarak sürdürülmeli,
bu konuda 1739 sayılı yasanın 15inci maddesi daha etkin hâle getirilmeli.
BİR KATILIMCI - Yasaya uygun olarak kız liseleri artırılmalı,
diyelim.
BİR KATILIMCI - Zaten 15. madde bunu ifade ediyor. 15.
maddenin önüne biz bu cümleyi koyarak gerekirse kız liselerinin veya erkek
liselerinin açılması noktasında olayı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ama illa da
kız lisesinin açılması noktasında bir şey koyarsak bu sefer ayrımcılığın daha
önü açılmaz bir hâle geleceği kesin.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet geçiyoruz,
5. Özel ortaöğretim kurumlarmda hizmet satın almak yoluyla atıl
kapasitelerden yararlanılması.
6. Okullarda uygulanan
ders programlarıyla
ilgili
fiziki
düzenlemelerin, okulu cazibe merkezi haline getirecek biçimde yeniden ele
alınması.
7. Ortaöğretim öğrencilerine verilen burs sayısının ve miktarının
arttırılarak yeterli hâle getirilmesi.
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8. Ekonomik yetersizliği olan ailelerin, ortaöğretime devam eden
çocuklarına sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarından veya okul aile
birliklerinden ulaşım, barınma, beslenme, giyim gibi yardımların
iyileştirilmesi.
9. Engelli öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştıracak önlemlerin
alınması
10. Sokakta yaşayan veya çalışan çocukların ortaöğretime
erişimlerinin sağlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi.
BİR KATILIMCI - Okulların yaşam merkezi alanına dönüşmesi,
demiştik. Onunla paralel olarak bu cazibe merkezi kavram olarak çok
karşılığı olmayan, yaşam merkezi şeklinde.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, cazibe merkezi ne demek? Cazip
bir teklif. Evet, 11. madde.
1E Meslek liselerine erişimi artırmak amacıyla, 3308 sayılı mesleki
eğitim kanunu gereği öğrencilere ödenmesi gereken ücretin yurt genelinde,
yaşma uygun, asgari ücretin %30'dan az olmamak üzere kamu ve özel
sektörde uygulanmasının sağlanması.
BİR KATILIMCI - İş yeri açma şartını ortaöğretim mezuniyetine
bağlamak da erişimi artırır diye bir önerimiz oldu.
KOMİSYON BAŞKANI - Varsa çıkaralım bunu. Çıkar. Geri al
Hocam. Artırmak amacıyla diyor.
Uygulanmasının sağlanması değil, uygulanmasındaki sorunların
giderilmesi diyelim. Sorun var yani. Zaten sağlayalım diyor ama sağlamıyor
yani sorunların giderilmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, onu öneri hâline getirebilir
misiniz? Meslek liselerine erişim için yapılması gereken. (21. maddede
sanırım benzer önerinin olduğu şeklinde yapılan uyarı üzerine) 21. maddede
sosyal güvenlik ile ilgili madde var Hocam. Oraya bir gelelim ondan sonra
şey yapalım. Yok yok şimdi son maddeye gelelim ondan sonra kapatmadan
önce şey yapalım.
12. Genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim
kurulularındaki haftalık ders saati sayısının azaltılması ve teneffüs
sürelerinin uzatılması, ayrıca meslek liselerinde uygulama derslerine ağırlık
verilmesi.
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Verilmiyor mu ağırlık?
13. Öğrencilerin okullara devamsızlık ve terk nedenleri tespit
edilerek, öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirlerin alınması.
TARTIŞMA
BİR KATILIMCI -%75, 80 oranında kız çocuklarında okul terki
görülüyor. Özellikle kız çocuklarının okul sistemine kazandırılmasıyla ilgili
bir madde oraya eklenmeli.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu terk konusunda ayrımcılık
yapmıyoruz. Terk eden her kimse onu geri kazanmamız lazım. Terk eden
her kimse, terk etmemesi için veya terk ettiyse geri gelmesi için elimizden
geleni yapmamız gerekiyor. Onun için kız-erkek diye sürekli bu ayrım
gündeme getirmeyelim. Burada negatif ayrımcılık yapıyorum.
14. Ortaöğretime erişimle ilgili sağlıklı politikalar geliştirebilmek
için okula devamı, okulu tamamlamayı veya okuldan ayrılmayı etkin bir
biçimde izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması, e-okul üzerinden
takibin yapılması.
15. Yerel yönetimlerin okullara öğrencilerin taşınması konusunda
destek vermesi. Duyarlı yerel yönetimler bunu yapıyor zaten, ötekileri de
duyarlı hâle getirmek lazım.
16. Aynı alan içinde yerleşen mesleki eğitim okulları hayata
geçirilmeli, fiziki yapılar, yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal
tesisler, kütüphane vb.nin verimli ve etkili biçimde kullanılması.
17. Sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerin okul ortamlarında
artırılması ve geliştirilmesi.
Evet, kulüp faaliyetleriyle ilgili yani kulüplerin artırılması
azaltılması vs. bu çerçevede ele alınır çünkü zaten açılacak olan kulüpler de
sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel etkinlikleri yapılabilir. Fen liseleri. Oraya
bilimsel etkinlikler diyelim Hocam. Çünkü fen liselerimizin esas amacı.
BİR KATILIMCI - Sosyal etkinlikler yönergesi var.
DİVAN ÜYESİ - Yönerge olduğu için kulüp açılmasını yazmadık
yani. Zorunlu olarak açılan kulüplerin etkin hâle getirilmesi.
KOMİSYON BAŞKANI -
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18. Erişim ve yönlendirme ile ilgili konularda rehber öğretmenlerin
daha etkin rol almalarının sağlanması, önerisi gelmişti, aynen kaldı.
19. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına uzun vadeli
faizsiz işletme kredisi verilmesi.
20. Ortaöğretim kurumlannda sınıf geçme yerine ders geçme
sistemi getirilerek daha erken bitirme imkânı sağlanması.
21. İşletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin sosyal güvenlik
haklarının iyileştirilmesi. Sosyal güvenlik haklan deyince hepsi içine
giriyor.
22. Zorunlu eğitimin ortaöğretimi kapsayacak şekilde düzenlenmesi.
Yani zorunlu eğitimin 13 yıla çıkması. Zorunlu eğitim 13 yıla o
zaman ortaöğretimi de bitirecek herkes, sonra üniversiteyi de katanz içine
inşallah.
BİR KATILIMCI - KOMİSYON BAŞKANIım 21. madde İşletme
öğrencilerin sosyal güvenliği ile ilgili, 11. madde de aynı beceri eğitimi ile
ilgili. 21, 11 ile birleşebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, 21 ’i 11 Te birleştiriyoruz, birbirine
bağlantılı olduğu için. Cümleyi söyleyin buraya yazalım Hocam, ondan
sonra bir oylama yapalım.
BİR KATILIMCI - Mesleki ortaöğretime devam eden öğrencilere
İŞ-KUR’un kurslarda vermiş olduğu ücretin ödenmesi.
DİVAN ÜYESİ - Hocam ne yazayım anlamadım ki.
KOMİSYON BAŞKANI - Sosyal güvenlikle ilgili şeyleri yazdık
Hocam zaten. Son bir tane gelen öneri var, onu okuyacağım.
İlköğretim, ortaöğretim kurumlannda öğrencilerin tek tip forma
giyme zorunluluğunun kaldırılarak serbest kıyafete geçilmesi için, mevzuat
bununla ilgili kararı okul aile birliklerine bırakıyor.
BİR KATILIMCI - Şu anda yönetmelik ortada, bu yönetmeliği
uygulamıyorsa bir ilkokul bu Türkiye'yi kapsayacak bir şey değil. Benim
geçen sene bir köyümde 14 kız öğrencinin okul forması alamadığ ndan
liseye başlamadığını duydum, 15 gün sonra esnafa aldırarak başlattım. Yani
çocuklanmızı mutsuz eden bir konu.
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BİR KATILIM CI - Hocam bunu okul müdürünüz çözsün yaa.
Allah aşkına bu milletin gündemi olmasın yaa. Bunu okul müdürü
çözemiyorsa alm hangi cehennemin dibine atıyorsanız atm o okul
müdürünü.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, arkadaşlar öğrencilerimizin
kravatları aşağıya sarkmış gömlekleri pantolonlarından dışarı çıkmış
vaziyette sallapati ortalıkta dolaşmasının nedenleri hepimiz biliyoruz.
Televizyon dizileri. Televizyon dizilerine bir çekidüzen verirsek hepsi
düzelir inşallah.
KATILIM CILAR - Ortaöğretimde kravatı kaldıralım.
BİR KATILIM CI Zaten Hocam okul aile birlikleri okul
yönetimleriyle özellikle Nisan ayından itibaren sıcak yörelerde tişört
giyebilme kararı alabiliyorlar..
TARTIŞMA
BİR KATILIM CI - 4 defa kıyafet aldıran okullarımız var.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet bu işi rant hâline getiren okul
müdürleri var ise onları görevden almak herhâlde millî eğitim
müdürlerimizin görevi. Biz teşekkür ediyoruz. Bir dakika ama yani böyle
hepinize söz veremem.
Mikrofon almış bir Hocamız bekliyor orada bir halledelim, evet
Hocam mikrofon çalışmıyor mu?
Yusuf Ziya ACUN ÇÖZÜMLENEMEDİ.

11. maddede ifade çok güzel olmuş.

KOMİSYON BAŞKANI - Hizmete sayılması deriz. Tamam
saydıralım Hocam. Evet oyluyoruz. Hangi önergeyi? Kılık kıyafetle ilgili bir
oylama yok yani. Genel yaz Hocam ya, kıyafetlerin serbest bırakılması,
gerekli tedbirlerin okul müdürlerince alınması. Yanlış iş yapan okul
müdürlerini de millî eğitim müdürlerimiz alsın, Hocamızın dediği gibi ne
cehenneme gönderiyorsa göndersin.
Yusuf Ziya ACUN - Komisyon Başkanım, müsaade eder misiniz?
Sözüm bitmemişti.
BİR KATILIM CI - Burada fazla bağırarak konuşana mı söz
verilmesi lazım biraz arkadaşların saygı göstermesini rica ediyorum. Dün
dediniz ki kurul olarak, yazılı önerge verin önergenizi değerlendireceğiz.
Dün yazılı önerge verdik, hiçbir şekilde değerlendirilmedi.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam önergelerinizi değerlendirdik
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Yusuf Ziya ACUN - O zaman kurula gerek yok. Siz
değerlendirdiyseniz bu kurula gerek yok, bize de gerek yok teşekkür ederim.
Tek tek okunmadı, hayır değerlendirilmedi, benim önergem komisyon
olarak değerlendirilmedi.
KOMİSYON BAŞKANI - Gelen önerilerin hepsini burada okuduk
Hocam.
Yusuf Ziya ACUN - Okuduk. Ama değerlendirilmedi Hocam. Hiç
kimse konuşmadı, konuşulmasaydı o zaman. Ortaöğretimde denetimle ilgili
her şeyi bırakalım, süreç içerisindeki değerlendirme, denetimi hiçbir şekilde
güçlendirmeye
yerleştirmeyelim.
Çünkü
eksiğimizi
görürüz
değerlendirmeyi teftişe alırsak eksiğimizi görürüz. Onun için orta
öğretimdeki güçlendirmeye bunu koymayalım ki eksiğimizi görmeyelim,
böyle mi bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Benim önerim oydu, niye
değerlendirilmedi,
burada
konuşulmadı,
sadece
okundu?
Bunu
değerlendireceğiz deyin, benim önerimi lütfen okuyun ve değerlendirelim
lütfen.
Yusuf Ziya ACUN - Değerlendirmek denetimle ilgili tabi,
değerlendirme olmazsa nasıl güçlendireceğiz hocam? Denetimin içerisinde
değerlendirme yok mu hocam? Değerlendirme süreci olmaz mı hocam?
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi arkadaşlar denetlemeden kaçmak
gibi bir şey söz konusu değil. Sizin göreviniz nedir bilmiyorum ama burada
yazıyor herhâlde temsen mali işler sekreteri, sizi kim denetliyor.
Yusuf Ziya ACUN - Eğitim müfettişiyim ben.
KOMİSYON BAŞKANI - Zaten denetleme yapmıyor musunuz
okullarda? Neye göre yapıyorsunuz denetlemeleri?
Yusuf Ziya ACUN - Hocam önce bir okuyun öneriyi.
KOMİSYON BAŞKANI Önerinizi okuyacağım
denetlemeleri düzgün yapalım o zaman bundan sonra.

lütfen

Yusuf Ziya ACUN -Tabi haklısınız onu vurguluyorum, okursanız
daha net anlaşılır.
KOMİSYON BAŞKANI - Müfettişler tabelalara bakıp gitmesinler,
yani içeriye baksınlar yönergeyi oraya asmış mı yangın tüpü var mı bunlara
bakmasın yani. Ortaöğretimde yönetici öğretmen ve personele yeterince
rehberlik desteği verilmemekte 14 senede bir denetim görmekte. O zaman
cumhuriyetin 100. yılında denetleyeceksiniz yani
Yusuf Ziya ACUN - Hayır, bu denetlensin diyoruz Hocam
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KOMİSYON BAŞKANI - Devam ediyoruz. Branşında rehberlik
denetimi yapılmıyor.
Yusuf Ziya ACUN - Evet yapılmıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Ankara, İstanbul’dan Hakkâri, Van’a,
Edirne’ye müfettiş gönderilmesi bunu dün okuduğumuzu hatırlıyoruz,
müfettiş gönderilmesi yarar değildir. Öneri: denetim sistemi bölgesel
düzenlemeyle yerindelik yakınlık ilkesi gerçekleştirilerek gelişim ve
değişimin sağlanması. Öneri bu.
Yusuf Ziya ACUN - Hocam Hocam bakın 14 senede bir
denetlensin mi? Tamam 14 senede bir denetlensin.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet gündeme alınmasını oyluyoruz.
“Evet” diyenler, “hayır” diyenler.
Yusuf Ziya ACUN - Müdürlerim denetlenmesini istemiyor, buyrun.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI Maddelere kıyafeti koyduk mu?

Evet, tüm maddeleri oyluyoruz.

DİVAN ÜYESİ - Yazdım Hocam.
KOMİSYON BAŞKANI - “Ortaöğretim kurumlannda serbest
kıyafet uygulan-masına geçilmesi, olmaz, ortaöğretim kurumlannda serbest
kıyafetin uygulanması gündeme alınsın mı alınmasın mı? Oyluyoruz, alınsın
diyenler, alınmasın diyenler alınmamıştır. Demokratik bir yöntem.
BİR KATILIMCI - 13 yıl sonrasını oyluyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - 13 yıl sonra zaten değişecek.
bütün maddeleri oyluyoruz. Tamam, son söz.

Evet,

BİR KATILIMCI - Komisyon Başkanım oylamadan önce bir şey
söyleyeceğim. Merkezi ve teknik eğitimin öneminin vurgulanması
açısından, maddelerde dağınıklık var mesleki eğitim ifadesi geçen
maddelerin art arda peşi peşine sıralanmasını istiyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Biz onları ayarlayacağız Hocam,
birazdan o konuda çalışacağız zaten sıralama ve numaralamayı yapacağız.
Evet, oylamaya geçiyorum “Evet” diyenler, “Hayır” diyenler, hayırlı olsun.
Teşekkür ederiz.

Spor, Sanat, Beceri ve
Değerler Eğitimi
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SPOR KOMİSYONU
Dilek HALAY (Komisyon Başkanı- Ankara Eğitim Müfettişi) Lütfen siz buyurur ve ilk konuşmayı yapar mısınız? Rica etsem sizden
acaba?
İsmail TOKSÖZ (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanı) - Amacımız, geleceğimiz olan yavrularımızı bu milletin değerleri
doğrultusunda bu milletin istediği davranışları gösteren bireyler olarak
yetiştirmektir.
Bunu yaparken, bu milletin istediği değerleri kazanan evlatlar
yetiştirmeyi sağlarken de spor, sosyal faaliyetler ve diğer faaliyetler bu
çocuklarımızın istenilen davranışları kazanmaları noktasında önemli rol
oynuyor.
Özellikle spor, hayat boyu öğrenmenin, sağlıklı yaşamın, insanların
birbirini anlamasının, bir şeyi kazanmanın ya da kaybetmenin alanıdır.
Yavrularımız okul içi spor faaliyetlerine katılmak suretiyle ilk defa bir şeyi
kazanmanın hazzını ya da bir şeyi kaybetmenin anlamını öğrenirler. Ya da
spor, bir takımda bir birey olarak işe yarayıp yaramadıklarını fiili olarak
anladıkları bir alandır. Onun için spor hayatımızın vazgeçilmez bir
unsurudur.
Bazı alanlarda spor olsa da olur olmasa da olur şeklinde
değerlendiriliyor. Ancak bu esasta böyle değildir, günümüzdeki bazı
imkânsızlıklardan dolayı bu böyledir.
Spor, doğumdan ölüme kadar bireyin sağlıklı yaşaması, sosyal
alanda ve hayatta da başarılı olması için olmazsa olmazdır.
Ancak günümüzde bazı tartışmalar vardır. Millî Eğitim Bakanlığı
olarak beden eğitimi derslerinde sporu elit ya da performansa dayalı sporcu
yetiştirmek amacıyla yapmıyoruz. Dersimizin adı beden eğitimidir. Fiziki
olarak bir bedenimiz var. Bir de bu bedenin eğitimi var. Bizim maksadımız
bedeni ayakta tutan ruhu, spor yoluyla eğitmek ve o şekilde bireye istenilen
davranışı kazandırmaya yöneliktir.
“Olimpiyatlarda başarısız oluyoruz, sporda ülkemizi yeterince temsil
edemiyoruz” şeklindeki eleştiriler karşısında, “Bunun suçlusu kim?” sorusu
sorulduğu zaman, suçlu olarak millî eğitim aklımıza asla gelmemelidir.
Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı olarak, bir eğitim aracı olarak sporu
kullanıyoruz.
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Biz burada sporla, sportif faaliyetlerle ilgili, öğrencilerimizin beden
eğitimi ile ilgili kararlan alırken, bu bireylerimizin, yavrularımızın,
istikbalimizin birer profesyonel sporcu ya da başarıya dayalı sporcu
olmalarına yönelik değildir.
İstikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, eğitiminin bir
parçası olarak ileride bu memleketin meselelerini devraldıklan zaman, bu
milletin istedikleri değerlerle üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine
getirebilmelerine yönelik olarak sporu değerlendiriyoruz.
Yani adı üstünde; “beden eğitimi” olarak dersimizin sporun, beden
eğitiminin ve beden eğitimi yoluyla bireyin kendisine sahip olması, istendik
davranışlar kazanabilmesine yönelik faaliyetler yapmamız noktasında gayret
etmemiz lazım.
Biliyorsunuz Millî Eğitim Bakanlığından ayrı Başbakanlığa bağlı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz var. Başbakanlığa bağlı Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde çalışan 58 tane sportif
federasyonumuz var. Esas olarak performansa ve başarıya dayalı spor için
Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün ve Federasyonlarımızın takibi
gerekir.
Biz bir fidanlık olarak yetiştiriyoruz, temelini veriyoruz, bizim
temelimiz üzerine profesyonel manadaki sporculuğu onların devam
ettirmesi lazım. Zaman zaman bu iki görev birbirine karışıyor.
Okul içi spor ile okul dışı sporu birbirinden ayırmamız gerekiyor.
Bizim yaptığımız okul içi spordur ve bu, doğrudan öğrencilerdeki istendik
davranışı kazanmaya yönelik eğitimin bir aracıdır.
Bu komisyonda düşündüklerimizi,
hayattaki
örneklerimizi
aksettirmek suretiyle güzel bir raporun çıkacağına inanıyorum. Hepinize
şimdiden teşekkür ediyorum.
Yönetimimizi de oluşturduk, saygılar sunuyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Öncelikle beni buraya Komisyon
Başkanı olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Teftiş kurulunda görev yapmaktayım. Ancak ben beden eğitimi
öğretmeniyim. Teftiş kuruluna gelme nedenim de spor ile ilgili kararlar
alma noktasında daha aktif çalışma olanağı bulabilmekti.
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Aynı zamanda hentbolcuyum ve öncesinde de Millî takımda görev
aldım. Sporculuktan gelen bir geçmişim var.
Bu şûranın maddeleri arasında sporun da yer alması beni gerçekten
çok mutlu etti. İnsanlar tarafından çok fark edilmeyen ancak çok önemli bir
konu. Ancak en azından benim için öyle, bir yara gibi. Hatta toplum için de
öyle.
Sporla ilgili kararlara baktığımız zaman çok kısa vadeli kararlar
görüyoruz. Son olimpiyatlarda yaşadığımız başarısızlıkları düşünelim. Tabiî
ki ümitlerimiz ve beklentilerimiz daha üst düzeydeydi. Bunun üzerine
hemen kısa vadede çözümler üretmek için adımlar atıyoruz.
Oysaki spor bir kültür işidir. Bu nedenle toplumun bu kültür
birikimine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Kültür nasıl toplumlarm
bir araya gelip biriktirdiği bilgilerse, spor da yıllar içerisinde oluşacak bir
kültürdür. Bizim toplumumuzda spor kültürü düzeyi çok düşüktür.
Son yıllarda insanlar, sporun sağlık için önemli olduğu bilincine
vardıkları için sadece yürüyüş ile veya çocuklannı bir nevi spora
yönlendirerek buna ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak toplumda spor kültürünü
oluşturmak zorundayız.
Şimdiye kadar hep aileler etkendi. Çocuğun annesi ya da babasının
sporculuk temeli varsa devamında çocuğunu da spora yönlendirdi. Ya da
kendisi ilgiliydi ve zamanında yapamadığı için çocuğundan da aynı ilgiyi
bekledi. Bu hep böyle devam etti. Bu nereye kadar böyle devam edecek.
Biraz önce Sayın Daire Başkammızm da ifade ettiği gibi; spor
sadece elit insanları yetiştirmek için değildir. Spor herkes içindir. Spor
sadece insanın bedensel gelişimi için değil, zihinsel ve duygusal gelişimine
de etki eden bir faktördür. Bir bütündür. Bedensel olarak değişim sadece
bedenimizde gerçekleşmez, ruhsal olarak da çok değişimler olduğunu
düşünüyorum. Bu sorun nereden kaynaklanıyor. Hedeflerin çok yakın vadeli
olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Spor uzun vadeli bir sabır işidir. Gönülden çalışmayı gerektiren bir
iştir. Burada antrenman bilgisinde akademisyenlerden aldığım notlar da var.
Onları da size ifade etmek istiyorum. Herkes şarkı söylemeyi, dans etmeyi,
resim yapmayı öğrenebilir, burada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak çok az
birey, üst düzey başanlı bir sporcu ya da sanatçı olabilir. Biz ne kadar çok
çocuktan, bireyden seçim yaparsak o kadar çok doğruya ulaşabiliriz.
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Seçilmeyenler sporcu olamayacaklar mı? Hayır, onlar da bundan
sonraki toplumlar, kendi çocukları için bir aktarım oluşturacaklar. Yani
sporu yaşamın vazgeçilmezlerinden birisi haline getirecekler.
Bizim güzel sanatlar ve spor liselerimiz var. Bu spor liselerimize
öğrencilerimizi 15 yaşında alıyoruz. 15 yaşındaki bir bireyin hangi motor
özelliklerini geliştirebiliriz?
Birçok araştırmacıların yaş ölçütleri var. En iyi motorik özelliklerin
geliştirildiği yaş 10-15 yaş aralığındadır. Bu, çok kısa vadede, sadece
oluşturulmak için oluşturulmuş bir sistem gibi.
Ben şöyle bir araştırma yaptım. Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve
İzcilik Daire Başkanlığının sayfasında yayınlanan 2009-2010 Türkiye spor
yarışmaları vardı. Onları incelediğimde ve sonuçlarına baktığımda; Hentbol
Türkiye Şampiyonası’nda gençler kategorisinde ilk dereceye giren iller
bazında; bayanlarda İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, erkeklerde ise
Konya, İstanbul, Ankara, Adana illerini görüyoruz.
Basketbola baktığımızda basketbola özel okulların hâkim olduğunu
görüyoruz. Basketbolda bayanlar kategorisinde İstanbul ilk üç sırayı almış,
Antalya 4. olmuş. Erkeklerde ise ilk iki sıra İstanbul’un, daha sonra Manisa,
daha sonra İstanbul geliyor.
Futbolda Türkiye Şampiyonasına baktığımda; gençlerde bayanlarda
İstanbul, İzmir, Mersin ve İstanbul dereceye girmiş. Erkeklerde Trabzon,
Kayseri, Ankara illeri, dereceye girmiş.
Dikkat ederseniz; genelde hep aynı illeri sayıyorum. Aynı çemberin
içerisinde dolaşıyorum. Bu çemberin dışına çıkamıyorum.
Şuna da bakmak istedim. Bu seçtiklerim toplu sporlardı. Raket ve
bireysel sporların da ne düzeyde olduğunu tespit için onları da seçtim.
Hentbola baktığımda bu dereceye giren takımlardan hiçbiri spor lisesi değil.
Aynı şey basketbol için de geçerli. Futbola baktığımda sadece bir takımın
bayanlarda spor lisesinden olduğunu görüyoruz.
Badmintona bakıyorum. Türkiye Şampiyonası’nda yine Bursa,
Erzincan, Bursa ve Çankırı var. Erkeklerde Konya ve Ankara dereceye
girmiş. Burada hiçbir spor lisesi yok.
Voleybolda Türkiye Şampiyonasında gençler kategorisine
bakıyorum. “Spor lisesindeki çalışmalar ne kadar karşılığını buluyor?"
sonucunu görmek istiyorum. Çünkü bizim amacımız sadece yükseköğretim
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kurumuna öğrenci yetiştirmek değildir. Yani o kurumlarda biz sadece spor
adamı yetiştirmiyoruz. Biz, orada aynı zamanda ülkemizde sporu temsil
edecek, kendisi de birebir mücadele edecek bireyleri yetiştiriyoruz.
Ancak bu araştırmalarımda, örneğin voleybola baktığımda sadece
bayanlarda bir spor lisesinin olduğunu görüyorum. Satrançta aynı şekildedir.
Atletizmde dereceye giren 68 kız öğrenciden ikisi sadece spor lisesinden. 75
öğrenciden 3’ü spor lisesinden.
Güreşte 15-16 yaş grubu grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda
takım sıralamasında İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş takımları dereceye
girmiş ve bu 40 öğrenciden hiçbiri spor lisesinden değil. Bu, böyle devam
edip gidiyor. Sizler de belki öyle düşünüyorsunuzdur ancak sonuçlar tahmin
ettiğimden çok daha farklı.
Akademisyenlerin yaptığı bazı çalışmalar var. Müsade buyurursanız,
onlardan da söz etmek istiyorum. Adölesan bireylerde, spora katılımın
atılganlık üzerine etkisi incelenmiş ve çalışmanın sonucunda; spor yapan
bireylerin yapmayanlara göre daha atılgan olduklan, gelişim çağındaki
bireylerde spora katılımın atılgan davranışlar üzerinde olumlu etkisi olduğu
tespit edilmiş.
Gene çocukluktan ergenliğe geçişte, spor aktivitelerinin ve beden
eğitiminin etkileri sonucunda, “ergenlerin gelişiminde zihinsel unsurların
yanında duyusal, psikomotor ve sosyal faaliyetlerin birbirinden hem
bağımsız hem de bütün olarak ele alınmalı ve göz önünde bulundurmalıdır’'
sonuçları çıkmıştır. Onun için adölesanlara, yeterli destek, çevre planlaması,
spor alanları sağlanmalı ve uygun sosyal eğitim politikaları geliştirilmelidir.
Yapılan araştırma göstermiştir ki eğitim uzmanlarının kendi alanları
dışında bilgi düzeyleri sınırlıdır. Bu haseple eğitim öğretim kumrularındaki
gelişimin istenilen seviyede başarılı olarak yapılandırılması, eğitim
uzmanları arasındaki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarına daha fazla itina
gösterilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
Çocuk ve ergenlerin benlik oluşumunda sportif faaliyetlerdeki
yetkinliğin ne denli önem arz ettiği, araştırmanın birçok yerinde
vurgulanmıştır. Bedensel aktiviteler, bu ihtiyaçları karşılayacak şekillerde
sunulmalıdır. Bununla birlikte çocuk ve ergenlerin fiziksel gelişimlerini
etkileyecek, olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyabilecek çalışmaların
yapılması önem arz etmektedir.
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Bu nedenle ki bu benim için de çok önemli bir sonuçtur; çok alanda
uzmanlığı olan eğitimcilerden faydalanılabilir. Branşlar arası koordinasyon
kurulu oluşturabilir sonucuna ulaşılmış.
SBS’ye katılan öğrencilerde uygulanan etkinliklerin ve onların umutumutsuzluk düzeylerine bakıldığında sonuç yine sporla ilgilenenler adına
çok olumlu sonuçlanmış.
Ayrıca yetiştirme yurdunda barınan çocuklara yapılan rekreatif
faaliyetlerde halk oyunları, dans etkinliklerinin okul, akademik ve sosyal
uyum becerilerine etkileri incelenmiş, çocuklarda toplumda sosyalleşme,
toplum içine karışma, daha iyi iletişim kurabildikleri sonuçlarına ulaşılmış.
Çocukların serbest zaman etkinliklerini ve bunlan daha sonra sizlerle
paylaşacağım.
Şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Söyleyecek çok şeyim var
ancak bazı konuları daha sonra belirtmek istiyorum.
Bu ülkede yetenek seçiminin 4-5 yaşlarına indirilmesi, bunların
öğretmenler tarafından gözlemlenmesi ve yine bunların tekrar e-okul
sistemindeki gibi öğrencilerin merkezi bir yerde isimlerinin beden eğitimi
öğretmenleri tarafından girilmesi gerekiyor.
Beden eğitiminde ilk ölçüm konusunda şunu söylemek istiyorum.
Beden eğitiminde kullanılabilen diğer ölçüm metotları vardır, bu ölçüm
metotlarıyla ilk ölçümü yapamayız. Öğrenciyi ölçebileceğimiz en önemli
nokta; oyun oynarken gözlemlediğimiz andır. Çocukların oyun oynarken ne
düzeyde spora yatkınlıklarının olduğunu gözlemleyebiliriz. Zaten ilköğretim
ve okul öncesi çağdaki en önemli etkenlerden biri bu dönemde çocukların
oyunla spora dahil edilmesidir. Biz bu dönemde bu çocukları tespit etmek,
merkezi bir bilgi sisteminde bunların girişlerinin yapılıp ayrıca o çocukların
okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde iller bazında belli merkezler
belirleyip öğreticilerle beraber orada düzenli bir şekilde antrenman
yapmalarına imkân sağlayıp tatil olduğu günlerde de yaz kamplarında ya da
sömestr tatillerinde kamp eğitim merkezlerimizde onları bir araya getirmek
gibi uzak hedefler koymalıyız.
Kısa vadeli çözümler değil, daha uzak hedefler kurmalıyız diye
düşünüyorum. Çünkü spor gerçekten sabır işidir. Biraz önce de ifade ettiğim
gibi birey toplumda kendini daha iyi ifade edecektir. Özgüveni çok yüksek
olacaktır.
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Yine az önce “spor aynı zamanda bedensel değildir” demiştim.
Kendisine her anlamda değerler de katacaktır. Bu şekilde umutlarım ve
düşüncelerim var. Şimdilik dile getirmek istediklerim bu kadar.
Nihat YAŞAR (Şanlıurfa Mete Has ÎÖO) - Sayın Komisyon
Başkanı müsaade ederseniz rapor yapabilmemiz için formatımızı önce
mevcut durum yani “Şu anda Türkiye’deki sporla ilgili çocuklarımızın ve
öğrencilerimizin mevcut beden eğitimi dersleri forum durumu” başlığı
altında, daha sonra dünyadaki gelişmeler, ondan sonraki turda sorunlar ve
öneriler olarak görüşmemiz lazım. Bu şekilde gidemezsek bir rapor almamız
da çok zor olacaktır. Uygun görüyorsanız bu şekilde tur olarak görüşelim.
Yöntem olarak da daha doğru bir yöntem seçmiş oluruz.
Şadi PİRCİ (Fethiye İHL Okul Aile Birliği Başkanı) - Az önce
söylediğiniz şeylerde güzel noktalar ifade ettiniz. Size şöyle bir soru
yöneltsem ve “Siz eğitiminizi nerede aldınız?” desem muhakkak
Büyükşehir şeklinde çıkacağını düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Ankara’da.
Şadi PİRCİ - Türkiye’de eğitim eşitsizliği denen konuda Büyükşehirlerde daha çok yığılmalar olduğunu düşünüyorum. Spor ile birlikte
diğer eğitimlerde de nedense Büyükşehirler daha ön planda oluyor çünkü
oralarda imkânlar daha fazladır.
Anadolu’ya doğru indiğimizde bu imkânlar daha da zayıflıyor. Bazı
köylerde öğretmensiz geçen beden eğitimi dersleri var. Ama son birkaç
senedir bu eksik tamamlanmaya başladı. Tabiî buradaki eksiğin biraz da
oradaki öğretmenin kişisel başarısıyla ilgili olduğu kanaatindeyim. İmkânlar
çok zayıf.
Mesela spor malzemelerini koyacak yer bulamayan bir belde
biliyorum. Prefabrik ya da kaydırma dediğimiz çıkıntı yerlerle orası
tamamlanarak spor malzemelerini orada muhafaza etmek için uğraşıyorlar.
İki ya da üç voleybol, futbol ya da basketbol topu alıp onlann da çok
eskimemesi için çocuklara öğretmenler uyarıda bulunuyor. Tabii oradaki
şartlar ve Ankara'daki şartlan kıyasladığımızda uçurum var.
Bu eksikleri tamamlamak için Bakanlığımız bünyesinde teknoloji
derslikleri gibi oraya verilen kıymetin biraz da spora verilmesini ve bunun
rapora geçmesini istirham ediyorum.
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Okul aile birliğinde olduğum için iyi hatırlıyorum; spor ile ilgili bir
malzeme eksiğinde hemen 1-2 lira para toplanarak sorun çözülmeye
çalışılır. Örneğin Voleybol takımı için hemen bir sponsor bulunmaya
çalışılır, ya belediye başkanma ya da muhtara gidilir. Bunun sonucunda bu
takım spor müsabakasına katıldığında köyden geldiği de hemen belli olur.
Bu sorunlar, eğitim şurası münasebetiyle gündeme alınmalı şeklinde bir
öneride bulunuyorum.
Levent EYÜPOĞLU (Özel Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Müdürü) - Bize gelen raporlardaki mevcut duruma ilave edeceklerimiz ya
da çıkaracaklarımız varsa bunlan ifade edelim.
Ayrıca konuşmacıların isimlerini burada yazmamız için rica edelim.
Nihat YAŞAR - Mevcut durumla ilgili daha somut ifadeleri
alabilirsek daha iyi olur. İlk turumuzu böyle yapalım. Yoksa raporu
yazamayız. Komisyon Başkanım müsaade ederseniz; ilk sıra da böylece
başlamış olsun, ben başlamak istiyorum.
Şanlıurfa'dan katılıyorum. Okul müdürüyüm. Uzun yıllar
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde YİBO müdürlüğü de yaptım. Bunlar, yatılı
olduğu için imkânları daha iyi olan okullardır. Spora da çok ciddi
yatırımlarımız oldu. Sporcu yetiştirdik. Gerek beden eğitimi öğretmenleri
gerekse yöneticilerle birlikte sorunlarla karşılaştık.
Burada mevcut durum ile ilgili okullarda fiziki yetersizlikler,
sahalar, oyun alanları ile ilgili sorunları söylemek istiyorum.
Ülkemizin koşullarına göre SBS sınavlarının öncelikli olmasından
dolayı spor yapacak öğrenci bulmada zaman zaman zorluk yaşıyoruz. Az
önce Komisyon Başkammızm da dediği gibi; ailesinin spor geçmişi varsa ve
ailesinden spor kültürünü biliyorsa öğrenci alabiliyoruz.
Ayrıca spor yaptıracak kalifiye eleman bulamıyoruz. Yani beden
eğitimi öğretmenleri her zaman yeterli olamayabiliyorlar. Özellikle KPSS
sınavının çıkmasından sonra beden eğitimi öğretmenlerimizde yeteneğe
dayalı beceri sahibi olan arkadaşlarımızın sayısı azalmaya başladı. Özellikle
takım sporu yetiştirme adına problemlerle karşılaşıyoruz.
Bunun yanı sıra idareciler, mevcut okul yönetimleri yerine göre
değişiklik göstermekle birlikte spora gerekli kaynağı vermiyor, beden
eğitimi öğretmenlerine ilgi ve alakayı göstermiyorlar. Okul müdürü kendi
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spora hevesli ise destek veriyor. Ya da bir beden eğitimi öğretmeni çok
istekli ise bir başına mücadele ederek bir yerlere getirmeye çalışıyor.
Az önce Okul Aile Birliği KOMİSYON BAŞKANIımızm da dediği
gibi kaynak problemi var.
Öğrencilerden topladığımız 3 'er 5’er lirayla spor malzemesi temin
etmeye çalışıyoruz.
Komisyon Başkanımız söz etti; spor liseleri ülkemizde yeni yeni
çoğalmaya başladı. Fakat sayıları ve alt yapılan son derece yetersizdir.
Bunlann geliştirilmesi lazım. Kulüplerle işbirliği ya da gençlik spor-okul
işbirliği yok denecek kadar az. Bunların mutlakla geliştirilmesi gerekiyor.
Şadi PİRCİ - Okul spor kulüplerinin kurulması ile ilgili kolaylıklar
var ve var olan kulüpler de destek oluyorlar. Bunu unutmamak gerekir. Spor
kulüplerinde spor liseleri kurulması yönünde teşvikler var.
Nihat YAŞAR - Yalnız benim bahsettiğim o değil. İlişki çok az.
Kastettiğim sıkıntı bu. DSİ Spor ile Mete Has İlköğretim Okulu’nun bir
işbirliği olması gerekiyor. Artık dünya bu yöndedir.
Şadi PÎRCİ - Spor kulüplerinde spor eğitimi verecek liselerin
kurulması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Özellikle okul spor kulüpleri
federasyonlardan veya valiliklerden.
Nihat YAŞAR - Evet Hocam notlarımda da var. Burada Gençlik
Spor Genel Müdürlüğünden veya il müdürlüğünden yetkililerin olması
gerekiyor. Ayrıca burada çok az beden eğitimi öğretmeni var. Çok daha
fazla olması gerekirdi. Bence büyük kulüplerimizden temsilcilerin olması
gerekirdi. Fenerbahçe’den, Efes Pilsen’den vs. bir iki temsilci de görmek
isterdik. Üniversitelerimizin spor bölümlerinden öğretim görevlilerimizin de
olması lazımdı. Çünkü çok ciddi sıkıntılar var. Beden eğitimi öğretmenleri
ile maçlara gidiyoruz. Maçlarda yaşadığımız manzaraları paylaşmak bile
istemeyiz. Mevcut durum budur.
KOMİSYON BAŞKANI- Konuşmacımız ismini söyleyip
konuşmasına başladıktan sonra konuşmanın da akıcılığını bozmamak adına
ifade edilen tespit ya da öneriler ile ilgili sizler notlar alırsanız bunları daha
sonra cevaplama şansınız da olacaktır.
Sebahattin GAMSIZ (Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü) - Spor,
okullar açısından çok masraflı bir iştir. Bunun sıkıntısını belki en iyi okul
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müdürleri biliyordu. Bizim 100.000 öğrencimiz, 14 ilçemiz var. Bu
sıkıntıların hepsi bana geliyor.
Ben de sporcu bir aileden gelmekteyim. Ayrıca hakemliğim de var.
Özellikle bu grupta bulunmak istedim.
Birkaç tespit yapacağım. Beden eğitimi öğretmeni olarak gelen
arkadaşlarımız her branştan anlamıyorlar. Ben halk eğitimciyim, halk
oyuncuyum diyor. Diğeri ben basketbolcuyum diyerek ona yoğunlaşıyor, vs.
Öğretmen yetiştiren kurumlarm bu öğretmenlere formasyon verirken her
alandan anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Öğretmen yetiştirme politikası
buna uygun olarak gözden geçirilmelidir.
İkincisi en küçük takım; örneğin masa tenisi, onun da yedeği ile
birlikte 4 kişidir. Diğer spor dalları 16 kişi ya da 11 kişi gibi takımlardan
oluşuyor. Ve bu takımlar il müsabakalarına gidiyor. İnanır mısınız; okul
müdürleri birinci olmamak için elinden geleni yapıyor. Çünkü birinci
olunduğu zaman İl’i temsil edecek müsabakalara gitmek için para gerekiyor.
Dilencilik başka bir şey. Sponsorluk zaten yok.
Okulların bu alanda beslenmesi gerekiyor. Deplasmana gidecek
okulların önceden yol harcırahları ödeniyordu, şimdi o da ödenmiyor. Bu
paraların verilmesi lazım. Ayrıca mümkünse her ile büyüklüğüne göre en az
birer otobüs vermek lazım.
Şimdi bir de T Belgesi çıkardılar. Hiç biri gidemiyor. Resmi
araçlarda bu belge yok. En yakın yere otobüs tutmaya kalksanız 1 milyar
tutuyor. Gittikleri yerde de en kötü yatakhaneler bu çocuklara veriliyor.
Dolayısıyla kimse gitmek istemiyor. Çocuklar tatmin olmuyor. Bu bir eziyet
haline geldi. Bunu eziyetten kurtarıp zevk haline getirmek gerekiyor.
Okul içi beden eğitimi faaliyetlerinin maddi anlamda desteklenmesi
gerekiyor.
Ayrıca her okulda mümkünse bir bay, bir bayan beden eğitimi
öğretmeni olması gerekiyor. Okulların projeleri çizilirken özürlüler için
gerekli olanakları yapıyoruz. Sporla alakalı olan kısımların da mutlaka proje
içinde gösterilmesi gerekiyor.
Ayrıca illerde valilerin bu işi desteklemesi gerekiyor. Okullar
sahipsiz bırakıldığı zaman müsabakalara gidemiyorlar. Gittikleri zaman da
ancak bir tanesi gidebiliyor. Örneğin para geliyor, ancak yeterli olmadığı
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için gerekli malzemeleri alamıyoruz. Malzeme olmazsa, destek sağlanmazsa
bu iş yapılmaz.
SBS sınavları da bu işin önünde bir engeldir. Beden eğitimi
derslerinde öğretmenlerin boğazını sıkar hale geldiler, neden sen bu notu
düşük verdin, ortalaması düştü diye. Tamam, 5 verin ama verirken de bu
çocukların bedensel aktivitelerinin yapılması gerekiyor.
Gerçek anlamda bu işin maddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu
işi, iş olsun diye yapıyorsanız bir şey diyemem. Ancak bunu ayağa
kaldırmak için mutlak surette destek vermek gerekir.
Bazı
illerde
Gençlik
Spor
Müdürlükleri,
“salonlarımızı
kullandırmayız” diyor. 29 Ekimde, 23 Nisanda, 19 Mayısta prova
yapacaksınız, çim ezilir diye “ben sahamı vermem” diyor. Çim ezilsin. Bu
çocuklar bir futbol maçından daha mı çok eziyor çimleri. 22 kişi, 90 dakika
çimleri eziyor, ama bir çocuk bir saat prova yapamıyor.
Bizim ilimizde salonlarımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden de
fazladır. Hemen hemen tüm okullarımızda salonlarımız var. Ancak
neyleyim köşkü sarayı içinde dolanan olmadıktan sonra. Burada
çalıştırılacak öğretmen olmadıktan sonra. Bu sporları yapacak öğrenciyi
çekemedikten sonra. Bu veliyi bilinçlendirmedikten sonra. Yani
zannediyorlar ki; beden eğitimi öğretmeni dersi dolduracak, maaşını alıp
gidecek. Oysa öyle değil.
Biliyorsunuz ki çocuklar kaslarının gelişimini sağlamak zorunda ve
içindeki enerjiyi bir yere yöneltmek zorunda. Çocuğun büyümesi için
hoplayıp zıplaması gerekli. Bir çocuğun sağlıklı büyümesi için sporun
mutlak surette onun hayatının bir parçası olması gerekiyor.
Burada beden eğitiminden anlayan, benden daha birikimli
arkadaşlarımız var. Onlar da bunları söylesinler. Benim tespitlerim
bunlardır. Teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI - İlimizde bulunan amatör spor kulüpleri ile de
ciddi dirsek temasındayız. Aynı zamanda Erzincan Belediyesi’nin yardım
ettiği Erzincan Spor birinci ligdeydi 3.lige düştü. Lisedeki yani
ortaöğretimdeki futbolcu takımlarımızdan buradaki lisanslı öğrencileri
transfer ederek kendi alt yapılarını da bir şekilde kurmaktı.
Diğer taraftan amatör spor kulüpleri de bizim bu okullarımıza gidip,
talep ettiğimiz takdirde kendi sponsorları var ve o sponsorlar sayesinde
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bizim okullarımızdaki öğrencilerimize ve okul takımlarımıza da ciddi
manada destek oluyorlar.
Yani bir adım da biz atalım. Ben değil biz kültürünü geliştirmemiz
lazım. Kurumlan bir arada ele aldığımız ve fikir alışverişinde
bulunduğumuz zaman Türkiye genelinde, Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da
olduğu gibi sporun her alanında belki 3 yıl belki 5 yıl içerisinde ses
getirecek iyi sporcular yetiştiririz diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.
Hanefi ÇİRKİN (Mersin Anadolu Lisesi Müdürü) - Ülkemizde
yeterince başarılı sporcu yetişmemesinin en büyük nedeni değerli
müdürlerimin de söylediği gibi, sanıyorum fiziki yetersizliktir. Bu fiziki
yetersizlik, beden eğitimi dersinde olumsuz bir algı meydana getiriyor.
Okullarda öğrencilerimiz ve velilerimiz, beden eğitimi dersini angarya bir
ders olarak görüyor. Hatta bazı okul müdürleri ve idareciler de bunu böyle
görüyor.
Örneğin Mersin için söylüyorum. Benim idareci olduğum okul, 2006
yılında yapıldı. Yer olmasına rağmen spor salonu yok. Okulların sanıyorum;
% 50’sinde spor salonu yok. Spor salonu olmayan bir okulda sporcu
yetiştirmek çok zor olsa gerek. Hatta hemen hemen imkânsız gibi
görünüyor. Bu algıyı değiştirmek bizlere düşüyor.
Sınav merkezli ansiklopedik bir eğitim yaptığımız için, sınavlarda
başarılı olan öğrenciler başarılı grubuna, diğerleri de başarısızlar grubuna
giriyor. Bu anlamda ders programlarının hafifletilmesi, okullarımızın tam
gün eğitime geçmesi, öğleden sonraları okulu bir yaşam alanı hâline
getirecek sportif etkinlikler yapabilecek bir duruma getirilmesi gerekiyor.
Çocuğun okulu sevmesi ve başarılı olması önemlidir. Yetenekli çocukların
ortaya çıkarılması ancak böyle mümkün görünüyor.
Başarılı öğrenciler ortaya çıkmakla birlikte bir de spor kulübü
bulunmuyor. Özellikle küçük şehirlerde bu çocuğun başarısını artıracak, onu
bir adım ileriye götürecek spor kulüpleri yeterli olmadığı için çocukların o
yetenekleri körelip kalıyor. İleriye gidemiyorlar.
Müdürümüzün söylediği gibi beden eğitimi öğretmenleri her alanda
yeterli değil.
Bazen bir beden eğitimi öğretmeni geliyor ancak bu öğretmenimiz
Türkiye’de eskrim dalında derece almış bir öğretmenimiz. Dolayısıyla diğer
alanlarda kendini çok yetersiz hissediyor ve sporcu yetiştiremiyor. Gelen
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öğretmenlerin her alanda becerikli öğretmenler olması gerekiyor ki bizim
öğrencilerimizden yetenekli sporcuları ortaya çıkarsın.
“Spor yaşamı çok geç başlıyor" dendi. Yetenekli çocuklarımızı
ortaya çıkarmak için Millî Eğitim Bakanlığımız belki Halk Eğitim ile
iletişime geçmelidir. Sürekli her alanda, bütün spor dallarında kurslar
açmalıdır. Yüzme, jimnastik v.s alanlannda, 3-4 yaşlarındaki çocuklara
kurslar açmalıdır. Örneğin çocuğumun yüzme öğrenmesini istiyorum ancak
olanağım yok. Halk eğitim aracılığıyla veya farklı kurumlar aracılığıyla
bunlara ön ayak olunsa sanıyorum ki çok daha yetenekli sporcularımız
ortaya çıkacaktır. Mevcut durum hakkında söyleyeceklerim bunlardır.
Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Başka söz almak isteyen var mı?
BİR KONUŞMACI - Söylenecek pek bir şey kalmadı.
KOMİSYON BAŞKANI - Söylenenlerin dışında mevcut durumla
ilgili tespitleri olan var mıdır?
Şadi PİRCİ - Sporu geliştirmek için okullarda bir uygulama yaptık.
Spor kulüpleri kurduk.
İki dönem de belediye KOMİSYON BAŞKANIlığı yaptığım için
sıkıntıları bildiğimden ve faydalı olacağıma inandığım için komisyona
katıldım.
Okullarda sporla ilgili uygulamalarda kolaylık olsun diye okulların
spor kulüpleri kuruldu. Bu kulüplerin kurulması için Valilikten bir milyar
lira yardım geldi. Spor kulüplerinin kurulmasını teşvik manasında bir karar
alınabilir mi? Bununla ilgili öneriler bölümünde mi söz almak gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, öneriler bölümünde bu konuyu
değerlendirelim.
İsmail TOKSÖZ - Bir ara ayrılmak zorunda kaldım ancak sizleri
dinliyorum.
Mevcut durum konusunda söylenebilecek fazla bir şey yok. Hepimiz
hemen hemen mevcut durumu biliyoruz. Şimdi bir şeyin azlığı çokluğu,
varlığı yokluğu, eksikliği göreceli şeylerdir. Mesela beden eğitimi ders
saatleri az diyoruz. Neye göre az? Bazı Avrupa ülkelerindeki ders saatlerine
göre az. O zaman beden eğitimi saatlerini 10 saat yapsak hangi öğretmenle
nerede, ne yaptıracaksınız? Bu sorunun cevabını bulabilir misiniz?
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Yani mesele sadece beden eğitimi öğretmeninin atanması veya
beden eğitimi saatlerinin çoğaltılması değildir. Türkiye de en önemli
sorunlardan biri alt yapı, fiziki yetersizliktir. Çoğu okulumuzun antrenman
için bir salonu yok. Okullarında çocuklarımızın vakit geçirmek için iki direk
arasına gerecek fileleri yok. Bunu biz biliyoruz.
Okullarımızın çoğu çiftli öğretim yapıyor. Okul müdürlerimiz
aramızdalar, biliyorlar. İdarecilerimiz sabahçıların okulda biraz olsun
oyalanmalarına razı olamıyor. Neden? Çünkü temizlik yapılacak ve ikinci
grup gelecek.
Avrupa örnekleri çok güzel de hepimiz gittik gördük. Belli yerlerde
spor kompleksleri yapılmış. Okullar belli bölgelere kaydırılmış ve tekli
öğretim veriyorlar. 300 kişilik kapasitesi olan okulda dahi 100 kişi ancak
var. Dolayısıyla o kadar rahatlar ki.
Şu anda mevcut durumu konuştuğumuz için sanırım öneriler
konusunda konuşmuyoruz.
Ancak “Ne yapmalıyız?” sorusunu sormamız gerekir. Mevcut
durumu en olumlu şekilde nasıl kullanmalıyız?
Bu konuları öneriler kısmında ele alacağız. Not aldığım konuları bir
kez daha vurgulamak istiyorum.
Ders saatlerinin azlığından söz edildi. Bunu, bu sene öğretim yılı
başında iki saat mecbur hale getirdik. İlköğretim birinci sınıftan itibaren
çocuğun beden eğitimi dersine girmesi konusunda bir çalışma yapıyoruz.
Birinci sınıftan itibaren beden öğretmenliği dersine girecek ve iki saat
mecburi olacak. İki saat de seçmeli olması yönünde gayretimiz var.
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük var.
Biliyorsunuz Türkiye’de sporun asıl sorumlusu Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü’dür. Arkadaşlarım önemli noktalara değindiler. Türkiye’de
sporun herhangi bir alanında başarıyı ya da başarısızlığı Millî Eğitim
Bakanlığı’nm sporuna ya da millî eğitimin beden eğitimi derslerine
indirgemek doğru değildir. Burada önemli bir ayrım yapmalıyız.
Millî Eğitim Bakanlığımızda okul içi diye adlandırdığımız beden
eğitimi derslerimiz, eğitimin bir parçasıdır. Bizim vazifemiz, fair-play
ruhuna uygun amatör sporcuların fidanlığını yapmaktır. Amatör sporun
fidanlığını yapmaktır.

18. M illî Eğitim Şûrası / 631

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün görevi ise performansa dayalı
sporcuları bizim fidanlığımızdan alıp yetiştirmesidir. Ancak bu noktada
büyük bir eksiklik var.
Komisyon Başkanımız da biraz önce söylediler. Biz bunları dile
getirdik. Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Adana’da,
İstanbul’da, İzmit’te 3 defa ortak akıl toplantısı yaptık.
Amacımız, “Onların elinde var olan imkânlarla Bakanlığın elinde var
olan imkânları nasıl verimli kullanırız?’' sorusuna cevap bulmaktı. Henüz bu
sorunun cevabını bulamadık. Bu konuda hazırladığımız bir protokol var ve
bu protokol henüz imza aşamasında şeklinde bilgi verebilirim.
Biliyorsunuz, bir de ek ders çalışmalarımız var. Aranızda Kayserili
olan var mı bilmiyorum ancak Meclis’te uyuklayan bir milletvekili
Kayseri’ye “Ben de isterim" demiş. Hâlbuki oylama Mersin’e liman
yapılması ile ilgiliymiş. Bu hesap; bir yenilik getirdiğiniz zaman herkes
sıraya giriyor.
Bir dönem Türkiye’de birkaç tane fen lisesi vardı. Şu anda hemen
hemen fen lisesi kalmayan ilçe kalmadı. Anadolu Lisesi birkaç taneydi
şimdi bütün genel liseler Anadolu Lisesi oluyor. Spor liselerinin ise adı
sadece spor lisesi, açık söylüyorum. Ne malzeme ne de doğru düzgün
öğretmen var. Normalde genel liselerden hiçbir farkı olmayan liseler bunlar.
Bu ek ders ücretleri de maalesef böyle oldu.
Aldığım nota göre ki bence en önemli şey buydu. Spordaki başarı ya
da başarısızlığın, beden eğitimi derslerine veya beden eğitimi
öğretmenlerine verilmemesidir. Millî Eğitim Bakanlığı’nda yapılan sporun,
okul içi beden eğitimi derslerinin teorik bilgilerinin geliştirilmesi ve
pekiştirilmesi için eğitim amaçlı olduğunun unutulmaması önemlidir.
Performansa dayalı profesyonel spor ve sporculann Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünce organize edilmesi ve bu konuda gerekenlerin onlarca
yapılması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı
arasındaki iş bölümünün net bir şekilde kamuoyuna deklare edilmesi
gerekir.
“Beden eğitimi öğretmenleri ve idareciler sporun önemine
inanmıyor’' gibi bir şey söylendi. Ben de katılıyorum buna. İlköğretim 8.
sınıfta bir çocuğum var, ondan biliyorum. Beden eğitimi dersinde çocuklar
genelde matematik testi çözerler. Hâlbuki beden eğitimi dersi bana göre
matematik dersinden daha önemsiz değildir. Ancak bunu veli, öğrenci,
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öğretmen ve idareci de öyle bilmez. Demek ki spor ve beden eğitimi
konusunda hepimizin bilinçlenmesi lazım.
Kırsal alanlarda gerçekten paranız bile olsa spor yapabileceğiniz,
kayıt olabileceğiniz bir spor kulübü yok. Okullar zaten tıka basa dolu.
Oralarda hiç bu imkân yok. Dolayısıyla büyük bir eşitsizlik söz konusudur.
Yine büyükşehirlerde parası olan kişiler, kulüpler ya da paralı
yerlere üye olma yoluyla bu ihtiyaçlarını bir nebze karşılayabiliyorlar.
Spora erken yaşta başlanması sadece spor konusunda değil,
pedagojik bir yaradır. Herkesin fizyolojik olarak belli yaşta belli gelişim
alanları var. Dil gelişiminin, matematik gelişiminin belli yaşları var. Sporun
alt alanları ile ilgili de bir yaş var. Biz, maalesef bütün bunlar geçtikten
sonra yaş ağacı eğmiyor, kartlaşmış ağacı eğmeye kalkıp kırıyoruz. Spor da
diğer yaptığımız işlerden farklı değil. Şu andaki durum bu.
Hocam, biraz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile işbirliği
konusuna değindi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği
çalışması sonlanmak üzere. Ancak benim tasvip etmediğim ve katılmadığım
bir anlaşmadır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Aramızda çok genç bir bireyimiz var.
Ben ona söz vermek istiyorum. Mevcut durumla ilgili o ne düşünüyor ve
neler ifade etmek ister?
Mert ÖZ (Amasya Varinli 1ÖO öğrencisi) - Okulumuzda kapalı
spor salonu yok. Onun için yağmur ya da kar yağdığında okulumuzda spor
yapamıyoruz. Ama yakınımızda Atatürk Lisesi diye bir yer var. Orada
kapalı spor salonu var. Orayı da kullanmak istiyoruz aslında ama ben Millî
Eğitim Müdürümüze söyledim. Orayı bu sene kullanabiliriz. Yakınımızda
imkânımız varken kullanmıyorduk. Bu sene ben söyledim. Millî Eğitim
Müdürümüz de hemen hemen çözdü konuyu.
İsmail TOKSÖZ - Beden eğitimi dersleri nasıl olmalı? Sayısı artsın
mı?
Mert ÖZ - Ders saatleri artsın. Öğretmenler genelde çok ders
işlemiyorlar.
İsmail TOKSÖZ - Peki, ne için bunu yapmıyorlar sence? Kapalı
salonunuz, aletleriniz, malzemeleriniz olsa yaparsınız değil mi?
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Mert ÖZ - Evet
İsmail TOKSÖZ - Malzeme eksikliği, salon eksikliği ve öğretmen
eksikliği burada önemli rol oynuyor.
Selami KARADAĞ (Erzincan İmam Hatip Lisesi) - Yaralar
deşiliyor. Esasında spordan da çok anlamam ancak epey bir zaman
idarecilik yaptığım için gözlemlerim beden eğitimi dersinin bizde fasarya
olarak görüldüğüdür. Ve beden eğitimini seçmeli ders olarak koysan ve
“bütün hafta dersler beden eğitimi1' desen, öğrenci beden eğitimini tercih
eder. Başka hiçbir ders istemez.
Kulüplere öğrenci seçiyoruz. Hepsi spor kulübünü istiyor ve diğer
kulüplere zoraki şekilde öğrenci yazdırıyoruz. Neden? Çünkü orada başka
maksatla bulunacak ya da başka ders çalışacak. Hatta şunu söyleyeyim. Şu
anda beden eğitimi derslerinde öğrenciyi toplu halde organize edemediğimiz
için bu dersler öğrencinin başıboş kalmasına da sebep oluyor. Dediğiniz tüm
imkânlar olsa bile 30-40 mevcutlu bir sınıfı nasıl kontrol altında tutacağız?
Nasıl spor yaptıracağız?
İsmail TOKSÖZ - Hocam eskiden biliyorsunuz, kız öğrenciler ve
erkek öğrenciler için beden eğitimi öğretmenleri ayrıydı.
Selami KARADAĞ - imkânsızlıklar da var. Öğretmenin ve
öğrencinin önemsememesi de var. Önemseyen öğretmen ve idarecileri de
tenzih ediyoruz. Yani şu anda okullarda beden eğitimi dersleri bir problem
bunu açıkça söylüyorum.
Çözümü bence; beden eğitimi dersi seçmeli olacak ve haftalık ders
saati dışına kaydırılacak. Cumartesi günü öğrenci, 4 saat ise 4 saat gelecek,
isteyen öğrenci gelsin istemeyen almasın.
Haftalık ders saati içinde mecburi oldukça bu böyle gidecek, çünkü
mevcut ona yetmiyor. Bir öğretmen, benim bildiğim sporda 10-15 kişiye
spor yaptırabilir. Toplu olarak yürüyüş yaptırır. Bunun haricinde futbol ya
da voleybol oynatsa yine hepsini oynatamayacak. Yani beden eğitimi
dersleri şu anda okullarımızda bir çıkmaz içerisindedir.
Bence en güzeli seçmeli olması, isteyen öğrenci haftalık ders saati
dışında, ders bitiminden sonra ya da hafta sonu olabilir, beden eğitimi
dersini alacak öğretmen de bu öğrencilerle ilgilenecek.
BİR KATILIMCI - Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Bu
saydığımız sorunları hepimiz biliyoruz.
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Sorunların kaynağında, tesis yetersizliği, salonların ve malzemenin
olmamasını, beden eğitimi öğretmeninin bunları bulmak için çeşitli yollarla
mücadelesi mi, beden eğitimi öğretmeninin ders yapmaması mı, beden
eğitimi öğretmeninin başka yerlerde görevlendirilmesinden dolayı çıkan
sıkıntı mı, öğrencilerin sporu çok sevmesine rağmen okullarda uygun ortamı
bulamadığı için çalışamaması mı, öğrencilerin beden eğitimi dersinde bütün
stresini atması mı yatıyor? Bütün noktaları ortaya koymaya çalışıyorum.
Hangisidir?
Selami KARADAĞ - Bu saydıklarımızın hepsi var. Yalnız bunların
içinde en asgari olanı, beden eğitimi dersinin işi yapmamasıdır. Çünkü en az
% 80’i yapmak istiyor. Ama diğer imkânsızlıklar üst üste gelince.
Bir diğerini siz söylediniz; beden eğitimi öğretmeninin o ders saati
içinde kesinlikle dersten alınmaması gerekir. 19 Mayıs provası ve program
hazırlanacakmış, iki ay öğretmen derste yok. Her ne olursa olsun ders saati
öğretmen dersinde olacak. Ders dışı etkinliklerde öğretmenin ücreti verilsin,
ders dışında yapılsın. Ders içinde öğretmen neden dersten almıyor? Ve
idareci veya nöbetçi öğretmen bu durumda o sınıfa hakim olamıyor. Sınıfta
tutmak istese öğrenci, “Ben beden eğitimi dersindeyim” diyor. Sınıftan
dışarı çıkarsa öğrenciye hakim olmak zor. Bunların hepsi problem ve beden
eğitimi dersleri şu anda okullarımızda bir çıkmazdır.
İsmail TOKSÖZ - Beden eğitimi öğretmenlerinin ildeki diğer
sosyal faaliyetlere alınıp dersin boş geçmesi önemli bir sorundur.
Selami KARADAĞ - Sadece öğretmen değil, öğrenci de böyle.
Öyle öğrencilerimiz var ki diğer sosyal faaliyetlerle uğraşanlar bir-iki hafta
hiç derse gelmiyor. Sınıfta ders işleniyor öğrenci dersten geri kalıyor. Sonra
o öğrenciye özel imtihan yapıyorsun. Yani ders içinde öğrenci de, öğretmen
de, idareci, okul müdürü hatta millî eğitim müdürü gelse, eğitim döneminde
bulunduğu yerden alınmasın. Ya da 3-4 ay tatil zamanımız neden
değerlendirilmedi? Ben şu anda 30 saat dersimi bıraktım geldim, neden
geleyim yazık değil mi? Haziran-Temmuz-Ağustos’ta neredeydi bu
toplantı? Yani genel olarak söylüyorum.
İsmail TOKSÖZ - Söyledikleriniz güzel de bu ülkenin millî
bayramları kutlanacak. Ama bu bayramlarımızın hazırlıkları için başka
öğretmen bulunmalı, sınıflar boş kalmamalıdır.
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Sebahattin GAMSIZ - Kastamonu’dan gelen arkadaşım adına
sevindim. Çünkü şube müdürü, beden eğitimi öğretmeni her halde spor
izcilikten sorumlusunuz.
Ben de aynı şeyi yapıyorum. Bir beden eğitimi öğretmenini getirdim.
Bugün pazartesi, şube müdürü olarak görevine başladı. Millî Eğitim
Müdürlüklerimde şöyle bir durum var. İnşaat işine bir öğretmeni getiriyoruz
ve haydi inşaat işlerini yap diyoruz. Bunları yaparken başı belaya giriyor,
mahkemelerden geri gelmiyor. Biz ne anlarız inşaattan.
Teşkilat kanununda mı değişiklik yapılır, bu bir yönetmelikle mi
düzeltilir? Gerçi konuyla alakalı değil ancak inşaat işine bakan bir Müdür
Yardımcısının, bir inşaat mühendisi olması gerektiğini düşünüyorum. Buna
bağlı olarak da ildeki sportif faaliyetlerin beden eğitimi öğretmenleri
tarafından organize edilmesi ve işlerin takip edilmesi açısından da spor ile
ilgili olan bölümün kesinlikle bir beden eğitimi öğretmeni tarafından
yürütülmesi gerekir. Çünkü işten anlayan O ’dur. Bir tarih öğretmenine bu
görevi tebliğ ettiğimiz zaman ne kadar yapabilir. Yapamıyorlar ve
noksanlıklar oradan çıkıyor.
Tepeden de düzeltilmesi gerekiyor. İşi bilen bir kişi işin başında
olduğu takdirde tabana kadar nüfuz edip onları etkileyebiliyor. Öğretmenleri
de gerekirse çalıştırıyor, onlar üzerinde programlar yapıyor. Egzersiz
çalışmalannda, bizim dairede Fransızca öğretmeni bir arkadaşı,
muhasebeden sorumlu yaptık. Gelen egzersizleri imzalıyor. Kim yapıyor,
kim yapmıyor onu da bilmiyoruz. Okul müdürünü ilköğretim müfettişleri
denetliyor.
Burada bir şey daha var. Geçtiğimiz ay içerisinde ilde, il şurası
şeklinde bir çalışma yaptık. 3 Aralık’ta da sonuçlarını verecek geniş
katılımla bir toplantı yapacağız. Oradaki bir öğretmenimiz kalkıp ‘'Ben
matematik öğretmeniyim, ilköğretim müfettişi benim dersime gelerek beni
denetlemeye kalkıyor, oysa branşı sınıf öğretmeni” dedi. “Sadece
defterlerime bakıyor. ‘Plan yaptın mı, not defterini ver’ diyor. Bilmediği
için çocuklara soru bile soramıyor” diyor. Bunlann da düzeltilmesi lazım.
Yani yeniden yapılandırma denirken biz bina yapalım, yanma kapalı
spor salonunu koyalım. Bununla bitmiyor. Bizim içeride eğitim-öğretim
yapacak ve bunu denetleyecek kişileri de denetlememiz gerekiyor. Bunu da
tespit olarak alırsanız. Örneğin beden eğitimi branşında benim ilimde
ilköğretim müfettişi, yeni adıyla eğitim müfettişi yok. Sizlerde var mı
bilmiyorum?
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BİR KATILIMCI - Çoğu ilde yok.
Sebahattin GAMSIZ - Çoğu ilde yok. Ne oluyor? Günlük planı
yaptın mı? Deftere yazdığı ile karşılaştırıyor. Yani başka bir şey yok.
Bu anlamda işin usulüne değil de esasına taalluk edecek şeylere
girilmesi ve bu alanda illerin de desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Nihat YAŞAR - Her ilde Beden Eğitimi Spor bölümüne bakanlann
beden eğitimi kökenli olması gerekiyor.
Abdullah ŞENTÜRK (Kastamonu İl Millî Eğitim Şube Müdürü)
- Sayın Müdürüm güzel söyledi. Bizim Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve
İzcilik Daire Başkanlığının fonksiyonları azalıyor. Başkanımız da burada.
Çünkü birincisi; bizim faaliyetlerimizin Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüme geçmesi söz konusu. İkincisi; uzun yıllar önce daha önceki
Daire Başkanımız da Müsteşar Yardımcımızın imzasıyla illere bir yazı
göndermişti, “her ilde bu bölüme bakan beden eğitimi öğretmeni olsun”
diye. Maalesef uygulanamadı. Başkanımız da bilir. Ülke genelinde 81 il
arasında bu bölümlere bakan sanıyorum 13 tane beden eğitimi öğretmeni
var. Diğerleri başka branşlardan. Sorun doğrudur. Beden eğitimi
öğretmenlerinin görevlendirilmesi hem de derslerin boş geçmesi ile ilgili.
Sayın hocamızın söylediği konuya değineceğim.
Millî bayramlarımızın kutlanma usul ve esaslarının değişmesi
gerekiyor. Artık monoton bir kutlama ile uğraşıyoruz. 81 ilde her zaman
benzeri telaşlar, çalışma dönemleri, usul ve esasları belirlenmiş, çalışma
zamanlarına göre görevlendirme yapılıyor. Burada mutlaka bir değişiklik
yapılması, yenilenme olması günümüzün şartlarına göre gerekmektedir.
Bir diğer husus, ister beden eğitimi öğretmeni ister başka öğretmen
olsun
görevlendirmeler,
hakem,
antrenör
ve
millî
sporcu
görevlendirmeleridir. Bunların bizim Bakanlığımız bünyesindeki istihdamı
sorun yaratmaktadır.
Şimdi bizim ilimizden bir örnek vereyim. Uluslararası tenis hakemi
bir arkadaşımız var. İngilizce öğretmeni. Uluslararası bir turnuvada görevi
var gidecek, haftada 30 saat dersi var. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün
Teşkilat Kanunu var. 3289 sayılı kanunun 29. maddesi diyor ki; bu tür
sporculara, antrenörlere, hakemlere, bu tür yarışmalarda görev verildiği
zaman görevli izinli sayılır. Peki, bizim o haftaki 30 saatlik dersimiz ne
olacak?
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Sadece beden eğitimi dersi için değil, futbol hakemi olan beden
eğitimi öğretmenlerimiz var, yurt içinde çeşitli müsabakalarda görev alıyor.
Futbol Federasyonumun da yeni bir yasası çıktı. Bu yasaya göre onların da
izinli sayılması gerekiyor. Ne kadar görevli sayılması istense de başka bir
bakanlığın faaliyeti olduğu için izinli sayıyoruz o arkadaşı. Onların dersleri
ne olacak?
Beden eğitimi dersi önemsiz bir ders değil. Çocuklarımızın hareket
ihtiyacı var. Ve bunun mutlaka karşılanması lazım. Karşılanmadığı zaman
çocuklarımız zararlı alışkanlıklara yönelecektir.
Sayın Daire Başkanımız, Batrdan hep örnek aldığımızı söyledi.
Batıdan iyi şeyleri örnek almak
zorundayız. Bize uymayan,
yapamayacağımız, ülkemizin ve milletimizin yapısına uygun gelmeyen
şeyleri almayacağız. Batıya baktığımız zaman spor salonları tam kapasite ile
çalışıyor. Görevlileri var, salonlar sıcak, aydınlatılıyor. Bizde hangi okul
salonumuz ya da gençlik spor salonumuz 24 saat tam kapasite ile açık ya da
hangimiz spor kulüplerinin ya da okul salonlarına girebiliyoruz? Ancak
Batı’ya bakın, hastaneler boş, hastanelerde tek tük rahatsızlanan insanlar
var, ama spor tesisleri dolu. Bizde de tersi. Hastaneler dolu, spor tesisleri
maalesef boş. İki tane Millî eğitim Müdürümüz tesislerden bahsettiler.
Mevcut tesislerden yeterli derecede yararlanabiliyor muyuz? Hayır.
Kastamonu ilimizde de 18 tane spor salonumuz var. Bu spor
salonlarımızı tam kapasite çalıştırıp gençlerimizi bu salonlardan
yararlandırabiliyor muyuz? Mümkün değil. Birisine gidildiği zaman okul
müdürü kirlenmesin diye salonu açtırmıyor veya “elektrik parasını
ödeyemiyoruz ya da bizim çalışmamız var, salonu ısıtamıyoruz” gibi çeşitli
nedenlerden dolayı kullanamıyoruz. Buradaki Sayın Müdürümüzün ifade
ettiği gibi il özel idareleri tarafından bu tür tesislerin desteklenmesi, görevli
bulundurulması gerekmektedir ki bu salonlardan her çeşit vatandaşımız
yararlansın. Teşekkür ederim.
Ahmet Furkan AYAT A (Konya İÖO Öğrencisi) - İlköğretim
okulundayım. Hocamızın dediği gibi spor kulüplerine öğrenciler ders
çalışmak için değil daha çok spor yapmak için gitmek istiyorlar. Sınıfımdan
da biliyorum, erkek ve kızların çoğunluğu spor kulübüne spor yapmak için
girmek istiyorlar. Okulumuzda sadece iki kişi spor kulübüne gidebiliyor.
Burada iki tane beden eğitimi öğretmeni var. Yaptıkları da yoklama alıp
serbest bırakmak şeklinde. Sporla ilgili bir bilgilendirme yapılmıyor. Spor
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kulüpleri okullarda çok yetersiz. Hem sınıf sayısı olsun hem de öğretmenler
öğrencilere vermiyorlar. Sadece adı spor kulübü.
Ferit DAĞDEVİREN (Van İl Özel İdare Genel Sekreteri) Konuşmacılar İl özel idarenin sporu desteklemesi konusunda fikir beyan
ettiler. Zaten kanunen il özel idareleri bir önceki yılda gerçekleşen bütçenin
% 20’si. En az % 20’si kadar millî eğitime bütçe ayırmak zorundalar. Ha
keza özel idarelerin kanununda var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine de
bütçe ayırıyorlar. Onun belli bir oranı yok ama genel itibariyle her yerde
bütçe ayrılıyor. Fakat nedense Millî Eğitim Müdürlerimiz de bu ayrılan
bütçeyi nasıl kullanacaklarına kendileri karar veriyor. Biz onlara müdahale
etmiyoruz. Onlar ayırdığımız bütçeyi nerede istiyorlarsa orada
kullanabilirler. Yani biz özel idare olarak bu bütçeyi ayırdık ama mutlak
surette şu işleri yapacaksınız diye bir bağlantımız yok. Bir zorlamamız da
yoktur. Benim gördüğüm kadarıyla, belki Van'da bu böyle, herkes ders
sayısını artırma peşinde.
Benim iki kızım var, ikisinin de gittiği okulda kız ve erkek
öğrencilerin beden eğitimi yapmak için soyunacakları yer yok.
BİR KATILIMCI - Birçok okulda yok.
Ferit DAĞDEVİREN - Yani ben kendimi il millî eğitim müdürü
müyüm, il genel sekreteri miyim diye karıştırıyorum. Genelde illerde bütçe
olarak iyi durumdayız. Herkes bize başvuruyor. Örneğin bir okul
müsabakaya gidecekse personel servisimiz isteniyor. Bizim ayırdığımız
bütçe, servis almaya veya kiralamaya da yeter. Ancak nedense buna son
sıralarda ehemmiyet verildiği için o bütçe daha farklı yerlere harcanıyor.
Şadi PİRCİ - Okullarda spor denince sadece futbol, voleybol
hemen kolayca addediliyor. Öğretmen tek sıra yaparak yoklamayı alıyor ve
çocukları serbest bırakıyor. Çocuklar da hemen futbol topuna koşuyorlar.
“Diğer branşlarla ilgili çalışmalarda neler yapılabilir?” konusunu öneriler
kısmında belki söyleyebiliriz. Futbol ile ilgili saha ve zemin kolay
olduğundan bu tür sporlar tercih ediliyor ancak diğer branşlar yönünden de
çok büyük eksiklikler olduğu tespit edilmeli.
Mert ÖZ - Ben okul kursları ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bizim
okulumuz için söylüyorum, bu sene okul kursumuz açılmadı. Onun için bir
okul kursuna gidemiyoruz. Beden dersinde de hocalar zaten çok ders
işlemiyor. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi bir okul kursu olsa bu
etkinliklere katılabiliriz.
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Dersler hakkında da bir şey söyleyeceğim. Mesela öğretmen bu ders
serbestsiniz dediğinde erkeklerin aklına futbol, kızların da akima gelen
voleybol oluyor. Basketbol akla gelmiyor. Erkekler hocadan futbol topunu
alıyor ve maç yapıyor. Kızlar da genellikle voleybol oynuyor.
Diğer branşlara da yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Öğretmenlerin basketbol gibi branşları da öğretmesi gerekiyor. Kursların
açılması gerekiyor.
Levent EYÜBOĞLU - Öncelikle kurula saygılarımı sunuyorum.
Akademik çalışmada üzerinde durulması gereken birkaç konu var. Mevcut
durumu tespit adına bunları söyleyip raporlarda yer almayan, bizim de
burada tespit edeceğimiz 8 maddeyi söyleyeceğim. Daha sonra bunların
çözüm önerilerini, sanırım bugün yetiştiremeyeceğiz, sunacağım.
Konuşmaların hepsinin içerisinde çözüm önerileri var. Ben sadece başlık
halinde söyleyip geçeceğim.
Ben de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Birincisi; branş
seçimlerinin erken yapılamayışı bizim beden eğitimi ve spor derslerindeki
en büyük sıkıntılarımız. Akademik katkı ve bilimsel anlayış da burada
yoktur. Yani hiçbir düzeyde bilimsel anlamda ve akademik olarak bir
yetenek seçimi okullarımızda
yapılmıyor. Ama bununla birlikte
Türkiye’deki sporun dünyadaki sporun temel kaynağı ve başlangıç noktası
okullardır, eğitim-öğretim kurumlandır.
İkincisi; bu üzerinde durulması gereken bir şeydir. Derslere
girdiğimde de çok yaşadığım şeylerden bir tanesidir. Mesela Van’da 8 yıl
çalıştım. Yıllık planın içerisinde maalesef yüzme branşını çıkardım. Çünkü
alanım yoktu. Dolayısıyla özellikle üniversitelerin okul müfredatlannm
geliştirilmesinde yer almayışları yine bizim beden eğitimi ve spor
derslerinin önemli sorunlanndan bir tanesidir.
Bir diğer sorun; sizler bahsederken arada geçiyor. Gerçekten
ülkemizde unutulan bir spor kültürü var. Spor, bir yaşam biçimi ve kültür
haline getirilmesi gereken bir disiplinler bütünüdür. Onun için okulda,
ailede, yaşadığımız mahallede, çevrede bir spor kültürü henüz yok. Bunun
da oluşturulacak ilk başlangıcı, kaynağı, temeli okullarımızdır.
Diğeri; beden eğitimi ve spor derslerinin müfredatlannm yıllık
planlarının Türkiye geneline göre yapılmış olmasıdır. Bölgesel şartların
kullanılıp kullanılmaması konusunda. Bu konuda ünitelendirilmiş yıllık
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planlar üzerinde düzenleme yapıldı ama beden eğitimi öğretmenlerinin bunu
uygulamasında yaşadıkları sıkıntı var. Ona da dikkat çekmek istiyorum.
Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü öğretmenlikleri var. Şu
anda yoğun bir şekilde açılıyor. Bununla birlikte antrenörlük bölümleri de
var. Yani az önce söylenen branş bölümlerinde antrenörlük sadece branşta
eğitim gören insanlardan, uzmanlardan oluşuyor aslında. Bunun spor
fizyolojisinden fizyonomisine kadar eğitimci, birçok noktasını görüyor.
Bunların kullanılamayışı ve bizim çok sıklıkla unuttuğumuz spor
yöneticiliği bölümleri de var. Bunlann da okul eğitimleri içerisinde
istihdamında sıkıntılar var.
Diğeri; benim çok yaşadığım bir sıkıntılardan bir tanesidir. Biz sene
başında çocuklarımızı alır ve antrenmana başlardık. Antrenmanı yaptık,
Eylül-Ekim ayları geldiğinde müsabaka bitti. Dolayısıyla müsabaka
süresinin kısa olması öğrencilerin spora karşı duyduğu ilgiyi de azaltıyor. O
yüzden müsabaka ve yarışma periyotlarının sürelerinin kısalması. Tabi
Türkiye genelinde müsabakaların yetişmesi lazım, ilden ve ilçeden
müsabakalara gidilmesi lazım. Kabul, fakat bu da spor branşları açısından
oldukça sağlıksızdır.
Son olarak maalesef bu da, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin
ortaklaşa
çalışmayarak
müfredat
geliştirmesinden
kaynaklanıyor.
Okullarımızda branş çeşitliliği oldukça azdır. Biz ne kadar çok branş
kullanır, branşa o kadar yönelirsek o kadar çok bireyi, öğrenciyi spor ile
istihdam etmiş oluruz. Bizim spordan amaçladığımız hedeflere de ulaşmış
oluruz. Bunu da son olarak belirtmek istiyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
BİR KATILIMCI - Biliyorsunuz beden eğitimi öğretmenleri
çocuklarımızı spora başlatıyor, sporcular yetiştiriyorlar. Bu çocukların bir
kısmı spor kulüplerine devam ediyorlar, okul sporlarına katılıyorlar ve
bunların arasından elit sporcular yetişiyor. Bunlann spora devamını
sağlayabilecek bir sistem yok Türkiye’de. Çünkü liseye geçiş smavlan, ÖSS
gibi sebeplerle öğrencilerimizin,
elit sporcularımızın birçoğunu
kaybediyoruz. İyi bir eğitim alamadığını düşündüğü için eğitimine ara
vermemek için veli göndermiyor ve çocuk sporu bırakmak zorunda kalıyor.
Federasyonlar, ortaöğretimdeki öğrencilerimizi alıyor, millî takım
kamplarına götürüyor. Çocuklar bu süre içinde derslerinden geri kalıyorlar.
Ama millî takım kamplarında sağlık sorunlarından tutun, derslerine takviye
yapılması için hiçbir çaba sarf edilmiyor.
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Elit sporcuların spora devamını sağlayabilmek adına yüreklendirmek
için ortaöğretime geçişte veya yükseköğretime geçişte mutlaka kontenjan,
ek puan, yada burs verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu taktirde bir çok
sporcuyu kazanacağız.
Olimpiyatlardaki başarısızlığımız, bir dönem beden eğitimi
öğretmenlerine mal edildi. Öğretmenin sporcu yetiştirme yükümlülüğü
yoktur. Beden eğitimi dersini yapmakla yükümlüdür. Ancak bizim beden
eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız sporcu yetiştirirler, keşfederler, maçlara
götürürler hatta
birçoğu
elit
sporcuları
keşfederek
kulüplere
yönlendirmişlerdir. Ama olay orada kalıyor.
O yüzden öneriler kısmına geçtiğimizde hem yükseköğretimde hem
ortaöğretimde elit sporcularımıza burs verilmesi konusunun özellikle not
edilmesini istiyorum. Teşekkür ederim.
Ensar MANAV (Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı) Bütün konuşmaları dinledim. Yakındığımız birçok şey var. Ama temelinde
aile bilincinin yetersizliğinin yattığını düşünüyorum. Çünkü sınav kaygıları,
zamanın sağlıklı değerlendirilmesi, “spora başka bir şey için mi gidiyor?”
kaygısı aileler arasında çok yaygındır. Oysaki hepimiz aynı şeyi konuştuk.
Sporun, sadece sporcu yetiştirmenin ötesinde bir yaşam kültürü ve bilinci,
bireyin sosyal, kültürel ve ruhsal açıdan gelişmesine katkı sağlayacak bir
alan olduğunu ailelere anlatmak. Hatta bu konuda Sağlık Bakanlığı ile
işbirliği yapmayı mevcut durumda eksiklik olarak gördüğümü söylemek
istiyorum. Çünkü sporcu öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak
kaldığını görüyoruz. Örneğin; % 9 0 'ı sigara içmiyor. Sağlık Bakanlığı ile
işbirliği yapılırsa, sporcu öğrencilerimizin sayısı çoğaldıkça sağlığa ayrılan
bütçenin spora kaydırılması alanı da doğabilir.
Aile, illa ki çocuğum bir yeri kazansın ancak bunun yanı sıra sosyal
yönden hiçbir gelişimi olmasın bilinci ile yaklaştığı sürece saydığımız hiçbir
şeyi yapamayacağız. Önce aileleri inandırmamız gerekiyor diye
düşünüyorum.
Bir şey daha söylemek istiyorum. Okul sporlarında ülkenin coğrafi
koşullan göz önüne alınarak, her coğrafi koşulda en etkin sporun ne olduğu
konusunun ön plana çıkanlmasından yanayım. Bir arkadaşım “Van'da ben
yüzmeyi kapattım” dedi. Erzurum'da, Kars’ta kayak ön plana çıkabilir.
Müfredatla ilgili de bir şey söyleyeyim. Yeniden yapılandırma
çerçevesinde ilk ve ortaöğretimde kitaplar yeniden yazılıyor. Önce
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programlar yapıldı. Biz Bursa olarak beden eğitimi dersinin programını
yazdık. Bu programımızı akademisyenlere ve birçok ile gönderdik. Belki
Millî Eğitim Müdürlerimiz bilir. Hiç olumsuz bir tepki gelmedi hatta gelen
raporlarda övgülerle karşılaştık. Şu anda da programın öğretmen kılavuzunu
yazıyoruz ve bitme aşamasındadır. Sorun olarak saydığımız birçok şey,
kılavuz çalışmalarında, planda, programda, etkinliklerde beden eğitimi
öğretmenini rahatlatıcı bir çerçevede hazırlanıyor diye düşünüyorum.
Yakında Talim ve Terbiye Kurulumuzdan geçtikten sonra Türkiye geneline
gönderilecek.
Arkadaşım, “Sporcular ödüllendirilmek" dedi. Evet ödüllendirilmeli.
Yeterli mi bilmiyorum ancak bazı alanlarda var. Örneğin Kredi Yurtlar
Kurumu millî sporculara yurtlarda öncelik tanıyor. Krediler ve burslarda
öncelik tanıyor. Bu diğer alanlarda da yaygınlaştırılarak motivasyon
geliştirilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Sebahattin GAMSIZ - Türkiye’de spor denince akla futbol geliyor.
Bunu biraz daha aşağı çekersek yabancı liglerdeki basketbol, voleybol
alanında Avrupa ve Dünya Kupası ayarındaki müsabakalar, bazen bazı
kanallarda bisiklet ve ralli yarışları. Sporun hepsi bu kadar.
Vatandaşımız, insanımız sporun sadece yetişkinler tarafından
yapıldığını izliyor. Küçük çocuklarımız bile maçlar döneminde televizyonun
karşısına geçiyor. Belki de erkek öğrencilerin futbola yönelmesindeki en
önemli neden budur. Çünkü gözüne batıra batıra “bundan başka spor yok"
diyoruz.
Sporu, velilerimize anlatmamız lazım. Avrupa kanallarını
yokladığınız zaman affedersiniz; köpek kanalı var, “Animal Planet" diye bir
hayvan kanalı var. Bebek, moda kanalı gibi her türlü kanal var. Sadece spor
yayınlayan spor kanalları da var. Biz de TRT ile işbirliği yapılmak suretiyle
okul sporlarına yönelik bir kanal ihdas edilemez mi? Yani sporun sadece
futbol müsabakalarından ibaret olmadığı. Sporun çocuk gelişimine hayatına
çocuğun fiziksel, ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağladığı uzmanlar
tarafından yapılacak programlarla velilere anlatılırsa.
Spor sadece okulda da yapılmaz. Veliler bilinçlendirildiği takdirde
kendi de gider çocuğu ile birlikte spor yapar. Çocuğun bebeklik döneminde
annesi onu emziriyor, aşısını yaptırıyor. Ama hoplayıp zıplayacağı zamanda
“yerine otur“ diyor. Çocuğun buna ihtiyacı olduğunu birçok veli bilmiyor.
Velilerin aydınlatılması gerekiyor.
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KOMİSYON BAŞKANI - Bunu öneriler bölümünde dile
getireceğiz. Rehberlik bölümünün aktif olması, diğer kuruluşlarla işbirliği,
hepsi spor kültürünün bir bütünü aslında. İşin içinde bunu oluşturma amacı
yatıyor.
Sebahattin GAMSIZ - Tespit açısından böyle bir aydınlatılmanın
ve böyle bir kanal olmayışı öneriler kısmında düşünülebilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Siz gündeme getirince medyada sporla
ilgili çıkan haberler hususunda tespit ettiğim bir araştırmayı da dile getirmek
istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye’de ve Almanya’da
yayınlanan günlük gazetelerin spor haberlerine ve veriliş biçimlerine
bakılmış. Sonuç şöyle çıkmış. Türkiye’deki gazetelerin % 82’sinde,
Almanya’daki gazetelerin % 63’ünde futbol haberleri var. Türkiye’de diğer
sporlar için ayrılan bölüm % 17 iken Almanya’da bu oran % 36. % 36 yine
bizdeki oranın iki katı oluyor. Ancak toplumda bir spor kültürü oluşmuş
olduğu için zaten haberdar ve takipçi.
Bizim ülkemizde var olan durumlardan bir tanesi de, sadece tek bir
spora yönelip haberler yapmak. Spor kültürünü oluşturmak adına bir
sorundur. Aklıma gelmişken ifade etmek istedim.
İsmail TOKSÖZ - Bir bilgi için söz aldım. Öğrenci spor
faaliyetlerinin “Festival TV” kanalında, mahalliden uluslararası
birinciliklerine kadar ve spor eğitimi ile ilgili yayınlar yapmak üzere bir
protokol çalışmamız var. Şu anda Kamu İhale Kurumu ve RTÜK şimdilik
izin vermedi. Cevap bekliyoruz. Bu önemli bir şeydir.
Çocukların faaliyetleri resmi-gayrı resmi TV kanallarında verilirse
ailelerin ve çocukların ilgisi ve böylece sporun da popülaritesi artar diye
düşünüyorum.
Bu çalışmamızdan inşallah sonuç alırız. Şu andaki mevcut durumda
sporun bir branşının Türkiye finali yapılıyor ancak hiçbir haber değeri
olmuyor. Bizim çocuklarımız İSF'ye bağlı bazı alanlarda uluslararası
yarışmalara katılıyorlar ve dünya birincisi oluyorlar. Basında bir cümle ile
dahi geçmiyor. Bu önemli bir şey. Basında spor gereği kadar yer almıyor.
Yine bir bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz eğitim yılında
ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurulularında Bakanlığımız 80 bin
sportif faaliyet icra etti. Bu rastgele bir rakam değildir. Ve 8 milyon 800 bin
öğrencimiz, bu faaliyetlere müsabık yani yarışmacı öğrenci olarak katıldı.
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Ancak bizim 15 milyon öğrencimiz var. Demek ki ulaşamadığımız öğrenci
sayımız % 50.
Burada da anlaşıldığı üzere şu bir gerçek; çocuklarımız spor yapmak
istemiyor değil. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve hatta velilerimiz de
sporu seviyorlar. Çocuklarının sporla ilgilenmesini istiyorlar fakat başka
maniler var. Bunlardan birincisi; tesis yetersizliğidir. İkincisi; millî eğitim
sisteminin buna ters olmasıdır. Çünkü 5. sınıftan itibaren SBS hazırlığı ile
dershanelerde bir yanş başlıyor. Bu nedenle “iki test fazla çözsün spor
faaliyetlerini bıraksın’*diyoruz.
Hâlbuki eğitim açısından sosyal ve sportif faaliyetlerin çok önemli
bir rolü vardır. Bunun ispatı zordur. Ancak bana göre sosyal ve sportif
faaliyetlerdeki çocuklarımızın akademik yönden de başarılı olduklarını ispat
edebilmemiz gerekiyor.
Az önce Konya’dan gelen genç arkadaşım bir şey ifade etti. Bir
açmazımız da budur. Okul takımları olarak sadece futbol değil, 20
branşımızda okullarımızda faaliyet yapıyoruz. Şimdi bir okul takımı, bir de
o okulda kurulmuş kulüpler var. Burada da bir anlaşmaya varamadık. Bir
kısmı kulüpleri, bir kısmı okul takımlarını savunuyor. Bana göre kulüpler,
tamamen millî eğitimin dışında olmalıdır. Çünkü bir ilde iki vali ya da bir
köyde iki muhtar olduğunu gördünüz mü? Olursa işler karışır.
Spor kulübü olan okullarımızda okul idaresi ile bu spor kulübünün
yöneticileri arasında muazzam bir problem var. Şuna şahit oluyoruz;
diyelim ben A okulunun spor kulübü öğrencisiyim ve bu okulda bakanlığın
düzenlediği futbol müsabakası var. Beden eğitimi öğretmenim beni bu
müsabaka için de seçiyor. Yani hem okul takımının hem de kulübün
öğrencisiyim. Okul takımı müsabakaları, kulüplerin, Gençlik Spor
Müdürlüklerinin ve federasyonların düzenlediği müsabakalardan önce
yapılır. Dolayısıyla bu hafta okul takımının, sonraki hafta da spor
kulübünün müsabakaları var. Spor kulübünün çalıştırıcısı bana rapor
aldırıyor ve okul takımının müsabakasına beni sokmuyor. Neden? Çünkü
tamamen başarıya odaklanmış bir amacı var. Fair-play, öğrencilerin eğitimi,
istendik davranışlar hikaye. Onun tek amacı şampiyon olmak. Millî Eğitim
Bakanlığımdaki amaç, asla bu değildir. Biz herkesi şampiyon yapmak için
spor yaptırmıyoruz. Tabii ki şampiyonlar çıkacaktır, buna itirazımız yoktur.
Bunu bir arkadaşım söyledi. Çocuklan kulübe gönderdiğiniz zaman
izinli sayılıyor. Ne ders, ne spor ne başka bir şey önemli değil.
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İddia ediyoruz ki, sporcu çocuklar her türlü zararlı alışkanlıklardan
bertaraf olur, kötü alışkanlıkları edinmez, devletin, milletin beklediği
insanlar olur. “Böyle olması gerekir’* fikrini savunurken tersi uygulamalar
ve tersi yaşantılar ortaya çıkıyor. Bu da bizim faaliyetlerimize ne yazık ki
ket vuruyor. Toplumda bize karşı bir güvensizlik, beden eğitimine ve spora
karşı bir güven zafiyeti ortaya çıkıyor. Anne babalan, toplumu,
öğretmenleri, idarecileri spor ve sportif faaliyetler yoluyla öğrencilerin
önem kazanacağı noktasında güvenini sağlarsak, bu ülkenin sporu da
sporcusu da ayağa kalkar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Abdullah ŞENTÜRK (Kastamonu İl Millî Eğitim Şube
Müdürü)- Komisyon Başkanınım ifade ettiği konuya hem destek hem de
Bakanlığımızın uygulamaları açısından bir açıklık getirmek istiyorum.
Okullarda yapılan spor faaliyetleri, Bakanlığımızın kendi faaliyetleridir.
Yani kendi emirleri gereği yapılan faaliyetlerdir. Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün okullarda kurulmasını istediği spor kulüpleri de Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünün kulüp faaliyetleridir. Bizim öncelikli görevimiz
kendi Bakanlığımızın faaliyetlerini yapmaktır. Ama bu faaliyetler yann
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüme geçecek ve Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü bu faaliyetlerin bütçesini karşılayabilecek durumda ise daha
önce ortak akıl toplantılarında konuşulan konu gündeme gelebilir. Yani okul
spor faaliyetleri kulüp faaliyeti olarak yapılabilir. Bunun dışında her zaman
okullarımızda okul faaliyetleri yapılacaktır. Teşekkür ederim.
Yusuf TÜRKMEN (Amasya 12 Haziran Lisesi Öğrencisi) - Bir
örnekle başlayacağım. Benim için bu örnek hayatımın dönüm noktasıydı.
İlkokul 3. sınıfta hentbol oynamaya başladım. Hentbolü de çok seviyorum.
Liseye geçtiğimde tanıştığım beden öğretmenim bana hentbolü bıraktırdı.
Çünkü ilgilendiği sadece futboldu. “Sadece futbolu bilirim, başka bir şeyle
ilgilenmem” diyordu. Kendisi de zaten futbolcuymuş.
Bizim bir Ferhat Hocamız vardı, Ferhat Hoca bizi akşamlan maddi
yetersizlikten dolayı okul sahalannda çalıştırdı. Ve kimse destek vermedi.
Bir sponsor bulduk ve Lise l ’de Samsun'a giderek Karadeniz’de birinci
olduk.
Bence sporcular maddi yönden yetersiz ve kimse ilgilenmiyor.
Amasya’da spora hiç değer verilmiyor. Belki benden de iyi sporcular
olabilir. Hentbolü 6 yıl oynadım. Benim gibi yetenekli olan arkadaşlarım da
vardı. Şu anda o beden eğitimi öğretmenini hatırladıkça sinirleniyorum.
Hatırlamak da istemiyorum. Çünkü 6 yıl hentbol oynadım ama bana
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hentbolü bıraktırdı. Çünkü sadece futbol biliyordu. Bence beden eğitimi
öğretmenlerinin disiplinli bir şekilde yetiştirilmesi ve maddi yönden spora
destek verilmesi gerekiyor.
Bu anlattığım bütün öğrencilerin başına gelen durumlardır.
KOMİSYON BAŞKANI - Bize ulaşan raporların dışında
dünyadaki gelişmelerle ilgili dile getirmek veya eklemek istediğiniz fikirler
var mı?
İsmail TOKSÖZ - Esas itibariyle dünyada olan biten her şeyden
hepimiz haberdarız. Dünyada spor, sporcu, sporun gelişmesi, iyileşmesi
adına yapılan bütün iyi örnekleri biliyoruz. Bütün çalışmalardan da
haberimiz var. Ancak nimet-külfet dengesindeki dengesizlikten dolayı bunu
yapamıyoruz. Bunda hemfikir olmamız gerekiyor.
Önümüzdeki en iyi örnek Avrupa’dır. Avrupa’dan daha iyi örnekler
de var ancak Avrupa en derli toplu örnektir. Öncelikle planlı bir şehirleşme
yapmışlar. Dolayısıyla okulları belli bölgelere kurmuşlar. Okullar bölgesine
de sportif faaliyetleri yapabilecek tesisler yapmışlar.
Ayrıca Avrupa’da yönetim, merkezi yönetim değildir. Dolayısıyla
bizim gibi bir yönetim anlayışı orada mevcut değil. Dolayısıyla spor
salonunun yöneticisi ayrı, sorumlusu ayrı, bütçesi ayrı. Yani spor salonu 24
saat çalışma yapabiliyor ve bu şekilde dizayn edilmiş.
Biz ne yapıyoruz? Bizim okullarımızın spor salonları var. Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğümüzün spor salonları var. Ancak spor salonunu
açacak, temizleyecek bir tane yardımcı personelimiz yok. Salonda bir lamba
bozulsa okulun onu yaptıracak ekonomik gücü yok. Spor salonunu ısıtmak
için ayrı bir yakıt gerekiyor ama okul müdürü çocukları ısıtamıyor ki salonu
ısıtsın da, salonu devamlı açık tutsun.
Millî Eğitim Bakanlığı’nda ilk defa bilgisayar destekli eğitim
gündeme geldi. Ben o zaman ortaöğretimde Eğitim-Öğretim Şube
Müdürüydüm. Ortaöğretime, 50 okula 10’ar tane bilgisayar verildi.
Müsteşarımız Prof. Dr. İhsan SEZEN (69.56) bizi çağırdı ve dedi ki;
“Arkadaşlar şu okulları arayın. Bu bilgisayarları ne yapmışlar? Bir format
geliştirdik ve formata işleyin, haftaya görüşelim”
Her birimiz dairelerimize dağıldık. Telefonun başına oturdum ve
okulu arıyorum. Okul müdürüne “Hocam bilgisayarları ne yaptın?” diye
soruyorum ki arkasından genelge ve açıklayıcı şeyler de gönderdik. Okul
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müdürü de “O televizyonlara gözüm gibi bakıyorum, kimseye
göstermiyorum" cevabını veriyor. Bu bir gerçektir. Ama okul müdürü haklı.
Çünkü o bilgisayarlar bozulursa ne yapacağını bilmiyor. Ayrıca
bilgisayarları okulda kullanacak eleman da yok. Bu bahsettiğim 20 sene
önceki bir hadisedir.
Bizim pek çok meselemiz maalesef böyle. Yani dünyadaki
gelişmeleri bilmediğimizden, takip etmediğimizden değil. Yönetimdeki
eksikliklerden dolayı problem çıktığında, onu çözmekten aciz olduğumuz
veya aciz bırakıldığımız için sorunlar yaşıyoruz.
Millî Eğitim Bakanlığının Beşevler Kampüsünde benim daireme
bağlı bir spor salonumuz da var. Allah'tan onun için özel bir yönerge
çıkardık ve oranın yönetimini özel yapıyoruz. 24 saat salon çalışıyor.
Neden? Gelir elde ediyoruz, ufak tefek tamirat işleri olduğu zaman gelirden
karşılayabiliyoruz. Çalıştırdığımız elemanlara az da olsa bir gelir
verebiliyoruz. Bunu verince de 24 saat çalışmasına gerek kalmıyor.
Ama hem Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüze bağlı hem de
bizim salonlarımızda böyle bir imkânımız yok.
Bu nedenle dünyadaki gelişmeleri düşünürken dünyadaki
teknolojiden, teknik gelişmelerden Bakanlık olarak haberdanz. Bilgimiz var,
biliyoruz ama mevzuat hazretlerinin engellemelerinden dolayı aynen hayata
geçiremiyoruz. Bu işin en sorumlu yerindeki bir adam olarak ben şikâyet
ediyorum. Bu çok garip bir şeydir.
KOMİSYON BAŞKANI - Dünyada var olan kaynaklar çok farklı.
Rapora baktığınızda durumu sizler de görebilirsiniz. Ancak şimdilik en fazla
serzenişte bulunduğumuz konulardan bir tanesi, öğretmenlerin farklı
branşlarda uzman olmaması. Bunu öğretmenlerden beklememiz şu anki
öğretmen yetiştirme sistemimize çok uygun olmayacaktır. Tabii ki
insanların birçok alanda uzmanlaşması esastır. Gönlümüzden geçen olması
yönündedir. Ancak böyle bir durum yoksa ve her öğretmen belli bir alanda
uzmanlaşmışsa bunun tek çözümü olarak ki bunu öneriler kısmında da dile
getirmek istiyorum; tesis, araç-gereç sıkıntımız var.
Beden eğitiminin yetersizliğinden söz ettiniz. Beden eğitimi için
bence 2 saat yeterli bir süredir. Ancak belli bir dalda uzmanlaşmak için
yeterli bir süre değildir.
Beden eğitimi öğretmeninin esas görevi, beden eğitimi dersinde
öğretmenlik görevini üstlenmesidir. Uygulama budur. Ancak okullarımızda
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hayal ettiğimiz şekliyle bütün branşlara yönelik öğretmenlerimiz yoksa
yapılabilecek çözüm illerde aynı dallara ayrılmış öğretmenlerin istihdam
edilmesi ve onların merkezde dallara ayrılarak çalışmalarının yapılmasının
sağlanmasıdır. Bu bir çözüm olabilir. Hepsini bir okula toplamamız
mümkün olamayacağına göre ilde var olan branşların çalışmalarının
yapılması sağlanabilir.
Daha önce de ifade ettim. Yetenek seçiminin erken çağlara alınması
hususunda ilköğretimin sonuna kadar hareket eğitimi vermemiz gerekiyor.
Temel hareketleri verdikten sonra branşlaşmalarını sağlamamız lazım.
Salonumuz mu yok? Salonu olan okullarımızda bu yetenekli
çocukları bir araya getirerek spor yaptırabiliriz. Tabii ki gönüllülük esasında
öğretmenlerimiz bu şekilde ek derslerini de alacaklar. Bunlar yapılmayacak
şeyler değil ve öneriler kısmında da dile getirmek istiyorum.
Herkes her konuda uzman olmayabilir ama çözümü var. Uzman yok
diye ellerimiz kollarımız bağlı duramayız. Bir şekilde çözüm üretmek
zorundayız diye düşünüyorum.
BİR KATILIMCI - Bir ana dalımız bir de yan dalımız olabilir.
Sporun tüm dallarında bir öğretmen dolu dolu yetiştirilemez.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, doğru. Seçilmiş bireylerin
merkezde tespit edilerek beden eğitimi öğretmenleri tarafından merkezdeki
bilgi sistemine işlenerek oradan takip edilip, ilkokul 5. sınıfın sonuna kadar
hareket eğitimi daha sonra branşlaşıp özel branşlaşma yöntemine geçilmesi
gerektiğini ifade ediyorum. Bu sırada da tabii ki sporculara, öğrencilere
bununla ilgili ölçümlerin de yapılması gerektiği esastır. Branşlaşmaya
geçilirken yapılması gereken ölçümler de var. Fizyolojik ölçümler ve diğer
ölçüm araçlarımız var. Sporcu hangi branşa yönlendirilmeli? Bu diğer
aşamadır.
Bizim tesisimiz yoksa ve bizim öğretmenimiz her konuda uzman
değilse aynı ilde ya da aynı okulda branşı gereği az bir branşlaşma varsa
bunun çözümü sadece merkezde bu çocukları bir araya getirerek
birleştirmek olacaktır.
BİR KATILIMCI - Daire Başkammızm dediği gibi ilköğretim 1.
sınıftan itibaren branş öğretmeni derslere girerse daha başarılı olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Hatta ben okul öncesinden başlaması
gerektiğini düşünüyorum. Söylediğinize katılıyorum çünkü jimnastik,
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yüzme gibi spor dallan var. Bunlann yetenek seçimleri için daha erken
yaşlarda tespit yapılması gerekiyor. Biz toplum olarak geç kalıyoruz.
BİR KATILIMCI - Sporda başanlı olan ülkeler de bu nedenle
başanlı oluyor.
KOMİSYON BAŞKAM - Evet, yetenek seçimi yatıyor altında.
Akademik olarak da baktığımızda sporcu illa spor adamı olmak zorunda da
değildir. Çocuk aynı zamanda hem akademik kariyer hem de spor yapabilir.
Sadece spor liselerimizle bizim diğer konulanmızdan, sınavlarda çocukların
karşılanna çıkan derslerden yoksun bir sistem istemiyoruz. Bunu veli de
istemiyor. Ders saatlerine bakıyor ve bu veli için yeterli değil. Çocuk spor
ile birlikte akademik kariyer de yapabilir. Doğru planlama ile bu
mümkündür.
BİR KATILIMCI - Bu konuşmayı desteklemek için konuşmak
istiyorum. Spor yapan bir çocuğumuz varsa bir şekilde bir spor dalını tercih
etmiştir. Ancak ya devam edememiştir ya da sizin tercihinizle
bıraktırılmıştır. Ben bıraktırmayan annelerden bir tanesiyim. Çocuğum hala
spora devam ediyor.
BİR KATILIMCI - Ancak çocuğunuza “Neden millî değilsin,
neden para kazanmıyorsun?” demiyorsunuz sanırım.
BİR KATILIMCI - Hayır, asla böyle bir şey söylemedim.
Bir süre sonra kendimi şu seçimi yapmak zorunda hissettim. Onu
vurgulamak istiyorum. “Mutlu bir birey mi yetiştirmeliyim?” sorusunu
sordum. Çünkü yapmak istediği bu. Yoksa iyi bir akademik eğitim almasını
mı sağlamalıyım? Bir yol ağzına gelmiştim ve bu konuda bir tercih yapmak
zorunda kaldım.
Şu anda sevmediği işi yapmak zorunda kalan, istemediği
üniversiteyi-bölümü okuyan ve mutsuz o kadar çok insan var ki benim için
mutlu bir birey yetiştirmenin daha önemli olduğuna karar verdim. Bunu
sadece spor olarak düşünmüyorum.
Nihat YAŞAR - Sizde şu da olabilir ama bilmiyoruz. Az önce
Gazeteciler Cemiyeti’nden, İzmir'den gelen arkadaş ile de görüştüm. Onun
da sizin gibi Göztepe'de iyi bir şeyi var. Ama tam bir risk. Burada çocuğun
gelecek kaygısı ön plana çıkıyor. Alt yapı olarak ailenin maddi problemleri
yoksa; bazen turnuvalara gelen kulüplerde bunu görüyorum, aileler riski göz
önüne alabiliyorlar. Sizin durumunuzu bilmiyorum ancak Türkiye’de
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profesyonel spor bir anlamda risk. Özellikle aile çocuğa maddi anlamda bir
gelecek veremiyorsa çok büyük bir risk. Bunu herkes göz önüne alamaz.
BİR KATILIM CI - Futbol için profesyonel olduğunda para
kazanma durumu söz konusu olabilir. Ancak benim çocuğumun yaptığı
sporda para amaçlı bir gelecek yok. Tercih noktasında bir durum.
Ali Rıza KARASU (Gazeteciler Derneği) - Benim çocuğum
Göztepe Spor Kulübünün takımında oynuyor. 3 gün antrenmana
gitmediğinde kulüp, “Neden gelmiyor?” diye soruyor. Belli dönemlerde
mecburen gönderemiyorum. Şu anda orta ikide önümüzde iki tercih oluyor.
SBS ve futbol.
Geçen sene liseyi bitiren birçok öğrenciyi de biliyorum. Adamlar
ÖSS’de neredeyse 0 çekiyor. Bunlar futbolu da bırakmak zorunda kaldılar.
Çünkü lisans çıkmadı. Profesyonel futbolcu olamadılar.
İzmir’de spor eğitimi veren bir lise var ve 60 kişi aldı. İnanın
İzmir’in yarısı çocuğunu oraya göndermek için uğraştı. Ama 60 kişi aldı.
Devamı yok.
Şadi PİRCİ - Arkadaşların fikirlerinin ortak noktaları hep aynı
yerde toplanıyor. Bir öneri, başlık olarak söyleyeceğim. Okullarda beden
eğitimi öğretmenlerinin sayısı artırılmalı ve bu öğretmenlere tek bir branşa
bağlı olarak değil, üniversitelerde okurken çeşitli branşlarda da formasyon
eğitimi verilmelidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Hocam formasyon kısmı öğretmen
yetiştirme komisyonuna giriyor.
Şadi PİRCİ - Okullarda spor denince voleybol, basketbol, futbol
akla geliyor. Güreş de bir spor ve hatta ata sporu. Beden eğitimi
öğretmenlerinin çeşitli alanlarda branşlaşması gerektiği ortaya çıkıyor.
Yine başka bir başlık olarak okullardaki fiziki şartların kaynak
olarak güçlendirilmesi konusu. Çocuklann eşofmanı yok, top alınacak
çocuklardan para toplanıyor. Bu konulan akademik olarak nasıl
yazacaksanız bu konulan öneriyorum.
Levent EYÜBOĞLU - Teklifler içerisinde bir teklif de şu; Millî
Eğitim Bakanlığı sene başında okullara nasıl kitap dağıtıyorsa, aynı şekilde
spor malzemesi dağıtılması yönünde bir teklif var zaten.
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Anlatılan konu başlıklarından problemler anlatılırken çözümler de
kendiliğinden çıktı zaten.
Mert ÖZ - Okullara kapalı spor alanları yapılması lazım. Yağmur
yağdığı zaman bahçemizde beden eğitimi dersi yapamıyoruz. Onun için
yapılabilecek bütün okullara kapalı spor alanları yapılması lazım.
Şadi PİRCİ - Muğla’da güreş federasyonu il temsilcisiyim. Halk
eğitimdeki öğretmenlerle görüştüğümüzde okullardaki kapalı spor
salonlarını kullanarak bir kurs açalım diye düşündük. Ancak bu
öğretmenlerin maddi yönden sıkıntısı oldu. Halk eğitim bünyesinde “bir
miktar para vererek onlara asgari ücret düzeyinde bir kurs açarız” denildi
ancak mevzuatta halk eğitimin kendi bünyesinde kurs açılması
gerekiyormuş. Dışarıda açıldığı zaman problem olacağı söylendi.
Halk eğitimle ortaklaşa spor dallarında kurs açarak onun öğretmen
maaşı ve kurs ücretini karşılanması ve koordine edilmesi şeklinde bir öneri
sunuyorum.
Nihat YAŞAR - Aslında orada bir problem yok. Çalışan birinin
haftada 10 saat, çalışmayan devlet memuru olmayan birinin de 40 saat ek
ders alma ücreti alma şansı var. Yani Halk Eğitim bunu yapabilir.
Çalıştırıcının belgesi de varsa sorun olmaz. Halk Eğitim Merkezlerinin
özendirilmesi sağlanabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Yaygın eğitim kurumlannm da işe dâhil
edilmesi şeklinde bir çalışma da yapılabilir.
Mustafa AYAZ (Erzincan ŞH Anadolu Lisesi Müdürü) Bölgemizde
Anadolu
Liseleri
grubunda
yıllarca
Koordinatör
Müdürlüğümüz oldu da arkadaşlarımız bir şekilde sağ olsunlar sorunlarını
dile
getirdiler.
Bayram
provalarında
özellikle
öğretmenlerin
görevlendirilmelerinin konsey tarafından özellikle sene başında icra
edilmesi gerekir. Diyelim ki millî bayramlarda iki-üç ya da yeteri kadar
beden eğitimi öğretmeninin görevlendirilmesi sonucunda öğretmenlerin
derse girememelerini engelleyeceği için güzel bir uygulama olduğunu
düşünüyorum. Bunu zaten bölge toplantılarında tutanaklaştırmıştık.
Arkadaşlar gına getiriyordu. Bu görevlendirmelerin konsey tarafından
yapılması iyi olur. 3 tane öğretmen o yıl görevi icra etmiş olur. Diğer yıl
başka öğretmenler yapmış olur. Bu görevlendirmelerin bu tarz olmasını
talep ediyorum.
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Bir de, bizim sporcu yetiştirme şeklinde bir aktivitemiz yok.
Velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi için farklı girişimlerin olması lazım.
Mesela yetenekleri öğrencileri keşfeden öğretmenlerimizin bunu velilere de
bildirme sorumluluğunu anlatmamız lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani sosyal etkinlikler faaliyetleri
çerçevesindeki kulüp çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi.
Ahmet Furkan AYATA (Konya İÖO öğrencisi) - 8 senedir
ilköğretim okulunda bulunuyorum. Sosyal kulüplerde görev alıyorum ve
hiçbir yardım görmedim.
Şadi PİRCİ - Geçmiş yıllarda 30-40 sene önce ilkokullar merkezi
yerlere alınmış. O zaman nüfus azmış. Okullar merkezde kalmış. Böyle bir
öneri yapıldı ama sonuçlandı mı bilmiyorum. Bakanlık ile ilgili olduğu için.
Daire Başkanımız da söyledi; okullar kompleks şeklinde şehir dışına
çıktığı zaman orada spor kompleksleri yapılırsa, imar planlan yapılırsa.
Atıyorum okulun 3 bin ya da 5 bin metre arsası varmış, o arsa özel sektöre
verilerek karşılıklı bir mübadele ile okullar şehir dışına yapılsın şeklinde bir
şeyler söylenmiş. Bu yapıldı mı bilmiyorum.
Ensar MANAV - Bunun Bursa’da bir örneği var. Sanayi Odası
yaptı. Şimdi 2. ve 3.’sü yapılıyor. Bütün okulların var olduğu ve birçok
tesisin ortak kullanıldığı.
Şadi PİRCİ - İmar planlannda alınarak dışarıda bir yerde komple
spor tesislerinin de içinde olduğu okulların yapılması şeklinde bir öneri
olarak, başlık olarak alınsın.
KOMİSYON
BAŞKANI
Bugünkü
gayretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.

çalışmalarınızdan,

Dilek HALAY (Komisyon Başkanı- Ankara Eğitim Müfettişi) Günaydın, öncelikle bölgelerden ve illerden gelen mevcut durumlar ve
önerilerle ilgili çalışmalar var. Şimdi o bölümleri de hemen değerlendirip
illerin yaptığı çalışmaları sonra bölge sonra ön komisyon çalışmasını ve
sonuçta bizim hemfikir olduğumuz ortak noktalan belirleyip artık rapor
yazma bölümüne ulaşacağız. Size de bunlarla ilgili dokümanlar gelmiştir.
Erzurum' da çalışma yapılmış. Erzurum’da yapılan çalışmada genelde bütün
sorunlar bir arada değerlendirilmiş. Aradan ayıklamamız gerekiyor. Sanat ve
değerler eğitimiyle ilgili olan Erzurum’da dile getirilen spor sanat becerileri
eğitimi dersinin haftalık ders saati sayısının az olması okullarda spor sanat
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beceri eğitimi dersinin uygulanabilirliği için yeterli alanların olmaması
hususunda durmuşlar. Sanat, beceri ve spor yarışmalannda il dışına
götürülmesi gereken okulların para sıkıntısından söz edilmiş, spor ve
yetenek gerektiren diğer dallarda Türkiye çapında başarılı olan çocukların
SBS ve diğer üniversite sınavlarında ek puan verilmesi hususu var. Spor
sanat beceri eğitiminde gerekli malzemenin temininde okullara destek
verilmesi. Erzurum da farklı olarak belirlediğiniz bir husus var mı?
Abdullah ŞENTÜRK (Kastamonu İl Millî Eğitim Şube Müdürü)
- Erzurum'da farklı olarak kutlama programları ve hazırlıklarının zaman ve
fınans sıkıntısından bahsedilmiş aynı zamanda da dersleri aksatmaması
lazım. Erzurum hemen karşısında da önerisini söylüyor diyor ki; velilerin
öğrencilerin maddi açıdan olumsuz etkilendikleri uygulamalar yerine spor
sanat eğitimi sonucunda yetenekleri geliştirilmiş öğrencilerin becerilerinin
sergilendiği konser gibi etkinlikler olduğu ve öğrencilerin eğlenebilecekleri
şenlik havasında gerçekleştirilmesini öneriyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani kutlama programlarının spor
etkinliklerinden oluşması, velilerin ve öğrencilerin katılımıyla daha aktif
hale gelmesi hususunda durulmuş.
Abdullah ŞENTÜRK- Aslında Türkiye’mizin gerçekten önemli bir
sorunu eskiden millî duygu vardı. Veli arkadaşlarımıza gelirdi bizim
çocuklarımız bayrama seçilemedi katılamıyor. Bunlan da alın diye şimdi
tersi olmaya başladı. Millî duygu azaldı, veliler geliyor benim çocuğumu
bayramdan çıkarsınlar, dersleri var, sınavları var diye. Tabi sınav
sisteminden de kaynaklanıyor. Mutad gösteriler oluşmuş yıllardır. Bunun
değişmesi lazım her taraftan aynı sesler geliyor. Ben bütün raporları
inceledim. Benzer talepler var.
KOMİSYON BAŞKANI - Erzurum raporundan farklı olarak
çıkartılabilecek farklı tespiti olan var mı?
BİR KATILIMCI - Çocuklar son yıllarda spordan uzaklaştı.
Sporun olabilmesi için mekân, alet, parasal durum ve öğrencinin olması
lazım. Geçenlerde de haber oldu. 24 saat içerisinde bilgisayar televizyon
telefon gibi teknolojiler karşısında daha fazla zaman harcıyor. Velilerle
toplantılar yapılıp kurslar düzenleyip halk eğitim merkezlerinde belediyeler
tarafından çocuğu bu teknoloji olaylarından biraz soğutmak gerektiği
hususu.
KOMİSYON BAŞKANI - Onları dış mekânlara çekmek sportif
alan ve etkinliklere yönlendirmek.
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BİR KATILIM CI - Bu ön rapor, bölgelerden gelen raporun
birleşmiş halimi? O zaman bu ön rapor doğrultusunda da konuşalım. Çünkü
iller bazında harmanlamak zor. Konu başlıkları ön raporda belirtilmemiş.
Türkiye genelinde raporlara baktığımızda hemen hemen sorunlar aynı.
Soğuk memleketin sıcak memlekete göre farkı biraz daha kapalı salonların
fazla olması. Kendi önerilerimize geçersek daha yararlı olacağını
düşünüyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - İller bir şekilde çalışmış ve hazırlanmış
bunun için emek sarf etmiş. Şimdi burada farklı olanları tespit edip
değerlendirip daha sonra öneriler bölümüne geçmeyi düşünüyorum. Siz ne
demek istersiniz bu konuda? Burada çalışmalar yapılmış bir şekilde dile
getirilip ifade edilmeli. Dikkat çekenleri alıp komisyon raporunu sunacağız.
Abdullah ŞENTÜRK - Gaziantep’te okul aile birliğince okulun
spor salonlarının amaç dışında kullanılması genel bir sorundur. Gerçekten
önemli bir husus. Bunun içerisinde okul spor salonları da var, okul spor
salonlarının amacı dışında kullanılmaması lazım. Okul aile birlikleri
tarafından bahçelerin de kiraya verildiği görülüyor otopark gibi.
KOMİSYON BAŞKANI - Yani bu tesislerin okulun öncelikli
olarak amacının dışında kullanılmasını diyorsunuz değil mi?
Okullarda var olan tesislerin önce okulun kaynaklan için ayrılması,
bunun dışında okul bahçelerinin otopark olarak düzenlenmemesi, daha
çekici hale getirilmesi, öğrencilerin orada aktivitede bulunacak hale
getirilmesi renklendirilip çeşitlendirilmesi, çocuklan cezp edecek ortamın
yaratılması hususu bir sorun.
Engelli öğrencilerle ilgili bir tespit var burada ayrıca dile getirilen,
onlann da sportif etkinliklere dâhil edilmesi, onlara uygun alanlar
yaratılması.
BİR KATILIM CI - Belediyelerin bu spor olaylarına daha fazla
katkı sağlamaları açısından spor danışmanı veya kadrolu, sözleşmeli beden
eğitimi öğretmeni ataması yada görevlendirmesi yapabilir.
BİR KATILIM CI - Mevcut olan spor salonlarının çok verimli
kullanılması lazım. Birçok okulumuzda spor salonu var ancak bunlar beden
eğitimi salonu şeklinde kullanılıyor. Mesai bittikten sonra orada görevli
kapıyı kilitleyip gidiyor. Cumartesi Pazar akşamları kullanılmıyor.
KOMİSYON

BAŞKANI

-

Bunları

öneriler

bölümünde
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değerlendirelim. İzmir ili ile ilgili farklı tespiti olan var mı?
BİR KATILIMCI - İzmir de aslında Üniversiad oyunlarında bir
sürü salon yapıldı. Şimdi onlann tamamı kapalı. Bir tek salon kullanılıyor o
da partilerin etkiliklerinde veya basketbol maçlarında kullanılıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Diğer ilimize geçiyorum. Konya’nın
raporunda farklı tespiti olan var mı?
BİR KATILIMCI - Burada Konya’nın güzel bir tespiti var. Veri
tabanı oluşturulması meselesi bu çok önemli bir şey çocukların
yeteneklerinin tespit edilip bir yerde kaydedilmesi,
KOMİSYON BAŞKANI - Kesinlikle, dünkü ilk konuşmamda da
ifade etmiştim. Yetenekli bir öğrenci oyun esnasında tespit edilir. Bunların
veri tabanına kaydedilip gözlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
BİR KATILIMCI - Hatta okul öncesinden başlaması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Tabii ki bu öğretmen yetiştirmeyle ilgili
bir husus...
Abdullah ŞENTÜRK - İlk ve orta öğretim kumrularında engellilere
yönelik spor faaliyetlerine yeterli fırsat ve imkân verilmemesi bu gerçekten
ülke genelinde bir sorun bunu da dikkate alalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet Konya ile ilgili başka var mı?
BİR KATILIMCI - İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınavlarında
spor ile ilgili herhangi bir sorunun yer almaması, spor kültürünün yer alarak
insanların daha çok aydınlatılması, yönetici sınavlarında bile sporla ilgili
somların olması gerekir.
BİR KATILIMCI - Hatta benim bir önerim var. Yönetici
sınavlarında da sporla ilgili soruların yer alması lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Samsun ili ile ilgili farklı bir tespiti olan
var mı? Adana ile ilgili farklı bir tespiti olan var mı?
Abdullah ŞENTÜRK - Okullardaki sportif faaliyetlerin yazılı ve
görsel basında yer almaması hususu. Geleceğin elit sporcuları okullarda
yetişiyor. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi ve bununla ilgili köşelerin
oluşturulması görsel olabilir. Panolar, kitaplıklar oluştumlabilir çocukların
hemen ulaşabileceği şekilde.
BİR KATILIMCI - 24 saat tamamen spora yönelik bir çalışma bu
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çalışmamız. Buna onay verilirse çok güzel bir çalışma olacak. Okullardaki
önemli günler, sene başı sene sonu faaliyetler, müsamereler de burada yer
alacak sadece spor da değil. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yayınlanacağı bir
kanal. Bizim dairemiz o kanalla ortak olacak o kanalın gelirlerinin % 25’i
bizim bakanlığımız dairesine verilecek ve aynen diğer spor faaliyetlerinde
olduğu gibi birlikte organize edilecek. Yani işte izin alma, izin verme,
görevlendirilen öğretmenler diğer elemanlar bütün faaliyetler bakanlığın
kontrolünden geçecek.
BİR KATILIMCI - O konuda ben bir örnek vereyim. Bizim
müdürlük binası 5 katlı. Her kata görüntülü ekran koydurdum. Okulların
yapmış olduğu bütün kültürel sosyal, sportif faaliyetler 24 saat orada
gösteriliyor. Gelen giden onu görüyor bu illerde yapılabilir. Hatta büyük
okullarda da yapılabilir. Çok masraflı değil. CD’ler okullardan geliyor.
Törenler bayramlar dahil olmak üzere.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki bunu da öneriler kısmında ifade
edelim. Adıyaman ili ile ilgili farklı bir tespiti olan var mı? Yerel
yönetimlerin gelirlerinin zorunlu olarak bir bölümünün spor faaliyetlerine
aktarılması hususu, Afyon’da farklı bir tespiti olan var mı? Daha çok
çocuklara psikolojik ve bedensel katkıda bulunulması hususunda durulmuş,
ayrıca eklemek istediğiniz var mı? Ağrı ili ile ilgili eklemek istediğiniz bir
tespitiniz var mı?
Abdullah ŞENTÜRK - Ülkenin genel sorunu dile getirilmiş, il
birinciliklerine
ilçelerden
katılım
maddi
sorunlar
nedeniyle
gerçekleşememektedir. İl birinciliklerine gelen ilçe ve köy okullarımız aynı
ilin grup birinciliğine gittiği gibi aynı külfetle onlarda karşılaşmakta ulaşım
yemek barınma gibi.
KOMİSYON BAŞKANI - Genelde başlıklara baktığımızda
rapordaki başlıklar gibi ailelerin bilinçlendirilmesi bu konuda, onları TV ve
İnternet bağımlılığından uzaklaştırmak için bu etkinliklerin aktif hale
getirilmesi var. Bunun dışında eklemek istediğiniz var mı?
BİR KATILIMCI - Kariyer günleri olarak, ünlü spor adamlarını, o
ilin yetiştirmiş olduğu spor büyükleri bu konuda otoriteler, büyük salonlara
çağrılarak her gruba hitap edecek ayrı özellikte insanları çağırarak sporla
ilgili bilinçlendirme yapılmalı. Özel sektör bile kendine eleman alacağı
zaman okul bitirmesini, yüksek lisans yapmasını, varsa iki dil bilmesini
istiyor, o da varsa bu sefer de diyor ki, sportif ve sanatsal olarak hangi
faaliyetlere yönelimin var? Yani eşitlik halinde sosyal faaliyetler onların
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eşitliliğini bozuyor yani onu tercih ediyorlar. Yani dans biliyor musun?
futbol oynuyor musun? Tenis oynuyor musun? Şarkı söylüyor musun?
Resim yapıyor musun? Bütün eşitliklileri bozan özellikler bunlar. Bu da
insanın daha sosyal olduğunu daha faydalı daha başarılı ve iletişim becerisi
olduğunu gösteriyor. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi cümlesinin
içerisinde olabilir.
Abdullah ŞENTÜRK - Ailelerin spora olumsuz bakışını kırmak
için çok güzel bir öneri. Sorun burada olumsuz bakışı değiştirmek.
KOMİSYON BAŞKANI - Aksaray ili ile ilgili bir tespiti olan var
mı?
Abdullah ŞENTÜRK - İddia, Millî Piyango gibi şans oyunlarından
beden eğitimine pay ayrılmalı. Çünkü bu Millî Piyango ve İddiadan sporu
yöneten diye geçen Gençlik ve Spor Müdürlüğüne büyük paylar ayrılmakta.
Okul sporuna malzeme alımma buradan pay ayrılmalı, bu önemli bir husus,
ayrılmaması sorun. Beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı
faaliyetlerinin çok olması, okul spor kulüplerinde görev almalarını
zorlaştırmaktadır. Bu bir sorundur. Daha çağdaş bir eğitim anlayışını
getirilmesi için de okul içerisinde antrenörlük sisteminin geliştirilmesi
gerekir. Beden eğitimi öğretmenleri antrenörlük mü yapacak? Beden eğitimi
dersi mi verecek? Bunun kararının verilmesi lazım. Geçmişte beden eğitimi
öğretmenleri her branştan anlıyordu şimdi ise tek branşta uzmanlaşıyor bu
batıda da böyle. Bir kişi her şeyden anlamaz ama bir konuda uzman olmalı.
Bu yüzden ders dışı çalışmalarının başka birileri tarafından yapılması lazım.
Ya da o öğretmen, alanı neyse ders dışı çalışmalarını o alanda yapması
lazım. Gelişi güzel hazırlanmış veya iyi hazırlanmamış sembolik olarak
hazırlanmış takımların oluşturulması iyi değil. Çocukların daha iyi eğitime
ihtiyacı var, bu sorunun dile getirilmesi gerekli.
KOMİSYON BAŞKANI - Amasya ili ile ilgili tespiti olan var mı?
Yok, peki Ankara ili ile ilgili tespiti olan var mı? Yok. Peki, Antalya ili ile
ilgili tespiti olan var mı? Ardahan ili ile ilgili tespiti olan var mı?
Ardahan ile ilgili ekonomik sorunlar var.
KOMİSYON BAŞKANI - Artvin ili ile ilgili tespiti olan var mı?
Yönlendirme hususu var, halk eğitim merkezleri ile ilgili husus, Aydın ili ile
ilgili tespiti olan var mı? Balıkesir ili ile ilgili tespiti olan var mı? Bartın ili
ile ilgili tespiti olan var mı?
Abdullah ŞENTÜRK - Bartın güzel bir nokta üzerine durmuş.
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Eğitime katkı payı adı altında toplanan gelirlerden spor etkinliklerine de pay
ayrılması.
BİR KATILIMCI - Okullarda spor kolu aidatı var. Bundan lig
heyetine de pay ödeniyor. Bir de müsabakalara katılanlarda bu payın
kaldırılması lazım. Okulların güçlendirilmesi gerekirken bu şekilde il millî
eğitim müdürlükleri okulları zayıflatıyor.
Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi orada uygulamada şu var yalnız. Lig
heyetleri iyi çalıştırılan illerde spor aidatlarının artırılması yönünde kanaat
bildiriyoruz. Lig heyetlerine aktarılan paylardan yolluksuz yarışmaya giden
okullarımıza biz lig heyetinden 300 lira katkı vermeyi planladık. Ama her
kategoride giden takımlara bu desteği vermeyi.. Bu destek nereden olacak
tabi ki % 10’lardan gelen paralardan yani onun kaldırılması oldu mu
yarışmalara katılımı sağlayamayız.
Ayrıca sağlık ilgili bir husus var. Okul spor faaliyeti için ambulans
bulunmaması, Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımladı. Ambulansı kim
istiyorsa saati 150 TL ödeyecek sonra ambulans verilecek, böyle bir şey
olmaması lazım. Bu ülkenin gençliğinden ambülâns esirgenmemeli. Sağlık
Bakanlığıyla
görüşülerek
okul
spor
faaliyetlerinde
ambulans
bulundurulması gerekliliği konuşulmalı.
İsmail TOKSÖZ (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanı) - Aslında bu sorun değil. Bu problem olarak görülmemeli 112
arandığı zaman Ambulans 12 dakika içinde geliyor. Bir hadise olduğunda
hemen gelip müdahale ediyorlar.
BİR KATILIMCI - Profesyonel müsabakalarda ambulans sürekli
bekliyor yani bizim çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği onlardan daha
mı değersiz? Uzak olan spor tesislerinde ambulans bulunması gerekir.
KOMİSYON BAŞKANI - Bunların dışında illerdeki raporlarda
eklemek istediğiniz var mı?
Abdullah ŞENTÜRK - Sağlık kontrollerinin spor yapan
öğrencilerle ilgili titizlikle yapılmaması. Aile hekimliği uygulamasına
geçildi bu konuda onlarda sorun çıkarmakta. Ortaöğretim ve ilköğretim
derslerinde uygulanması belirtildiği halde yeterlilikle yapılmadığı
görülmektedir. Bu konuda sağlık müdürlüklerince de aile hekimliliğince de
sorun çıkarılmaktadır. Bu husus üzerinde durulmalı çünkü bu durum çok
önemli. Spor yaptırırken herhangi bir rahatsızlığı olduğunu bilmediği
çocuğu o faaliyete almasıyla rahatsızlığın artmasına neden olabilir. Beden
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eğitimine katılan öğrencilerin sağlık kontrollerinden geçmesi çok önemli bir
husus.
KOMİSYON BAŞKANI - Var, şimdi sağlık kontrollerinin
özellikle spor yapan öğrencilerin titizlikle yapılmaması yani bu konuda
sağlık müdürlükleri de aile hekimliği uygulamasına da geçildi bu konuda
onlarda sorun çıkartmakta. Yani bu konunun bizim ilköğretim ve
ortaöğretim ders uygulamalarında da özellikle beden eğitimi dersiyle ilgili
belirtilmesine rağmen yeterli yapılamamakta. Özellikle beden eğitimi
dersine katılanlarm da öğretim yılı başında sağlık kontrollerinin yapılması
gerekmektedir. Bu konuda sağlık müdürlüklerince de aile hekimliklerince
de zorluk çıkarılmakta. Bu hususun dikkate alınması gerekmekte çünkü bu
konu çok önemli. Biz okullarda beden eğitimi derslerinde ya da
antrenörlerimiz Spor yaptırırken herhangi bir rahatsızlığını bilmediği
çocuğun o faaliyete alırsa rahatsızlığın artmasına ya da bir sorunla
karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bunların bilinmesi gerekmektedir.
Abdullah ŞENTÜRK - Bu durum bireysel planlamanın yapılmasını
da sağlayacaktır. Belki o çocuğa uygun aktiviteler de bulunmasını
sağlayacaktır bu durum. Ders dışı çalışmalarda herhangi bir yüzdelik
kısıtlamanın yapılmaması beden eğitimi spor çalışmalarının bunun dışında
tutulması gerekir.
İsmail TOKSÖZ (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanı) - Okul spor faaliyetlerine katılan sporcu öğrencilerin spor
faaliyetleri esnasında sakatlanmaları kaza geçirmeleri bununla ilgili bizim
dairemizin yürüttüğü bir sürü mahkeme var. A ilinden B iline giderken kaza
oluyor. Öğrenci vefat ediyor veya sakatlanıyor. Ondan sonra bakanlık
muhattap alınarak mahkemelik oluyoruz. Tazminat davalarına varıncaya
kadar. Maalesef öğrencilerimiz sigortalan olmadığı için o kaza yada
sakatlanma sonucunda öğrenci mağdur oluyor. Sigortalanması hususu
mesela Avrupa da böyle bir çalışma var. Okul spor faaliyetlerine katılan
sporcuların sakatlanması durumunda sigortalanması.
KOMİSYON BAŞKANI önerilerinizi almak istiyorum.

Sorunlanmızı belirledik bu konuda

BİR KATILIMCI - Rapor tutarken şunu esas aldık: Mevcut
durumun belirlenmesi 15 madde, onun akabinde öneriler kısmı var.
Okunan Öneri Maddeleri:
- Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okulda daha fazla olması
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sayılarının artırılması,
- Coğrafi alanlara uygun spor alanlarının inşa edilmesi,
- Millî eğitime bağlı resmî ve özel spor kurslarının açılması, halk
eğitim merkezleriyle işbirliğini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması,
- Spor alanında bursluluk ile ilgili özel öğretim okulları ile vakıf
üniversitelerinin yasal düzenlemesi,
- Resmî bayramlarda kutlama ve törenlerde etkinliğin amacına
uygun yapılması ve gerçekleşmesi için eğitim öğretim yılının başında
belirlenmiş ve dersleri az veya nonn kadro fazlalığı olan öğretmenlerin
görevlendirilmesi,
- Okullardaki sosyal faaliyet kulüplerinin daha etkin kullanımının
sağlanması,
- Spor alanı belirlenirken şehir planlamasına uygun olan bölge
seçilmeli,
- Ailelerin spor kültürü açısından eğitimi sağlanmalı,
- Yerel yönetimlerin katkısı, belediyelerde spor faaliyetlerini takip
edecek beden eğitimi ve spor öğretmenin yer alması ve atanmasını
sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması,
- Sosyal ve sportif faaliyetlerinin basında
bakanlıklarla ve kurumlarla ilgili anlaşmalar yapılması,

yer alması

için

KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi bu metinler düzenlenmiş metinler
değil hatırlatma amacı ile düzenlenmiş metinler daha sonra bunları
düzenleyeceğiz. Şimdi ana başlıkları siz duymak istediniz şimdi sırayla
onları ifade ettikten sonra başa döneceğiz.
Şimdi siz hani duymak istediniz başlıkları sırayla hani beyefendi o
yüzden dile getiriyor. Daha sonra biz sizlerin de istediğiniz cümleleştirme
haline dönüştüreceğiz bu çalışmalan. Şimdi beyefendi şu ana kadar tespit
edilenleri okuduktan sonra hemen döneceğiz zaten çok az şu an kaçıncı
maddedeyiz, yedideyiz galiba değil mi? Dokuzuncu maddedeyiz. Peki, size
sunuyorum o zaman teker teker maddeleri düzenleyerek mi geçmek
istiyoruz. Öyle yapalım o zaman tekrar en başa dönüyoruz. Sizlerin
hepinizin katkılarıyla oluşturulacak bir cümle haline getiriyoruz.
BİR KATILIMCI - Birinci maddeyi okuyayım isterseniz. Beden
eğitimi ve spor öğretmenlerinin okullarda daha fazla sayıda olması.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet, bu konu ile ilgili eklemek
istediğiniz olmasını düşündüğünüz bu cümleyi farklı nasıl ilaveler yaparız
hususunda söylemek istedikleriniz var mı?
BİR KATILIMCI - Okullarda beden eğitimi öğretmeninin daha
fazla istihdam edilmesi boş kadrolann doldurulması.
KOMİSYON BAŞKANI - Buyurun beyefendi, mikrofonla
konuşursak ve isim eşliğinde beyefendiye verelim. Alabilir miyiz beyefendi.
Şöyle iletelim, ismimizi de lütfen ifade edelim.
Ömer BİRLİK (Şırnak İl Millî Eğitim Müdürü) - Şimdi
toplantıya dün katılmadığımız için belki aslında ben öneri olarak öncelikle
bütün maddelerin okunması her arkadaşımızın en azından konuyla ilgili
diyelim ki bir konuda konuşarak notunu almasını öneri olarak getirmek
istiyorum. Bir de ben sadece 3-4 tane madde var, ben görüş olarak
konuşayım.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, onun için maddeleri okuyalım
demiştik. Şimdi bu önerileri bu söyleyeceğiniz önerileri madde başlıklarının
dışında alalım. Şimdi ilk maddemiz beden eğitimi öğretmenlerinin
yetersizliği. Bu hususla ilgili neler ifade etmek istiyorsunuz? Bu cümleyi
işte okullarımızda beden eğitimi öğretmenlerinin istihdam edilmesi yeterli
sayıda istihdam edilmesi hususuna ayrıca katkıda bulunmak istediğiniz bir
şey varsa o sizin tespit ettiğiniz önerileri beyefendi en son dediğim bu tespit
edilenlerden sonra alalım ki kanşmasın konu dağılmasın.
Ömer BİRLİK (Şırnak İl Millî Eğitim Müdürü) - Anladım ben
şöyle söyleyeyim şimdi müsaadeniz olursa. Yani öğretmen boyutu o kadar
eksik ki ben şimdi genel olarak Şırnak'm pozisyonu itibariyle gördüğüm
için söyleyeyim yani cidden bir öğretmen açığı var. Bunun ötesinde zaten
istihdam olursa elbette ki arzu edilen durum. Fakat ben şu örneği geçmeden
şey yapamayacağım özellikle 19 Mayıslarda cidden sıkıntı olmaktadır. Yani
teknik komite okulların dışında bana göre yani ben bu öneriyi getirmek
istiyorum. Farklı şekilde görevlendirilmeli. Teknik komitenin okul dışından
olması lazım çünkü okul müdürlerinden bu konuda şikâyetler geliyor.
Sürekli çatışma halindeler bunun en büyük sıkıntısını biz çekiyoruz. Bu
önemli İkincisi geçen sene ben önerimi söylemek zorundayım.
Öğrencilerimiz sınıfta kaldılar. Biz süreci takip edemediğimizden dolayı
zaman zaman bazı şeyler oldu, kız öğrencileri zorla ikna ediyoruz bayrama
katılıyorlar. Özellikle kız öğrenciler fakat okul müdürleri hepsi genç şu anda
1 yıllık 2 yıllık okul müdürleri ya da öğretmenler o çocuğun oradaki yapmış
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olduğu bayram etkinliğini kapsayacak şeyler değil. Dolayısıyla bunun
cezasını öğrenci çekiyor, öğrenci velisi çekiyor ve devamsızlık durumu
oldu. Bunun için de mutlaka bir önlem getirilmeli diye düşünüyorum. Yani
bu çocuklara ekstra puan mı veririz.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi beyefendi, evet şimdi bu
sıkıntılarınızı siz ifade edip belirlemişsiniz. Bunlar bu konu başlıklarımızın
içinde geçtiği sürece sizde söz hakkı alıp bununla ilgili eklenmesi
gerekenleri ifade edebilirsiniz. Şimdi ilk maddemiz beden eğitimi
öğretmenlerinin istihdamı konusu. Evet, bu konuyla ilgili mi?
BİR KATILIMCI -U sul hakkında bir şey konuşmak istiyorum.
Eğer bu dediğiniz gibi yaparsak biz baş edemiyoruz bunun altından
kalkamayız. O cümleyi oraya yazmak mümkün değil. Şimdi sorunlar
öneriler tespit edildi. Raportörümüz ile Komisyon Başkanımız otururlar
bunu bir cümle hâline getirirler.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet biz de öyle planlamıştık. Bizim de
öyle. Sizin de varsa eklemeniz, evet şimdi sayın saygıdeğer üyeler herkesin
farklı fikirleri var. Farklı fikirler beyefendi okunmasını istiyor siz hani öyle
beklenti içerisindesiniz. Şimdi ortak bir karar alalım. Bizim de zaten burada
taslak olarak hazırlamak istediğimiz hususta buydu. Yani biz taslak olarak
belirleyelim, cümleleştirelim, sizlere sunalım. Sizin ifade etmek istediğiniz,
eklemek istediğiniz husus olursa biz buraya yazalım. Daha sonra sunalım
komisyona. Yani bizim tespitlerimiz de bu. Şimdi biz bunları zaten
konuştuk. Beden eğitimi öğretmenimin yetersizliği, az istihdam edilmiş
olması, her yerde yeterli düzeyde olmaması ne bileyim fiziki şartlar vesaire
vesaire. Örneklerimizin hepsi dünden beri konuşulan örnekler. Affedersiniz
şimdi sonuç itibariyle ben şu şekilde oylamaya sunmak istiyorum. Yani biz
bu taslağı hazırladık bunları cümleleştireceğiz ve size sunacağız. Bu sorun
başlıklarını beyefendi okuyordu. Arta kalan sizin de ifade edip de hani
eklemek istediğiniz ya da gözümüzden kaçmış bir husus varsa belirleyelim.
Daha sonra biz cümleleştirip size okuyalım hususunda mutabakata varmak
durumunda hissediyorum ben kendimi. Sizler eğer bu konuda hemfikirseniz
lütfen bu konuda ona göre hareket edeceğim. Yani cümlelerin teker teker
oluşturulması hususunun var olmasını isteyenler.
BİR KATILIMCI - Oluşturulması hususu sorun değil sayın
arkadaşımızın dediği de o değil. Müdürümüzün dediği de önemli nokta
şimdi orada geçen cümlelere ilave edilmesi gereken bir husus varsa onu
alalım. Şimdi beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamı diyoruz. Ne
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önereceğiz nasıl istihdamını isteyeceğiz bir norm kadro yönetmeliği var.
İstihdam neye göre yapılıyor. Bizim şunu istememiz lazım mesela norm
kadro uygulamasına bakılmaksızın her okulda en azından bir beden eğitimi
öğretmeninin olması lazım. Eksikliğini hissediyoruz okullarda norm
oluşmadığı için.
İsmail TOKSÖZ - Altı saate veriyoruz. Müzik beden eğitimine altı
saate bir norm veriyoruz. Başka da verilmiyor hocam. Yani bunu bence
kasmanıza gerek yok Başkanımız doğru söylüyor. Buradaki başlıklara göre
oluştursunlar. Raportör arkadaşımız da bizim dairemizde çalışan uzman
arkadaşımızdır. O da olsun ondan sonra bize şey yapsınlar hem bir iki
kelime düzeltme yapanz ya da bizim burada yer almasını istediğimiz yer
almayan bir şey varsa onu da ilave ederiz.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki bu konuda hemfikir miyiz? Biraz
önce beyefendinin okuduğu ve kaldığı yerden maddeleri bir tekrar sonuna
kadar bitirelim. Onun dışında sizin tespitleriniz varsa onları da öneri
bölümüne ekleyelim. Biz bunları cümleleştirelim sizlere tekrar sunalım olur
mu?
BİR KATILIMCI - Efendim onun üzerine tekrar burada bir şey
yapılacak mı düzenleme filan.
KOMİSYON BAŞKANI - Eklemek istediğiniz varsa tabii ki neden
olmasın. Evet. Evet, o zaman biraz sonra çay molası var galiba değil mi? O
zamana kadar beyefendi de hani maddeleri ifade eder.
BİR KATILIMCI - Şimdi ben son bir teklif olarak müsaadenizle
teklifte bulunup bizim bundan sonra çay molasından sonra yapacağımız
toplantıda tüm önerileri alalım biz daha sonra raportörler olarak ilgili şekilde
çalışalım. Bunu sonra sunmak isteriz. Sunalım, üzerinde eklenecekler varsa
eklensin herkes de rapordan haberdar olsun diyorum. Teklif olarak. Son iki
taneyi okuyayım müsaadenizle.
- Beden eğitimi ve spor derslerine katılan tüm öğrencilerin genel
sağlık kontrollerinden geçirilerek durumuna uygun faaliyet içerisine alınıp
mutlak surette spor eğitimine katılmanın sağlanması
KOMİSYON BAŞKANI - Bunun dışında benim şahsi olarak
BİR KATILIMCI - On üçüncü ve son olarak. Okul spor yarışma
ve müsabakalarında il içinde ve il dışı katılan sporcu öğrencilerin, sporcu
öğrencilerin sigortalanması hususu. Bu da diğer en son aldığımız notlardan
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bir tanesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet ben bu önerileri şahsım adına var
olmasını istediklerimi de ifade etmek istiyorum. Burada yapılan tesislerin
nizamı ölçülerde yapılmaması hususu var. Var olan hükümlere göre
uluslararası standartlara uygun yapıların oluşturulması ile ilgili bir tespitim
var. Bunun dışında size daha öncede ifade etmiştim yetenekli çocukların
beden eğitimi derslerinin okul öncesinden itibaren başlatılması. Yetenekli
çocukların, merkezi sistemle belirlenerek onların toplu bir şekilde spor
yapma alanlarının oluşturulması. Bunun dışında tespitlerimden öğretmenleri
sürekli yenileyecek, onlara sürekli yeni programlara yenidünyadaki
gelişmelere açık tutacak hizmet içi eğitimler ve diğer kurum kuruluşlarla
ortaklaşa çalışılması hususu ile ilgili bir önerim var. Öğretmenleri gençlik
ve spor genel müdürlüğü ile beraber ortaklaşa yapılan çalışmalarla
öğretmenleri her branşa yönelik CD Terin oluşturularak gönderilmesi,
öğretmenlerin de sürekli yenilenmesi sağlanacaktır bu durumda. Fiziksel
sağlık kontrollerini beyefendi de dile getirmişti. Benim de ifade etmek
istediğim öneriler arasındaydı. Öğrencilere fiziksel uygunluk testlerinin sene
başında uygulanması sağlık kontrollerinden sonra çünkü bu seçimde de
kolaylık sağlayacaktır öğrenci seçiminde. Bunun dışında tesislerin nizami
ölçülerinden bahsettik. Evet şimdi buraya eklenmesini istediğiniz farklı
konular var mı? Evet, evet ödül de evet.
Ensar M ANAV- Hem yerelde yani il bazında hem de bakanlık
bazında sporcu öğretmen ve öğrencilere yani şunu yapıyoruz biz Bursa ili
olarak yıl sonunda Millî Eğitimden verileri alıp bölge, Türkiye, dünya
derecesi alan öğrencilerimize ödül veriyoruz. Hâlbuki il birincisi olan
çocuklarımız bu arada kaynıyor, mağdur oluyor belki pişman oluyor. Yani
bu ödül aşamasının il bazında hem de bakanlık bazında örneğin Türkiye
birincilerine dünya derecesi alan takımlara öğretmenleri ile birlikte teşvik
amacıyla yerinde olabilir diye düşünüyorum. Birde sizin önerinizde hani
beden eğitimi derslerinin okul öncesinden başlatılması beden eğitimi
dersleri zaten ilköğretimden başlatılıyor da branş öğretmenlerinin derslere
girmesi.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, zaten programlarında var. Ancak
burada sözünü ettiğimiz beden eğitimi öğretmenleri tarafından derslerin
işlenmesi. Tabi, buyurun biz teşekkür ederiz.
İsmail TOKSÖZ - Sayın Komisyon Başkanım, arkadaşımızın
okuduğu başlıklarla ilgili sorunları ben dünden beri burada kaydettiğim
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halde ben 25 başlık altında kaydettim. Yani bana göre burada konuştuğumuz
pek çok konu orada geçmiyor diye düşünüyorum.
BİR KATILIMCI - Hocam mevcutlar içinde
söylüyorum. Öneriler kısmını ayrı başlık altında aldık.

yazdığımızı

İsmail TOKSÖZ - Şimdi bu 25 madde bir. İkincisi biraz önce
Başkanımız geldiğinde bir şey söyledi. Bunu gündeme getirmemi istediği
için gündeme getiriyorum. Talim ve Terbiye Kurulu, daha önce bu iş
görüşülmüştü ama bir karara varılmamıştı. Konu da şuydu; Demek
Başkanımız bunu gündeme getirdi aslında ama o da beden eğitimi
derslerinin notla değerlendirilmemesi konusunda ne düşünüyorsunuz yani
bu konuda bir teklifiniz olur mu? Yani ilin önerisi var da burada biz bu
başlık altında bir konuşma yapmadık. Resim, müzik, beden eğitimi dersleri
bunlar yeteneğe dayalı derslerdir. Bu nedenle nedenle bunların notla
değerlendirilmesine gerek yoktur gibi bir fikir var. Komisyon ne diyor?
BİR KATILIMCI - Sayın Komisyon Başkanım, benim de şöyle bir
önerim vardı belki birleştirilebilir. Şimdi ben de şunu diyecektim 6.sınıftan
itibaren öğrenciler bence müzik, resim ve beden eğitimi dersleri arasında
tercih yapabilmeli. Böylece iki saat beden eğitimi bir saat resim bir saat
müzik isteyen 4 saat müzik isteyen 4 saat resim isteyen 4 saat beden eğitimi
dersinden istifade etmiş olur diye düşünüyorum ben.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi, seçmiş olduğumuz kurulun hani
çalışmaları yapması hususunda evet, evet. Şimdi Talim ve Terbiye Kurulu
Başkammızm da dile getirdiği gibi bu derslerin notla değerlendirilip
değerlendirilmemesi hususunda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun.
BİR KATILIMCI - Ben söyledim burada dedim ki beden eğitimi
dersleri hafta sonuna konulsun gerekirse beden eğitimi öğretmeni hafta içi
bir iş gününde boş bırakılsın. Ama hafta sonunda mecburi ders olsun ve
öğrenci seçmeli olarak gelsin beden eğitimi sınıf farkı gözetmeden
gruplandırsın öğretmeni, cumartesi pazar bu etkinliği okulda yapsın yani.
Hem öğrenci hafta içinde dağılmamış olur hem de beden eğitimi
öğretmeninin gruplama şansı olur. Çünkü sınıflara göre gruplama da
yapılmıyor. Bir voleybol takımı kurulacak 6 kişi 6 sınıftan birer kişi
alınıyor. Ama cumartesi pazar olursa bunların altısını bir grup yapabilir
yani. Grup çalışması yapabilir ve bu doğrultuda notta verilmemesi lazım.
Tamamen beden eğitiminin hafta sonuna kaydırılması.
KOM İSYON BAŞKANI - Evet, sadece bu konuyla ilgili ya da not
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konusu ile ilgili farklı fikirleri olan ve ifade etmek isteyen, buyurun. Yalnız
mikrofonla konuşmamız ve ismimizi söylememiz hususunda beyefendi
biraz önce gelip hani bu konuda hassas davranmamız gerektiği ile ilgili
bilgilendirmişti onu da atlamayalım.
BİR KATILIM CI - 5 vermeyen öğretmen suçlu duruma düşmüş
oluyor. Hem velilerle hem okul idaresiyle sorun yaşıyor beden eğitimi
öğretmenleri. Okul idareleri de zor duruma düşüyor bu konuda. Çocuğum
diyor 94-95 tane net yaptı beden eğitimi notu düşük olduğu için diyor notu
kesildi diyor yani. Bu anlamda notla değerlendirilmemesi çok uygun bir
öneri olacağını düşünüyorum yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki, şimdi mola vermeden önce mola
dönüşünde bir kere daha eklemek istediğiniz önerilerimizi belirliyoruz daha
sonra biz çalışıyoruz öğleden sonra da size ifade ediyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu gün aramızda bulunmayan üyemiz
var mı acaba? Bunu aslında mikrofonla dile getirmek isterseniz hani öyle
isminizi de söyleyerek. Bir alabilir miyiz mikrofonu? Çok teşekkür ederiz
sağ olun. Beyefendiye. Evet, buyurun.
Zeki KAYA (Şanlıurfa il özel idaresi genel sekreteri) - Şöyle bir
önerim olacak bu sportif faaliyetlerle ilgili şimdi yasa gereği 222 sayılı
ilköğretim kanunu gereği her yıl biz gerçekleşen bütçemizin % 20’sini millî
eğitime pay olarak ayırıyoruz. Ayrıca gençlik spor faaliyetleri özel idarenin
görev alanı içinde sayıldığından her yıl bütçenin bir kısmını da gençlik ve
spor il müdürlüğü hesaplarına yani onun için de bir bütçe ayırıyoruz. Bir
yasal düzenleme ile hem millî eğitim hem de bu gençlik spora ayrılan
bütçenin bir kısmı okulların sportif faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu noktada
bir bağlayıcı yasal düzenleme yapılmışsa keyfiyete kimse bu parayı bu
şekilde kullanılmasına müsaade etmez. Bir yasal düzenleme ile bu sıkıntı
aşılabilir diye düşünüyorum.
Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi şöyle demin burada bir madde de
geçti şimdi biz MEB’iz, okul spor faaliyetlerini de yapıyoruz. Biz
bakanlığımızın bize emri gereği olan yarışmaları yapmak zorundayız. Bu
yarışmaların dışındaki zamanda o kulüp faaliyetlerini yapabiliriz ama zaman
yok.
Şadi PİRCİ - Bizde bir öğretmen kurdu. Dışarıdan bizleri aldı
doktor aldı, eczacıyı aldı. Spor kulübü kurdu, Ben Belediye Başkanıyken
yer verdim onlara, spor kulübü levhasını astı. Orada istediği zaman
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antrenmanlarını yapabiliyordu. Okul bünyesinde yaptı. Sanki ilgi alaka yok
gibi anladım ben.
Levent EYÜBOĞLU - Şimdi ben müsaadenizle bir bilgi olsun diye
hemen aktarayım. Türkiye okul sporları federasyonu gençlik spor genel
müdürlüğüne bağlı bir federasyondur. Dolayısıyla bunun amacı
kurulurkenki amacı dünya okul sporları federasyonuna bağlıdır aynı
zamanda. Yani İSF dediğimiz bu sadece liseler düzeyinde bir faaliyette
bulunur. Yani ilköğretim düzeyine inmez. Türkiye Okul Sporları
Federasyonu onun için ilköğretimler düzeyinde yapılan yarışmalarla da
ilgilenmez. Şimdi buradaki çalışma şuydu: Türkiye deki Avrupa birliği
normlarına standartlarına uygun olarak lisanslı sporcu sayısını artırmak
amacı ile Türkiye'de bir okul sporları federasyonuna bağlı okul spor
kulüplerinin kurulması gerçekleştirilmek istendi. Bunda belli bir sayıya
ulaşıldı. Ama burada şu sıkıntılar var. Demekler üzerinden işler gittiği için
yani kumlan okul sporlan demekler üzerinden gittiği için bunun
yürütülmesi yönlendirilmesi çalışması ciddi sıkıntılar getiriyor. Bunu bir
beden eğitimi öğretmeninin yapması çok zor, dışandan birisinin yapması
kontrolsüzlük olabilir. Dolayısıyla siz okulunuzun içerisinde iki şeye
bölünmüş oluyorsunuz. Bir gençlik spor genel müdürlüğünün bir şeyi var.
Birde okulunuz var bununla birlikte en tehlikelisi şu gençler düzeyinin
üstüne çıkıldığında hatta gençler ve gençler düzeyinin üstünde okulunuzda
okumayan sporcular da gelip orada hatta üniversitede olanlar da gelip
müsabakaya katıldığı için bu çok sağlıklı şu an gitmiyor. Yani okul sporları
federasyonu yönetim kumlu üyesinden birisi olarak söylüyomm bunları
maalesef şu an böyle bir sıkıntısı mevcut. O yüzden buradaki raporlara da
çok sıklıkla yansımamış onu gördüm ben çok kullanılır bir şey olmamış.
Abdullah ŞENTÜRK - Bir spor yasası taslağı var gençlik spor
genel müdürlüğünün rafında dumyor. Şimdi bizler ülkemizde FB spor
kulübü de demekler yasasıyla yönetiliyor, bizim okul spor kulübü de
gençlik spor müdürlüğüne bağlı. Şimdi buradaki sıkıntı okul spomnun yani
okul spor kulüplerinin bu yasanın dışında tutulması aslında diğer kulüplerde
bu yasanın dışında. Şimdi demekler yasasıyla biz ülkemizde spor kulübü
yönetiyomz. Evet, kolaylaştırıldı fakat yeni spor yasasıyla bu tamamen
kurtarılıyor. Yürürlüğe girmedi. Bekliyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet şimdi sırayla biraz önce
saydığımız önerilerin dışında öneri ekleyelim ve bizim bir önerimiz var
diyen var mı? Buyurun.
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BİR KATILIMCI - Şimdi hem dün konuştuklarımızdan hem de
benim kişisel bazı notlarım vardı. Zaten konuştuk herkes de biliyor. Ama
ben şunu eklemek istiyorum okulların fiziki yapısına. Şimdi mahallelerde
semtlerde bence pilot okullar seçilmeli dört beş okulun en azından ülkemiz
şartları da göz önünde alaraktan ortaklaşa kullanabileceği mesela bir okulda
spor salonu yapılır. Bu dört beş okulun istifadesine sunulabilir. Bir de beden
eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesinde temel spor bilgilerine bence
öncelik verilmeli. Öğrenci sayılarına burayı çok önemsiyorum öğrenci
sayılarına paralel olarak usta öğretici şu anda millî eğitim sisteminde de bu
var. Usta öğretici mahiyetinde okullarda antrenör çalıştırabilme fırsatı okul
yönetimlerine bence verilmelidir. Bence mevzuat yönünden de daire
Başkanımız da bilir. Bir sakınca yok. Onu da şöyle yapabiliriz örneğin 400500 öğrenciye kadar bir antrenör verilebilir. Biz usta öğreticilere ayda 30
saat 40 saate kadar ek ders ücreti ödeme şansı olabilir. Bence bunun raporda
da yer alması gerekir. Bu konuda eğer uygun görüyorsanız ben rapora da
girmesini istiyorum. Sayın müdürlerim bilmiyorum ne derler. Yine
öğretmen yetiştirme ile ilgili şöyle bir önerim olacak. Beden eğitimi
bölümünde okuyan öğretmen adaylarımızın okudukları illerde bulunan
kulüplerde amatör veya profesyonel olarak mutlaka oradaki kulüplerde
görev almaları turnuva maç işte tecrübelerinin artırılması teşvik edilmelidir
diye düşünüyorum.
Mutlaka derslerini aksatmamak kaydıyla okul
idarecilerinin spora olan ilgilerinin artırılması amacıyla yıl içerisinde
yapılan spor yarışmalarına o ilde yapılan spor yarışmalarına belli grupta
öğrencilerle katılmaları bence zorunlu hale getirilmelidir bir sistem
içerisinde. Özellikle büyük şehirlerde
İsmail
biliyorsunuz.

TOKSÖZ

-

Beş

alanda

katılma

mecburiyeti

var

BİR KATILIMCI - Ben bu güne kadar karşılaşmadım. Yıllardır da
uğraşıyorum.
BİR KATILIMCI - Kesinlikle beden eğitimi öğretmenine yönelik
şu kadar branşta çalışma yapacaksınız diye bir mecburiyet ne bir
yönetmelikte yani bağlayıcılığı yok bakın ders dışı çalışma usul ve esasları o
dediğiniz şey yapmaz bağlayıcı olmaz. Bağlayıcı olmaz çünkü bir tarafta
ben vereceğim resim dersi yapan öğretmene 6 saat ders dışı çalışma ücreti.
Beden eğitimi öğretmenine diyeceğim ki sen ders branşında çalışmaya aynı
ücreti sana vereceğim. Yani nasıl yapsın? Komisyon Başkamım yani
mümkün değil. Şu yapılabilir dün de söyledik ders dışı çalışmalar beden

18. Millî Eğitim Şûrası / 669

eğitimi öğretmenlerinin ders dışı çalışması tabii ki buradaki amacımız şu:
çalışmasını hakikaten yapana ücretini verelim yapmayanın da ücretini
keselim yeniden düzenlensin bir branşa mesela ben kendi fikrim bir branşta
bir öğretmen çalışma yapıyorsa onun ücretini belirleyelim. Bir branşa
diyelim ki 4 saat veriyorsak 2 branşta çalışma yapana 8 saat. Yoksa bir
satranç çalışması, bir resim çalışması yapan öğretmenle ve bir öğretmenin
ders branşında çalışma yaparak ücretini almak istemez. Ve inanın şimdi
beden eğitimi öğretmenleri okul müdürü arkadaşlarım bilir çalışmak
istemiyorlar. Yani bu bir gerçek.
BİR KATILIM CI - Ya da % 5 Tik dilimin dışında bırakılsın ders
dışı faaliyetler.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğretmenler kurulu kararı esas alınır
orada belirlemek için. Hani % 5’lik dilimin içerisinde hangi faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi hususuyla ilgili. Öğretmenler kurulu karan esas alınır.
Çalışmaya yönelik o belirlemeyi yapmak esastır.
BİR KATILIM CI - Özellikle burada zaman zaman değişik illerde
değişik kategorilerde millî maçlar yapılmakta yine bunlara da öğrencilerin
ve okul
idarecilerinin bir şekilde
izlemeleri
için olanaklar
kolaylaştmlmalıdır diye düşünüyorum. Ben yine okul müdürü olarak il
heyetlerine ödenen katılım paylarının kaldırılmasını teklif ediyorum.
BÎR KATILIM CI - Ama karşılığında bir yerden oraya para
gelecekse bu okulun ihtiyaçları bir yerden karşılanacaksa bu mümkün.
Çünkü bu yönetmelik yani okul spor kulüpleri yönetmeliği.
BİR KATILIM CI - İşte biz o yönetmeliğin değişmesini o
maddenin Hocam yani okulun zaten kaynaklan kıt kanaat ondan da biz il
millî eğitim müdürlüklerine ilçe millî eğitim müdürlüklerine oradan pay
ödemek istemiyoruz. Tabi burada şura kararlarıdır katılırsanız arkadaşların
çoğunluğu katılırsa biz bunu karar olarak alırız, şura genel kuruluna sunarız.
Yok, katılmazsanız da mevcut hâliyle yine okullar müsabakalarda katılmada
işte okul zaten zor şartlarda müsabakalara katılıyor. Hocam mutlaka sizin
ilinizde belki yani farklı şeyler vardır işlerlik heyetleri vardır.
BİR KATILIM CI - Hocam yani burada olur olmaz bizi
ilgilendirmez. Biz istediğimiz her şeyi buranın ortak kararı ile yazabiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI — Şöyle çok özür dileyerek kesiyorum.
Şimdi böyle sırayla karşılıklı konuşma gibi değil size uygun bulmadığınız
farklı düşündüğünüz konuları siz mikrofonla söz hakkı aldığınızda çünkü
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kayıt yapıldığı için bu şekilde dile getirilmesi. Özellikle bizden de rica
ediyorlar ve ısrarla mikrofonla konuşulması hususuyla beyefendi bizi bu
konuda uyanyor.
BİR KATILIMCI - Kurumlar arası işbirliğinden zaten diğer
arkadaşlarımız da bahsetti. % 5 sınırlanmasından zaten diğer arkadaşlarımız
bahsetti. Halk eğitim merkezi aracılıklarıyla yine ben önemsiyorum kendim
de yaptım. Çok da yararını da gördük. Mutlaka kursların artırılması mevzuat
açısından da sıkıntı yok ama daha da kolaylaştırılması gerekir diye
düşünüyorum. Yine Beden eğitimi derslerinde yanaşık düzen eğitimi
saatlerinin bence minimuma indirilmesi gerekir. Yine benim önemsediğim
bir konu 6.sınıftan itibaren az önce de söyledim öğrencilerin beden eğitimi
müzik ve resim dersi arasında seçim yapması gerektiğini düşünüyorum.
Hatta burada da isterseniz bununla ilgili bir karar da alalım oraya ona göre
yazalım. Bence birini tercih etmeli böylece seçmiş olduğu alanda daha çok
zaman geçirme veya müzikle veya resimle veya beden eğitimiyle daha çok
zaman geçirme şansı elde edebilir diye düşünüyorum. Turnuvalarda tek maç
eleminasyon usulü uygulanmaması gerekir diye düşünüyorum. Daha çok
grup maçları böylece öğrencilerin daha fazla maç yapması sağlanmış olur
diye düşünüyorum. Televizyondan bahsettik burada da özellikle takımları
antrenman bilgisine yönelik yetiştirmeye yönelik işte nasıl çalıştırılır gibi
programlara da önem verilmeli. Yine bununla ilgili bakanlığımızın Internet
sitesinde de farklı branşlara göre linkler atılıp orada işte voleybol branşında
ne şekilde antrenman bilgisi teknik taktiksel bilgilerin bir beden eğitimi
öğretmeninin veya öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği tatminkâr bilgilerin
olması gerekir diye düşünüyorum. Spor alanında üstün yetenekli öğrenciler
mevcut koşullar içinde çoğu zaman özellikle taşrada kaybolmaktadır.
Bunlarla da ilgili riskleri en aza indirip bunların kaybolmaması için
önlemler almamız gerekir diye düşünüyorum. Dün Yozgat millî eğitim
müdürümüz söylemişti. İl millî eğitim müdürlükleri ve bakanlığımız merkez
teşkilatındaki şube müdürlükleri kadrolarının atamaları da branşlaşmaya
gidilmeli. Yani o kadro sabit olmalı örneğin; sporla ilgili kadroya mutlaka
beden eğitimi öğretmeni atanmalıdır. Aynı şekilde güzel sanatlar lisesinin
müdür yardımcılıklarına da işte spor bölümü olan bir güzel sanatlar
lisesinde ilgili müdür yardımcısının mutlaka beden eğitimi öğretmeni olması
gerekir diye düşünüyorum.
BİR KATILIMCI - Her okula bir her ile 3-5 tane müzik, beden
eğitimi ve resim branşından ilköğretim eğitim müfettişi atamak mümkün
olmayabilir. Kadro itibariyle ama planlanırken her ile bir müzik bir resim bir
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beden eğitimi müfettişi mutlaka atanmalı en azından koordinatör görevi
yapmalı. Yani onları derlemek için. Biraz önce ben sayın KOMİSYON
BAŞKANIıma sordum. Yaklaşık 6 bin tane beden eğitimi öğretmenimizi
kurstan geçiriyoruz diyor. Şimdi bu müfettişlerimizi de kurstan geçirip ile
döndüklerinde bu işleri daha bilimsel olarak daha programa uygun olarak
daha bakanlığın vizyonuna uygun olarak yürütülmesinde yarar var. Belki
çok branştan atanması bakanlığın gözünü yıldırabilir ama her ile
büyüklüğüne göre göre en az bir tane iki tane verirlerse.
BİR KATILIMCI - Yine okullarda lisanslı öğrenci katıldığı
müsabakalar derece ve benzeri kriterlere göre ödenek aktarımı mutlaka
yapılmalı. Deminden beri konuştuğumuz işte o bölge maçları grup
maçlanndaki sıkıntıların giderilmesi için. Yine değinmiştik bakanlığımızın
web sitesinde eğitici sporla ilgili. Bir de benim önemsediğim bir konu daha
var. Mesela eski sporcularımız var. Biliyorsunuz spor yaşı erken emeklilik
yaşı işte 35-36 dedim mi profesyonel futbolcular yaşamlarına son bunları
mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi adı altında vizyon geliştirme adına
veya okullara katkı adına biz bunların böyle para filan talep edeceklerini de
düşünmüyoruz. Bunları bir proje adı altında illerin özellikle taşradaki
yerlerin bunlardan istifade etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de standart
bir ödül az önce değinilmişti standart bir ödül yönergesinin mutlaka
çıkarılması gerekir. Öyle bir il var ki adam bir öğretmen çıkıyor cengaver
gibi Türkiye derecesi elde ediyor onun ilindeki belki millî eğitim
müdürünün bile haberi olmuyor. Ben bunlan çok yaşadım biliyorum. Hatta
bir örnek vereyim Elazığ’da mesela Halis Hoca diye bir basketbol hocası
vardır. Sınıf takımıyla ben biliyorum ki Türkiye dereceleri elde etmiş. Sınıf
takımıyla yaptığını da adım gibi biliyorum. Zannedersem Erzincan’dan
gelen millî eğitim müdürümüz vardır yani bu tür insanların bir şekilde
ödüllendirilmesi onore edilmesi gerekir. Emeklerinin şeyde kalmaması
adına. Benim aldığım notlar veya gündemde olan öneriler bunlar
dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi beyefendinin söylediklerine
katılan katılmayan eklemek istediği olan var mı? Üyelerimiz arasından.
Buyurun. Mikrofonu ulaştırabilir misiniz efendim?
Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi arkadaşımızın söylediği spor
aidatlarının kaldırılması ile ilgili mesela Samsun ilinin bir önerisi var. Yani
öneri bu şekilde gelmeli diye ben düşünüyorum. Diyor ki spor aidatları
kaldırılıp öğrenci sayısı üzerinden belirlenecek bir miktar okullara ödenek
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olarak tahakkuk ettirilmeli. Bu olabilir yani. Böyle bir şey dendiği zaman
hiç birimiz buna itiraz etmeyiz. Yine Sinop ilinin güzel bir önerisi var.
Okullarda beden eğitimi ve sporla ilgili ders araç ve gereçleri ders kitapları
gibi her sene başında okullara dağıtılmalı. Çok güzel bir öneri ve orada da
spor bölümüne bakan arkadaşımız beden eğitimi öğretmeni sayın
KOMİSYON BAŞKANIım Mustafa Çelik diye bir arkadaşımız. Yani böyle
güzel hiç değinilmemiş hususlar var. Bunların not alıp şey yapmamız lazım.
Mesela beden eğitimi öğretmenlerinin hayır hayır şeyi mi diyorsunuz spor
aidatları ile ilgili mi öğrenci sayısı üzerinden belirlenerek bir miktar okullara
ödenek yani öğrenci sayısına göre ödenek tahakkuk ettirilmeli. Özel idare.
Evet. Şimdi özel idarede de arkadaşlarımız var. Evet.
BİR KATILIMCI - Ama özel idarenin talebi de oydu yani bize
maddelendirilirse değil mi millî eğitime aktarılıyor bütçe dediniz dün
konuşmamızda. Ama millî eğitimin nereye kullanacağı konusunda inisiyatifi
kendine
BİR KATILIMCI - Şimdi Sayın Komisyon Başkanım % 20
ayrılması doğru da bu biliyorsunuz ilde valilerin yetkisinde bu % 20’yi
kullandırmıyorlar. Biz bu % 20’nin içerisinde tabi ilköğretim doğrudur.
BİR KATILIMCI - Spor diye değil millî eğitime kanunen ayırmak
zorunda olduğunuz bir % 20 var. Yani bu ne o valinin keyfiyetindedir ne
özel idare genel sekreterinin keyfıyetindedir ne de il genel meclisinin
keyfıyetindedir. Yalnız bu minimumdur % 20. Yalnız % 20’nin üzeri il
genel meclisinin keyfıyetindedir. İl genel meclisinin keyfıyetindedir %
20’nin üzeri nedir benim bir yıl önce gerçekleşen bütçem onu da size
söyleyeyim 50 trilyon Van ilinin bir yıl önce gerçekleşen bütçesi 50 trilyon
bunun % 20’si 10 trilyonun altına biz düşemeyiz. Ha bunu kullanma olası
bu ilköğretim okullarının arsalarının kamulaştırılmasından tutun yeni okul
yapımından tutun okulların bakım onarmalarından tutun her türlü şeyi
kapsıyor ve bunun sorumluluğunu il millî eğitim müdürlükleri yapıyor.
Zaten şu anda genel bütçeden o kadar çok para geliyor ki bize çünkü
biliyorsunuz bütün millî eğitim ve bütün yatırımları ödenek o kadar çok para
geliyor ki yeni derslik yapımı noktasında bir yarış var. Bu derslik bitiyor
dersliğin jeneratörü yok hiç önemli değil. Buradan ben afaki konuşmuyorum
yani çok örnekler var. Ondan sonra bunu nasıl yani bir okula trilyon
harcıyoruz bir 50-60 milyar harcayamıyoruz yani nedense? Bana göre yanlış
bir politika. Yanlış bir politika. Okul bitiyor çocukların soyunma giyinme
odası yok. Maalesef yani onun için bu bütçe eksik olsun yapılan okullar tam
olsun.
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Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi burada sıkıntı millî eğitim
müdürlüklerince bütçeleştirilme de spora orada ayrılırsa para spora ve millî
bayramlara sorun olmaz. Arkadaşlar ben ilimizle ilgili bir şey söyleyeceğim.
Biz kendi valimizle konuştuk dedik ki bazı yarışmalarımız yolluksuz
yapılıyor okullarımız il dışına gidemiyor. Bu konuda özel idareden destek.
Ne yapalım dedi biz dedik her dışarıya giden okulumuza 1.000TL
verilmesini olmaz dedi. 500 verelim dedi. Kabul ettik ve 500 veriyor. Şimdi
bu parayı bakıyoruz bize ayrılan paradan bütçeleştirmişler okul spor
faaliyetleri diye oradan veriyorlar. Yani ama bunun tabi ki belki
bütçeleştirirken il millî eğitim müdürlükleri tarafından ya da özel idare
tarafından isimlendirilmesi lazım ki bu ödenek her yerde aynı şekilde
kullanılabilsin.
BİR KATILIMCI - İsimlendiriliyor ama isimlendirmeyi biz
yapmıyoruz millî eğitim kendisi yapıyor.
Abdullah ŞENTÜRK - Ben bitireyim. Ben bitireyim müdürüm
sözü size vereceğim. Şimdi ders araç gereçlerinin ders kitapları gibi
dağıtılması onu Levent bey not aldık mı? Şimdi Şımak Millî Eğitim
Müdürümüz burada. Şımak’in şöyle bir önerisi var. Beden eğitimi
öğretmenlerine ek görevler verilerek esas meslekleriyle ilgili uğraşmaları
güçleştirilmektedir. Bu Şımak komisyonunun tabi bu da doğru bir şey
değerli arkadaşlar. Yani açmıyorum ben onu. Son olarak bir de belediyelerin
daha fazla spor tesisi yapılması bu da Trabzon’un bir güzel önerisi.
Teşekkür ederim.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şimdi buyurun şimdi ben genel
olarak somyomm herkese bize getirmek istedikleri şeyler varsa siz gene en
son baştan gene soralım istiyorsanız. Siz sıradan gidelim istiyorsanız sıradan
gidelim.
BİR KATILIMCI - Şimdi sıradan gidecek olursak ben on kişiden
sonra aynı konuya gelmiş olacağız.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet birbiriyle bağlantılar kopacak onu
da düşündüğümüz için o yüzden işte arkasından konuyla ilgili artı ya da evet
BİR KATILIMCI - Tabi. Şimdi burada bakanlığın bizim millî
eğitim bakanlığının bir politikası var. Bir yarışma yapılacak bir il dışına bir
ekip gidecek bir organizasyon yapılacak bir sportif müsabaka yapılacak
deplasmana çıkılacak vesaire aklınıza ne gelirse gelsin bunda bakanlık bize
talimat veriyor diyor ki bunun ödenekleri karşılansın. Mahalli nedir bunun
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hiç ortada bir şey yok. Sponsor mu bulacağız cebimizden mi vereceğiz.
Hırsızlık mı yapacağız yolsuzluk mu yapacağız kimden özel idareden mi
alacağız kendi bütçemizden mi alacağız? Burada şimdi en azından bu
komisyon sporla alakalı olduğu için spor dairesi izcilik dairesi KOMİSYON
BAŞKANIlığı yapacağı organizasyonlarla ilgili olarak bize gönderdiği
genelgelerde eğer biz bir şey yapacaksak bir organizasyon lütfen özel idare
bütçesinden karşılansın desinler. Çünkü özel idare bunu yadırgamaz bizim
paramız orada. Şimdi biz bütçeleştirirken şöyle yapıyoruz sayın genel
sekreterim biliyor diğer arkadaşlarım da bilirler. Bize vilayet özel idare
bütçesinin en az 20’si gelir bir de bakanlıktan ayrılan ödenek gelir. Bunlar
toplanır biz bunların % 20’si cari giderler olarak ayırırız geri kalan
kısımlarını da hizmet alımlan tüketim malzemeleri vesaire inşaatlar yeni
yapımlar ikmal inşaatlar bin tane kalem var. Bu bin kaleme biz bu paraları
ayırabiliriz. Ama şimdi ortada şu var. Mahallen karşılansın denildiği zaman
vali beye gidiyoruz diyoruz sayın valim bu mahallen karşılanacak karşılayın
diyor. Nasıl karşılayalım? Özel idare sekreterim burada bizim sekreterden
hiçbir farkı yok yani şimdi. Ne yapsın özel idare sekreteri? Önüne bir yazı
konmalı. Şimdi geçenlerde halk eğitimle ilgili olarak sayın bakanımızın
imzasıyla bir genelge geldi. Dedi ki ana kız okuldayız kampanyasında görev
alan kişilere ben önceden vali beye dedim ki sayın valim çok çalıştık biz
Türkiye birincisi olduk il sıralamasında bu arkadaşlarımıza takdir teşekkür
verelim. Yok dedi görevleri, yapsınlar. Ondan sonra bakanlıktan genelge
geldi genelgeyi valinin önüne koyunca getir imzalayayım dedi. Şimdi bizim
işimizi kolaylaştırıcı, bizi rahatlatıcı cümleler içeren emirlerin gelmesi
lazım. Yani hem genel bütçeden bize tabi spor izcilik dairesi Komisyon
Başkanlığı bize dün de söyledim. 10 milyar lira para gönderiyor diyor ki
spor araç gereci alın. Bütçe o kadar da o kadar gönderiyor. Yok, ben dün de
söyledim her okula bir tane top alsam 10 milyar lira yapar hiçbir anlamı yok
hiç almıyoruz da zaten. Burada lütfen nasıl yazacaksak onu bize gelecek
olan organizasyonlann bizim yapacaklarımız olan organizasyonların
giderlerinin özel idare tarafından karşılanması gibi adres gösterilmeli ki biz
rahat hareket edelim. Buna istinaden bütçe kalemine para koyalım kimse
sıkışmasın 300 de veririz 500 de veririz bütün okullarımızı deplasmana
göndeririz. Çünkü okul müdürleri müsabakalarda birinci olmamak için
elinden geleni yapıyorlar. Başım belaya girecek diye.
BİR KATILIMCI - Peki, beyefendi sizin alalım önerilerinizi.
Şadi PİRCİ - Şimdi ben dünkü şeyde de belki oraya geçti de yine
başlık olarak iletilmesini istiyorum. Bu halk eğitim müdürlüklerinin açılacak
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olan kurslara sporla ilgili kurslara okullarda açılarak bunun ödeneğini
öğretmenin görevlendirici öğretmenin bu yönüyle oradan istihdamının
karşılanması. Yani özellikle okullarda güreş ile ilgili, spor denildiği zaman
her zaman futbol, voleybol akla geliyor dün de söyledim. Ben de spor olarak
ata sporu olarak gençlerin eğitimi açısından da vücudun sağlam bir şekilde
olması açısından güreşle ilgili kurslarını açılması. İstek üzerine tabi zorla
değil de bunların da öğretmenlerinin halk eğitim kanalından spor akademisi
mezunu öğretmenlerin boşta kalan yüzlerce öğretmen var. Onların maaşını
saat ücreti olarak nasıl karşılanacaksa o mevzuatı o şekilde ayarlanmalı. Bir
de dün de tekrar bu konu bir arkadaşımız tarafından teklif edildi. Mümkünse
okullarda eğer kız öğrencilere spor derslerinde kız öğretmen, erkek
öğrencilere de erkek öğretmen verilme imkânı varsa. Bu kızlarımızın daha
rahat bir şekilde spor yapma imkânı oluyor. Özellikle bizim imam hatip
lisesi öğrencilerinde sıkıntı oluyor. Biraz da muhafazakâr kesim sporla ilgili
konularda geri kalıyor. Bunları da kız öğretmen vermek kaydıyla spora
kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Yine bu da konuşuldu okullarımıza
spor malzemesi ve spor odaları ile ilgili destek istihdamı artık nasıl
karşılanacaksa. Bir de bu spor derslerinin de seçmeli olması ile ilgili yine
dün bir öneri geldi. Ben bu öneriye de katılıyorum. Çünkü öğrencilerimizin
içerisinde mesela bir öğretmen ders notu verecek. Minder koyuyor, kasa
koyuyor, atla buradan diyor çocuk atlayamıyor. Çocuğu sınıfın içerisinde
rencide ediyor. Belki çocuk spora yatkın değil bu tür insanlar da çıkıyor.
Bununla ilgili spor derslerinin seçmeli olmasını da öneriyorum ki bu
yönüyle de daha çok başarılı olacak, çocuklara daha çok vakit ve zaman
ayrılmış olur diye düşünüyorum. Çünkü öyle öğrencilere de onları
yetiştirelim derken öğretmenler de sıkıntı çekiyor. Bizim yaşadığımız
olaylar var bu konularla ilgili. Bir de öğrencilerimize mesela bölgemizde
okullara voleybol, basketbol sahası yapılacak bunlarla ilgili pota istiyorlar
mesela basketbolla ilgili. Biz gençlik spor il müdürü ile görüşüyoruz işte
aynı demin genel sekreterimizin de anlattığı gibi belirli bir bölüm veriliyor.
İşte bu paralar aktarılıyor gençlik spor il müdürlüğünün atölyeleri var
mesela bu atölyelerde bu potalar yapılıyor ama burada kaynak aktarılırsa
öylesi aktarılabiliyor. Mesela geçenlerde okulun birisi istedi müdür bey dedi
malzemesini alın biz kaynağını yaptıralım burada. 500 milyon liraya
voleybol ve basket direklerini malzemelerini aldık o şekilde karşıladık bir
vatandaşın birisini sponsor bulduk o şekilde oldu. Ama bununla ilgili
okullarda hakikaten voleybol, basketbol artık bir demirbaş gibi potaları
olmuş bunları eksik olan okullar da bunlar tamamlanmalı diye de bir
komisyon kararı alabiliriz. Bir de bizim biraz da okullarda bahçelerde top
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sahaları istihdam ediyoruz. Mesela bin metrekare falan burayla ilgili bazı
yerlerde çimlenme olabilir mi çim sahaya dönüştürülebilir mi yine her şey
yine imkânlarla ilgili bir olay. Bazı konularda bu şeylerde bizim tabi ki bu
komisyon kararlarında ben daire Komisyon Başkanıma da geçen biraz önce
konuştuk. Mesela biz 17.eğitim şurasına da katıldık. O süreçten bugüne
kadar neler yapıldı ne istekler, talepler değerlendirildi. Bunları konuşuyoruz
ama direkt bir temenni olarak mı kalacak ne kadarı hayata geçecek bunlar da
önemli. Yani biz katkılarımızı sunuyoruz ama gelecek şeylerde yine
konuşulacak bunlar. Ama en azından bize somut olarak yapılan şeylerle
ilgili mesela şöyle bir şey de denebilir miydi? 17. Şurada şu kararlar alındı.
Efendim bu alt komisyonda bununla ilgili bu konular konuşuldu ama süreç
zarfında 4 yılda şunlar başarıldı şunlar başanlamadı denebilir miydi? Bu
sadece konunun dışında bir şey ama bu da bizim çalışmalarımıza belki biraz
daha ışık tutabilirdi. Ben bu konulan da mümkünse geçmesini istiyorum
başlıklarda.
KOMİSYON BAŞKANI - Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili
eklenmesi istenilen öneri var mı dile getirilecek? Beyefendiye mikrofonu
iletebilir miyiz?
BİR KATILIM CI - Şimdi Şımak ile ilgili orada bir önerimiz vardı.
Şimdi öneri daha önce belirttiğim hususla ilgili. Yani öğretmenlerimizin
Beden eğitimi öğretmenlerimizin derslerin dışında ek görev verilmesi olayı
sadece komiteden kaynaklanan sorunlan içerir. Bu konuydu bunu
aydınlatayım. İkinci bir husus öğretmenimizin söylemiş olduğu bu komite
heyetine kesilen paraların işte millî eğitimden şey yapılması konusu. Şimdi
millî eğitimin bir ödeneği yok bu konuda. Yani özel idare tarafından bir
ödeneği olmadığı için bu sporcuların gerek ağırlanması gerek diğer
masraflarla ilgili cidden sıkıntılar çıkmakta. Şimdi her ne kadar % 20 bütçe
özel idareden ayrıldıysa da bizlere zaman zaman bazı mesela valiler bunu
millî eğitimlere bırakmamakta. Selahattin Bey demin bir hususu belirtti.
Direkt olarak işte tümünü inşaata ayıracağız diyebiliyorlar. Dolayısıyla bu
konuda bağlayıcı kararlar alınmalı diye düşünüyoruz. Yani özel idareye
ayrılan paradan her il için şu kadar spor karşılaşmaları için ayrılmalı
verilmeli diye düşünüyoruz. Yoksa bağlayıcı karar olmadığı zaman iş
valilerin inisiyatifine kalıyor bu önemli bence. Teşekkür ediyorum.
KOMİSYON BAŞKANI - Peki beyefendinin söylediği hususla
ilgili farklı fikirleri olan dile getirmek isteyen. Peki beyefendi buyurun.
Hanefi ÇİRKİN - Şimdi biz 2023 Vizyonunu konuştuğumuz için
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bazı öneriler hayal gibi gelse de bugün için bu günden yaklaşık 13 yıl
sonrası için zaten millî eğitim bakanımız bizden bu vizyonu istiyor. Her
okula mutlaka bir spor salonu ve çok amaçlı sadece futbol değil basket
oynanan salon değil de çok yüzmenin yüzme havuzunun ve çok amaçlı
kullanılabilen bir spor salonu yapılması birinci teklifim bu. İkinci teklifim
bütün okulların normal öğretime geçerek öğleye kadar akademik eğitim
yapılması öğleden sonra ise okulu bir yaşam alanı olarak belirleyeceğimiz
için öğleden sonraları öğrencilere spor aktiviteleri sanat beceri eğitimleri
yapabilecekleri alanlara dönüştürülmesi. Bütün okulların normal öğretime
geçilmesi öğleye kadar günün yarısında akademik eğitim yapılması diğer
yarısında ise spor ve benzeri becerileri geliştirici etkinlikler yapılması
okulda 2023'te inşallah gerçekleşir bunlar yani. Bir diğer önerim konuşuldu
ama ben şöyle bir katkı sağlamak istiyorum o öneriye. Millî bayramlarımız
özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 23
Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarında gösteri ekiplerinin
belediyeler tarafından profesyonel ekiplerce yapılması öğrencilerimizin bu
bayramlara sadece kültürel öğrencilerimizin bu bayrama sadece kültürel
etkinliklerine katılmaları. Örneğin orada şiirler okuyabilirler konuşmalar
yapabilirler ama bu bayramlardaki gösteri ekipleri belediyelere aktarılmalı
ve burada da profesyonel ekiplerce yapılmalı diyorum teşekkür ediyorum.
BİR KATILIMCI - Yani bir dip not herkes bilsin özellikle son
zamanlarda doğu güneydoğuda biliyorsunuz BDP'li belediyeler var. Ve bu
bayramlarda ilin süslenme olayı bayrak asma olayı bunlara verilmiş bir
görevdir. Fakat onlar kendilerini bu milletin vatandaşı olarak saymadıkları
için o bayrağı kendi bayrakları görmedikleri için almıyorlar ve biz özel idare
olarak alıyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - Mikrofonu iletelim isterseniz. Peki,
buyurun beyefendi.
Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi ben başka yeni öneriler
söyleyeceğim. Mersin ilimizin şöyle bir önerisi var okullarda yap işlet
devret modeliyle spor tesislerinin yapılmasına imkân tanınması tabi uygun
alanları olan okullarımız için aslında güzel bir öneri. Bunu dikkate almamız
gerekebilir. Yine Muş ilimizin bir önerisi okul spor kulüpleri ve okul aile
birliği yönetmeliklerinde değişiklik yapılarak okul spor faaliyetleri için
buradan zorunlu para ayrılmasının sağlanması. Bu da güzel bir öneri yani
buradaki imkândan da mevzuatlarda değişiklik yapılarak yararlanılabilir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet farklı önerileri olan dile getirmek

18. Millî Eğitim Şûrası / 678

isteyen. Evet, şimdi biraz önce de bahsetmiştim. Biz bu önerileri kabataslak
bir cümle haline yazdık. Ancak bunları bir şekilde içlerine işleyişleri de
koyarak aynı madde içerisinde yer alabilecek olanları da bir araya getirerek
cümleleştireceğiz. Ancak biraz önce beyefendinin de ilettiği bir bilgi var
bana maddelerin 20 madde gibi sınırlandırılması 20 sayıda sınırlandırılması
hususu. Çünkü diğer komisyonla birleşecek sonuç itibariyle. O yüzden
benzer içerikli olan konu başlıklarını bir madde haline getirerek
cümleleştireceğiz. Bu konuyla ilgili çalışacağız. Tekrar size sunacağız.
Bunda eksikliğini gördüğünüz ilavesini uygun bulduğunuz hususlarda oraya
eklenecek hatta yaptığımız çalışmayı çoğaltarak nüshalarını elinizde daha
açık görmenizi de sağlamayı planlıyoruz. Bu şekilde. Var mı bu konuda
fikriniz eklemek istediğiniz buyurun. Keşke mikrofonu bir iletebilsek
beyefendiye. Sağ olun.
Selami KARADAĞ - Şimdi bu hususta ağırlık olarak bilgi birikimi
olan arkadaşlarımız belli. Öncelikle divan ve diğer arkadaşlarımız
mümkünse siz bir zaman verseniz o kendi aranızda bunları yapıp
maddelerken diğerlerine birazcık izin verseniz de bizde hiç olmazsa
arkadaşlarla bu arada sosyal aktivitede bulunsak yani biraz gezinsek en
azından sohbet etsek. Bilmiyorum hep burada beklemektense sonra çok
adam oldukça çok fikir var derlenip toplamada zor oluyor. Yani siz divan
olarak kendinize faydalı olacak arkadaşları seçin bize de şu saatte gelin diye
bir izin verin biz o zamana kadar serbest olalım, o saatte burada toplanalım
yani. Mecbur kalacağım ama beni seçmez çünkü bir birikimim yok yani.
Birikimi olanlar malum burada yani.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet, şimdi bu hususla ilgili de şunu
dile getirmek istiyorum. Şimdi zaman sınırlı tabi ki sorunlar da büyük
önerilerimiz de var. Tabi ki bunları cümleleştireceğiz. Ancak bu hususla
ilgili zamanda sıkıntımız var biraz önce de ifade ettiğim gibi. Bir an evvel
diğer komisyona bunu yarın sunmamız gerekiyor. O açıdan genel
sekreterlerimiz beyefendiyle görüştük. 3 ’e kadar 3’den sonra çalışmayı
başlatacak şekilde böyle bir planlama yapmıştık. O zaman zarfında bizler
konuyu daha da daha açık bir şekilde cümleleştirip çoğaltıp sizlere de
sunarak katkılarınızla yeni bir şekil almasını sağlamayı planlamıştık. Bunu
dile getirmek isterim. Tabi ki bunu da yani zihinsel aktiviteyle geçirebiliriz.
Yeni öneriler yeni fikirler olabilir. Bu şekilde yapıyoruz saat 3 ’te bir arada
tekrar olabiliriz.
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BİR KATILIM CI - Ama zaten bu federasyonlar üniversite
çağındaki gençlere benim bildiğim.
BİR KATILIM CI - Başanlı olmuş sporcu örgencilerin vakıf ve ya
özel üniversitelerde burs alarak eğitimine devam etmesi. Komisyon
Başkanı: özel öğretim kurumlan için bir yönetmeliğimiz var bu konuda.
Yönetmelik derki % 3 ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu var ama özel
okullar genelde bu öğrencileri ya çok başanlı öğrencilerden ya da spor
konusunda başanlı öğrencilerden seçiyor bunda bir usul vardır, bu bilgilerin
duyurulması işlemlerin belirlenmesi hiçbir prosedür uygulanmaz genelde en
iyi SBS başansı kiminse o alınır.
BİR KATILIM CI - Başanlı olan öğrencilerin öğretimlerinin özel
veya vakıf üniversitelerinde sürdürülebilmesi için burslarla desteklenmeli ya
da burslu okuması sağlanmalıdır.
KOMİSYON BAŞKANI - Sporu bırakan birçok çocuğun
desteklenmesi spora kazandmlmış olacak spora yeni başlayanlar için
güdülenmiş olacak eğer ben başanlı olabilirsem özel üniversite de eğitim
alabileceğim diyor. Ve buda öğrencinin motivasyonunu sağlayacak. Ulusal
ve uluslararası yarışmalarda başanlı olan öğrencilere özel öğretim yapan
okullarda ve vakıf üniversitelerinde öğrenim görebilmesi için burs verilmesi
BİR KATILIM CI - Özel üniversiteleri de Devlet üniversitelerini
de bunun içine katmak gerekir neden sadece özel üniversiteler olsun.
KOMİSYON BAŞKANI - 2012 olimpiyatlanndan sonra zaten
böyle bir çalışma var. Başanlı olanlar tespit ediliyor ve burs veriliyor. Her
federasyon için aynlmış kontenjanlar var. Bu kontenjanlar dahilinde başanlı
sporculara aylık veriliyor.
BİR KATILIM CI - Sizin dediğiniz gelecek vaat eden sporcular
için bizim amacımız başarılı öğrenci ve sporcuya eğitim bursu verilmesi
fazla detayına girmeyin özeli kanştırmayın.
KOMİSYON BAŞKANI- Bayram kutlamasının monotonluktan
kurtarılıp daha coşkulu ve gençlerin katılımını sağlayacak şekle getirilmesi
ülke genelinde bir monotonluk oluşuyor arkadaşlar. Ankara da bir bayram
yapılıyor öğrenciler izlemiyor. Bunun usul esaslarının yeniden belirlenmesi
gerekiyor. Şöyle denilebilir 23 Nisan, 19 Mayıs stadyumdan çıkartılıp
halkın katılacağı festival şekline olabilir. Bu ifade doğru.
BİR KATILIM CI - Bu şekilde bayramı protokole indirgiyorsunuz.
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KOMİSYON BAŞKANI - Millî bayramlarda kutlama etkinlikleri
stadyumlardan çıkartılıp halkın katılabileceği şenlik ve festival şeklinde
kutlanmalı yerel yönetimlerin halkın ve sivil toplum örgütlerin desteği
sağlanmalı şimdi bu cümleleri okuyup düzenleyelim biz ailelerin
bilinçlendirilmesi 1.maddede verdik yerel yönetimlerin katkısını da verdik.
TV uygulaması var düzenlenmesi gerekiyor. Millî bayramların formatı
değiştirilmeli, çocuklar ve gençler yapılacak faaliyetlerin nesnesi değil
eğlenen durumuna getirilmeli. Yani burada alabileceğimiz bir şey var mı
onun için söylüyorum.
BİR KATILIMCI - Formatm değiştirilmesi yazılabilir Hocam.
Çünkü format değişmediği sürece stadyumdan çıkmayacak.
KOMİSYON BAŞKANI - Ulusal bayramların, törenlerin formatım
değiştirilmesi, çocuklar ve gençlerin faaliyetin nesnesi değil yapılacak
faaliyetlerde eğlenen durumuna getirilmesi çünkü çocuklar bayramda
kendilerini izleme şansına sahip değil. Okullarda faaliyetlerin yazılı ve
görsel basında yer almasının sağlanması, spor kültürünün oluşturulmasına
millî spor ve sanatçılardan istifade edilmesi
İsmail TOKSÖZ - Beden eğitimi ve spor dersine katılan tüm
öğrencilere genel sağlık taraması yapılması, okul içi spor yarışmalarına
katılan sporcu öğrencilerin sigortalanması, başarılı öğrencilerin
ödüllendirilmesi konusu burslarla birleştirelim. Başarılı sporcu öğrencilerin
ödüllendirilmesi ve uluslar arası yarışmalarda başarılı olan öğrencilere burs
verilmesi. İl özel idaresinden spora ayrılacak paranın artırılması, beden
eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme programlarının nitelikli öğretmen
yetiştirme amacına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi.
BİR KATILIMCI - Millî Eğitim Müdürlüğü okul içi spor ve beden
eğitimi faaliyetlerinde antrenörlük mezunlarının görevlendirilmesi bunu da
söyledik. Ders araç ve gereçlerinin millî eğitim bakanlığınca her eğitim
öğretim yılının başında okullara ders kitapları gibi ücretsiz dağıtılması, kız
ve erkek öğrencilerin beden eğitiminde ayrı, ayrı ders görmesini tavsiye
edebiliriz. Bu cümle yanlış anlaşılabilir daha bilimsel yazabiliriz. Okullarda
beden eğitimi için nizami ve fiziki alanların oluşturulması. Okullarda yeni
yapılacak spor tesislerinin standart ölçülerde oluşturulması
BİR KATILIMCI - Burada yalnız İsmail beyin bahsettiği şuydu:
Beden eğitimi bir derstir ve ders olarak düşünülmeli. Okul içerisinde yapılan
bir ders birde spor faaliyeti var, spor faaliyeti yarışma demek dolayısıyla
ayıralım diyor teklif olarak koyduğu o. Sporcu müsabaka da yetiştirmek için
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de Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün yapması gereken faaliyetler arasında
diyor teklifi o zaten.
KOMİSYON BAŞKANI - Bir de bizim sosyal etkinlikler
yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte kulüpler aktivitelerde bulunabilir.
Engelli öğrencilerimizle ilgili hiç bir karar almadık onlarda önemli diye
düşünüyorum. Şöyle bir madde yazmıştım ben engelli öğrencilerimize
yönelik. Sosyal gelişimine olumlu katkısı olarak bilinen sosyal aktivitelere
katılmaları ve tespiti anlamında çalışmaların yapılması hususu demiştim.
Özel durumu olan öğrencilerimiz içinde bir karann olması gerektiğini
düşünüyorum. Millî Eğitim Bakanlığının gençlik spor genel müdürlüğü
belediyeler kamu ve özel kuruluşlar üniversiteler arasında iş birliği
sağlanarak her kademede spor kulüplerinin gelişmesini sağlamak.
BİR KATILIMCI - Şöyle bir açıdan bakamaz mıyız? Spor
bakanlığı velisine öğrencisine spor kültürü aşılayabilmek için okulun ve
kuruluşlardan destek isteyemez mi?
BİR KATILIMCI - İster.
KOMİSYON BAŞKANI - Öğrencilerin yetenekleri erken yaşta
tespit edilerek bilgi sistemine işlenmesi, beden eğitimi ve spor
öğretmenlerinin okul öncesinden başlamak üzere tüm kademelerde
görevlendirilmesi.
BİR KATILIMCI - Şöyle bir ifade kullansak arkadaşlar. Halk
eğitim merkezlerini daha çok sportif alanda kurs açılması
BİR KATILIMCI - Evet bu olabilir. Halk eğitim merkezleri sportif
alanlarla ilgili daha çok kurs açarak kaynak ayırması
BİR KATILIMCI - Millî bayramların kutlanmasıyla ilgili
mevzuatın değiştirilmesi, çocuklar ve gençlerin faaliyetlerin nesnesi değil
öznesi haline getirilmesi, halkın katılabileceği şenlik ve festival şeklinde
kutlanması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin
sağlanması, okullarda sportif faaliyetlerin yazılı ve görsel basında yer
almasının sağlanması, spor kültürün oluşmasının millî sporcu ve sanatçılar
tarafından desteklenmesi, il özel idarelerinde okullara ödenek verilmesi
veya payının artırılması. Bu arada mevzuatta bir sıkıntı var mı?
BİR KATILIMCI -Y ok
BİR KATILIMCI - Mevzuatta bir sıkıntı varsa gerçekleştirilemez
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KOMİSYON BAŞKANI - İl özel idarelerinden ilk ve orta öğretime
beden eğitimi ve spor için pay ayrılması. Şimdi bu noktada zaten bu payı
ayırıyorum diyecekler yani nasıl paylaştırılması hususu önemli.
İlköğretimdeki sıkıntıyı dile getiremedik. İl özel idaresinden ayrılan payın
ilköğretimde ve orta öğretim spor faaliyetlerinde kullanılmasının sağlanması
ayrıca yine aym bütçeden orta öğretim spor faaliyetlerinde kullanılmak
üzere yasal düzenlemenin yapılması. Gerekli araç gereçlerin eğitim yılı
başında okullara dağıtılması. Okullarda beden eğitimi ve spor derslerinin
mümkün olduğu sürece kız ve erkeklerin ayrı gruplar halinde derse
katılması. Okullarda yeni yapılacak spor tesislerini standart ölçülerde olması
özel sektörün spor tesisi yapma konusunda teşvik edilmesi, engelli
öğrencilerimizin sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunan sosyal
aktivitelere katılması, ilgi alanlarının tespiti konusunda çalışılması, bu
yapılıyor zaten diyecekler, engelliler için uygun spor tesislerinin olması
lazım. Spor ve sanat liselerinin ders programlarıyla ilgili belirtmek
istediğiniz bir görüş var mı?
Konuşmacı 10 : Güzel sanatlar ve spor liseleri ayrı olmalı çünkü
alanlar farklı......................
Dilek HALAY (Komisyon Başkanı Ankara Eğitim Müfettişi) Şimdi kararları tutanağa alacağız ve bunun dışında ben bazı ufak tefek
düzenlemeler yaptım. Onları da hemen size ifade edeceğim. Evet şimdi
tutanak tutacağız ve oylamaya sunacağız bu kararları, bir beyefendi olsaydı
raportör olarak.
BİR KATILIMCI - Raportörümüz ayrıldı.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman görevlendirelim. Tutanak
tutmak üzere kimi görevlendirelim beyefendi, siz yazabilir misiniz acaba?
BİR KATILIMCI - Evet.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi öyle çok büyük değişiklikler
değil, birkaç yerinde oynadım. Kararlar aynı sadece cümlelerin şeklini
değiştirdiğim bölümler var, size de okuyacağım.
1. Madde:
18. Millî Eğitim Şurası Spor Komisyonu diyelim ilk kararımız
şöyleydi dün en son ki halini söylüyorum. “Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü, belediyeler, üniversiteler, kamu ve özel
kuruluşlar arasında iş birliğinin sağlanarak sporu hayatın bir parçası hâline
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getirmek üzere spor alanlarının düzenlenmesi her kademede aktivitelerin
planlanarak toplumda spor kültürünün gelişmesinin sağlamasıydı” şöyle
düzenledim. Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
belediyeler, üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar arasında iş birliği
yapılarak, toplumun her kademesinde spor kültürünü geliştirmek üzere
yaşam boyu sporu yaygınlaştıracak spor alanlarının düzenlenmesi,
aktivitelerin planlanması hususunda çalışmaların yapılması” diye
düzenledim. Tekrar okuyabilirim isterseniz bir anlatım bozukluğu varsa
düzeltebiliriz.
İsmail TOKSÖZ (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanı) - Genel Müdürlük değil de Federasyon dersek yani her spor
dalının federasyonu var daha iyi olmaz mı?
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi dün bu kararlarımızı aldık.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü denilince tüm federasyonlarda içine dâhil
edilmiş oluyor. Dolayısıyla bunu bir bütün kabul ediyoruz.
İsmail TOKSÖZ - Hanımefendi futbol federasyonunun gençlik
spor müdürlüğüyle bir bağlantısı maddi olarak yok ki.
KOMİSYON BAŞKANI - Onun dışındakiler için bir bağlantı söz
konusu değil mi? Federasyonlannda bu cümleye girmesinde hem fikir
olanlar el kaldırsın.
BİR KATILIMCI - Ben katılıyorum.
BİR KATILIMCI - Hem oraya gençlik spor genel müdürlüğü
yazıp bir de federasyonlar yazsak?
BİR KATILIMCI - Hepsinin özel kanunları var ve hepsinin
gençlik spor müdürlüğüyle ilişkileri var.
KOMİSYON BAŞKAM - Evet bu hususta son olarak fikir beyan
etmek isteyen var mı? Tekrar soruyorum federasyonlannda bu cümlede yer
almasını isteyenler el kaldırabilir mi?
Bütün salon:
El kaldırır.
KOMİSYON BAŞKANI —Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve
Genel Müdürlüğü, belediyeler, üniversiteler, federasyonlar, kamu ve
kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak toplumun her kademesinde
kültürünü geliştirmek üzere yaşam boyu sporu yaygınlaştıracak

Spor
özel
spor
spor
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alanlarının düzenlenmesi, aktivitelerin planlanması konusunda çalışmaların
yapılması” maddesini onaylayanlar ellerini kaldırabilir mi? 1. madde oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 2. maddede bir düzenleme yaptım. Dünkü hâlini
okuyorum. “Öğrencilerin yetenekleri erken yaşta tespit edilerek merkezi
bilgi sistemine işlenmesi ve il, ilçe düzeyinde eğitim planlarının yapılması'*
idi. Şu şekilde düzenledim. “Üst düzeyde sportif başarılara ulaşmak için
yetenekli öğrencilerin erken yaşta tespit edilerek oluşturtacak merkezi bilgi
sistemine işlenip takip edilmesi, il ve ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak
eğitim planlarının hazırlanması" dedim.
Bu konuyla ilgili düşüncesi olan var mı? Bu 2nci madde hususunda
kabul oyu verenler el kaldırabilir mi? Evet oy birliğiyle 2. madde kabul
edilmiştir. Evet 3. maddemiz “Merkez ve taşra teşkilatında bulunan beden
eğitimi ve sporla ilgili çalışmaların yapıldığı birimlerin idari kadrolarında bu
alanda yetişmiş uzmanların istihdam edilmesi’' var bu hususla ilgili kabul
edenler el kaldırabilir mi?
İsmail TOKSÖZ - Okuduğunuz gibi mi?
KOMİSYON BAŞKANI - Evet aynen okuduğum gibi. Dün
düzenleme yapmadım bu konuyla ilgili. “Merkez ve taşra teşkilatında
bulunan beden eğitimi ve sporla ilgili çalışmaların yapıldığı birimlerin idari
kadrolarında bu alanda yetişmiş uzmanların istihdam edilmesi” kabul oyu
verenler? Oy birliğiyle 3. maddemiz kabul edilmiştir. 4. maddeyi okuyorum.
BİR KATILIM CI - Burada kabul edildikten sonra diğer 2 grupta
da toplamaya gerek yok, doğrudan genel kurula götüreceğiz. Ancak o diğer
iki alt grubu da sizdeki ile alıp birleştirmemiz gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam.
BİR KATILIM CI - Yani buradaki oylamamız yeterli olur.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet tamam. 4. madde “Beden
öğretmenlerinin okul öncesinden başlamak üzere tüm kademelerde zorunlu
olarak derse girmeleri ve okullarda yeterli sayıda istihdam edilmesi
konusunda gerekli tedbirlerin alınması” idi.
BİR K A T IL IM C I- Bu konu öğretmen yetiştirmeye girmez mi?
Çünkü ayrı bir komisyon var oradan itiraz gelecektir. Yani bu öğretmen
yetiştirmenin konusuna giriyor ama şimdi öğretmen yetiştirme dediğiniz
zaman bu öğretmenlerin resim müzik hepsi.
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İsmail TOKSÖZ - Hocam bizim burada vurgulamak istediğimiz şu:
Bizim şuan da ilköğretim 4. sınıfa kadar ki beden eğitimi derslerine sınıf
öğretmenleri giriyor. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bu derslere
de beden eğitimi öğretmenlerinin girmesini istiyoruz.
KOMİSYON BAŞKANI - İfade etmek istediğiniz şey yetenek
seçiminde geç kalmmaması hususu yani beden eğitimi öğretmenleri
tarafından daha önceki yaşlarda tespit edilmesi bizim amacımız o yüzden
bunu vurgulamak istedik.
BİR KATILIMCI- Cümlede kısaltma yapamaz mıyız?
KOMİSYON BAŞKANI- Beden eğitimi öğretmenlerinin okul
öncesi eğitimden başlayarak tüm kademelerde zorunlu olarak derslere
girmeleri ve okullarda yeterli sayılarda istihdam edilmesi.
BİR KATILIMCI- Belki istihdam kelimesi sizi yanıltabilir. Bizim
asıl amacımız derslere girmesidir.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet bir şekilde o yaştan itibaren
başlanması esas ise, o sayıda öğretmenin norm kadrosunun artırılması
gündeme geliyor dolayısıyla, hani o yüzden ifade etmek istedik.
Şadi PİRCİ - Şöyle bir şey diyebilir miyiz? 4. sınıflara kadar sınıf
öğretmenlerinin girdiğini hatırlatma amacıyla cümlenin başına eklesek olur
mu?
KOMİSYON BAŞKANI - Yani zaten şuan da ki mevcut durum
belli olduğu için bunu ayrıca ifadelendirmeye gerek yok. Evet şimdi bu
okuduğum 4üncü maddeyle ilgili “Okul öncesi eğitimin başlamasıyla ilgili”
hususu, yoksa ilköğretimin 1. sınıftan başlaması hususunu.
BİR KATILIMCI - Okul öncesi
KOMİSYON BAŞKANI - Okul öncesi peki. Bu okuduğum
maddeyi kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde Spor
alanları belirlenirken şehir planlanmasına uygun bölgeler seçilerek ortak
kullanılabilecek yerlerin tercih edilmesi idi. Dünkü kararımız ben bunu
düzenledim dün akşam. Bir de o halini okumak istiyorum size. Spor salonu
yapılacak alanlar tesit edilirken okulların birbirlerine yakınlığı göz önüne
alınarak ortak kullanıma imkân sağlayacak şekilde yapılandırılması olarak
düzelttim, uygun mudur?
Salon:
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Evet
KOMİSYON BAŞKANI - Kabul edenler? 5. madde kabul
edilmiştir. Şimdi halk eğitim merkezlerinin dünkü hâlini okuyorum. Halk
eğitim merkezleri sportif alanlarla ilgili daha fazla kurs açarak kaynak
aynlmasıydı maddemiz, ben onu şu şekilde kelimelerle değiştirdim.
Konunun özü aynı kelimeler değişti sadece halk eğitim merkezlerinde
topluma sportif nitelikli bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla daha fazla
kursların açılması ve kaynak ayrılması dedim uygun mudur?
Salon:
Evet
KOMİSYON BAŞKANI - Evet o zaman 6. madde için oylama
yapalım, kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca şöyle bir
husus var size sunmak istiyorum. Bu madde çok açık bir madde değil bence.
Bunu şahsi kanaatimce söylüyorum. Başarılı öğrenci, sporcuların
ödüllendirilmesi ve ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olan
sporcular ve öğrencilere burs verilmesi. Burada bir açıklık olmadığı için
bunu en sona bırakmak istiyorum. Zaman kaybetmemek adına. Diğer
maddeyi okuyorum. Millî bayramların kutlanmasıyla ilgili mevzuatın
değiştirilmesi, çocuklar ve gençlerin faaliyetlerin nesnesi değil öznesi
durumuna getirilmesi, halkın katılabileceği şenlik ve festival şeklinde
kutlanması, yerel yönetimlerin halkın ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin
sağlanmasıydı. Şimdi bu madde de mevzuatın değiştirilmesi derken
mevzuatın hangi bölümlerinin değiştirilmesini kastettiğinizi sormak
istiyorum. Mesela bu kutlama yönergesinde, öğrencilerin törenlerde gösteri
yapma hususu var bunu mu kastediyoruz? Yani kastettiğimiz ne onu sormak
istiyorum.
BİR KATILIMCI - Geçen sene 23 Nisan bayramında vali
yardımcısı bana dedi ki senin öğretmenlerin kamını iterek gidiyorlar dedi.
Yani adamın yürürken kamı ilerde yürüyor. Geri mi çekecekler dedim vali
yardımcısına. Vali yardımcısı da sen ne biçim konuşuyorsun dedi.
Kendisiyle ters düştük sonra valiye bildirdik. Vali de vali yardımcısına
gerekeni yaptı. Şimdi öğretmen ve öğrenci rap rap gidecek bundan
vazgeçilmesi lazım.
İsmail TOKSÖZ - Biz bunu yönetmelikle düzelttik.
BİR KATILIMCI - Siz bunu yönetmelikle düzelttiniz ama bu
böyle olmuyor.
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KOMİSYON BAŞKANI - Evet burada bir sıkıntı yok bunda
hepimiz hem fikiriz. Ulusal ve resmî bayramlarda yapılacak törenler
yönetmeliği var değil mi? Bu yönetmelikte öğrencilerin şöyle incelediğimiz
de program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere,
ışıklandırmalara, bayram gibi faaliyetlere yer verin diyor. Diğer bizi ve
öğrencileri ilgilendiren bölümü okuyorum. Devlet büyükleri ziyareti,
gösteri, temsil ve bale gibi öğrenciler tarafından yapılacak çeşitli
faaliyetlerde programda belirlenir. Bu programlarda neler uygulanır?
İsmail TOKSÖZ - Şimdi burada ki maksat halkın katılması bana
göre. Mevzuatımızı daha geçen sene yeniledik çok geç değil daha bir sene
olmadı mevzuatı yenileyeli ve bana göre hiçte uygulamada bir şey yok.
Hocamın sorusunda çözer maiyette asker gibi yürümeyecek kollar
sallanmadan serbest şekilde geçilecek diye yönetmeliğe bizzat yazdık bunu.
Burada bir tek istenilen halkın katılması konusudur.
Abdullah ŞENTÜRK - Ben bir açıklama yapmak istiyorum şimdi.
Bunu şunun için yazdım şimdi öğrencilerimiz bu bütün millî bayramlara ve
23 Nisan'lara 19 Mayıs’lara katılıyor. Fakat öğrencilerimiz artık bayrama
katılmaktan bayramı yaşamıyorlar. Halkın gelmesi de yok denecek kadar
az. Bir sanatçı getirdiğimiz zaman herkes katılıyor. Tabiki öğrencilerimiz
bayramı yapacak Bayram kutlamaları monotonlaştı. Bu klasiklikten
kurtulmamız lazım.
KOMİSYON BAŞKANI- Bu konuda hepimiz hem fikiriz.
BİR KATILIMCI- Şimdi biz halkın gelmesini de taşranın dışında
izlediğimiz bütün programlarda neredeyse yok denecek kadar az, kendi
kendimize bayram yapıyoruz.
BİR KATILIMCI - Yalnız 2007'de çıkan son yönergede Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı yönergesinde, fon grubunun çıkarılmasıyla ilgili bir zorunluluk
ifade edilmiyor. Orada aksine uygun şartlar var ise fon grubu da yapılabilir
deniyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili özellikle şu ifade
kullanılıyor. Çocuklann yürüyüşleri orada 19 Mayıs bayramında ya da işte
biz 19 Mayıs diyoruz ağzımızda alışkanlık olmuş resmî adı Atatürk’ü Anma
ve Gençlik ve Spor Bayramı. Burada yürüyüşlerde kontrol var nasıl
geçecekleri yönergede adım adım belirlenmiş öğrencilerimizin ancak Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramında böyle bir zorunluluk söz konusu değil onu
ifade etmek istiyorum.
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KOMİSYON BAŞKANI - O zaman orda mevzuatın değiştirilmesi
derken atıfta bulunduğumuz konuyu size sunuyorum. Bir de bir şey ifade
ettikten sonra Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri bu
senaryoya bağlı olarak değişiklik ve nitelik gösteren her 5 senede bir
başkentte uygulanır yalnızca böyle bir maddemiz var burada.
Abdullah ŞENTÜRK - V a r ama maalesef uygulanmıyor.
BİR KATILIMCI - Ankara istemiyor sanırım. Geçen sene
itibariyle dosyalan gönderiyorduk. Biz ama onaylamıyorlardı.
BİR KATILIMCI- Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün illerde gençlik spor il müdürlüğünün
yapması gerekir. Ben başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Yıl
2007 il koordinatörü beden eğitimi öğretmeni ve o bölüme bakan şube
müdürü arkadaşlanm geldi mayıs ayının ilk haftası ki o zaman hatırlarsınız.
Sayın Komisyon Başkanım Ankara’dan da yeterli malzeme aldık. Ama
Erzincan’a yetmedi. Bazı kıyafetlerin acil olarak alınması lazım. Sayın
valime gittik. Benim param yok başının çaresine bak dedi. O zaman 2006 da
ki bu banka promosyonlarıyla ilgili genelge de %70’i maaş alan kişilere %
30’u da okul ve kurumlarm ihtiyacında kullanılır yazısı geldi. Banka
promosyonundan alalım dedik, teklifleri verdik. Bir arkadaşımız Denizli’ de
görev yaptı. Teklifleri yüksek, Denizli’den teklif istedik, bir de bir okul
müdürümüzün oğlu bu işlere bakıyor, yani spor malzemeleri satıyor.
Çağırdık, dedik ki hiçbir kâr vermeyeceğiz toplam para 11 bin lira ama
soruşturma geçirdim ve şikâyet edende milletvekili. Devleti keyfi olarak
zarar uğratmıştır demiş. Provalara 2 hafta kalmış bakın ben ne diyeceğim
şimdi burada bir stadyumu provalar için istiyoruz. 2 gün veya 3 gün üst üste
veya aralıklarla genel provalar yapılacak. Stadyumda halka sunumlar
yapılacak. Efendim vermeyiz diyorlar. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı ise bu gençlik il spor müdürlüğü stadyumu bizden esirgiyor ise,
bizler bunu her yıl yaşıyorsak, her yıl bütün illerdeki arkadaşlarımız ve biz
bu olaylarla karşı karşıya kalıyorsak tamamen bunlar okulların ve milletin
bayramı ise ve biz kutluyorsak hiçbir halk katkısı yok, hiçbir spor
kulübünün katkısı yok, bir sürü jimnastik kulübü var. Hiç birisinin katkısı
yok. Bu işin ceremesini bizler çekiyoruz ve halk olarak ta her yıl aynı şeyler
uygulandığı için bayrama halkın izleme oranı % 5 - % 10 civarlarında.
Bunların tekrar bir şölen hâline getirilmesi lazım.
KOMİSYON BAŞKANI - Kesinlikle, şimdi oylamaya sunacağım.
Zaten Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve
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Spor Bayramı kutlama yönergesinde yapılması gerekenler daha
detaylandırılmış. Yönetmeliğe dayanak teşkil edilerek açıklanmış. Burada
mevzuatın değiştirilmesi hususunu karşılar bir ifade bu ki zaten
yönetmelikte mevcut dolayısıyla hani sıkıntılar bağlamında dile getirmeye
bağlıyoruz.
İsmail TOKSÖZ - Biz spor komisyonuyuz. Yani bayram
kutlamalarının bununla doğrudan bir ilişkisi yok gibi gözüküyor
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi beden eğitimi dersindeki
öğretmenler ve öğrenciler görevlendirildiği için dolayısıyla burada bir
bağlayıcılığı var.
BİR KATILIMCI - Şimdi halkın katılımı yok diyoruz gerçekten
eğer halkın çocuğu bayramda görev almamış ise ailede o bayramı izlemeye
gelmiyor. Geçen 30 Ağustos törenleri yaptık sadece asker aileleri geldi
izlemeye. Eğer halk çocuğu varsa çocuğunu görmeye geliyor ona masraf
ediyor. Çocuğunu oynasın mutlu gününü görsün istiyor, fotoğraf çelmek
istiyor, ama bunun dışında ben şöyle bir uygulama yapıyorum. Bizim
ilimizde polis meslek yüksek okulları var. Sonra bunun dışındaki okullara
kurumlara üniversitelere yazı yazıyoruz diyoruz ki 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında görev almak istiyor musunuz? Bize
cevap veriyorlar o tarihte bizim sınavlarımız var biz bayrama katılamayız
diyorlar. Peki bizim de sınavlarımız var bizim de SBS sınavlarımız var.
Yani mevzuat değişikliği derken kamu kurum ve kuruluşlarının bayrama
sahip çıkmasını ifade eden bir cümle koyabiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI - Kararımız şöyleydi. Dünkü hâlini
söylüyorum. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
belediyeler, üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar arasında işbirliği
sağlanarak sporu hayatın parçası haline getirmek üzere spor alanları
düzenlenmesi, her kademede aktivitelerin planlanarak toplumda spor
kültürünün gelişmesinin sağlanmasıydı.
Şöyle düzenledim.
Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
belediyeler, üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar arasında işbirliği
yapılarak toplumun her kademesinde spor kültürü yaşam boyu sporu
yaygınlaştıracak spor alanlarının düzenlenmesi, aktivitelerin planlanması
hususunda çalışmaların yapılması.
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BİR K A T IL IM C I- Bizim de SBS sınavlarımız var, yani mevzuat
belki hani orda mevzuat değişikliği derken bunun içerisine kamu kurum ve
kuruluşlarının bunlara sahip çıkması anlamında ifade edersek, mevzuatın
içinde buda var mı ?
KOMİSYON BAŞKANI-Evet
BİR K A T IL IM C I- O zaman bunu şey haline getirelim. Mesela
adam gelmiyor Bayram diyor gelmiyor, bizim yüzümüz ekşiyor, okul
oradan geçerse onların yüzü eskiyormuş, o zaman biz yüzsüzüz dedim,
maske takalım dedim her şeyde biz varız dedim.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman tekrar toparlıyorum. Bu
maddeyi dünkü gibi devam ediyorum. Çünkü zaman açısından da sıkıntımız
var. O açıdan hemen geçiyorum diğerine, şimdi bu biraz önce dile
getirdiğim millî bayramların kutlanması ile ilgile mevzuatın değiştirilmesi
çocuklar ve gençlerin faaliyetlerin nesnesi değil öznesi durumu getirilmesi,
halkın katılabileceği şenlik ve festival şeklinde kutlanması yerel
yönetimlerin halkın ve sivil toplum örgütlerini desteğinin sağlanması
maddesini kabul edenler?
Abdullah ŞENTÜRK - Oraya yüksek okul ya da üniversite
koyamaz mıyız? Mesela şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Biz şunun
değiştirilmesini kesinlikle istemiyoruz. Bayramlarımızın bir resmi yanı var
yani bu bayramların bir resmi kısmı var. Çelenk sunma kısımları var. Bunlar
kesinlikle değiştirilemez. Şimdi biz bunların dışındaki gösteri kısımlarının
değiştirilmesini istiyoruz. Burada hep söylediğimiz sorunlar fazlasıyla
yaşanıyor. Belki hata yapmamamız için Başkammzm da dediği gibi resmi
kısımlarına dokunmadan mevzuatları yeniden düzenleyebiliriz.
BİR KATILIM CI - Belki çoğu kişi kutlamayla ilgili yönergedeki
detayı bilmiyor şimdi 200’ e kadar olan yönergede belli bir netlik yoktu ucu
açıktı. Ama şimdi bu 2007’de çıkan yönergede o kadar güzel ifadeler
kullanıldı ki, il kutlama komiteleri kimlerden oluşuyor. Vali, garnizon
komutanı, belediye başkanı emniyet müdürlüğü vs. Kutlama şeklini yerini
ve saatini kutlama komitesi belirler. Sivil toplum kuruluşlarının katkısı
alınmasıyla ilgili bütün esneklikler zaten bu yönergede var. Dünden bu yana
şu konuşuluyor. Stadyumlardan çıkarılsın şenlik şeklinde olsun ama zaten
yönergede stadyumda kutlanacaktır diye bir ifade yok bunu açıklamak
istiyorum.
BÎR KATILIM CI - Bence bu kutlamalarda sivil toplum
örgütlerinin halkın emniyetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyoruz.
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KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi o zaman millî bayramların
kutlanması ve mevzuatın değiştirilmesini bölümünü mü çıkartıyoruz?
Tamam o zaman “Millî bayramların kutlanmasıyla ilgili çocuklann ve
gençlerin faaliyetlerin nesnesi değil öznesi durumuna getirilmesi, halkın
katılabileceği şenlik ve festival şeklinde kutlanması, yerel yönetimlerin
halkın ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin sağlanması” 8. maddeyi kabul
edenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Reddedenler var mı? Yok. Şimdi
dün Sayın Başkammında ifade ettiği gibi, okullarda sportif faaliyetlerin
yazılı basında ve görsel basında yer almasıydı. Bunu su şekilde değiştirdim.
Okul spor faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında daha fazla yer alacak
şekilde teşvik edici yayınlar yapılması konusunda girişimlerde bulunulması
dedim. Uygun mudur? Yani dün ifade etmek istediğimiz konu ve özü aynı
kelimelerimiz de ifade etmede yani tekrar okuyorum, “Okul spor
faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında daha fazla yer alarak teşvik edici
yayınlar yapılmasında girişimlerde bulunulması” kabul edenler?
Reddedenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddemiz, beden eğitimi ve
spor derslerine katılan tüm öğrencilerin genel sağlık kontrolünden
geçirilmesinin zorunlu hale getirilmesi. Yani şimdi sizde takdir edersiniz ki
bütün bu çalışmalarda bir şekilde bu bölümde olmak zorunda ve yorucu bir
çalışma. Kelimelerde ve cümlelerde yapabileceğim bir hatada sizlerin
yorgunluğa atıf edebileceğinizi düşünüyorum. Beden eğitimi ve spor
derslerine katılan tüm öğrencilerin genel sağlık kontrolünden geçirilmesinin
zorunlu hale getirilmesi bu konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığıyla ve
Sağlık Bakanlığıyla ilgili bir protokol veya bir anlaşmayla ilgili bir bilgi
vermek amacıyla size söz vermek istiyorum.
İsmail TOKSÖZ - Şimdi şu ana kadar bir takımda rol alacak
çocuklar bunu yapıyordu. Bu zaten takımda oynayan çocuklar için
geçerliydi. Şimdi bunu biz beden eğitimi dersine giren bütün çocuklar için
genişletmek istiyoruz. Uygulamada bir problem yok. Müracaat edildiğinde
sağlık ocaklarına bu yapılıyor.
BİR KATILIM CI - Şimdi ben de sürekli takım çalıştırdığım için
biliyorum şimdi lisans çıkardığımız öğrencilerin lisanslarını topluyoruz,
elden ben götürüyorum veya beden eğitimi öğretmenim götürüyor patır,
patır doktor imzalıyor hiç şeyi yok. Şimdi yani gerçekçi olalım yani biz bir
taraftan kırtasiyecilik formatından, formalitecilik kalksın. Bürokrasi aradan
kalksın derken böyle bir şeyin ülkemiz adına gerçekçi midir değil midir.
Sizlerin takdirine bırakıyorum bence gerçekçi değildir.
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KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi beyefendi biz bu tur konulann
ideal olanlarını ideal olması gerekenleri konuşuyoruz burada. Sorunları
konuşmuyoruz yani bizim konuştuklarımız olması gereken idealler. Evet
şimdi ben bir maddeyi atladım. Öncelikle bu sağlık kontrolünden geçme
hususunu açtığımız için önce onu oyluyoruz daha sonra diğerine geçeceğiz.
11. madde “Beden eğitimi ve spor derslerine katılan tüm öğrencilerin genel
sağlık kontrolünden geçirilmesinin zorunlu hale getirilmesi”ni kabul edenler
? Reddedenler ? Kabul edilmiştir. Evet şimdi 10. maddeyi sunuyorum size
dünkü yazdığımız millî piyango gibi şans oyunlarından okul spor faaliyetleri
için para yardımı yapılmasıydı. Burada millî piyango adı geçtiği için ben
burada isim değişikliği için şöyle bir şey demek istiyorum. Şans oyunlarının
hasılatından okul spor faaliyetleri için pay ayrılması konusunda yasal
düzenlemelerin yapılmasını dedim uygun mudur? Evet o zaman oylamaya
sunuyorum ‘’Şans oyunlarının hasılatından okul spor faaliyetleri için pay
ayrılması hususunda yasal düzenlemelerin yapılması”
kabul edenler?
Kabul edilmiştir. Evet 12. madde “Okul içi ve spor yarışmalarına katılan
sporcu öğrencilerin sigortalanması hususunda yasal düzenlemelerin
yapılması’' kabul edenler? Evet okul içi spor yarışmalarına katılan
öğrencilerin lisansları var. Evet kabul edenler? Kabul edilmiştir. Evet 13.
madde “İl özel idareleri bütçesinden millî eğitim müdürlüklerine ayrılan
ödeneğin ilköğretim okullarındaki spor faaliyetlerinde kullanılmasında
sağlanılması, ayrıca aynı bütçeden ortaöğretim okullarındaki spor
kulüplerinde kullanabilmesinde kaynak oluşturulması için gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması” kabul edenler? Kabul edilmiştir. Şimdi 14.
maddeyi okuyorum. “Her ilde beden eğitimi branşında eğitim müfettişi
atanmasının yapılması” denmişti. Bunu şöyle değiştirdim “Her ile beden
eğitimi alanında rehberlik yapmak üzere belirtilen branştan eğitim müfettişi
atamasının yapılması” şeklinde düzenledim. Kabul edenler? Şimdi biz ideal
olması gerekenleri ifade ediyoruz inşallah olması yönünde kanaatimiz yani
o yüzden burada bir aradayız değil mi? O zaman 14. maddeyi de oylayalım
kabul edenler? Kabul edilmiştir. 15. madde dün ifade edilen, okullarda
beden eğitimi ve spor derslerinin kız ve erkek öğrencilerinin mümkün
oldukça ayrı gruplar halinde derse katılması konusunu kabul edenler? oy
çokluğuyla Kabul edilmiştir.
BİR KATILIMCI - 1739 sayılı Kanuna aykırı bu.
BİR KATILIMCI - Diğer komisyonlarda millî güvenlik derslerine
askerlerin değil öğretmenlerin girmesi diye öneri vermişler. Bu da bir
öneridir. Girer veya girmez.
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BÎR KATILIM CI - Uygulanacak diye bir şey yok.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman tekrar oylamaya alıyorum.
BİR KATILIM CI - Efendim karma eğitim esasta burada ayrı ayrı
öğrenci deniyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Evet oylama yapalım. Oy çokluğu ile
kabul edilmiştir. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığınca, beden eğitimi spor
derslerinde kullanılmak üzere gerekli ders araç gereçlerinin her eğitim
öğretim yılının başında okullara dağıtılması hususunda çalışmaların
yapılması. Bunu kabul edenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet 17.
madde Yeni yapılacak spor tesislerinin standart ölçülerde yapılması, mevcut
tesislerin durumlarının iyileştirilmesi. Ayrıca engelli öğrencilerimize
yönelik düzenlemelerin yapılması, özel sektörün spor tesisi yapması
konusunda teşvik edilmesi. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.
18. madde Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin birbirinden ayrılması ayrıca
spor liselerinin sayılarının arttırılması. Bu konuda ne düşünüyorsunuz.
BİR KATILIM CI - Spor liseleri daha önce büyük ölçekteki illerde
açılmaya başlandı bakanlık tekrar yeniden bir karar alarak güzel sanatlar
lisesini buna kattı yani bunun olumlu ve olumsuz yanlan da var, tabi ki
güzel sanatlar liselerinin sınıflarının birçoğu özel derslikler aynı zamanda
ses yalıtımlı, yani işte kemanı, sazı hepsi gruplar halinde diğer yanları
bireysel. Şimdi büyük ölçekli illerimizde açılan güzel sanatlar lisesine
talepte bulunan öğrencilerimizin sayısı giderek az ve spor liselerine gelen
öğrencilerimizde özel yetenek sınavlanyla alındığı için, bu okullann
fiziksel acıdan da boş kalmamaları için bu şekilde bir birleştirilme yapıldı.
Biz bunu yine bir teklif şeklinde sunalım. Her ilde de illa bir spor lisesinin
açılması da uygun mudur değil midir, onu da bilemiyorum. Burada
tartışmaya açıyorum. Hatta bunu da oylamaya sunalım.
KOMİSYON BAŞKANI - Tamam peki bunu da oylamaya
sunalım. “Güzel sanatlar ile spor liselerinin birbirinden ayrılması, ayrıca
spor liselerinin sayısının artırılması" m kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul
edilmiştir. 19 uncu maddeyi okuyorum. ‘’Okul spor tesislerinin personel,
ısıtma ve aydınlatma giderlerinin karşılanarak sürekli kullanıma açık
tutulması’' bu sürekli kullanıma açık tutulmasını, halkın kullanıma açılması
olarak ifadelendirmek istiyorum.
BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkanım, ama bazen kiraya
veriyorlar. Amaçları dışında kullanıyorlar, halk bundan yararlanamıyor.

18. Millî Eğitim Şurası / 694

KOMİSYON BAŞKANI - O zaman şöyle yapalım, “Okul spor
tesislerinin personel, ısıtma ve aydınlatma giderlerinin karşılanarak herkesin
kullanımına açık tutulması, ayrıca spor tesislerinin ve okul bahçelerinin
amaçların dışında (kiraya verilmemesi) kullanılmaması” kabul edenler? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. 20 nci maddeyi okuyorum ‘’Beden eğitimi
öğretmenlerinin ders dışı çalışmalarının 2010-49 genelgede belirtilen %
5’lik dilimin dışında tutulmasını” şu şekilde düzenledim, mevzuat hükmünü
orada açmayalım diye, ‘’Beden eğitim öğretmenlerinin ders dışı eğitim
çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen okulun bir ders yılında
ki toplam ders satınm % 5 ’ini geçemeyeceği hususunda ki sınırlandırmanın
dışında tutulması” evet bu maddeyi kabul edenler? Evet oy birliğiyle kabul
edilmiştir. Evet 7nci maddemizi okuyorum. “Başarılı sporcu öğrencilerin
ödüllendirilmesi ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı
öğrencilerin burs verilmesi" hususu vardı. Bu çok genel bir ifade ben şahsi
kanaatim olarak dile getiriyorum. Bunla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz?
BİR KATILIM CI - Ödüllendirmeden sonra parantez açıp SBS
veya ÖSS de ek puan vaat etsek? Yurt dışındaki birçok üniversitede böyle
yapılıyor.
KOMİSYON BAŞKANI - Ortaöğretim ya da yüksek okula geçişte
ek puan mı diyorsunuz?
Öm er BİRLİK - Bakın Mersin Î1 Millî Eğitim Müdürümüz yurt
dışında başarılı olan bir öğrencinin spor faaliyeti yüzünden sınıfta kaldığını
söyledi. Yani bu durumda öğrencilerimizin korunması da gerekli, yani
bursla ek puanla olacak şey değil bu öğrencilerin korunması da gerekli
bence. Eğitimle ilgili haklarının da korunması gerekiyor.
KOMİSYON BAŞKANI - O zaman şöyle diyelim, ulusal ve
uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporcu öğrencilere ilköğretimden
ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime geçişlerde ek puan verilmesi
veya kontenjan ayrılması diyelim.
BİR KATILIM CI - Kontenjan derken ne kadar bir kontenjan?
KOMİSYON BAŞKANI - O kısımlar ayrıca belirlenir % dik dilim
olarak şimdi tekrar okuyorum “Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı
olan sporcu öğrencilere ortaöğretime ve yüksek öğretim kademelerine
geçişlerde ek puan verilmesi veya kontenjan ayrılması” kabul edenler? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Elden ele dolaşan tutanakta oy verenler isimlerini
yazsınlar lütfen.
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BİR KATILIM CI - Sayın Komisyon Başkamın, benim dün bir
önerim oldu. Çok talep gelmeyince bende pek üzerinde durmadım ama
tekrar gündeme getirmek istiyorum. 6. sınıftan itibaren öğrencilerimizin
resim, müzik ve beden eğitimi derslerinden herhangi birini seçerek ders
saatini artırılması yönünde, şimdi 1 saat resim, 1 saat müzik, 2 saat beden
eğitim dersi var Gönül ister ki hepsinin ders saatlerini artıralım. Ama ders
saati sayımız belli olduğu için böyle bir şey yapamıyoruz. Öğrencilerimizin
hepsinden azar, azar faydalanması yerine birini seçip beğendiği sevdiği
derse daha çok zaman ayırabilmesi için bu üç dersten birini seçip, resim,
müzik ve beden eğitimi derslerinin ders saatleri toplamı olan 4 saati seçtiği
derse aktaralım.
Abdullah ŞENTÜRK - Şimdi değerli arkadaşlarım şimdi
ilköğretimdeki öğrencilerimizin bir hareket ihtiyacı var. Bunun mutlaka
karşılanması
lazım.
Sağlıklı
bir
şekilde
şimdi
bakanlığımız
uygulamalarında, ilköğretimde beden eğitimi ikinci kademede mecburi
ortaöğretimde 9. sınıfta mecburi, 10-11 ve 12 nci sınıfların bazılarında
okulların özelliklerine göre seçmeli olarak koymuş, az önceki arkadaşımızın
da bahsettiği gibi resim, müzik ve beden eğitimi derslerinden biri seçilerek o
dersin işlenmesi kararlaştırılmış bence bakanlığımız bu uygulamada gayet
güzel bir uygulama yapmış. Yani 9. sınıftan sonra seçmeli. Bu uygulama
daha yeni.
KOMİSYON BAŞKANI - Şimdi şöyle açıklık getireyim. Fen
liselerinde, sosyal bilimler liselerinde, imam hatip liselerinde ve bazı
liselerde beden eğitimi, resim ve müzik dersleri seçmeli diğer okullarımızda,
genel liselerimizde, meslek liselerinde, Anadolu liselerinde 2 saat, şimdi bu
programlar oluşturulurken, birçok uzman bir araya gelip karar veriyorlar. Bu
programlarların oluşması safhasında, çocukların pedagojik gelişimleri
açısından gelişimleri acısından ayrıca çocukların gelişimleri acısından bu tür
derslere ihtiyacı var. Müzik olsun resim, olsun beden eğitimi olsun, bu
anlamda o derslerinde olması gerekiyor. Tabi dediğim gibi bu benim sahsı
kanaatimdir.
BİR KATILIM CI - Bence de seçmeli olsun sonuçta bir insanda
yetenek yoksa resim dersinde başarılı olamaz. Mesela ben düz çizgi
çizemiyorum ne yaparsam yapayım olmuyor hala da çizemem bu bir
yetenektir. Yetenek yoksa şimdi öğrenci resim derslerinde morali
bozuluyor, müzik resim beden eğitimi dersleri seçmeli olsun. Öğrenci
sevdiği derse daha çok vakit ayırabilsin. Ben Ankara’daki okulları dolaştım.
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Gördüklerim tamamen bu yönde, öğrenciler bedense beden, resimse resim
müzikse müzik derslerinin saatlerinin artırılmasını istiyorlar.
KOMİSYON BAŞKANI - Bu sözü edilen derslerin seçmeli olması
hususunda derslerin seçilmesinin gündeme alınmasını isteyenler, mikrofon
alarak düşüncelerini ifade etsinler lütfen.
BİR KATILIMCI - Ben ilk oturumdan itibaren de vurguluyorum.
Israrla da vurguluyorum. Öğrencilerin sevdiği dersi seçerek, kendisini
başarılı bulduğu derse daha çok vakit ayırmasını destekliyorum.
BİR KATILIMCI - Şimdi arkadaşlar bu raporda 20 madde
sunulacak verilen öneriler herkesçe olumlu gösteriliyor. Fakat 20 maddeyi
geçtikten sora ne yapacağız? Kalan maddeleri de göz önüne alarak
isterseniz bu maddeyi başka bir madde içine ek olarak monte edebiliriz.
KOMİSYON BAŞKANI - 20 olması konusunda karar alındı ama
ek olarak 21 madde olabilir. Ancak mümkün olduğunca 20 madde olmasına
dikkat edelim. Peki bunu 21. madde olarak gündeme alıyoruz. Şimdi
maddeyi düzenleyerek okuyorum, ‘’İlköğretim 6. sınıftan başlayarak müzik,
görsel sanatlar ve beden eğitimi ders saatleri sayısının birleştirilerek seçmeli
hale getirilmesi ve öğrencilerin ilgi alanlarında daha fazla öğrenim
görmelerinin sağlanması” maddesini kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul
edilmiştir.
KOORDİNATÖR
görüşmek üzere.
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