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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HAŞAN SAĞLAM’IN X. MÎLLÎ EĞİTİM 
ŞÜRASFNI AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanlar, Değerli Üyeler,
Muhterem Konuklar;

X. Milli Eğitim Şûrasını, 7 yıllık bir aradan sonra, açmaktan derin bir 
mutluluk duyuyorum.

1261 sayılı Şûra kanunu uyarınca, Tabii üyelerle, seçimle gelen, da
vetli ve müşahit üyelerden kurulu X. Milli Eğitim Şûrasının sayın konuk
larına ve değerli üyelerine hoş geldiniz der, üstün başarılar dilerim.

X. Milli Eğitim Şûrasının konusu, “Türk Milli Eğitim Sistemi, Bu Sis
temin Bütünlüğü içinde Eğitim Programları, öğrenci Akışını Düzenleyen 
Kurallar, Öğretmen Yetiştirme ve Temel Çahşma Dokümanı Üzerindeki 
Diğer Görüşlerin” değerlendirilmesi ve Şûra kararı olarak tesbitidir.

Sayın Konuklar, Değerli Üyeler,
Eğitim sistemimizin yapısı, programlar ve öğrenci akışı konuları, ye

dinci, sekizinci ve dokuzuncu Milli Eğitim Şûralarında da ele alınmıştır. 
Bu şûralarda, orta öğretim sistemimizin, yüksek öğretim önünde öğrenci 
yığan bir sistem olduğu üzerinde durulmuştur. Mesleki ve Teknik eğitime 
ağırlık veren; eleyici bir sistem yerine, öğrencileri, ilgi, istidat ve yete
nekleri doğrultusunda memleketimizin insangücü ihtiyacımda dikkate ala
rak yönlendiren, bir eğitim sistemi getirilmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim 
sistemimizin sorunları, aynı zamanda, devlet kalkınma planlarında, Milli 
Eğitim Reformu çalışmalarında ve Milli Eğitim Temel Kanununda ele 
alınmıştır.

Ancak, ne yazıktır ki, Milli Eğitimimizin sorunları, ülkemizin ve do- 
layısıyle Milli Eğitimin içine girdiği ciddi, bunalımlı dönemde çözmek, bazı 
iyi niyet ve çalışmalara rağmen, mümkün olamamıştır. Mevcut sarsılan 
Milli Eğitim düzeni, gelişme yerine, ağırlaşan koşullar altında daha da da
ğılmış, her yönden bir çıkmazın içine girilmiştir. Ülkenin kaderi ile eş de
ğer hale gelmiştir.

Bugün artık, o günler kesinlikle geride kalmıştır. Çünkü, ülkeye tekrar 
Başöğretmen Atatürk, O’nun inkılâp ve tikeleri Devleti ile birlikte bütün 
gücü ile gelmiştir.
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Bu durumda, ülkenin olduğu gibi, Milli Eğitimin de tüm sorunlarını 
Atatürk Milliyetçiliği doğrultusunda, yeni dönemin ana fikri ve felsefesi 
içinde, gerçek yüzü ile çözmek zamanı gelmiş ve belirli şartlar doğmuştur. 
Ancak, Milli Eğitim ihtiyaçları yurt ölçüsünde geniş ve ciddidir. Milli Eği
tim sistemimizde güçlü, köklü ve hızlı değişikliklere ileri görüşlerle gerek 
vardır. Bu yolda görevlerimiz, anlamlı ve önemlidir. Hiç şüphe etmiyorum 
ki, tarihi sorumluluk da taşımaktadır. Çözümü ise yüce heyetimizin elindedir.

Sayın Konuklar, Değerli Üyeler,
Bu şûrada ele alınacak yeni eğitim sistemi, ülkemizin politik, sosyal, 

ekonomik ve kültürel ihtiyaç ve gerçeklerine dayalı, Milli Eğitim Poh'tikası 
temeline oturtulmalıdır. Milli dayanaklarımızı güçlendiren, çağdaş görüşle
re yer veren, devlet kalkınma plan ve hedefleriyle uyum sağlayan, eğitim 
ve öğretimde, meslek - teknik’e ağırlık veren okul - endüstri ilişkisini ge

niş şekilde kuran insanımızı çok iyi yetiştiren ve ona iş bulan bilim ve 
teknolojiyi esas alan temele dayanmalıdır.

Eğitim sistemimiz, değişik dönemlerde çeşitli batı devlet veya sistem
lerinin, tam etki ve kontrolü altında kaldığı, ülkemize yararlı olmaktan 
uzaklaştığı ve karmaşık bir eğitim düzeni doğduğu bir gerçektir.

Bu durum, bir eğitim sistemi değerini ortadan kaldırmış Milli hedef 
ve ilkelerden yoksun, dağınık ve okulda içine kapanık, bir öğretim düzeni 
ortaya çıkmıştır. Bugün, her kademedeki öğretimin, okul öncesi dönemden 
üniversite dahil, bir bütünlüğün ortaya konması; geleceğin uzun dönemli 
ihtiyaçlarını karşılayacak, ülke kalkınmasını hedef alacak, temel esasları 
öngören yeni bir Milli Eğitim sistemi içinde ele alınması, gerekli ve ülke
nin geleceği için hayati değere sahiptir.

Eğitim ve öğretimin, eğitim sistemi planlaması, öğretmen - okul - 
program - kitap - tesis - ödenek - gözetim - denetim olduğu, yaygın diğer ko
nuları kapsadığı ve geniş alana taşdığı, her eve girdiği, bütün ülkeyi özel
likleri ile sarstığı unutulmamalıdır.

Sanayi ve tarımın süratle modernleştiği dünyamızda, ülkemizin eko
nomik politikasına dayalı kalkınma plan ve hedefleri çerçevesinde, yurt ger
çeklerini ve iş - işçi ilişkilerini gözeterek planlarken, eğitim öğretimin bu 
yönde sistem - program ve bütün ihtiyaçlarını da paralel götürmek ve dü
zenlemek gereklidir. Bunda geniş kapsamlı görüş - değerlendirme - planla
ma esas alınmalıdır.

Milli Eğitimin girmediği yer, görmediği alan, etkilemediği düzen yok
tur. Ülkemizdeki bunalımların önlenmesi, kalkınmamızın hedeflerine ulaş
ması, ülkede sosyo - ekonomik düzenin sağlanması, kırsal - kent arasında
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nimet külfet dengesinin kurulması ve ülkemizi ¡barış içinde yaşanır, bütün
leşmiş ve güçlü hale konması, insanımızın yetiştirilmesi; ilim ve teknoloji
nin hakim kılması ile kabildir.

Eğitim ve öğretimi hedefine belirli sistem içinde ulaştırmak sorumlu
luğu, başta devlet olmak üzere üniversitelerimize, diğer her kademedeki 
okullarımıza öğretmenlerimize, yöneticilerimize, aileye, toplumumuz içinde 
her yetkili kişiye, sektöre ve işyerine düşer. Milli Eğitim sorunu ülkemizin 
en yüce ve ciddi sorunudur. Çözümü topyekün gayret, anlayış, güç ve 
fîkirbirliği, tarihi sorumluluk içinde maddi ve manevi fedakarlık, azim ve 
kararlılık ister. Türk Mületi bunu yapacak güçtedir. Amaç belli, hedef 
açıktır. Bütün vatandaşlarımı, her türlü gayret ve cesaretle Milli Eğitimi, 
Türk Milletine lâyık bir düzeye çıkartmaya, güçlükleri azim ve kararla 
aşarak hedeflerine kesinlikle ulaştırmaya çağırıyorum.

Bu durum içinde Milli Eğitim Şûrasının temel amacı; belirlenen et
kenler ve faktörlerle, yapılan çalışmalar ve değerlendirmelerin ortaya çı
kardığı öneri niteliğindeki hedefleri, kesin sonuca bağlamak, uygulama 
stratejisini ve araçlarını tesbit etmek, Türk Milli Eğitimini yüceltecek yeni 
bir sistem bütünlüğünü yaratmak olacaktır.

Bu maksatla, hazırlanan ve sizlere sunulan “Yeni Türk Milli Eğitim 
Sistemi” adlı doküman, ana hatları ile, hedefleri ve ilkeleri belirlemektedir. 
Değerli görüş ve olumlu önerilerinizle, asıl çizgileriyle, şekilleneceğine ve 
yararlı sonuçlara bağlanacağına inamyorum. Bu dokümanın hazırlanma
sında, Ankara, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitemizin değerli bi
lim adamlarımızın, büyük gayret ve çalışmaları olmuştur. Huzurlarınızda, 
kendilerine teşekkür ederim.

Sayın Konuklar,
Değerli Üyeler,

X. Milli Eğitim Şûrasının konu ve gündemi çerçevesinde, bu hafta so
nuna kadar yapılacak yoğun ve değerli çalışmalarla, Milli Eğitimimize yeni 
bir yön verilebileceğini, eğitim sistemimizin kesin çizgileri ile belirlenebi
leceğini ve alınacak sonuçların, sistemden beklenen hedeflerin gerçekleş
mesinde, en büyük etken olacağını ümit ediyorum.

Bu değerler ve hedefler yönünde, X. Milli Eğitim Şûrasının başarılı 
olmasını diler, hepinize üstün başarılar ve saygılar sunarım.



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK DANIŞMA KURULU BAŞKANI 
TUĞGENERAL OSMAN FEYZOĞLU’NUN KONUŞMASI

Sayın Devlet Bakanım, Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakanlar, Onun
cu Milli Eğitim Şûrası’nın Sayın Üyeleri, Değerli konuklar :

Büyük Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünde Onuncu Milli Eği
tim Şûrası’m gerçekleştirmenin mutluluk ve kıvancını duymaktayız. Ata
türk’ün, eğitimde 'her şeyden önce öngördüğü husus, toplumumuzun milli 
benliğini duyması ve bu benlikle övünmesi, buna göre kendine güvenmesi 
ve buna göre çalışması olmuştur.

Tarihin yakın geçmişteki sayfalarını karıştırırken görüyoruz ki, Ata
türk’ün eğitimimize getirmiş olduğu çağdaş nitelikler, aynı zamanda ulu
sal niteliklerle birlikte gelişmiştir. Bir an, belleklerimizi, tarihin sayfala
rında o büyük insanın doğduğu yıllara yöneltelim. O zamanlarda böyle bir 
toplulukta ben Türküm demek bir cesaret idi. Türk olmak adeta utanılır 
bir şeydi. Bunu bir örnekle açıklamak isterim : Atatürk’ün çocukluk yıl
larında sadrazamlık yapan, Bursa’da valilik yapan Ahmet Vefik Paşa bir- 
gün Bursa çevresindeki köyleri gezmeye gider. Köylülerle konuşur ve bir 
yerde köylülere milliyetlerini sorar : Sen nesin, sen nesin?... Her biri göğ
sünü gere gere kendi soyunu adlandırır. En sonunda bir yaşlı kişiye sorar : 
Sen nesin? Yaşlı kişi boynunu büker, ezile büzüle ‘ ‘Ben Türk’üm, efen
dim” der. Paşa :

— Niçin sıkılıyorsun? Türk olmak suç mu? Türklükten utanıyor mu
sun? Bak, ben de Türk’üm der.

Köylü der ki : Sahi mi Paşa? Sen de Türk’sün demek! “Türklerden de 
paşa olur muymuş?”

— Ne paşası, padişah olur Türkten, padişah.
Büyük adam bir yana çekilir, sarsıla sarsıla ağlar.
Bugün, “Türk öğün, çalış, güven” , “Ne mutlu Türküm diyene” der

ken işte nereden nereye geldiğimizi ve bunun hangi aşamalardan geçerek 
olduğunu bilmekte sanıyorum ki büyük yarar vardır. Eğitimimize yön ve
rirken, bu milli unsuru, bu milli karakteri mutlaka gözönünde bulundur
mak ve her zaman önemini ve değerini ayakta diri tutmak zorundayız.
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“Atatürk öğretmene eğitim sistemi içerisinde özel ve büyük bir yer 
vermiştir, değer vermiştir. Tarihimize göz gezdirdiğimizde görüyoruz ki, 
ne zaman öğretmene değer vermişsek devletimiz yücelmiştir; büyük işler 
başarmışız.”  Yavuz’un, Fatih’in, Kanuni’nin hocalarından ve o büyük dev
leti kuranların zamanındaki 'bilim adamlarından, bilginlerden burada uzun 
uzadıya söz etmeye gerek yok. Hepsini biliyorsunuz, ama bir zaman gel
miş ki öğretmeni biz adeta yere düşürmüşüz, o zaman da devleti batırmı
şız. Hatta o kadar gariplikler olmuş ki, bu yüzyılın başında bir Maarif Na
zırı, bugünkü deyimi ile Milli Eğitim Bakanı, gazetelere ilan vermiş; öğ
retmen aramaktadır ve koşullardan birisi de öğretmenin okur yazar ol
masıdır... Ve öğretmeni, öğretmenliği bu hale getirmişiz. Ama büyük Ata
türk’e gelince, öğretmeni bulunduğu yerden ayağa kaldırmış, ona toplum 
içerisinde özel yerini vermiştir. Hatta o kadar ki, millet mekteplerinin baş
öğretmenliğini kabullenmiş, her yerde öğretmeni övmüş, onun topluma yön 
vereceğini söylemiş. Zafer’den sonra Bursa’ya yaptığı bir gezide İstanbul 
öğretmenleri kendisini ziyarete gelmişler. Orada öğretmenlere :

— Siz, fikirleri, bilgileri üreteceksiniz ve biz uygulayacağız, sizin ar
kanızdan geleceğiz, demiştir

Atatürk’ün öğretmene verdiği değeri başka bir örnekle açıklamak is
terim. Birgün, inanmış gerçek Atatürkçü şair Behçet Kemal’e :

— Benim için bir şiir yaz, der. Behçet Kemal de yarım saat içinde 
gerçekten çok güzel bir şiir yazar ve bu şiiri topluluk önünde okur. Herkes 
hayranlıkla, coşkuyla dinlemektedir ve aynı zamanda Atatürk’ün yüzüne 
bakmaktadırlar, Atatürk’te hiçbir değişiklik yok. Hayret ederler. Behçet 
Kemal şiiri bitirir. Atatürk döner :

— iyi olmamış, der. Sen beni çok övdün. Bunlar hiçbir anlam ifa
de etmez. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Toplumuma, 
ulusuma ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlat. Yoksa ka
zandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle anlatman pek önemli değil.

Bu da göstermektedir, Atatürk gerçekten öğretmene, toplumu yetiş
tiren insana çok büyük değerler vermiştir. Öğretmen derken aklımıza şu 
husus geliyor; toplum kendi çocuğunun yetişmesini, iyi yetişmesini isti
yor. Bu ne ile olur, elbette ki iyi öğretmenle olur, öyleyse toplum öğretme
ne gereken değeri vermek zorundadır. Atatürk cumhuriyeti gençliğe ema
net etmiştir. Gençliğe, “Alın cumhuriyeti, oldu bitti” dememiştir. Bu aynı 
zamanda öğretmene de bir direktiftir. “Siz, gençliği, bu cumhuriyeti ko
ruyacak, onu yaşatacak nitelikte gençler yetiştireceksiniz” direktifini ver
miştir. Gerçek Atatürkçülük cumhuriyetin “ilelebet payidar olacağına”
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inanan kimselerdir; dolayısıyla cumhuriyeti sonsuza dek gençliği, daima 
yaşatacak gençliği yetiştirecek öğretmenleri ayakta, diri tutmak, onlara 
toplumdaki saygıya değer yerini vermek gerekir. Bu arada yüksek bilgi
lerinize sunmak isterim ki, öğretmenlerin, çeşitli şu bu nedenlerle, son 
yıllarda içinde bulundukları sıkıntılı durumlardan kurtarılmaları, gerçek
ten toplum içinde kendilerine verilmesi gereken yeri almaları için yapıl
ması gerekli birçok işler vardır. Gerçek milliyetçi, ulusunu, toplumunu 
seven, şefkatli insanlar olarak öğretmenleri yetiştirmek zorundayız. Yok
sa hüsrana uğramamız doğaldır. Öğretmenlik bir şefkat mesleğidir. Ama 
bu şefkat yalnız öğretmenden beklenecek şefkat değil, toplumun aynı za
manda öğretmene göstereceği şefkattir. Çünkü, şunu kabul etmek zorun
dayız ki, öğretmen de doğumundan ölümüne kadar her çağda, her döne
minde biraz çocuktur. Çünkü, doğar çocuktur, bebektir, okul sıralarında 
çocuktur, hayata atılır gene çocukların arasındadır, dolayısıyla bu çocuk 
ruh hali bir yerde onunla birlikte sürüp gider.

Aslında toplumumuz öğretmene gerçekten değer vermiştir. Öğretme
ne çocuğunu teslim ederken “ Eti senin, kemiği benim” , demiştir. Ama biz 
bunu yanlış değerlendirmişiz. Zamanla cahil hocalar, öğretmenlikle ilgisi 
ilişkisi olmayanlarca, bilgisiz kişilerce bu, “ öldür” anlamına alınmıştır, hal
buki “Maddi tarafı benim, ruhunu sen yap” anlamına söylenmiş bir söz
dür. Cehalet bilgisizlik, meslekte ilgisi olmadığı halde meslek adına hare
ket ediş o kadar ileri gitmiştir ki, sekiz yaşındaki bir çocuğa acımadan 
bir tokat vuran ve onun ölümüne neden olan uydurma öğretmen de gö
rülmüştür. Bunun acı anısını :

Nedir bu hâletin ey meh cemalim
Nasıl kıydı sana ol kanlı zalim

diye trajik konulu şarkılarda dinliyoruz. Bir zalim hoca sekiz yaşındaki 
bir çocuğu bir tokatta öldürür, bunun şefkatten de insanlıktan da Öğret
menlikten de nasibi olmadığı açıkça ortadadır.

Bugün X. Milli Eğitim Şûramızın, Atatürkçü Milli Eğitim Şûramı
zın esas konusu sistem, program, öğrenci akışını düzenleyen kurallar. IX. 
Milli Eğitim Şûrasında, X. Milli Eğitim Şûrasının konusu öğretmenlerce 
ilişkin olarak saptanmıştır. Ancak, gördük ki, Sekizinci ve Dokuzuncu 
Eğitim Şûralarından sistem, program, öğrenci akışım düzenleyen kural
larla ilgili olarak günümüze gelen hususlar dağınıklık göstermektedir. 
Büyük bir bölümüyle uygulanamamıştır. Uygulama alanı ve olanağı bu
lunamamıştır. Dolayısıyla sistemi, öğrenci akışını düzenleyen kuralları,
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/

programları, derleyip toparlayacak kararları, yeniden düzenleyen karar
ları almak zorunluğunu duymuşuzdur. Bu nedenle IX. Eğitim Şûrasının 
kararlarım da bir yana itmeden bu Şûrada sistemle, öğrenci akışım dü
zenleyen kurallarla ve programlarla ilgili olarak öğretmenlere ayrı ve özel 
bir yer vereceğiz. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Sistem ne olursa ol
sun, ne biçimde olursa olsun 'her şeyden önce toplumun istek ve ihtiyaç
larına cevap verecek düzeyde olmak gerekir. Aym zamanda toplumun 
olanakları da dikkate alınmak gerekir. Toplum bazan aşırı, karşılanamaya
cak isteklerde de bulunabilir. Ancak, bunu, bu hususu başka öğelerle, 
başka kuramlarla desteklemek ve onun eğilimlerini yönlendirmek zorun
dayız, Bunların, bu öğelerin başında iletişim araçları gelmektedir. Siz, en 
güzel sistemi getirirsiniz, fakat iletişim araçlarında sürekli olarak tüke
tim ekonomisini telkin edersiniz, lüks ekonomisini telkin edersiniz, bir 
yerde eğitim sistemi başarısızlığa tutsak olur, bunu bilmekte yarar var
dır. Sistem, öğrenci akışını düzenleyen kurallar, öğretmenler ve program
lar konusuna komisyonlarımızın değerli üyeleri değineceklerdir. Bu ko
nuda bana ayrılan bu süre içerisinde size sunduğum bu hususlar, özellik
le, uygulanmasına gereksinme duyulan konulara ilişkindir. Şimdi X. Mil
li Eğitim Şûrasını açma konuşmasını yapmak üzere Sayın Milli Eğitim 
Bakanımızı kürsüye çağırıyorum.





T. C.
Devlet Başkanlığı 
Genel Sekreterliği

Ankara 23 Haziran 1981

TEL

Sayın Haşan Sağlam 
Milli Eğitim Bakam

(Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Sitesi Sinema Salonu) (Saat : 10.00) 
BEŞEVLER/ANKARA

X. Milli Eğitim Şûrasına davetiniz için teşekkür ederim.
Ülkenin kalkınmasında, Milli Eğitim ve öğretimin rolünün büyük ol

duğu muhakkaktır.

Yüce Atatürk; hayatı boyunca, toplumcunuzun geleceğini hazırlayan, 
bu alandaki çalışmalara ayrı bir önem vermiş, her yaş ve seviyedeki yurt
taşlarımızın eğitilmesi üzerinde özen ve dikkatle durmuştur.

ı

Onun ıbu yöndeki ilke ve hedeflerini daima artan bir inanç ve karar
lılıkla yaşatmak ve yaymak, kutsal ödevimiz olmalıdır. Başarıya ulaşma
nın yegane yolu budur.

Şûra’mn gündeminde yer alan “Türk Milli Eğitim Sistemi, bu siste
min bütünlüğü içinde eğitim programları ve öğrenci akışım düzenleyen 
kurallar” hakkında, ortaya konulacak görüş ve önerilerle; alınacak ka
rarların, yararlar sağlayacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar diler, 
değerli uzmanlara ve konuklara şahsınızda içten sevgilerimi sunarım.

Kenan EVREN
Orgeneral 
Devlet Başkam



Sayın Haşan Sağlam 
Milli Eğitim Bakanı 
ANKARA

23 H aziran 1981

Türk Milli Eğitim Sistemi bu sistemin bütünlüğü içinde eğitim prog
ramları ve öğrenci akışım düzenleyen kurallar konulu Milli Eğitim Şû
rası davetinize çok teşekkür ederim.

Önceden programlı faaliyetlerim nedeni ile katılamayacağıma üzgü
nüm. Şûranın başarılı geçmesi dileği ile saygılar sunarım.

Tahsin ŞAHÎNKAYA
Orgeneral
Hava Kuvvetleri Komutam
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi

22 Haziran 1981

Sayın Haşan Sağlam 
Milli Eğitim Bakam 
ANKARA

23 Haziran 1981 günü başlıyacak olan Milli Eğitim Şûrası çalışma
larına ait müzik davetiniz için teşekkür ederim. Anılan davetinize, önce
den planlı görev meşguliyetim nedeniyle katılamıyacağımı belirtir, size 
ve çalışmalara katılan arkadaşlarımıza başarılar diler, bu vesileyle en iyi 
dileklerimi sunarım.

Nejat TÜMER
Oramiral
Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi



Sayın Hasan Sağlam 
Milli Eğitim Bakanı 
ANKARA

22 H aziran 1981

X. Milli Eğitim Şûrası’na ait davetiyenizi aldım. Teşekkür ederim.

Türk Milli Eğitim Sistemini ve bu sistem:n bütünlüğü içinde eğitim 
programı ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar konusunu değerlendire
cek olan X. Milli Eğitim Şûrası’nın Atatürk Devrim ve ilkelerine bağlı, 
gerçekçi ve kalıcı bir çözüm getireceğine yürekten inanıyor, bu yoğun ça
lışmalarınızda emeği geçen, başta siz olmak üzere değerli yönetici, öğret
men ve mesai arkadaşlarınıza gönülden başarılar diliyorum.

Sedat CELASUN
Orgeneral
Jandarma Genel Komutam ve
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi

22 Haziran 1981

Sayın Hasan Sağlam
Alilli Eğitim Bakam 
ANKARA

X. Alilli Eğitim Şûrası’na davetiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.

Haydar SALTIK
Orgeneral
[Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri



BAŞBAKAN
ÖZEL

Ankara, 19 Haziran 1981

Sayın Haşan Sağlam 
Milli Eğitim Bakanı 
ANKARA

X. Milli Eğitim Şûrası ve “Türk Milli Eğitim Sistemi, bu sistemin 
bütünlüğü içinde Eğitim Programları ve öğrenci Akışım Düzenleyen Ku
rallar” konulu, toplantıya vâki çağrınız için teşekkür ederim.

Şûra çalışmalarına başarılar ve alınacak kararların, eğitimimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Bu vesile ile size, Sayın Şûra Üyelerine ve Milli Eğitim Teşkilatı 
mensuplarına, en iyi dileklerimi sunarım.

Bülent ULUSU 
Başbakan



YENÎ TÜRK MÎLLÎ e ğ îtlm  s is t e m i  

g i r i ş

Eğitim sistemini toplum sisteminden ve toplumsal ihtiyaçlardan ba
ğımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Özellikle Cumhuriyet döne
minde; devlet yapısı ve sosyal hayat geliştikçe toplumumuzun eğitimimiz
den istekleri artmış, değişmiş, çeşitlenmiş ve bu istekleri karşılayabilmek 
için önemli gelişme ve değişmeler olmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk’ün toplum sisteminin her ala
nında başlattığı yeniliklere paralel olarak; eğitim alanında da ciddi atı
lmalar başlatılmıştır. Bu amaçla eğitim sistemimizi kurmak ve yönlendir
mek üzere, yasa ve tüzüklerin uygulamaya konulduğu 'bilinmektedir.

1939 yılında toplanan I. Milli Eğitim Şûrasından bu yana, eğitimimi
zin temel sorunları ve sistemle ilgili konular, Şûraların gündemlerini oluş
turmuştur. 1939 - 1974 yılları arasında toplanan dokuz Milli Eğitim Şûra
sında; Türk eğitim sisteminin, dünyada gelişen ileri bilimsel ve teknik 
gelişmelere paralel olarak, toplumumuzun hızla değişen ihtiyaçlarına ce
vap verecek hale getirilmesi ve eğitimle ilgili özel sorunlara çözüm yol
ları aranması konuları tartışılmış ve kararlara bağlanmıştır.

1. 1939 yılında toplanan I. Milli Eğitim Şûrasında; Türk Milli Eği
tim sisteminin ilk, orta, yüksek ve mesleki ve teknik alt sistemlerinden 
oluştuğunun ifade edildiği görülmektedir. Bu Şûrada;

a. Üç sınıflı köy okullarının beş sınıfa çıkarılması;
b. Sınıf mevcutlarının tespiti, liseye alınacak öğrenci sayısının 

beş yıllık plana bağlanması ve ortaokuldan liseye geçişin sınavla olması;
c. Ortaokulun ilkokul ve lise arasmda 3 yıl süreli genel kültür ya

nında, daktilo v.b. gibi meslekî derslere, isteğe bağlı olarak, yer veren bir 
kurum olması;

d. Bütün yüksek okul ve fakültelerin Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlanması ve tek elden yönetimi ile üniversite ve yüksek okulları içine 
alan bir yasanın çıkarılması;

F. : 2
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e. Meslekî ve teknik öğretimde, her iki yüz ilkokul mezunu olan 
yerde mesleğe yönelik muhtelif sınıflı meslek kurs veya okullarının açıl
ması, orta ticaret okullarıyla liselerinin 'bir plan çerçevesinde çoğaltılması 
ile yönetmeliklerin çıkarılması hususları kabul edilmiştir.

2. 1943 yılında toplanan II. Milli Eğitim Şûrasında; bütün eğitim 
kurumlarında ana dili çalışmalarında verimin artırılması, Türk ahlâkının 
toplumsal ve kişisel ilkelerinin belirtilmesi, Türklük eğitiminde tarih öğ
retiminin metod ve vasıtalar bakımından incelenmesi, ilk ve orta dere
celi okullarda tarih dersleri programlarıyla ders kitaplarının çocuğun se
viyesine uygun olarak yeniden yazılması konuları görüşülmüştür.

3. 1946 yılında toplanan III. Milli Eğitim Şûrasında; ticaret ortaokul 
ve liseleri, erkek sanat ortaokulları ve enstitüleri ile kız teknik okulları
nın program ve yönetmelikleri incelenmiş olup iş hayatına uyacak biçim
de ders saatlerinin düzenlenmesi, atelye saatlerinin artırılması ve kültür 
derslerinin azaltılması, meslek ve atelye derslerinin toplum ihtiyaçlarma 
daha uygun hale getirilmesi kararlaştırılmış; ilköğretim öğrenim süresi
nin sekiz yıla çıkarılması konusunda üyelerin temennileri olmuştur.

4. 1949 yılında toplanan IV. Milli Eğitim Şûrasında; eğitim ve öğ
retimde dayanılan esasların gözden geçirilmesi, ilkokul programlarının 
incelenmesi, yeni ortaokul programı projesi ile lise ders konularının dört 
yıllık öğretime göre tespiti konuları ele alınmış;

a. ilkokul ikinci devrede; ayrı ayrı okutulan tarih, coğrafya ve 
yurttaşlık bilgisi derslerinin birleşik bir ders halinde ve çocuk psikoloji
sine uygun şekilde programlanması;

b. Ortaokullarda eğitim-öğretimin anlayış ve uygulanış bakımın
dan ilkokullara yaklaştırılması, bu iki kuruluş arasında paralellik ve ahenk 
sağlanması, öğrencilerin hayata atılmaları, meslek okullarına gitmeleri 
veya liseye devam etmeleri hallerinde kendilerine gerekli olan bilgi ve be
cerilerin kazandırılması ile sınavların objektif esaslara göre yapılması ka
rarlaştırılmıştır.

5. 1953 yılında toplanan V. Milli Eğitim Şûrasında; genel olarak 
ilköğretim sorunları görüşülüp çözüm yolları araştırılmış okul öncesi 
eğitimi ve özel eğitime muhtaç çocukların sorunları ele alınmıştır.

İlkokul programının amaç ve ilkeleriyle içeriği arasında ahenk sağ
lanması, toplu öğretim anlayışının ikinci devrede de hakim olması, haf
talık, aylık ve yıllık saatlerin kullanılmasında esneklik tanınması, prog
ramların yaygınlaştırılmadan önce, denenerek geliştirilmesi konuları ka-
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rara bağlanmış olup İlköğretim Kanun Taslağı üzerinde görüşmeler yapıl
mıştır. (Tasarı 6.1.196rde yasalaşmıştır.)

6. 1957 yılında toplanan VI. Milli Eğitim Şûrası; meslekî ve teknik 
eğitim ile halk eğitimi konularına ayrılmıştır. Bu Şûrada;

a. Sanat ve yapı enstitüleriyle tekniker okulları programları ve 
teknik öğretimde formasyon ve ünvanlar, formasyon kademelerine göre 
ülkenin teknik personel ihtiyacının nasıl tespit edileceği, çıraklık eğitimi
nin meslekî ve teknik eğitim açısından ifade ettiği önem ve teknik okul
ların çıraklık eğitimiyle ilişki kurma şekilleri saptanarak çıraklık eğiti
minin yasal esaslara bağlanması;

b. Yapı ve sanat enstitülerinin öğrenim sürelerinin üç yıla çıka
rılması, ilkokul mezunları için çırak okullarının açılması, tekniker okul
larının öğretim süresinin gündüz tekniker okulu için iki, akşam tekniker 
okulları için üç yıl olması; kız enstitülerinin iki devreli olarak mütalaa 
edilmesi, I. devrede ortaokul kültürü verilmesi, II. devrede daha çok sa
nat ve meslek eğitimine ağırlık verilmesi, kız orta sanat okullarının ka
patılmaları veya enstitüye dönüştürülmeleri;

c. Sinıf geçme yerine ders geçme usulünün kabulü;
d. Ticaret liselerinde; öğrencilere daha çok uygulamak meslek 

bilgisi verilmesi, yabancı dil saatlerinin artırılması, yabancı dille öğretim 
yapan kolejlerde, ticaret okulları ile kız enstitülerinde sekreterlik şubele
rinin açılması konuları görüşülerek genel kurulca benimsenmiştir.

7. 1962 yılında toplanan VII. Milli Eğitim Şûrasında; eğitimin bü
tün yurtta belli bir sistem içinde yaygınlaştırılması kararlaştırılmış, plan
lı dönemin gerektirdiği ciddi bir eğitim planlamasına ihtiyaç duyulduğu 
prensibinden hareket edilmiştir. Bu Şûrada;

a. İlkokul, 222 sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda belirtil
diği şekilde; orta öğretim, ilk kademesinde ortaokul, ikinci kademesinde 
lise bulunan bir eğitim düzeyi olarak düşünülmüştür.

ib. Ortaokul, orta öğretimin ilk kademesi olarak ilkokulu bitirmiş 
olan öğrencilerin genel eğitimlerinin yaş ve fikir seviyelerine uygun bi
çimde sağlanması; çevrenin ekonomik özellikleri de gözönünde bulundu
rularak öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin meydana çıkarılarak 
geliştirilmesi; öğrencilerin daha sonraki eğitim ve öğretim kademelerini 
takip için gerekli olan bilgi ve becerilerle ehliyetli, “müşahede ve muha
keme yeteneğine sahip” hale getirilmeleri ve hayata atılmak isteyenlere 
tutacakları işlerde başarı şartlarının esaslarının kavratılması ile görevli 
bir kurum olarak tanımlanmıştır;
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c. Bu tanım içindeki ortaokul programının zorunlu ve seçmeli ders
ler olmak üzere iki kısımdan oluşacağı, ders dağıtım çizelgesi ile bu çizel
gede yer alan derslerin programlarının ortaokulun amaçları doğrultusun
da hazırlanmasına karar verilmiştir;

d. Aynı ilke ve programlar meslek liselerinin ortaokula denk olan 
birinci devrelerinde de benimsenmiş; ancak seçmeli derslerin, ikinci dev
renin amaçlarının ve özelliklerinin de dikkate alınarak hazırlanması il
kesi getirilmiştir;

e. Öğrencilerin ortaokuldan sonra gidecekleri okulu seçmede veli
lere tavsiyelerde bulunulması benimsenmiştir;

f. Tek amaçlı bir lise yerine, esas fonksiyonu yüksek öğrenime öğ
renci hazırlamak olmakla birlikte, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetle
rine göre meslek öncesi bilgi ve beceri kazandırmak suretiyle onları ha
yata hazırlayan bir lise teklifi benimsenmiyerek; ortaokula dayalı, aka
demik öğrenime başlangıç olmak ve kaynaklık yapmakla görevli genel kül
tür veren; bunun gerekliliğine göre organize edilmiş bir kurum benim
senmiştir ;

g. Liseye girişin sınavsız olması ve lise ve dengi meslek okullarını 
bitirenlerin tek elden idare edilecek bir “çeşitli olgunluk imtihanları sis
temine“ tabi tutulmaları ve sınav sisteminin amacının öğrencinin yete
nek ve formasyonu bakımından yüksek öğrenimi takip edecek seviyeye 
erişip erişmediğini tayin etmek ve orta öğretim seviyesinde Milli bir stan
dart sağlamak olduğu fikri benimsenmiştir;

h. Kız teknik öğretimin amacının; iyi anne, becerikli ve uyanık 
ev hanımları, çevrenin yaşama şartlarını geliştirici sanat zevkini almış, 
mahalli sanatları uygulama yeteneği kazanmış bilgi ve becerilerini yurt 
ekonomisi yararına kullanabilen, zamanını değerlendirebilen üretici yurt
taşlar olarak yetiştirebilmek olduğu belirtilmiştir;

ı. Erkek teknik öğretimin amacı; Milli eğitimin temel ilkelerine 
uygun olarak memleketin ihtiyacı olan insangücünü sağlayacak alanlar
da öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre birer meslek sahibi ve 
iyi birer üretici olarak yetiştirmek; çeşitli kademelerdeki teknik eleman
ların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek; memleketin teknik alanda 
duyduğu insangücü ihtiyacını yeteri kadar bilgili, yapıcı, yaratıcı eleman 
yetiştirmek suretiyle karşılamak; türlü mesleklerin toplum içinde lâyık ol
dukları ilgi ve itibara kavuşmasını sağlamak olarak belirtilmiştir;

j. İlköğretmen okulunun öğretim süresinin artırılmasıyla eğitim ens
titülerinin bütün bölümlerinin üç yıla çıkarılması, edebiyat ve fen grup
larının ikişer bölüme ayrılması kararlaştırılmıştır.
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8. 1970 yılında toplanan VIII. Milli Eğitim Şûrası açılış konuşmasın
da, eğitim sisteminin toplum ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu 
belirtilerek ekonomik ve sosyal kalkınmamızı gözönünde bulunduracak ve 
buna katkıda bulunacak bir sisteme gidilmesi gerektiğine işaret ed'lmiş; 
bu sebeple de uygulanmakta olan eğitim sisteminin günün şartlarına göre 
düzenlenmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek iç!n mes
leki ve teknik öğretime ağırlık verilmesi ve üniversiteler önündeki yığıl
manın önlenmesi gereğine işaret edilmiştir. Bu Şûrada;

a. Türk eğitim sistemi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim 
olmak üzere biri diğerine dayalı üç öğretim düzeyinden oluşturulmuştur. 
Her okulun, bu öğretim düzeylerinden birine uygun olarak yatay ve dikey 
geçiş esasları belirtilerek mutlaka öğretim sisteminin bütünlüğü içinde 
açılacağı vurgulanmıştır;

b. ilköğretim, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu ile düzen
lendiği şekilde benimsenmiştir;

c. Ortaöğretim; ilköğretime dayalı 12-17 yaşları arasındaki bü
tün öğrencilerin genel, mesleki ve teknik her türlü eğitimlerini kapsa
yacak şekilde; öğrencilere kişisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nite
likte genel kültür ile vatandaşlık eğitimi veren ve onları ilgi istidat ve 
yeteneklerine göre yönlendiren, iki devreli bir öğretim düzeyi olarak dü
şünülmüştür ;

d. Birinci devre ortaöğretimin orta öğrenim görmek isteyen 12-14 
yaşlarındaki öğrencilere verilecek eğitimin tümünü kapsaması, bu devre 
ortaöğretim programlarının bütün ikinci devre programlarının ortak göv
desini oluşturması, bu programın uygulandığı okulun tek tip bir ortaokul 
olması ve bu ortaokulda derslerin temel ve seçmeli olmak üzere iki grupta 
toplanması benimsenmişt'r;

e. ikinci devre ortaöğretimin ortaokula dayalı 15 -17 yaş grubun
daki öğrencilere verilen genel mesleki ve teknik eğitimin tümünü kapsa
ması; ikinci devre ortaöğretimin üç temel görev'nin, yüksek öğretime, 
hem mesleğe hem yüksek öğretime ve hayata veya iş alanlarına hazırla
mak olduğu belirtilmiştir;

f. ikinci devre ortaöğretimin birinci sınıfının yöneltme sınıfı ol
duğu, bu sınıfın sonunda öğrencilerin isteklerine, kabiliyetlerine ve ders
lerdeki başarı derecelerine göre ya yüksek öğretime hazırlayan kollara, 
ya hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan kollara, yahut haya
ta veya mesleğe hazırlayan kollara yöneltileceği ve bu programlar arasın
da yatay ve dikey geçişlere imkân verileceği kabul edilmiştir;



22

g. ikinci devre ortaöğretimde, yüksek öğretime hazırlayan çeşitli 
programlar arasında sınıflara göre yatay ve dikey geçiş imkanlarının sağ
lanacağı, yüksek öğretime hazırlayan programların herhangi bir sınıfın
dan hayata ve mesleğe hazırlayan herhangi bir programa geçilebileceği 
gibi, hayata ve mesleğe hazırlayan bir programdan yüksek öğretime ha
zırlayan herhangi bir programa da farklı derslerden sınavda başarı gös
tererek geçilebileceği veya dışardan bitirme sınavlarına girilebileceği ifade 
edilmiştir;

h. Nüfusu az olan yerlerde ikinci devre ortaöğretimin, genel, mes
leki ve tekn'k öğretim programlarından oluşan ve aynı çatı altında top
lanan çok amaçlı bir okul olarak kurulabileceği benimsenmiştir.

9. 1974 yılında toplanan IX. Milli Eğitim Şûrasında; Eğitim sistemi
mizin 1739 sayılı Milli Eğ:tim Temel Kanunünda getirilen sisteme uy
gun olarak düzenlenmesinin gerçekleştirilmesine yönelik kararların alın
dığını görüyoruz.

Bu Şûrada;

a. Ortaokul; temel eğitimin ikinci kademesi olarak, öğrencilere ge
nel eğitim sağlayan, bir yandan günlük yaşayışlarıyla ilgili bilgi ve be
cerileri diğer yandan orta öğretim için gerekli temel bilgi ve beceriler 
kazandıran, çevrenin özellikleri de dikkate alınarak işe yönelmelerinde ve 
meslek seçmelerinde isabetli kararlar vermelerini sağlamak amacıyla ilgi 
ve kabiliyetlerini deneme fırsatı veren bir eğitim öğretim kurumu olarak 
belirlenmiştir.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için ortaokul programlarının; temel ni
telikte genel kültür kazandıran ortak dersleri, öğrencinin ihtiyacına ve 
çevrenin özelliklerine cevap veren seçmeli dersleri, ilgi istidat ve kabili
yetlerinin belirlenmesine, gelişmesine ve kişiliklerinin oluşmasına yardımcı 
olan rehberlik ve eğitsel çalışmaları kapsaması benimsenmiştir.

b. Ortaöğretimin 1739 sayılı Yasa’da belirtilen amaç ve görevle
rini yerine getirebilmesi için, ortaöğretim kurumlarmda; yüksek öğreti
me, hem mesleğe hem de yüksek öğretime ve hayata ve iş alanlarına ha
zırlayan programlara yer verilmesi benimsenmiştir.

Ortaöğretimdeki bu çeşitli programların; öğrencilerin istek ve kabi
liyetleri yönünden olan bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanların 
özelliklerine cevap vermek üzere ortak dersler, yüksek öğretime hazır
layan özel dersler ve seçmeli veya mesleki derslerden oluşacağı kararlaş
tırılmıştır.
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c. Yine 1739 sayılı Yasa’da belirtilen yöneltmenin gerçekleştiri
lebilmesi için; ortaokulda, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri belirlenmekle 
beraber ortaöğretimin başlarında öğrencilerin henüz yollarını aramakta 
oldukları, bu nedenle ortaöğretimin özellikle ilk yılında, öğrencilerin ye
teneklerinin dalıa belirgin olmasına fırsat verileceği ve istekle izleyecekleri 
çeşitli programlar için yönelme olanakları hazırlanacağı benimsenmiştir.

Bu amaçla IX. sınıf programlarıma düzenlenmes'nde ortaokuldan ge
len öğrenciler arasındaki seviye farklarının giderilmesine çalışılacağı, çe
şitli programlar için öğrencilere gerekli olan genel kültürün kazandırıla
cağı, öğrencilere ortaokul sonunda yapılan yönehme tavsiyelerindeki muh
temel yanılmaları düzeltme esaslarının gözönünde tutulması kabul edil
miştir.

d. IX. sımf sonunda yapılacak yöneltmede; sınıf öğretmenler ku
rulu, rehberl'k servisi, öğrencinin isteği ve sınıf öğretmeninin görüşünün 
de incelenerek veliye bildirilmesi benimsenmiş olup bu tavsiyenin zorlayıcı 
değil yol gösterici nitelikte olması kabul edilmiştir. Ayrıca bu tavsiyede 
öğrene nin IX. sınıfta okuduğu derslerdeki başarısının da dikkate alınacağı 
kararlaştırılmıştır.

e. Orta öğretimde yüksek öğretime hazırlayan programlardan ha
yata veya iş alanlarına hazırlayan bir programa geçilebileceği gibi, hayata 
veya iş alanlarına hazırlayıcı bir programdan yüksek öğretime hazırlayıcı 
herhangi bir programa da geçilebileceği; bu geçişin öğren:m süresi içinde 
ek programlarla sağlanabileceği gibi diploma alarak veya almayarak okul
dan ayrılmış olanlara da uygulanabileceği kabul edilmiştir, isteklilerin ek
sik derslerini kurslarla veya okul dışından sınavlara girmek suretiyle ta
mamlayabilecekleri benimsenmiştir.

f. Ortaöğretimde ders geçme ve kredi düzeninin uygulanması be
nimsenmiştir.

Ders geçme ve kredi düzeninin uygulanabilmesi için yıllık ders çeşi
dinin azaltılması ve derslerin “ teksifi olarak okutulması” uygun görülmüş 
olup bu maksatla hazırlanan iki ders dağıtım çizelgesi taslağı verilmiştir.

g. Değerîend:rmede; süreklilik, bütünlük, tutarlılık, basitlik ve an
laşılabilirlik. çok yönlülük ve kapsamlılık, açıklık ve karşılıklı güven, de
netleme ve düzeltme, özel durumların dikkate alınması ilkelerine uyulması 
kabul edümiş ve bunların açıklamaları yapılmıştır.

h. öğrenci akışı ile ilgili olarak ayrıca ölçme işlemi ve ölçme so
nuçlar nın kullanılmasına ilişkin ilkeler get’rilmiş ve beşli not sistemine 
dayalı bir ölçek verilmiştir.
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ı. Öğrenci akışını düzenleyen kurallarla ilgili olarak bu Şûrada 
kaıbul edilen ilkelerin ışığında benimsenen ortaöğretim modeline uygun 
olarak; “Ortaöğretimde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi düzeni” 
projesinin uygulamalı bir araştırma projesi olarak deneme niteliğinde uy
gulamaya konulacağı ve dört yılda yaygınlaştırılacağı kararlaştırılmıştır.

j. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının, ortaöğretim sistemimiz
de dikey kuruluşlarla paralel olarak düzenlendiği; yeni okul sistemindi 
bütünlüğüne cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği vur
gulanmıştır. Bu maksatla, 1974 - 1975 yıllarında, yasa tasarısının hazırlık
larının tamamlanacağı kararlaştırılmıştır. Ayrıca, okullarda ve Milli Eği
tim Müdürlüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtil
miştir.

Şûra belgeleri, görevlilerin konuşmaları, eğitim alanındaki inceleme 
ve araştırmalar ile istatistikler incelendiği zaman görülüyor ki; Milli eği
timimizle ilgili nitelik ve sayısal yönden yapılan şikayetler sürekli ola
rak varlığını korumuştur.

özellikle VII. VIII. ve IX. Milli Eğit‘m Şûralarında alman kararların 
büyük ölçüde uygulamaya konulamadığını görüyoruz.

VII. ve VIII. Milli Eğitim Şûralarında getirilen ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan eğitim s'stemi ve IX. Milli Eği
tim Şûrasında getirilen yatay ve dikey geçişlerle öğrenci akışı konusun
daki diğer ilke ve esaslar gerçekleştirilememiştir.

1968 yılından bu yana yapılan çalışmalarla gerçekleştirilen temel eği
tim ikinci kademe ve ortaöğretim matematik ve fen programlarıyla ya
bancı dil programları dışında, bilimsel yönetmelere dayalı program çalış
maları yapılamamış tutarlı programlar geliştirilememiştir, özellikle sos
yal bilimler alanındaki derslerde sık sık yapılan program değişiklikleri
nin özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler üzerindeki olumsuz etki
leri büyük olmuştur.

IX. Milli Eğitim Şûrasında; ilke ve esasları getirilerek denenmesi ka
rarlaştırılan ders geçme ve kredi düzeni, deneme niteliğinde 1974 - 1975 
öğretim yılında 16 orta öğretim kurumunda uygulamaya konmuş; ancak, 
yaygınlaştırılamayarak uygulamadan kaldırılmıştır. Denemenin uygula
mada kaldığı altı yıllık süre içinde, merkez ve taşra teşkilatının bu Şûra 
da belirtilen şekilde yeniden düzenlenememesi, denemeyi yapan Merkez 
Teşkilatı görevlileriyle denemenin yapıldığı okul yönetici ve öğretmenleri
nin sık sık değiştirilmesi ve zaman zaman Talim ve Terbiye Dairesince 
proje esaslarına uymayan görüşlerin verilmesi nedenleriyle yatay ve dikey ,
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geçişler sağlanamamış, yönlendirme amaçlandığı şekilde yapılamamış ve 
sınıf sisteminin yerine ders geçme sistemi konulamamıştır.

Eğitim sistemimizi, Atatürk’çü bir görüşle Milli eğitimimizin amaç 
ve ilkeleri ile tutarlı, toplumumuzun ve bireyin ihtiyaçlarına dengeli bir 
şekilde cevap verecek şekilde düzenlemek, bu sistemin gerçekleştirilme
sine dönük uygulama esasları geliştirilerek ve sistemin gerçekleştirilmesin
de çok önemli bir etken olan öğretmen yetiştirme konusundaki esasları 
belirlemek ihtiyacı vardır. Eldeki model, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 
geliştirilmiştir.



b ir in c i  b ö l ü m

y e n i  s is t e m d e  o k u l  s is t e m in in  YAPISI

Türk eğitim sistemi yeniden oluşturulurken, gelişen Türkiye’nin ih
tiyaçları göz önünde tutulmuştur. Türkiye, sanayi dönemine girmektedir. 
Sanayiye dönük bir eğitim sisteminde, anasmıfından üniversiteye kadar, 
mesleki ve teknik eğitime ağırlık vermek kaçınılmazdır. Bu da, bizi, ge
nel ve teknik ayırımı gözetmeksizin, eğitimde bütünlüğe götürmektedir.

Eğitim sisteminde bütünlük, programlarla, merkez ve taşra örgütün
de yapılacak programlara uygun düzenlemelerle sağlanır.

Türk eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi çalışmalarında, “ Okul 
öncesi ve Temel Eğitim Yasa Tasarısı” ile okul sisteminin ilk zorun’u se
kiz yıllık diliminin bir bütünlük içinde örgütlenip işletilmesi gerçekleş
tirilebilecektir. Diğer yandan, çalışmaları sürdürülen “Yüksek öğretim 
Yasası” ile bu bütünlüğün, yüksek öğretim düzeyinde de gerçekleşmesi 
beklenmektedir.

Eğitim sisteminde temel eğitim ve yüksek öğretimde düşünülen bü
tünleşmeye karşın, bu iki düzey arasında, ortaöğretim kesiminde, bir ya
sa ve yapı çeşitliliğinin sürdüğü gözlenmektedir.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (DBYKP) saptanan eğiti
me ilişkin ilkeler ve politikalar eğitim sisteminin,

1. Bireyin ve toplumun daha ileri bir gelişme aşamasına götürülme
sinde etmen olacak b;çimde yeniden düzenlenmesini;

2. Diğer sistemlerle bir bütünlük içinde ele alınarak, teknolojik ve 
ekonomik yapıyla tutarlı bir kurumsal yapıya kavuşturulmasını;

3. Bir bütün olarak ele alınacak örgün ve yaygın eğitimin birbirini 
tamamlayacak biçimde geliştirilmesini, eğitim sistemi içindeki kopuklu
ğun giderilmesini öngörmektedir (DBYKP ilke 1637).

Öte yandan Başbakanlık, “Hükümet programlarında belirtildiği gibi :
Mazisi yıllara dayanan, Türk idare yapısı, şartların değişmesi ile ye

niliklere ve ihtiyaçlara ayak uyduramayarak, eskimiş, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bunun sonucunda, kamu yönetiminde aşı
rı merkeziyetçilik; görev, yetki ve sorumlulukların dağılımında dengesiz
lik normalin çok üstünde istihdam, atıl kapasite, verimsizlik, lüzumsuz 
formalite ve kırtasiyecilik hastalıkları meydana gelmiştir. Kalınmakta 
olan bir ülke durumundaki Türkiye’nin, ekonom'k ve sosyal kalkınmasını 
engelleyen en önemli faktör, Türk idaresinin bu hastalıklarıdır” diyerek, 
devlet örgütünün yeniden düzenlenmesini emretmektedir (26 Mart 1981
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gün ve 10/0256 sayılı emir). Bu düzenleme; doğal olarak, Milli Eğitimde 
de “aşırı merkeziyetçiliğe” , görev, yetki ve sorumlulukların dağılımındaki 
dengesizliğe son verecek biçimde olacaktır.

Sistemin Kuruluşu :
Türk eğitim sistemi için önerilen modelinin oluşturulmasında aşağı

daki ilkelere uyulmuştur :
1. Eğitim sistemi bütünleştirilecektir.
2. Sistemin her düzeyinde mesleki ve teknik eğitime ağırlık verile

cektir.
3. Belli koşullar altında her düzeyde yatay, her birimde dikey geçiş 

sağlanacaktır.
4. Ortaöğretimde izlenen “meslek kazandıran ya da mesleğe yatkın 

kılan” programların, yüksek öğretime geçişte, bu programların uzantısı 
niteliğinde aynı alandaki fakülte, yüksek okul veya bölümlere girmek 
için rdhberlik, kolaylık veya güdü sağlanması” ilkeleri temel alınacaktır. 
(DBYKP, ss. 167 - 169)

Sistemin Görevleri :
1. Eğitim sürecine hiç girmeyen ya da bir üst öğrenime devam ede

meyen bireylere eğitim olanağı sağlamak;
2. Yüksek öğretime yönelten ortaöğretim programlarının önündeki 

aşırı yığılmayı azaltmak;
3. Kalkınmanın gerektirdiği nitelikte insangücünü yetiştirmek;
4. Eğitim olanaklarının daha verimli ve etkili kukanılmasmı sağlamak;
0. Eğitimin bütünleştirici ve kaynaştırıcı işlevini sistemin her düze

yinde gerçekleştirmek;
6. Farklı programlarla öğrencilerde yeni ilgiler yaratmak;
7. Yaygın ve örgün eğitim arasında süregelen yapay ayırımı gidermek.
Sistemin Yapısı :
1. Temel Eğitim

a. Temel Eğitim aşağıdak' gibi öngörülmüştür :
(1) Okul, eğitim sisteminin oluşturulmasında temel birim ola

rak alınmıştır.
(2) AnasmTı, başlangıçta zorunlu o’mayan, ancak zamanla zo

runlu kılınacak bir düzey olarak alınmıştır;
(3) Zorunlu temel eğitim, öğrenciyi üst öğrenime hazırlayan 

ve bir meslek için yetiştiren sekiz yıllık bir eğitim düzeni olarak ön
görülmüştür.

Temel eğitim 6 -14 yaşları arası zorunlu öğrenim çağı çocuklarına 
en az sekiz yıllık ve temel eğitim görmeyen yetişkinlere, gelişimlerine
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ve ihtiyaçlarına uygun bir süre eğitim veren bir kademe olarak öngörül
müştür.

b. Temel eğitimin genel nitelikleri şunlardır :
(1) Temel eğitim bir bütündür. Temel eğitim değişik süreli 

okullara bölünmemelidir. Ancak, eğitilenlerin bireysel ayrılıklarına ve 
yaşlarına göre, bütünlük içinde değişik eğitim programları uygulanabilir. 
Yetişkinlerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının 
süreleri belirlenebilir.

(2) Temel eğitim süresince eğitilenlerin (özellikle çağ çocuk
larının yeteneklerinin tanınması asildir. Çağ çocuklarının üst öğrenime ya 
da bir mesleğe yöneltilebilmesi için birinci sınıftan başlayarak tanınması 
gerekmektedir. Tanıma, öğretmen gözlemlerine ve hazırlanacak tanıma 
araçlarına göre her öğretim yılı en az 2 -3  kez yapılmalıdır. Tanıma so
nuçlan her öğrencinin dosyasına işlenmeli ve bunlar yıllık profil grafiği
ne dönüştürülmelidir. 8 yıllık profil grafiklerinin, çocukların yöneltilme
sinde önemli ipuçları verebileceği varsayılmaktadır.

(3) Eğitilenler, Temel eğitim boyunca değişik alanlarda ken
dilerini deneyerek tanıyabilmelidir. Bu amaçla, temel eğitim programları
nın zenginleştirilmesi ve türlendirilmesi gerekli görülmektedir.

(4) Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların tümünün temel eği
tim görmesi gerektiğinden, özel eğitimi, özel korunmaya ihtiyacı olan ve 
diğer bireysel ayrılıkları bulunan çocuklar için, temel eğitimin bütünlüğü 
içinde, ayrı programların bulunması gerekli görülmüştür. Bu anlamda 
temel eğitim bir okulda değişik programlar uygulayan bir kademe nite
liğinde olacaktır.

(5) Temel eğit'm okulu, üst öğretime gidemeyecek olan çocuk
ları bir mesleğe hazırlayabiîmelidir. Mesleğe hazırlamak için temel eğitim 
okulu, kurslar açabilmeli, başka kurumlarla işbirliği yapabilmeli ve öğ
rencilere rehberlik edebilmelidir.

(6) Temel eğitim okulu, çerçevesinin eğitim ihtiyaçlarını kar
şılayabilmen ve çevresiyle bütünleşeibilmelidir. Çevrenin ekonomik kültü
rel ve toplumsal potansiyel'nin tanınmasına ve kalkınmaya kaynak ol
masına yardım edilebilmelidir.

c. Bu eğitim düzeyinin görevleri şunlar olacaktır :
(1) Zorunlu öğrenim çağı çocuklarına temel eğitim vermek;
(2) Zorunlu öğrenim çağı çocuklarından özel eğitimi gerekti

ren çocuklara temel eğit'm vermek;
(3) Temel eğitim okulundan diploma ya da herhangi bir ka

demesinden belge almak isteyen yetişkinlere eğitim vermek;



29

(4) Yetişkinlere, meslek ve gelişimlerine uygun kısa süreli 
temel eğitim vermek;

(5) Temel eğitime hazırlayıcı ana sınıfları açmak;
(6) Ortaöğretim düzeyinde açılacak olan mesleğe yönelten ya 

da hazırlayan öğretim etkinliklerine yardım etmek;
(7) Çevresine yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmak.

2. Orta Eğitim
Eğitim sisteminin ortaöğretim düzeyi ÇOK AMAÇLI OKUL’dan (de

ğişik programlı tek tip liseden) ve MESLEKİ ve TEKNİK OKUL’dan 
oluşmaktadır (Asıl hedef, sonuçta ortaöğretimde bütünlüğü sağlamak ve 
çok amaçlı okulu oluşturmaktır).

Çok amaçlı okulların programlarında ortak dersler bulunacak, buna 
ek olarak, yerel olanaklara ve ihtiyaçlara dayalı meslek kazandırıcı ve 
mesleklere hazırlayıcı çeşitli derslere yer verilecektir.

Çok amaçlı okul, “ yüksek öğrenime ve aynı zamanda bir mesleğe ha
zırlama” görevlerini başarmak amacıyla, Akademik Programlarla birlik
te, olanaklara göre bölüm Programlarından (teknik, tarım, ticaret - tu
rizm,) en az birini uygular.

Tasarlanan bu “ Okul Sistemi Modeh”nin çizimi aşağıda sunulmuştur.
Mesleki ve teknik eğitim, çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinde farklı 

biçimlerde yer almakta, bunların hiçbirisi bir diğer ülkedekine aynen ben
zememektedir. Böyle olmakla birlikte, kalkınmış ülkelerde uygulanmakta 
olan mesleki eğitim modellerini verilen eğitimin türüne ve bu eğitimi ve
ren kurumlarm türüne göre iki ana grupta toplamak mümkündür :

a. Tam zamanlı mesleki - teknik eğitim (ortaöğretim kurumlan için
de ya da ayrı merkezlerde);

b. Çıraklık eğitimi (teorik eğitim ortaöğretim kurumlarında ya da 
ayrı eğitim merkezlerinde, pratik eğitim işyerlerinde).

Yukarıdaki modellerden ikisi de, her ülkede bir arada uygulanmak
ta, fakat bunların birine ya da ötekine verilen ağırlık, ülkelere göre de
ğişmektedir.

Buna göre, ülkeleri üç grupta toplayabiliriz :
a. Tam zamanlı meslek eğitim modeline ağırlık veren ülkeler (Fran

sa, Belçika, İtalya).
b. Çıraklık eğitimi modeline ağırlık veren ülkeler (Almanya, Da

nimarka) .
c. îki modelden her ikisine de aynı ağırlıkla yer veren ülkeler (Hol

landa, Lüksenburg, İngiltere, İrlanda).
öte yandan hemen belirtmek gerekir ki, tam zamanlı Mesleki Eğitimi
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Modeline ağırlık veren her ülkede, çıraklık eğitimine de yer verilmekte
dir. Hatta geleneksel olarak, eğitim sistemlerinde çıraklık eğitimine öte- 
denberi yer verilmemiş olan Fransa ve Belçika gibi ülkelerin eğitim sis
temlerinde, özellikle “ işsiz gençler” sorununa bir çözüm olarak, çıraklık 
eğitimine verilen önem ve yer giderek artmaktadır.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde ve ABD’de bu konuda dikkati çeken di
ğer bir eğilim ister tam zamanlı mesleki eğitim, ister çıraklık eğitimi ol
sun, meslek eğitimi programları ortaöğretim programları içinde yoğun
laşmakta, Ortaöğretim dışındaki mesleki eğitim merkezleri giderek azal
maktadır. öyle ki, çıraklık eğitiminde pratik çalışmaların işyerlerinde ya-
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pıldığı Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde bile, eğitimin akademik ders
leri, ayrı merkezlerde değil, ortaöğretim kumrularında verilmektedir. Bir 
başka deyişle, öğrenciler ortaöğretim kumrularının öğrencisi olup, mes
lek eğ’“timi programlarının sadece özel uygulamalarım işyerlerinde yap
maktadırlar.

Bizim ülkemizde, 3 -4  yıllık eğitim veren mesleki ve teknik liseleri
miz, yukarıda belirtilen “ tam zamanlı meslek eğitimi” grubuna girmekte 
ve bunlar örgün eğitim sistemi içinde, ortaöğretim kurumlan olarak ça
lışmaktadırlar. Öte yandan, Pratik Sanat Okullarımız ise, yukarıda açık
lanan ikinci modele uymakta ve örgün eğitim sistemine kapalı eğitim mer
kezleri olarak çalışmaktadırlar.

Mesleki - Teknik Liselerimiz ile Pratik Sanat Okullarımızda karşıla
şılan sorunlar ve bu konudaki yakınmalar temelde iki noktada yoğunlaş
maktadır :

a. Mesleki ve Teknik Liselerimiz, çeşitli nedenlerle, uygulamakta ol
dukları meslek eğitimi programlarına ek olarak, genel lise programlarım 
da uygulamaya başlamışlar, böylece giderek “ liselermişler” ve meslek 
adamı yetiştirme temel amacından uzaklaşmışlardır.

b. Pratik Sanat Okullarımız, genellikle küçük yerleşme birimlerinde 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, fakat ortaöğretim sisteminden kopuk ve 
olanakları cılız birer meslek eğitim merkezi olarak açılmışlar, bu yükden 
yöneticiler için hep ikinci derecede önem taşımışlardır. Bu durum, bu
rumların olanaklar ve programlar bakımından gelişmesini engellemiş, on
ları toplumun ihtiyaçlarından uzaklaştırmış, statülerini de olumsuz ola
rak etkilemiştir. Böylece, Pratik Sanat Okullarına olan istek giderek azal
mıştır.

Mesleki - Teknik Liselerimiz ve Pratik Sanat Okullarımızla ilgili ola
rak karşılaşılan bu durumlar ashnda, sözü edilen kuramların bugünkü 
yapılarından doğan ve bir bakıma kaçınılmaz sonuçlardır.

Ülkemizin koşulları, “Tam Zamanlı Meslek Eğitimi” ya da “ Çıraklık 
Eğitimi” modellerinden birisini tek başına uygulamaya elverişli değildir. 
Birbirinden kopuk ayrı yapılar halinde, her iki modeli de uygular görü
nen mevcut yapının sakıncaları da ortadadır, öte yandan, işyeri ile mes
lek okulları arasında üişki kurmak ve işyerlerini uygulama yeri olarak 
kullanmak konusunda da sıkıntılarımız vardır. Uygulamalarda kullanabi
leceğimiz işyerlerimizin sayısı azdır ve mevcut olanlar da belli merkez
lerde toplanmıştır. Ülkemizin koşullan aslında çok kısıtlı olanaklarımızın 
en verimli biçimde kullanılmasını, her düzeyde ve türdeki meslek eğitimi 
programlarının kendi aralarında bütünleşmesini ve mesleki eğitim veren
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kunımlarla toplumun ihtiyaçları arasında sürekli ve sıkı bir ilişkinin ku
rulması, öte yandan, meslek eğitimi gören gençlere, eğitim düzeylerini 
yükseltme olanaklarının açık tutulmasım sağlayacak bir meslek eğitimi 
modelinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

MTO’nun başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir :
a. Mesleki ve Teknik Okullar (MTO), bir yandan tam zamanlı ve üç 

yıl süreli mesleki-teknik eğitim programlarım, öte yandan ihtiyaçlara gö
re çeşitli tür ve düzeyde, süresi amaçlara göre değişen örgün ve yaygın 
mesleki-teknik eğitim programlarını uygulayan ortaöğretim kurumlandır.

b. MTO’nun temel amacı, ortaöğretim çağında, ya da dışında bulu
nan vatandaşlarımızı, çeşitli tür ve düzeyde, bir meslek alanına hazırla
mak ya da onlara, belli dallarda bir meslek kazandırmaktır. Böylece 
MTO’da, bir meslek edinmek isteyen her vatandaşın durumuna uygun 
programlara yer verilecektir. Bu program, temel eğitim üstüne 3 yıl sü
reli tam zamanlı bir meslek programı olabileceği gibi, kısa süreli ve te
mel eğitimi gerektirmeyen bir meslek programı ya da Lise’den mezun 
olup da yüksek öğretime devam edemeyen gençler için düzenlenmiş bir 
meslek eğitim programı olabilecektir. Kuşkusuz bir kurumda hangi prog
ramlara yer verileceğini, kurumun olanakları ve yerel ihtiyaçlar belirle
yecektir.

c. MTO’nun tüm olanakları, geceleri, hafta sonu, tatil günleri ve yaz 
ayları boyunca, tüm yıl yararlanılmaya açık tutulacaktır.

ç. MTO’da uygulanacak programlar arasında yatay ve dikey ilişkiler 
kurulacak (modüler- üniter yapı), belli koşulları yerine getiren öğrenci
lerin geçişlerine olanak verilecektir. Ayrıca Lise (L) ile MTO arasında 
da geçişler sağlanabilecektir.

d. Öneri modelde, “ fırsat eşitliği” ilkelerinin diğer bir gereği ola
rak, MTO’nun üç yıllık programlarından mezun olanların, belli koşullar 
altında, kendi alanlarında mesleki - teknik öğretime devam etmelerine de 
olanak sağlanmaktadır. Esasen bu, mesleki - teknik yüksek okullarında 
uygulanacak programların da bir gereğidir.

e. Mevcut meslek okullarımızın tümü MTO içinde düşünülmüş olup, 
onların da gereğinde kısa süreli meslek eğitimi programlarına yer vere
cekleri kabul edilmiştir.

Ortaöğretimin görevleri şunlar olacaktır :
(1) Öğrencileri yüksek öğretime ve aynı zamanda çeşitli mesleklere 

hazırlamak;
(2) öğrencilere diploma, sertifika ya da belge gerektiren bir mes

lek kazandırmak ve o meslek dahnda yüksek öğretime hazırlamak;
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(3) Yaygın eğitim yolu ile ¡bireylere bir meslek kazandırmak ya da 
onları bir mesleğe hazırlamak;

(4) Çevreye yönelik çeşitli eğitim etkinliklerinde bulunmak;
(5) Her düzeydeki kurumlarla işbirliği yapmak ve olanakları birlik

te kullanmak.
c. Yaygın Eğitim.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkemizde, eğitimi yaygınlaş

tırma çabaları içinde, yaygın eğitim faaliyetlerine özel bir önem verilmiş, 
bu amaçla planlı dönemde kalkınma planlarına özel hedefler konulmuş
tur. Ancak bütün çabalara rağmen, yaygın eğitim hizmetleri, gereğince 
geliştirilememiştir. Yaygın eğitim ajanındaki başarısızlığın temelinde çe
şitli nedenler yatmaktadır. Ancak, en önemli nedenlerden birisi, ülkemi
zin, yaygın eğitim alanında kullanılabilecek insangücü kaynaklarının ve 
ekonomik olanaklarının yetersizliğine karşın, yaygın eğitim hizmetleri için 
ayrı kurumlar yaratılmaya çalışılması, varolan olanaklarımızın yaygın eği
tim alanında da kullanılmamış olmasıdır. Bu durum Kalkınma Planları
mızda da belirtilmiştir (DBYKP, s. 453). Ayrıca 1739 sayıh Milli Eğitim 
Temel Kanununa örgün ve yaygm eğitim sistemleri arasındaki kopuklu
ğu gidermeyi amaçlayan hükümler konulmuştur. 1739 sayıh kanunun 40. 
ve 41. maddeleriyle örgün eğitim kuramlarına yaygın eğitim alanlarında 
da görevler verilmiş, “yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamla
yacak, gereğinde ayrı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü 
imkânlarından yararlanabilecek şekilde, bir bütünlük içinde düzenlenir”  
hükmünü getirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim hizmetlerini taşrada Halk Eği
tim Merkezleri yoluyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ancak, yaygın eği
tim olanaklarının (öğretmen, bina, atölye, araç, gereç vb.) çoğu, örgün 
eğitim kuramlarında bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezleri örgün eği
tim kuramlarının bu olanaklarını yaygın eğitim faaliyetleri için kullanma 
yetkisinden yoksun olarak çalışmaktadır. Halbuki, özellikle küçük yerleş
me merkezlerinde, örgün eğitim kuramlarının mevcut olanaklarım hare
kete geçirmeden, yaygm eğitim hizmetlerinin organik olarak bütünleştiril
mesini gerektirmektedir. Kalkınmış ülkeler bile, böyle bir bütünleşmenin 
sağlanması hususunda, belirgin çabalar göstermektedir. Bizim ülkemiz için 
ise, bu bütünleşme zorunludur. Bu nedenle önerilen modelde, mesleki - 
teknik ve genel yaygm eğitim görevleri hem çok amaçlı okulların, hem 
de Mesleki ve Teknik Okulların (MTO) görevleri arasına alınmıştır.

F. : 3
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Kuşkusuz böyle bir yaklaşım tüm yaygın eğitim hizmetlerinin sadece
örgün eğitim kurumlarında yerine getirileceği ya da yaygın eğitim hizmet
lerinin, örgün eğitim kurumlarında, örgün eğitimin yerini alacağı anla
mına gelmez. Bu model örgün ve yaygın eğitim türlerinin birlikte ve bir
birini tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine ve örgün eğitim kuruluların
daki mevcut olanakların, yaygın eğitim amacı ile de harekete geçirilme
sine yöneliktir.

Yerel olanaklar varsa ve istekler de bunu gerektiriyorsa sadece yay
gın eğitim alanında (genel, mesleki - teknik ya da her ikisi) hizmet ve
recek yerel kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri) de oluşturulabilir. Bazı 
yerlerde ve durumlarda, bu gerekli de olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı dı
şındaki bakanlıkların ve özel ve gönüllü diğer kuruluşların yaygın eğitim 
faaliyetleri sürdürülecektir. Yaygın eğitim alanında buna ihtiyaç vardır. 
Bu husus Devletçe de desteklenmelidir, örgün eğitim kurumlan (Temel 
Eğitim, Lise ve Mesleki ve Teknik Okul) hizmetlerini yapacaklar, diğer 
yandan yaygın eğitim hizmeti diğer kurum ve kuruluşlarla bu konuda 
işbirliği yapacaklar; gerekli durumlarda olanaklarım bu faaliyetlerde ya
rarlanılmaya açık tutacaklardır, önerilen model yaygın eğitim alanında, 
bu görüşten hareket edilerek geliştirilmiştir. Modelin başarısı bir yan
dan bu modele uygun yasal ve örgütsel düzenlemelere, öte yandan görev
lilerin tutum ve davranışlarında, bu görüşe uygun değişikliklerin yapılma
sına bağlı olacaktır.

EĞİTİM ÖRGÜTÜ
Eğitim Sistemini örgütleme İlkeleri :

Yukarıda sunulan Türk Eğitim Sistemi Modelinin yurt düzeyinde et
kili olarak çalışmasını sağlamak için oluşturulacak örgütün aşağıdaki il
kelere göre kurulması öngörülmüştür :

1. Türk eğitim örgütü, kendi alt sistemleri ve ilişkili olduğu çevre 
sistemleri 'ile bütünlük oluşturacak biçimde ele alınacaktır (DBYKP, s. 
445, ilke 1657/2-3).

2. Eğitim hizmetinin ülke düzeyinde dengeli ve etkili olarak yayıl
masını sağlayacak bir örgütlemeye gidilecektir (DBYKP, s. 456, ilke 
1637/6).

3. Yetki ve sorumluluk, merkez ile taşra yönetimi arasında dengeli 
olarak dağıtılacaktır (DBYKP, s. 297, ilke 1105).
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4. örgütleme, işlevsel yaklaşımla ele alınacaktır.
5. ilçe eğitim yönetiminin üstünde il eğitim yönetimi ve Milli Eği

tim Bakanlığı yönetim düzeyleri yer alacaktır.
6. ilçe, eğitim hizmetinin yürütülmesinde ve eğitim yatırımlarının 

gerçekleştirilmesinde, etkin bir yönetim birimi haline getirilecektir 
(DBYKP, s. 300, ilke 1130).

7. Okul, eğitim örgütünde temel yönetim düzeyi olarak ele alına
caktır.

8. Okulun etkinliğini artırmak örgütlenmenin hedefi olacaktır. Bu 
hedefe ulaşmak için her okul en uygun (opp mal) ‘büyüklükte kurulacaktır.

9. Kırsal bölgelerde ya da nüfusu yetersiz olan yörelerde yerleşim 
yerleri bir temel eğitim bölgesi olacak biçimde örgütlenecektir.

Temel eğitimde en uygun büyüklükteki okula yeterli nüfus çevresi, 
bir temel eğitim bölgesidir.

Bir temel eğitim bölgesinde birden fazla okul bulunduğunda bu okul
lar bölgenin merkezi olarak kabul edilen okula bağlanacaktır.

10. Her yönetim düzeyi (okul, ilçe, il ve Bakanlık) kendine verilecek 
görevleri yapmaya, yetkileri kullanmaya ve sorumlulukları üstlenmeye ye
terli olacak biçimde örgütlenecektir.

11. Her yönetim düzeyinin görev ve yetki alanları şunlardır :
a. Eğitim programları işleri
b. öğrenci hizmetleri
c. Personel hizmetleri
ç. Yapım, onarım, donatım işleri
d. Bütçeleme işleri

12. Her yönetim düzeyi (kendi sınırları içinde) kararlar vermeye, ya
tay ve dikey iletişim sağlamaya, personeli örgütün amaçlarına güdüleme
ye yetkili kılınacaktır.

13. Her yönetim düzeyinde aşağıdaki yönetim süreçleri yer alacaktır :
a. Planlama
b. örgütleme
c. İletişim
ç. Eşgüdümleme
d. Değerlendirme ve denetleme

14. Her yönetim düzeyi, eğitim sisteminin aşağıdaki alt sistemlerini 
kapsayacak biçimde, bir bütün olarak örgütlenecektir.

a. Yönetim alt sistemi
b. Üretim alt sistemi (Eğitim süreci alt sistemi)



c. Girdi çıktı alt sistemi (Beslenme - ürün alt sistemi) (öğrenci, 
personel, araç - gereç, para ve benzeri girdi - çıktıları düzenleyen alt sis
temler)

ç. Yaşatma alt sistemi, (örgütü yaşatmak için kurulan ödül - ce
za, disiplin, personel teknoloji ve benzeri sistemleri).

d. Uyarlama alt sistemi, (örgütün çevre değişim ve ihtiyaçlarına 
bilimsel yenileşmelere uyumunu sağlama istemi)

Yukarıdaki ilkelerin ışığında oluşturulan örgüt modeli aşağıda sunul
muştur.

Örgüt modeli, eğitim sistemini oluşturan beş alt sistemin organik bü
tünleşmesiyle oluşturulmuştur. Bu alt sistemlerin kapsamı ve görevleri 
aşağıda açıklanmıştır.

Örgüt modelinin üç boyutu vardır. Birinci boyut, örgütsel amaçlardan 
(görev alanlarından) ikinci boyut, yönetim süreçlerinden oluşmaktadır. 
Üçüncü boyut ise karar verme yetkisini içermektedir. Bu boyut ayrıca açık
lanmamış, diğer iki boyuta ilişkin açıklamanın içine konulmuştur.

Alt Sistemler :
1. Yönetim Alt Sistemi

a. Kapsamı :
Eğitim sisteminin üretim, girdi - çıktı, yaşatma ve uyarlama alt sis

temlerinin milli eğitimin amaçlarım gerçekleştirecek biçimde yönetimini 
kapsamaktadır.

ıb. Görevi :
Alt sistemlerin yönetim kararlarını vermek; çalışmalarını planlamak; 

örgütlenmelerini sağlamak; sistemler arasında yatay ve dikey iletişim ağı
nı kurmak; çalışmalarını eşgüdümlemek; uygulamayı denetlemek ve değer
lendirmek. Alt sistemlerin eğitim programlarını, öğrenci işlerini, personel 
işlerini, bina yapım, onarım ve donatım, araç işlerini ve bütçeleme işlerini 
yönetmek alt sistemin görevidir.

c. Sistemdeki yeri :
Yönetim alt sistemi, diğer tüm alt sistemleri bütünleştirecek biçim

de okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde, kendi sınırları içinde, etkili çalı
şacak biçimde yer alacaktır.

2. Üretim (Eğitim Süreci) Alt Sistemi
a. Kapsamı :

Eğitim programlarına göre eğitimden geçirilecek olan tüm öğrencileri 
ve yetişkinleri kapsamaktadır.

36
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b. Görevi :
öğrencileri ve yetişkinleri eğitim programlarına göre yetiştirmek; 

öğretmen, yönetmen, uzman ve diğer eğitim personelini yetiştirmek; bina, 
donatım ve eğitim araçlarını eğitim programlarına uyarlamak; eğitim prog
ramlarını geliştirmek ve gerekli araştırmalara katılmak; öğrencilerin ve 
yetişkinlerin yetiştirilmesi için gereken planlama, örgütleme iletişim, eşgü- 
düleme ve değerlendirme işlerini yapmak bu alt sistemin görevidir.

c. Sistemdeki yeri :
Üretim alt sisteminin yeri okuldur. Diğer alt sistemlerin varoluş ne

deni bu alt sistemin milli eğitimin amaçlarına uygun olarak çalışmasını 
sağlamaktır. Bu yüzden, diğer alt sistemler, özellikle yönetim alt sistemi, 
bu alt sistemin etkili olmasını sağlamakla görevlidir, ilçe, il ve Bakanlık 
düzeyindeki eğitim örgütü okulun üretim çalışmasına yardım etmek ve 
destek olmakla sorumludur. Bu yüzden bu düzeylerde de bu alt sistem 
yer alacaktır.

3. Girdi - çıktı (Besleme - Ürün) Alt Sistemi
a. Kapsamı :

Bu alt sistem; eğitim sistemine gereken bilimsel, teknolojik girdiler 
ile öğrenci, personel, bina, donatım araç ve para girdilerini ve bunların 
çıktılarını kapsamaktadır.

b. Görevi :
Bilimsel ve teknolojik girdileri sağlamak; eğitilecek öğrenci ve ye

tişkinleri okula almak; mezunların iş bulmasına ve sorunlarının çözü
müne yardım etmek; öğretmen, yönetici, uzman ve'diğer eğitim perso
nelini sağlamak; emeklilik işlerini yapmak; bina yapım onarım, donatım 
ve araç girdilerini sağlamak; bunların çıktılarına ilişkin işleri yapmak; 
sistemin para kaynaklarını sağlamak ve gelişt’rmek; sistemin girdi ve 
çıktılarını sağlamak ve geliştirmek; sistemin girdi ve çıktılarına ilişkin 
işlerini planlamak, örgütlemek, yöneltmek, eşgüdümlemek, denetlemek ve 
değerlendirmek bu alt sistemin görevidir.

c. Sistemdeki yeri :
Eğitim sisteminin girdi ve çıktıları için gereken bu alt sistem; okul, 

ilçe, il ve Bakanlık düzey'nde etkin biçimde yer alacaktır. Bu alt sistem, 
okula doğru inildikçe yakın çevre ile işbirliği kuracak biçimde, Bakan
lığa doğru çıkıldıkça tüm sisteme yüksek düzeyde uzmanlık hizmeti ve
recek biçimde güçlendirilecektir.
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4. Yaşatma Alt Sistemi
a. Kapsamı :

Eğitim sisteminin, saptanan eğitim politikalarına ve Milli eğitimin 
amaçlarına yönelik ve bunları gerçekleştirecek bir biçimde çalışmasını 
sağlamak bu alt sistemin kapsamına girmektedir.

b. Görevi :
Eğitim programlarının Midi Eğitim, okul ve ders düzeyindeki amaç

larım gerçekleştirecek biçimde uygulanmasını sağlamak; eğitim program
larını çekici kılmak; eğitim personelini sisteme bağlamak için sistemi çe
kici kılacak önlemler almak; yapı, donatım ve eğitim araçlarım korumak 
ve etkili çalıştırmak; para kaynaklarım artırmak; savurganlığı önlemek; 
örgütü yaşatmak ve geliştirmek için gereken işleri planlamak, örgütle
mek, yöneltmek, eşgüdümlemek, denetlemek ve değerlendirmek bu alt sis
temin görevidir.

c. Sistemdeki yeri :
Eğitim programlarının toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarım karşı

layacak biçimde uygulanması için, okul düzeyine doğru gidildikçe, eğitim 
personelinin örgüte bağlanmasını sağlayacak çekici önlemler alınacak di
ğer işlerde, Bakanlığa doğru çıkıldıkça, bu alt sistem, daha güçlü kılı
nacaktır.

5. Uyarlama Alt Sistemi
a. Kapsamı :

Eğ'tim sisteminin bilim ve teknolojinin gereklerine, öğrencilerin ih
tiyaçlarına, çevrenin olanaklarına ve toplumun istemlerine uyarlanması 
bu alt sistemin kapsamına girmektedir.

b. Görevi :
Eğitim programları, öğrenci ve eğitim personelinin yetiştirilmesi, 

eğitim yapı, onarım, donatım ve araçlarının geliştirilmesi, yeni para kay
naklarının bulunması için araştırma yapmak; bunları geliştirmek; eğitim 
sisteminin yenilenmesini sürekli kılmak için gereken işleri planlamak, ör
gütlemek, yönlendirmek, eşgüdümlemek, denetlemek ve değerlendirmek bu 
alt sistemin görevidir.

c. Sistemdeki yeri :
öğrenci ihtiyaçlarının, çevre değişmelerinin ve toplumun dileklerinin 

tanınması yönünden bu sistemin okula doğru inildikçe güçlenmesi eği
tim sisteminin bilimsel araştırmalara, teknolojik girdilere ve sağlanan eği
tim politikalarının gereklerine uyarlanması yönünden bu sistemin Bakan
lığa doğru çıktıkça güçlenmesi gerekecektir.
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Görev Alanları :
1. Eğitim Programları işleri

a. Kapsamı :
örgün ve yaygın eğitim programlarım kapsamaktadır.

b. Görevleri :
Eğitim programlarına ilişkin kararları vermek; kararları uygulama

ya koymak için gerekli planlama ve örgütleme, iletişim, yöneltme, eşgü- 
dümieme, denetleme ve değerlendirme işlerini yapmak 'bu alanda yapıla
cak görevlerdir.

c. Sistemdeki yeri :
Bu görev alanı okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeylerinde yer alacaktır. 

Okul, çevrenin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yerel özellik taşıyan bir 
konunun programa alınmasını önermek yetkisine sahip olacaktır. Oku
lun eğitim programlarını uygulamasına yardım için, ilçe eğitim yöneti
mi, ilk uzmanlık hizmetini verecek ve okullarca önerilen çevreye özgü 
konuyu Bakanlıkça verilen çerçeve ve ölçütler içinde geliştirerek okulla
ra gönderecektir. Bunlardan yetkisi içinde olmayan önerileri il eğitim 
yönetimine sunacaktır. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştiril
mesi için gereken uzmanlık hizmeti, il eğitim yönetimince sağlanacaktır. 
Bakanlık, standart eğitim programlarını, çevreye uyarlanacak çerçeve 
programları hazırlayacak ve yurt düzeyinde program geliştirme çalışma
larını ve araştırmalarım yürütecektir.

2. öğrenci Hizmetleri
a. Kapsamı :

Bu görev alanına, eğitime alınacak ve eğitim süreci içinde olan tüm 
öğrenci işleri girmektedir.

b. Görevleri :
Eğitilecek olan çocuk, genç ve yetişkinin sayım, kayıt, kabul, de

vam, sınıf' geçme, program seçme, başka programa geçme, belge, diplo
ma beslenme, sağlık, rehberlik, özel eğitim, eğitsel çalışmalar ve ¡benzeri 
işlerini p1 anlamak, örgütlemek, yöneltmek, eşgüdümlemek, denetlemek 
ve değerlendirmek; bu alanda gereken kararları vermek ve iletişimi sağ
lamak bu alandaki görevleri oluşturmaktadır.

c. Sistemdeki yeri :
r

öğrenci işleri okul, il ve Bakanlık düzeylerinde yer alacaktır, öğ 
renci işlerinin büyük bir kesimi okulda yapılacaktır, ilçe eğitim yöneti



mi belge, diploma, öğrenci devam ve disiplin işlerini sonuçlandıracaktır. 
Bunlardan öğrencinin öğrenimini önemli ölçüde engelleyecek olaylar il ya 
da Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır. Il eğitim yönetimi, öğrencilerin ge
nel sorunlarım çözümleyecek ve öğrenci üst disiplin işlerine bakacaktır. 
Bakanlık, ulusal düzeyde öğrenci besleme sağlık ve rehberlik sorunlarım 
çözümleyecek ve öğrenci üst disiplin işlerine bakacak, uluslararası ilişki
leri düzenliyecekrtir.

3. Personel Hizmetleri
a. Kapsamı :

Eğitim sisteminde çalışan öğretmen, yönetici, müfettiş, uzman ve di
ğer görevlilerin personel işlerini kapsamaktadır.

b. Görevler :
Personeli hizmet öncesinde ve hizmet içinde yetiştirmek; personel 

seçme, alma, atama, adaylık, ödeme, kademe ve derece ilerlemesi, yer 
değiştirme, disiplin, emeklilik ve benzeri işlerini planlamak, örgütlemek 
yöneltmek, eşgüdümlemek, denetlemek, personel işleri için gereken karar
ları vermek iletiş'mi sağlamak bu alandaki görevleri oluşturmaktadır.

c. Sistemdeki yeri :
Personel işleri okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde yer alacaktır. Okul, 

yardımcı hizmetler sınıfından alınacak personel için (usta öğretici de için
de) öneride bulunacak ve eğitim personelinin özlük işlerini, değerlendiril
mesini ve işbaşında eğitimini yapacaktır, ilçe eğitim yönetimi yardımcı 
hizmetler sınıfı personelin atanmasını; personelin ilçe sınırları içinde yer 
değ’ştirmesini ve yerleştirilmesini; özlük işlerinin bir kesiminin sonuç
landırılmasını; bir kesiminin de il’e sunulmasını, disiplin işlerini; perso
nelin değerlendirilmesini ve hizmet içi eğitimini yapacaktır. Il eğitim yö
netimi personel sicil işlerini, derece ve kademe ilerlemesini, kadro işlerim; 
üst disiplin işlerini; denetim ve personelin hizmet içi eğitim işlerini ya
pacaktır.

Bakanlık, personel planlamasını yapacak; personelin hizmet öncesin
de ve hizmet içinde eğitimi için gereken kurundarda oynaklar yaratacak; 
personel1’ seçme, alma, atama ve personelin illere dağıtımı işlemlerini ya
pacak; ulusal düzeyde eğitim personelinin sorunlarını çözecek; ve ulus
lararası ilişkileri düzenliyecek ulusal düzeyde denetim ve değerlendirme 
yapacaktır.

4. Yapım, Onarım, Donatım ve Araç (YODA) işleri
a. Kapsamı :

40
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Eğitim sisteminin yapım, onarım, donatım ve araç işlerim kapsa
maktadır.

ıb. Görevleri :
Her türlü okul binasına, işliğe, laboratuvara tesise ve benzerlerine; 

öğretmen evine; bunlarm donatımına; eğitim araçlarına ve üretimine iliş
kin işleri planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, eşgüdümlemek, denetle
mek ve değerlendirmek; bunlara ilişkin kararları vermek ve iletişimi sağ
lamak bu alanda yer alan görevlerdir.

c. Sistemdeki yeri :
YODA işleri her yönetim düzeyinde yer alacaktır. YODA’ya ilişkin 

planlamanın verileri okul yönetimince toplanacak ve ilçe eğitim yöne
timine sunulacaktır. Bunlarm korunması, bakılması, etkili kullanımı, ona- 
rımı okul düzeyinde yapılacak ve denetlenecektir. YODA için yapılacak 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve denetimi il eğitim yönetimince saptana
cak ve ilçe, belli bazı donatım ve araç alimim ve üretimini yapabilecek
tir. İl eğitim yönetimi YODA için il düzeyinde denetim ve uzmanlık sağ
layacak, ilçeden gelen planlamayı birleştirip düzelterek Bakanlığa suna
caktır. Bakanlık, illerden aldığı verilere dayanarak ülke düzeyinde yatı
rım planlanmasını, bina donatım araç ve gereç standardlarmı geliştirme
sini, topluca üretilecek araç ve gereçlerin tek elden üretilmesini; YODA 
işlerinin genel denetimi ve değerlendirilmesini yapacaktır.

5. Bütçeleme işleri
a. Kapsamı : •

Eğitim sistemine para kaynaklarını yaratma işleri ile alt sistemlerin 
görev alanlarına yapacağı harcamaları kapsamaktadır.

b. Görevler :
Para kaynaklarını sağlamak, harekete geçirmek, bütçelemek, ödenek 

ve benzeri işleri planlamak, örgütlemek, yöneltmek, eşgüdümlemek, de
netlemek ve değerlendirmek; para işlerine ilişkin kararları vermek bu 
alanda yapılacak görevleri oluşturmaktadır.

c. Sistemdeki yeri :
Bütçeleme işleri okul, ilçe, il ve Bakardık düzeyinde yer alacaktır, 

ödeme işlemleri okul ve ilçe eğitimi yönetimince sonuçlandırılacaktır. Büt
çeleme işleri yine okul ve ilçe eğitim yönetimlerince yapılacak ve hazır
lanan bütçe il eğitim yönetimine sunulacaktır. Il eğit'm yönetimi ilçe
lerden gelen bütçeleri inceleyecek ve Bakanlığa sunacak, ayrıca il dü
zeyinde topladığı geliri ilçelere dağıtacaktır. Bakanlık, illerden gelen ve
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rilere göre, genel bütçeyi hazırlayacak ve yürürlüğe konmasını sağla
yacak: ödenekleri illere dağıtacak; etkili kullanımım denetleyecek ve de
ğerlendirecektir.

Yönetim Süreçleri :
1. Planlama

a. Kapsamı :
Her alt sistemin, verilen sınırlar içinde, amaçlarım gerçekleştirmek 

için yapacağı planlama çalışmalarım kapsamaktadır.
b. Görevler :

Eğitim programları, öğrenci, personel, YODA, bütçeleme işlerinin 
planlanmasına asıl olacak kararları vermek; yöntemleri seçmek; planla
mayı yapmak ve gerçekleştirmek bu sürece girmektedir.

c. Sistemdeki yeri :
Her yönetim düzeyi kendi yönetim sınırları içinde ve yukarıda sı

ralanan görevleri gerçekleştirmek biçiminde gereken planlamayı yapa
caktır.

2. örgütleme
a. Kapsamı :

Her alt sistemin kendi sınırları içinde örgütsel amaçları gerçekleştir
mek için yapacağı örgütleme çalışmalarım kapsamaktadır.

b. Görevler :
Eğitim programlarına, öğrencilere, personele, YODA'ya ve bütçele- 

meye ilişkin işleri örgütlemek, örgütlemeye asıl olacak kararları vermek 
ve gerçekleştirmek bu sürecin alamdır.

c. Sistemdeki yeri :
Her yönetim düzeyi, kendi sınırları içinde ve yukarıda sıralanan gö

revleri gerçekleştirecek biçimde gereken örgütlenmeyi yapacaktır.
3. iletişim

a. Kapsamı :
Her alt sistemin kendi sınırları içinde yönetsel amaçları gerçekleş

tirmek için yapacağı iletişimi kapsamaktadır.
b. Görevler :

Eğitim programlarına, öğrencilere, personele, YODA’ya ve bütçele- 
meye ilişkin işleri yapmak için gereken alt sistemler arasında çevreye 
sistem arasında ve sistemin dikey ve yatay boyutları arasında iki yönlü 
ilebişim sağlamak ve bunun için iletişim ağım kurmak bu sürecin alanıdır.
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c. Sistemdeki yeri
* Her yönetim düzeyi, yasada 'belirlenen sınırlar içinde, yukarıda sa

yılan görevleri gerçekleştirmek için gereken dikey ve yatay iki yönlü ile
tişimi yapacaktır.

4. Eşgüdümleme
a. Kapsamı :

Her alt sistemin kendi sınırları içinde yönetsel amaçları gerçekleştir
mek için yapacağı eşgüdümlemeyi kapsamaktadır.

b. Görevler :
Eğitim programlarına, öğrencilere, personele, YODA’ya ve bütçele- 

meye ilişkin işleri, çalışmaları, insangücünü ve benzerlerini eşgüdümle- 
mek bu sürecin alamdır.

c. Sistemdeki yeri :
Her yönetim düzeyi, yasada belirlenen şuurlar içinde, yukarıda sayı

lan görevleri gerçekleştirmek için gereken eşgüdümlemeyi yapacaktır. 
Özellikle insangücü eşgüdümü okul düzeyinde önemle ele alınacaktır.

5. Değerlendirme ve Denetleme
a. Kapsamı :

Her alt sistemin kendi sınırları içinde yönetsel amaçları gerçekleştir
mek için yapacağı denetlemeyi ve değerlendirmeyi kapsamaktadır.

b. Görevler :
Eğitim programlarının, öğrenci, personel, YODA ve bütçeleme işleri

nin amaçlarına uygun yapılmasını ve etkinliğinin denetlenmesi ve değer
lendirilmesini yapmak, sonuçlarım örgütü geliştirmek için kullanılacak 
önerilere dönüştürmek bu sürecin alamdır.

c. Sistemdeki yeri :
Her yönetim düzeyi, denetleme ve değerlendirme yapacaktır. Okul yu

karıda sayılan görevlerde ilk basamak denetleme ve değerlendirme so
rumluluğunu yüklenecektir, öğrenci başarısıyla ilgili il çapındaki değer
lendirme ise il eğitim yönetimince yapılacaktır. Bakanlık ülke düzey;nde 
Standard değerlendirme ölçek ve standardlannı geliştirecek, alt yönetim 
düzeylerinin değerlendirmesini denetleyecek ve eğitim sisteminin etkinli
ğini değerlendirecektir.

y ö n e t im  h iz m e t l e r in d e  ö r g ü t l e n m e

Yukarıda sunulan örgütlenme ilkelerinin ve modelinin ışığı altında 
okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulan dört eğitim yönetimi dü-
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zeyınin görevleri, yetkileri, örgütü ve işleyişi aşağıda sırasıyla göste
rilmiştir.

Okul Yönetimi ve örgütü :
1. Okul Yönetiminin Görevleri ve Yetkileri

a. Eğitim Programları işleri :

Çevrenin mesleklerini tanımak, çözümlemelerini yapmak; ilçe eğitim 
yönetimine, eğitim ihtiyaçları için eğitim programlarına ilişkin öneriler
de bulunmak; yıllık, dönemlik, ayhk ve günlük öğretim ünite planlarım 
düzenlemek, uygulamak ve denetlemek, çevrenin ve okulun olanakların
dan yararlanarak okulun eğitim ortamını zenginleştirmek ve geliştirmek; 
eğitim programlarını öğrencilerin ve çevrenin ihtiyaçlarına uyarlamak; 
eğitim programlarının uygulanmasında çevre ile okul arasında ve okulun 
öğretmen, uzman ve diğer personeli arasında eşgüdümü sağlamak; eğitim 
programlarının uygulanmasını, geliştirilmesini ve sorunları saptamak, de
netlemek ve değerlendirmek verileri toplamak.

b. Öğrenci Hizmetleri :
Okul çevresinin (bölgesinin) öğrenci nüfus sayımını yapmak; yetiş

kinlerin eğitim ihtiyaçlarım saptamak; bunların okula kavuşmalarını plan
lamak; okula yerleştirilmelerini sağlamak; öğrenci kayıt, kabul, devam, 
sınav, sınıf geçme, belge ve diploma işlerini yapmak öğrencilerin sağhk, 
beslenme ve rehberlik hizmetlerini yürütmek; öğrenci devamsızlığım ko
vuşturmak ve disiplin işlerini yürütmek; öğrencilerin uygun program ve 
mesleklere yönlendirilmesini yapmak; öğrencilerin eğitsel kol çalışmala
rını ve diğer etkinliklerini örgütlemek ve eşgüdümlemek; öğrenci etkin
liklerinde diğer okullarla işbirliği yapmak; öğrencilerin başarılarını de
ğerlendirmek; standart değerlendirme ve tanıma araçlarını uygulamak; 
öğrenci hizmetlerini ve işlerini denetlemek; verileri toplamak.

c. Personel Hizmetleri :
Okulun öğretmen, uzman, usta öğretici ve diğer personel ihtiyacım 

sağlamak ve ilçe eğitim yönetimine bildirmek; bunların çalışmalarını 
planlamak ve etkili kullanımını sağlamak; personelin yönetmeliklere gö
re görev tanımlamasını ve betimlemesini yapmak; özlük işlerini yürüt
mek ve yukarı yönetim düzeylerinde bu işleri izlemek; okulda personel 
hizmetlerini geliştirmek ve önerilerde bulunmak; personelin işbaşında ye
tişmesini sağlamak; personelin çalışmasını eşgüdümlemek ve birlikte ça
lışmalarını sağlamak; personelin çalışmalarını denetlemek ve değerlen
dirmek; verileri toplamak.
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ç. Yapım, Onarım, Donatım ve Araç (YODA) işleri :
Okulun bina yapımı, onarımı, donatımı ve eğitim araçları ihtiyacım 

saptamak; bunların sağlanmasını plana 'bağlamak ve ilçe eğitim yöneti
mine önermek; ildeki bina, donatım ve eğitim araçlarım etkili olarak kul
lanmak ve eğitim programlarının gereklerine göre yönlendirmek; fizik
sel olanaklarla insangücünü eşgüdümlemek; binaların yapım ve onarım 
çalışmalarım denetlemek; bina, donatım ve eğitim araçlarıma kullanımı
nı değerlendirmek; maliyet-yarar çözümlemeleri için gerekli verileri 
toplamak.

d. Bütçeleme işleri :
Okulun para kaynaklarım saptamak, sağlamak ve harekete geçirmek 

için planlama yapmak; bütçeleme işleri için gereken işlemleri yapmak; 
okulun para kaynaklarım eğitim amaçlarına yönlendirmek; savurganlığı 
önlemek ve etkili kullanımım sağlamak; okulun bütçesini yapmak ve il
çe eğitim yönetimini önermek; ¡bütçe 'harcamalarım denetlemek ve değer
lendirmek; bütçelemeye ilişkin verileri toplamak;

2. Okulun örgütü ve işleyişi
a. Yönetim :

Müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları
b. Kurullar :

Okul içi kurullar : Okul genel kurulu, program kurulu, sımf 
öğretmenleri kurulu, dal öğretmenleri kurulu, öğrenci disiplin kurulu.

Okul çevre ilişkileri : Okul çevre birliği, okul - aile birliği.
c. Uzmanlık hizmetleri :

Program, ölçme değerlendirme, rehberlik, halkla ilişkiler.

ç. öğrenci hizmetleri
d. Personel hizmetleri
e. YODA işleri
f. Bütçeleme işleri

Bürosu ya da büroları :

Yukarıdaki örgüt, en uygun (optimal) büyüklükteki bir okul için dü
şünülmüştür. Okul küçüldükçe bürolar birleştirilecek ve okul büyüdükçe 
bürolara ek kadrolar verilecektir. Örgütün kadrolanması okulun büyük
lüğüne, okul sistemindeki düzeyine ve uyguladığı programların türüne 
göre değişik yapılacaktır.



OKUL ÖRGÜTÜ
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Bçe Eğitim Yönetimi ve Örgütü :

1. ilçe Eğitim Yönetiminin Görevleri ve Yetkileri
a. Eğitim Programları işleri :

Okulların eğitim programlarının çevreye uyarlanacak yönlerini ge
liştirmek; okullardan gelen eğitim programıyla ilgili önerileri incelemek; 
Bakanlıktan verilen çerçeve programlarına uygun olanları geliştirip uy
gulamak üzere okula göndermek; bunların dışındaki eğitim programı öne
rilerini il eğitim yönetimine, görüşleriyle birlikte sunmak; ilçenin eğitim 
takvimini hazırlamak ve il eğitim yönetimine önermek; okulların meslek 
çözümleme çalışmalarım düzenlemek, bütünleştirmek, bu konuda okullara 
uzmanlık hizmeti vermek; bunlar için eğitim programları hazırlamak ve 
Bakanlığın çerçeve eğitim programına uyanları uygun görülecek okullar
da uygulatmak; eğitim programlarının uygulanmasını eşgüdümlemek, de
netlemek ve değerlendirmek; eğitim amaçlarına uygun olarak uygulanma
sını sağlamak ve il eğitim yönetimine geliştirme önerilerinde bulunmak.

b. öğrenci Hizmetleri :
ilçenin zorunlu öğrenim ve ortaöğretim çağı çocuklarının, eğitimi, ge

reken yetişkinlerin sayımını yaptırmak, okullara dağılımını planlamak; 
öğrencilerin öğrenimini etkili biçimde aksatacak disiplin ve başarısızlık 
olaylarım, gereğini yaparak ü eğitim yönetimine sunmak; bunlar dışın
da tüm öğrenci disiplin, sınav, belge, diploma ve diğer öğrenci işlerini 
sonuçlandırmak; zorunlu öğrenim çağı çocuklarının tümünün okula ka
vuşması için gereken kovuşturmasını sonuçlandırmak; öğrenci beslenme 
ve sağlık hizmetlerini örgütlemek; okulların rehberlik hizmetlerine yar
dım etmek ve uzmanlık hizmeti sağlamak; ilçe öğrenci disiplin kurulunu 
oluşturmak; öğrencilerin program seçme, başka programa geçme işleri
ne yardım etmek; özel eğitimi ve korunmaya ihtiyacı olan öğrencilerin 
işlerini yürütmek ve bunların tanınması, yönlendirilmesi için uzmanlık 
hizmeti vermek; öğrenci işlerinin yürütülmesinde okullar arası eşgüdümü 
sağlamak; ilçe düzeyinde başarı ölçme araçları hazırlamak, Standard ta
nıma ve başarı testlerini uygulamak; öğrenci hizmetlerini denetlemek ve 
değerlendirmek; verileri toplamak.

c. Personel Hizmetleri :
ilçenin personel (yönetici, uzman, öğretmen ve benzeri) ihtiyacım 

saptamak, sağlanmasını planlamak ve il eğitim yönetimine önermek; eği
tim personelinin (özlük, sağlık, ödeme, terfih, ödül, ceza gibi) tüm perso
nel hizmetlerini yöneltmek; ilçe eğitim personel disiplin kurulunu oluş
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turma ve işlerini yürütmek; üst disiplin kuruluna önerilerde bulunmak; 
ilçe düzeyinde hizmet içi ve işbaşında eğitim etkinlikleri vermek ve yü
rütmek; eğitim toplantılarını düzenlemek; “ ilçe eğitim kurulunu” topla
mak ve eğitim sorunlarını çözmek; okulların yardımcı hizmetler sınıfı 
personelini ve usta öğreticilerini atamak; okul müdürleri dışında eği
tim personelinin denetleme değerlendirme işlerini sonuçlandırmak; eği
tim personelinin kademe ve derece ilerlemelerini il eğitim yönetimine 
önermek; ilçe içinde eğitim personelinin yerdeğişme işlerini yapmak; 
personele 'ilişkin verileri toplamak.

ç. YODA işleri :

ilçenin okul ve tesislerinin yapım, onarım, donatım ve eğitim araç
ları ihtiyacını planlamak; yapım onarım işlerini yürütmek; bir kısım do
natım ve araç - gereçleri üretmek; satın almak ve okullara dağıtmak; 
okullar arasında ortak kullanılacak tesis ve araçların kullanımım eşgü- 
dümlemek; yapım ve onarım işlerini, donatım ve eğitim araç - gereçleri
nin kullanımını denetlemek; kullanımını en üst düzeye çıkarmak; mali
yet - yarar hesaplarını gerekecek verileri toplamak.

d. Bütçeleme işleri :
Okul bütçelerine dayanarak ilçenin eğitim bütçesini yapmak il eği

tim yönetimine sunmak; tüm eğitim harcamalarını (yapım, onarım, do
natım, araç, gereç atımlarını, maaş, ücret ve benzeri ödemeleri) sonuçlan
dırmak; okulların bütçe yapımına ve maliyet - yarar çözümlemelerine 
yardım etmek; eğitimin para kaynaklarım geliştirmek; kaynakların okul
lar arasında dengeli paylaşımını sağlamak; harcamaları denetlemek; büt
çe yapımına hazırlık olacak değerlendirmeler yapmak; bütçe verilerini top
lamak; işlemleri tutmak ve arşivlemek.

2. ilçe Eğitim örgütü ve işleyişi
a. Yönetim :

İlçe eğitimi müdürü, yardımcıları, birim yöneticileri.
b. Kurullar :

ilçe eğitim kuruilu (okul - çevre, okul - aile, okul müdürleri ve ilçe 
şube başkanları temsilcilerinden oluşan bdr kurul), okul müdürleri ku-
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rulu (birim, okul ve eğitim kurumlannın müdürleri), ilçe öğretmenleri 
disiplin kurulu, ilçe öğrencileri disiplin kurulu.

c. Program İşleri
ç. Öğrenci hizmetleri
d. Personel hizmetleri Daire ya da Daireler
e. YODA işleri
f. Bütçeleme işleri

Yukarıdaki örgüt orta büyüklükteki (ikinci derecedeki) bir ilçe için 
düşünülmüştür. İlçe küçüldükçe birimler birleştirilecek ve büyüdükçe bi
rimler ek kadrolarla desteklenecektir. İlçe eğ’timi yönetiminin kadrola- 
ması ilçenin büyüklüğüne ve özelliğine göre yapılacaktır.

İl Eğitim Yönetimi ve Örgütü :
1. İl Eğitim Yönetiminin Görevleri ve Yetkileri

a. Eğitim Programları İşleri :
ilçe eğitim yönetiminin önerilerini incelemek, bunlardan Bakanlığın 

gönderdiği çerçeve eğitim programlarına uyanları geliştirerek uygulamak 
üzere ilçe eğitim yönetimine göndermek, diğer önerileri Bakanlığa sun
mak; eğitim programları için il düzeyinde araştırma yapmak; eğitim prog
ramlarını geliştirmelerinde ilçelere uzmanlık hizmeti vermek ve yardım 
etmek; eğitim programlarının uygulanmasında ilçeler arasında eşgüdüm 
sağlamak; il düzeyinde meslek çözümlemelerinin yapılmasını düzenlemek 
ve Bakanlığa eğitim programları önermek; ilçelerin program uygulama
larını denetlemek ve değerlendirmek; verileri toplamak.

b. Öğrenci Hizmetleri :
öğrenci üst disiplin kurulunu oluşturmak ve işlerini yürütmek öğren

cilerin öğrenimlerini etkili biçimde aksatan disiplin olaylarım ve başarı
sızlık durumlarım incelemek, çözmek, gerekenleri Bakanlığa sunmak; öğ
renci sağlık, beslenme, rehberlik, özel eğitim ve koruma gibi işlerini il 
düzeyinde örgütlemek ve bunlar için ilçelere uzmanlık hizmeti sağlamak; 
öğrenci işlerinde ilçeler arası eşgüdüm sağlamak; öğrenci genel etkinlikle
rini örgütlemek ve yürütmek; il düzeyinde öğrenci başarı ve tanıma araç
ları geliştirmek; öğrenci hizmetlerini denetlemek, verileri toplamak ve 
değerlendirmek.

c. Personel Hizmetleri :
İlçelerin personel planlamasına dayanarak, üin eğitim personeli (yö

netici, uzman, öğretmen ve benzeri) ihtiyacını planlamak ve Bakanlığa
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önermek; il eğitim personelinin özlük dosyalarım arşivlemek, sicillerini 
tutmak; ilçelerarası yer değiştirmeleri yapmak; okul yöneticilerini ata
mak, Bakanlıkça atanan eğitim personelini ilçelere dağıtmak; eğitim per
soneli üst disiplin kurulunu oluşturmak ve işlerini yürütmek; il düzeyin
de hizmet içi eğdim etkinliklerini düzenlemek, “ II Eğitim Kurulunu” oluş
turmak ve toplamak; personel işlerinde ilçelerarası eşgüdümü sağlamak; 
ilçelerden gelen personel değerlendirmelerini incelemek; eğitim personeli
nin kademe ve derece ilerlemelerini yapmak; personel hizmetlerinin il dü
zeyinde denetimini yapmak ve değerlendirmek.

ç. YODA işleri :
İlçelerden gelen yapım, onarım, donatım ve eğitim araç - gereçleri

ne ilişkin planlamayı incelemek ve Bakanlığa sunmak; yapım, onarım, do
natım ve araç - gereçlerde il düzeyinde üretilecekleri üretmek, satın al
mak ; yapım, onarım işlerini ve donatım araç - gereç kullanımım denetle
mek ve değerlendirmek; verileri toplamak ve arşivlemek.

d. Bütçeleme işleri :
ilçe eğitim bütçelerini incelemek, eksiklerini tamamlamak ve Bakan

lığa sunmak; il düzeyinde toplanan geliri ilçelere dağıtmak; bütçeleme 
harcama konularında ilçelere uzmanlık hizmeti sağlamak; bütçe ve har
camalarda ilçelerarası eşgüdüm sağlamak; harcamaları denetlemek ve de
ğerlendirmek; verileri toplamak ve değerlendirmek.

2. Il Eğitim örgütü ve işleyişi
a. Değerlendirme ve Denetleme Dairesi Başkanlığı
b. Yönetim

Il eğitim müdürü, yardımcıları, birim müdürleri,
c. Kurullar

Eğitim Müdürleri kurulu (ilçe eğitim müdürleri), il öğretmen
leri üst disiplin kurulu, il öğrencileri üst disiplin kurullı.

ç. Program işleri
d. öğrenci hizmetleri
e. Personel hizmetleri
f. YODA işleri
g. Bütçeleme işleri

birim ya da birimleri

ilin büyüklüğüne göre birimler birleştirilecek ya da birimlerde şu
beler oluşturulacak ve kadrolanacaktır.
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Bakanlık Düzeyinde Eğitim Örgütü :

1. Bakanlığın Görev ve Yetkileri
a. Eğitim Programları işleri :

Eğitim programlarının hazırlanması için gereken araştırmaları yap
mak; eğitim programlarının hazırlanmasını planlamak, milli eğitimin 
amaçlarına ve milli eğitim politikasına göre, okulöncesi, temel eğitim, or
ta eğitim ve yaygın eğitim için gereken eğitim programlarım hazırlamak; 
eğitim programlarım illerin önerisine, araştırmalara ve yeni bilimsel bul
gulara dayanarak geliştirmek; program geliştirmede ve uygulamada iller 
arası eşgüdüm sağlamak; yüksek öğretimle işbirliği kurmak ve uluslararası 
ilişkileri geliştirmek; ülke düzeyinde eğitim programlarının uygulanma
sını ve geliştirilmesini denetlemek ve değerlendirmek; değerlendirme ve 
geliştirme sonuçlarım yaymak ve illere uzmanlık hizmeti vermek.

b. öğrenci işleri :
Ülkenin insangücü ihtiyacım araştırmak; illerden gelen meslek çö

zümlemelerini değerlendirmek ve ulusal düzeyde meslek çözümlemeleri 
yapmak; ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin yönlendirilmesini planla
mak; yönlendirme için gereken ilke, ölçüt ve kılavuzlar hazırlamak; il
lerin bu konudaki uzmanlık ihtiyaçlarım karşılamak; öğrenci hizmetleri 
(sağlık, beslenme, rehberlik, disiplin) için gereken kılavuzları ve yönet
melikleri hazırlamak ve illere yardım etmek; öğrenci hizmetleri için ge
reken (hastane kurma, besin maddeleri hazırlama ve benzeri gibi) ge
nel işleri yapmak; standart öğrenci başarı ve tanıma araçları hazırlamak; 
ülke düzeyinde öğrenci başarısını değerlendirmek; illerden gelen disiplin 
sorunlarını çözümlemek; öğrenci hizmetlerinin yapılmasını denetlemek; 
bu konuda bilimsel bulguları, değerlendirme sonuçlarım ve benzerlerini 
yaymak; uzmanlık hizmeti verme ve öğrenci işlerinde uluslararası ilişki
leri kurmak ve yönetmek.

c. Personel Hizmetleri :
Ülke düzeyinde eğitim personeli (yönetici, uzman, öğretmen ve des

tek elemanı) ihtiyacını saptamak ve planlamak; eğitim personelinin hiz
met öncesi eğitimi için eğitim kurumlan ile işbirliği yapmak eğitim per
sonelini yetiştirme standardlarını saptamak; eğitim personelinin yetişme
sini sağlamak; eğitim personeli seçmek, almak ve illere atamak; eğitim 
personelinin yerinde ve etkili biçimde kullanımını sağlamak için ilkeler, 
ölçütler, kılavuzlar ve yönetmelikler hazırlamak; eğitim personelinin hiz
met içi eğitim ihtiyaçlarım saptamak ve planlamak; hizmet içi eğitim
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yapacak kurumlarla işbirliği yaparak eğitim personelinin hizmet içi eğiti
mini sağlamak ve eğitimin sonucunu (kredisini) personelin yükselmesin
de kullanmak; personel işlerinde illerarası ve yetiştirme işlerinde kurum- 
lararası eşgüdümü sağlamak; eğ'tim personelinin ülke düzeyinde dağılımı
nı planlamak; kullanımım, denetlenmesini, değerlendirilmesini denetlemek 
ve değerlendirmek; personel hizmetleri yönetimini geliştirmek ve illere bu 
konuda uzmanlık hizmeti vermek; personel hizmetlerin‘n yönetimine iliş
kin yayınlar yapmak; uluslararası ilişkileri kurmak ve yönetmek.

ç. YODA İşleri :

İllerden gelen yapım, onarım, donatım ve eğitim araç - gereçlerine 
ilişkin planlara ve merkezce saptanan ihtiyaçlara göre ulusal düzeyde eği
tim yatırımını planlamak ve programlamak; okul binaları, tesisleri, do
natım ve eğitim araç - gereçleri için araştırmalar yapmak, standardlar ha
zırlamak ve geliştirme çalışmaları yapmak; bunların genel düzeyde yapıl
ması ve üretilmesi için gerekenleri toptan yapmak, üretmek ve dış ali
mim yapmak; bina, donatım, araç ve gereçlerin etkili kullanımı için kı
lavuzlar hazırlamak ve ülke düzeyinde denetlemeler yapmak; savurgan
lığı ve kötü kullanımı azaltıcı önlemler almak; YODA işlerinde illerarası 
eşgüdümü sağlamak ve uluslararası ilişkiler kurmak; yapım ve onarım 
çalışmalarını denetlemek ve değerlendirmek.

d. Bütçeleme işleri :

illerin gönderdiği ilçe eğitim bütçelerine ve merkezce saptanan ih
tiyaçlara dayanarak Milli Eğitim Bütçesini hazırlamak; kabulünden son
ra il bütçelerini onaylamak ve göndermek; bütçeleme ve harcama konu
larında kurallar, ölçütler ve kılavuzlar hazırlamak; bütçelemenin, gere
ğine uygun biçimde yapılabilmesi için hizmet içi eğitim yapmak; bütçele
me işlerinde illerarası eşgüdümü sağlamak; bütçe uygulamasını ülke dü
zeyinde denetlemek ve değerlendirmek; bütçeleme işlerinde uluslararası 
ilişkiler kurmak ve yönetmek.

MİLLÎ EĞITÎM BAKANLIĞI MERKEZ ÖRGÜTÜ

örgüt modeli yukardaki esaslar doğrultusunda hazırlanacaktır.
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UYGULAMAYA DÖNÜK ÖNERİLER

öneri modelin geliştirilmesinde diğer ilkeler yanında temel ilkeden 
hareket edilmiştir :

1 — Ekonomik kolaylık
2 — Uyarlama kolaylığı

öneri model geliştirilirken, (bir yandan ülke ekonomisinin karşılaya
mayacağı ağır yükler getirici, öte yandan bugünkü eğitim sistemimizin 
kolaylıkla uyarlanamayacağı bir model getirmekten özenle kaçınılmış, öne
ri modelin, eğitim sistemimizin mevcut olanaklarını daha verimli kullan
mamızı sağlayacak, geçişte uyum güçlükleri yaratmayacak bir model ol
masına çalışılmıştır. Bununla birlikte, modelin uygulanmasında, çeşitli 
sorunlarla karşılaşılacağı da bir gerçektir. Buna hazır olmak ve işin ba
şında gerekli önlemleri almak zorunluluğu vardır. Geçiş sorunlarını gi
derici ya da azaltıcı önlemler alınmadan modeli uygulamaya koymak, da
ha başlangıçta modelin başarızlığma ve yozlaşmasına neden olacaktır. Bu 
yozlaşma, şimdi yakındığımız sistemi aratacak düzeye bile varabilir. Bu 
nedenle modelin uygulamaya konmasında, aşamalı bir yaklaşım izlemek 
zorunluluğu vardır.

Amaç, belirli bir zaman içinde modelin tüm ülke düzeyine yaygmlaş- 
tırılmasıdır. Bununla birlikte uygulamaya başlamak için bütün olanakla
rın sağlanmasını ve tüm hazırlıkların yapılmasını beklemek de uygun de
ğildir. işe bir yerden başlamak, aşama aşama ilerlemek ve modeli zaman
la yaygınlaştırmak gerekecektir. Zamanla yaygınlaştırmada izlenecek 
aşamaların neler olacağına, nerede ve nasıl bir aşama dizisinin izeneceği- 
ne günün olanaklarını, yerel özellikleri ve istemleri dikkate alarak, yö
netim karar verecektir. Her yerleşim merkezinde aynı aşamaların izlen
mesi de gerekmez. Örneğin mesleki teknik eğitim temelde yerel bir faali
yet olarak bakılmalıdır. Bu durum değişik yerleşim merkezlerinde farklı 
yaklaşımlar izlemeyi gerektirebilir.

Aşamalı yaklaşımda, söz konusu aşamalar, modelle ilgili şu hususla
rın dikkate alınmasını içerir :

1. Bina, atölye, işlik, laboratuvar, uygulama bahçesi vb. olanaklar 
ile uygulama yeri olarak kullanılabilecek işyerlerinin durumu.

2. Programlar.
3. Araç-gereçler.
4. Geçiş kuralları.
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5. Personelin uyarlanması, sağlanması ve yetiştirilmesi.
6. örgüt yapısı.
7. Yerel, bölgesel ve ulusal istemler.
8. Bütçe olanakları.
Bu ve benzeri hususlarda bilgi sağlayacak araştırmaların yapılması 

ve toplanacak bilgilerin ışığında, bölgesel ve yerel aşamalı uygulama 
programlarının hazırlanması uygun olur.

Ayrıca aşağıdaki ve benzeri hususlar tartışmalı, aşamada izlenecek 
sıra buna göre kararlaştırılmalıdır.

1. Modelin uygulamasında 1. sınıflardan mı başlanacak, yoksa her 
sınıfta başlanarak ve eski öğrenciler için bir ayarlama programı mı uy
gulanacaktır.

2. Modele ülke çapında ve bir anda mı başlanacak, yoksa farklı böl
gelerde ya da yerleşim merkezlerinde farklı zamanlarda mı başlanacaktır?

3. Modelin uygulamasına her bölgede ya da yerleşim merkezinde ay
nı aşamaları izleyerek mi başlanacak, yoksa farklı olanaklara sahip yer
lerde, farklı aşamalar mı izlenecektir?

4. Bu yaklaşımlardan her hangi birinin kabul edilmesini gerektiren 
zorunluluklar nelerdir ve gene her birinin doğuracağı sakıncalar nelerdir?

Bundan başka, hangi aşama programı izlenirse izlensin uygulamala
rın sürekli değerlendirilmesi ve alman sonuçlara göre, modelin gerekli 
uyarlamaların yapılması da gerekmektedir. Bu anlamda öneri model, de
ğişme ve gelişmeye açıktır.

Uygulama ilkeleri
Geliştirilen modelin uygulanması aşamasında bugün varolan yapımn 

ve işleyişinin.ortaya çıkaracağı sorunların çözümü ile modelin işlerliğine 
ilişkin olarak aşağıdaki ilkeler önerilmiştir.

1. Model çevresel koşullara, madde ve insan olanaklarına uygun ola
rak aşamalı biçimde uygulanmalıdır.

2. Bu aşamalı uygulama için yasal dayanaklar hazırlanmalıdır. Ya
sa hazırlandığında model, esas alınmalıdır.

3. Uygulayıcı bir birim kurulmalıdır.
4. Gerekli yönetmelikler hazırlanmalıdır.
5. Uygulama işi projelendirilmelidir.
6. Modelin gerektirdiği insan gücü yetiştirilmelidir.
7. örgütleme ve yönetme esnekliği sağlanmalıdır.
8. Uygulamanın her aşamasında model yeniliklere açık tutulmalıdır.
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ik in c i b ö l ü m

s ist e m in  b ü t ü n l e ş t ir il m e s in e  d ö n ü k
PROGRAM MODELİNİN ESASLARI

Eğitim programlarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi, yalnızca bir 
içerik sorunu değildir; öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen ibütün koşul
ların ve öğelerin bir sistematik dahilinde geliştirilmesi önem taşımakta
dır. Kuşkusuz bu değişkenlerin başında, eğitime yön çizen temel kavram 
ve ilkeler gelmektedir. Eğitim programı, eğitim politikasını uygulamaya 
dönüştüren bir araçtır. Buna göre, programların geliştirilmesine esas olan 
modelleri oluşturmadan önce, Türk eğitim politikasına kalın çizgilerle de
ğinmekte yarar vardır.

t ü r k  e ğ it im  p o l ît îk a s in in  p r o g r a m l a r a
İLİŞKİN ESASLARI

Tanzimat’tan bu yana, yeni bir toplum yaratmaya çalışıyoruz. Bu 
nedenle, eğitim ve öğretim alanında, yüz elli yılı' aşkın bir süreden beri, 
sürekli bir arayış içindeyiz. Bu arayış, dün Osmanlı Devletinin genel po
litikasından kaynaklanıyordu; bu gün de yeni Türk Devletinin politika
sından kaynaklanmaktadır. Öyleyse, devletin genel politikası bilinmeden 
milli eğitim politikası oluşturulamaz. Milli Eğitim Politikasını açık seçik 
biçimde ortaya koymadıkça da toplumu geliştirme, yaratma, çağdaşlaş
ma olanağı yoktur.

Tanzimat Fermanı’yla, Türk toplumu siyasal, sosyal ve kültürel alan
da yüzünü büyük ölçüde Batıya çevirmiştir. Bunun doğal bir sonucu ola
rak da, eğitimde dolayısıyla, toplumda çağdaşlaşma hareketi başlamıştır. 
Ne var ki, devlet politikasının belirgin olmayışı, eski okulla yeni okulun 
yan yana yer almasına, iki ayrı tipte insan yetiştirilmesine neden olmuş
tur. Ayrıca, yine Devlet politikasının ve buna bağlı olarak eğitim politi
kasının kararsızlığı, yeni okullardan yetişen insan tipinin de, topluma 
ters düşmesine, ulusal kültürden ve değerlerden yoksun olarak yetişmesi
ne yol açmıştır.

Meşrutiyet dönemlerinin de ortadan kaldıramadığı bu birbirine ters 
düşen ve toplumun istek ve ihtiyaçarına cevap vermeyen eğitim sistem
leri, Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.

Cumhuriyetimizin temel yasalarında olan “öğretim Birliği” (Tevbid- 
i Tedrisat) Yasası, 1924 yılında Türkiye’ye tek okul sistemini getirmiştir.

Öğretim Birliği Yasası, öğretim kurumlarında din, ırk, mezhep ayı
rımı tanımadan her Türk vatandaşına, istediği bütün öğretim derecele
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rinde yetişme olanağı sağlamıştır, öğretim Birliği Yasası, Devlet politi
kasının temel öğelerinden biri olan lâiklik ilkesine dayandırılmıştır.

Atatürk döneminin temel politikalarından biri de, ulusal sınırlar 
içinde, Türklük bilincinde, ortak değerlere ve kültüre sahip bir millet oluş
turmaktır. Diğer bir deyişle, Atatürk dönemi, Türk toplumunun ümmet 
çağından millet çağına geçiş dönemidir. Türk Milli Eğitimi düzenlenir
ken, özellikle programlarında, bu amaç gözönünde tutulmuştur.

Milli eğitimin temel görevlerinden biri, ulusal kültürü, kuşaklara 
aktararak toplumun bütünlüğünü, sürekliliğini sağlamak; diğeri toplumu 
çağdaşlaştırmaktır. Bu nedenle, kültür aktarımıyla, bir yandan ulusal bir
lik sağlanırken öte yandan eğitim sistemimiz tüm yeniliklere açılmıştır. Bu 
da Atatürk’ün koyduğu ilkelerden “milliyetçilik” ve “ inkılapçılık ilkeleri
nin doğal bir sonucudur. Atatürk’ün yeni tarih ve dil görüşü de “milli
yetçilik” ilkesine dayalı çağdaş bir millet yaratma politikasının ana öge- 
lerindendir. Anayasamızın bütün Türkiye Cumhuriyeti uyruklularını Türk 
sayması esaslarına dayalı olarak, Atatürk milliyetçiliğinin özünü kültür 
milliyetçiliği oluşturmuştur. Kültür milliyetçiliğinin bel kemiği de Türk 
dilidir. Bu nedenledir ki Türk dili, Lozan Antlaşması gereğince yurdumuz
da açılan yabancı okullarda, Türk tarihi ve Türk coğrafyasıyla b'rlikte 
zorunlu ders olarak okutulmaktadır.

Genç Cumhuriyetin oluşturduğu politikanın gereği olarak, “halkçılık 
hareketi, halkın yaşam düzeyini, dünya görüşünü değiştirerek, halkı yur
dun “gerçek efendisi” yapacak bir anlayışla başlatılmıştır. Bu anlayışın 
doğal sonucu olarak, Devletin en esash gelir kaynağı olmasına karşın, âşâr 
verg:s; kaldırılmış, halktan alman eğitim vergisi (Masarif-i meobure) terk 
edilmiştir. 1928 yılında gerçekleştirilen yazı devrimi, gezici okul siste
miyle yaylalara kadar uzanan okuma yazma seferberliği, halkı gerçek an
lamda eğitmek için okuma - yazma çalışmalarının yanı sıra, yurdun her 
köşesine dağıtılan halk tip' gazete ve resimli broşürler, Devlet politikası
nın temel ilkelerinden biri olan “halkçılık” ilkesinin uygulamaya dönüş
mesinin sonucudur. Temel eğitimden yüksek eğitime kadar, eğitimm para
sız olması, yüksek eğ:timde mali gücü yetersiz olanlar için burs ve para
sız yatılı sistemin geliştirilmesi de yine bu anlayışın eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün birçok kez vurguladığı gibi, kuru
luş yıllarında, liberal ya da sosyalist ekonomiden b :rini seçmek zorunda 
kalan dünya ülkelerinin tersine, ekonomistlerce o dönem için yeni sayılan 
kendine özgü bir “devletçilik” anlayışı geliştirmiştir. Bu anlayışın doğal 
bir sonucu olarak, Devletin gözetim ve denetiminde olmak koşuluyla, özel
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okulların açılmasına da izin verilmekle birlikte, eğitim, tek elden ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca yürütülmüştür. O kadar ki, yukarıda belirttiğimiz gi
bi, Lozan Antlaşması gereğ'nce açılan yabancı okullarda da, başta laiklik 
ilkesi olmak üzere, Devletimizin felsefesini oluşturan tüm ilkelere uyma 
zorunluğu çok yakından izlenmiştir. Bu da Türk milli eğitiminin “ devlet
çi” ve “milliyetçi” niteliğinin gereğidir.

Yine Cumhuriyetin daha ilk yıllarında, çağdaş uygarlık düzeyinin üs
tüne çıkma ülküsü milli eğitim sistemine yansımış, bilim ve teknolojiye 
ağırlık veren programlar geliştirilmiştir.

Görülüyor ki, laik temele oturtulan milli eğitim sistemimiz, örgün ve 
yaygın eğitimle, ortak kültür ve değerlere sahip, Ulusal birlik potasında 
eriülmiş yeni bir millet yaratmayı ve bu milleti çağdaş uygarlık düze
yine çıkarmayı sağlayacak biçimde sistemleştirilmiş, eğitim programları 
bu esasa göre düzenlenmiştir.

Devletin, Atatürk’çü çizgide, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel po- 
lit:kasında, bugün de bir değişiklik olmadığına ve olamayacağına göre, milli 
eğitim politikamız yine aynı özellikleri taşımak zorundadır. Bir başka de
yişle, dış politikamız, siyasal tercihimiz, ekonomik düzeninrz, sosyal ve 
kültürel değerlerimiz, öğretimin her kademesine j^eterli ölçüde yansıma
lıdır.

Türk milli eğitimine bu açıdan bakılınca, hazırlanacak programlar
dan Türk diline, Türk edebiyatına, Türk tarihi ve coğrafyasına, Türk kül
türüne, çağdaş bir yaklaşımla, daha geniş yer vermek gerekli görülmek
tedir. Bu, teknik öğretime ağırlık vermemize engel değildir. Tersine, tek
nik öğretime kaçınılmaz bir biçimde, ağırlık vermek zorunda olduğumuza 
göre, rejimimizin gerektirdiği denge ancak bu yolla sağlanabilecektir, öte 
yandan, milli eğitim sistemi, özellikle merkez örgütü, gelişen Türkiyenin 
ve bilimin gereği olarak değil; plansızlığın, koordinasyon eksikliğim'n ve 
zıtlaşmaların bir sonucu olarak, yapay bir biçimde, büyümüş ve bugün ha
reket edemez hale gelmiştir. Ortaöğretimde, program farklılıkları, genel 
lisede ve mesleki tekn'k okullarda hatta bu okulların içinde alabildiğine 
değişik biçimlerde çoğalmış; sistemin amaçları ve ilkeleri kaybolmuştur.

Bu birbirinden kopuk, amaç birliğinden yoksun okul tipleri, aşama 
aşama programlar yolu ile bütünleştirilmelidir.

Bugün gelişmiş ülkeler, zorunlu eğitimi 8 -11 yıla çıkarmışlardır. Tür
kiye, beş yıllık zorunlu eğitimle, çağdaş uygarlık düzeyine çıkamaz. Dev
let politikası, Batılı ülkeler düzeyinde gelişmemizi hedeflediğine göre, milli 
eğitim de kendini bu hedefe göre yeniden düzenlemek zorundadır. Bu ne
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denle, sekiz yıllık bir temel eğitim uygulamasına yaygın biçimde geçil
mesi plânlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında eğitim sistemimize girmesine kar
şın, yaygınlaştırılmayan anasınıfı da, bir yandan eğitimde eşitliği sağ
lamak, öte yandan özellikle geri kalmış bölgelerimizde, Türkçeyi ulusal 
birliği güçlendirecek nitelikte yaygınlaştırmak için, kısa sürede, tüm yur
da yayılacak biçimde, sistemdeki yerini alacaktır.

Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma etkinlikleri, anasımfı ve sekiz yıl
lık zorunlu eğitimle birlikte, mesleki ve teknik öğretime, öğretimin her 
kademesinde, devlet politikasının bir gereği olarak, ağırlık vererek des
teklenmelidir. Böylece, lise ve yüksek öğretim önündeki yapay yığılmalar 
da önlenecektir.

Eğitim sisteminin başarısı, öğretmen sorununun çözümüne bağlıdır. 
Bugüne1 kadar pek çok çeşitli kaynaktan öğretmen yetiştirildiği gözönün- 
de tutulursa, bu sorunun önemi daha iyi anlaşılır, öğretmen yetiştirme 
sorununun, bilimsel bir araştırmaya dayalı olarak, yeniden ele alınması; 
başta müzik ve spor dersleri olmak üzere, bazı dallardaki öğretmen açı
ğının, kısa sürede, kapatılması zorunludur. Bedence sağlıklı kuşakların 
yetişmesi için program dışı çevresel spor faaliyetlerine yer verilmesi önem 
taşımaktadır. Ayrıca, öğrencilerin güzel sanatlar (müzik - resim) ile den
geli bir iç dünyasına kavuşturulmaları ve Atatürk ilkeleri doğrultusun
da yetiştirilmeleri için eğitim programlarında alt sistemler geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bireylerin belli bir doğrultuda eğitilmeleri her şeyden ön
ce, bedence ve ruhça sağlıklı olmalarına bağlıdır. Yoksa, eğitimde, bütün
lük içinde gelişme ilkesi zedelenmiş olacaktır.

Teknik alanda çalışan öğretmenlerin sanayi ve işyerinde bilgi ve be
cerilerini yenilemeleri; bir meslek okulunu bitirmiş, endüstride belirli bir 
süre çalışmış, usta, ustabaşı olmuş seçkin kişilerin, sınavla seçilerek, belli 
bir süre öğretmenlik formasyonundan geçirildikten sonra yaygın ve örgün 
eğitimde atelye öğretmeni olarak atanmaları üzerinde durulmalıdır.

işsizlik, Türk Devleti için, öteden beri büyük bir sorun olmuştur. 
Yurt dışına işçi göndermek, bu soruna çözüm getirecek yerde yeni bo
yutlar kazandırmıştır. Eğer, Türk Milli Eğitimi, gerçekten, ulusal ekono
miye göre, kendine çeki düzen vermeyi görev edinseydi, siyasal ve eko
nomik sorunlar bu ölçüde büyümezdi. Türkiye bir tarım ülkesi olduğu hal
de, Türk Milli Eğitimi, politikasını buna göre yönlend'rmemiştir. Türki
ye’nin üç yanı denizlerle çevrili olduğu halde, Türk Milli Eğitimi, öğreti
min hiçbir kademesinde, bu konuda, üretime dönük programlara yer ver
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memiştir. Kısacası, Türk Milli Eğitimi, temel görevini unutarak, okul sis
temini ve eğitim programlarını, devletin ekonomik politikası doğrultusun
da düzenlememiştir. Daha fazla zaman yitirmeden X. Şûra kararları derhal 
uygulamaya dönüşmelidir. Bunun için X. Şûra kararlarım uygulama ve 
uygulamaları değerlendirme birimi oluşturulmalı, hazırlanacak uygulama 
planında bu birim sorumlu tutulmalıdır. Ayrıca örgün eğitim sistemi dı
şında yeni teknik eğitim olanakları aranmalı, bu amaçla endüstri, ordu ve 
Devlet sektörü ile işbirliği sağlanmalıdır. Eğitim topyekün kalkınmanın 
itici gücü olarak kullanılmalıdır. Tam anlamıyla bir kapak sistem niteliği 
taşıyan Türk Milli Eğitiminin diğer sistemlerle ve yurt sorunlarıyla ilgi
lenmesi sağlanmadıkça çağdaş uygarkk düzeyine ulaşmamız gecikecektir.

Bütün bu hususların gerçekleşebilmesi için, her şeyden önce Devle
tin eğitim politikası, ulusal çizgilerini titizlikle korumak, Milk Savunma 
Politikamız gibi, siyasal tartışmaların dışında tutulmalıdır. Eğitim alanın
da bilimsel değerlendirmelere yer verilmek, sistemin işlemez duruma so
kulması önlenmelidir.

Görülüyor ki, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen, sosyal barışa 
katkıda bulunacak yerde, toplumla yetişen kuşaklar arasında uçurum ya
ratan eğitim politikasını, devletin genel poktikasma göre, yeniden düzen
lemekten başka çare yoktur. Eğitim programları en başta, bu bütünleyici 
açıdan ele alınmalıdır.

TÜRK EĞİTİM POLİTİKASININ PROGRAMLARA 
İLİŞKİN REHBER İLKELERİ

Eğitim politikalarının uygulamaya dönüşmesinde aracılık işlevi olan 
eğitim programlarının gekştirilmesi büyük önem taşır. Bir ülkede eğitim 
politikasında bütünlük, programlarda bütünlüğe, programlardaki tutarklık 
insan davranışlarında istikrara götürür. Bu nedenle okulöncesi eğitim
den yüksek eğitime kadar, eğitim kademeleri arasında yatay ve dikey 
bağlantılar önem taşımaktadır.

Türk eğitim politikası, Atatürk’ün eğitim konusundaki görüşlerini ya
sal aştıran ve uygulamaya koyan Cumhuriyet Milli Eğitiminin hamurun
da, Anayasamızın giriş bölümünde, Milk Eğitim Reform Stratejisinde, 
Temel Eğitim Yasası ve Hükümet Programımda yer alan esaslardan olu
şur; program çalışmaları bu esaslara dayandırılmıştır.

Programlarla ilgik eğitim politikasının ana çizgileri, rehber - ilkeler 
halinde şöyle sıralanabilir :
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1. Programlar, öğrencilerin dikey ve yatay geçişlerini kolaylaştırıcı 
•bir esneklik içinde farklı ilgi, istidat ve yeteneklerin geliştirilmesine ce
vap verecek biçimde düzenlenecek; öğrencilerin çeşitli öğrenim alanları
na ve meslek dallarına yöneltilmeleri temel eğitimden başlayarak yüksek 
öğretime kadar devam edecektir.

2. Programlarda öğrencilerin toplumsal uyum sağlayacak şekilde ye
tişme ve gelişmelerini gerçekleştirecek bilgi ve beceriler kazandırma ya
nında toplum hayatımıza süreklilik ve dinamizm kazandıran kültür de
ğerlerimizin tanıtılıp benimsettim es ine özen gösterilecektir.

3. Programlarda, ana sınıfından başlayarak her öğretim kademesin
de giderek artan bir ölçüde Atatürk Devrimlerinin önemi, anlamı ve bu 
devrimlere bağlılığın gereği üzerinde durulacak; gençlerin Atatürk Dev- 
rimlerine ve Anayasa’mızm başlangıcında ifade edilen Türk Milliyetçiliği 
ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlayıcı öğrenme ya
şantılarına geniş yer verilecektir.

4. Programlar, ulusal birlik ve beraberlik ruhunu sağlayıcı ve pe
kiştiriri bir nitelik taşıyacaktır. Programlar, öğrencilerin Türkiye Cum
huriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen kimseler olarak yetiş
melerini sağlamayı öngörecek; aile, ulus ve yurt sevgisini geliştirici ve 
güçlendirici öğrenme fırsatları yaratmaya önem verecektir.

5. Temel eğitim ve orta eğitim için hazırlanan tüm programlar, içe
rik bakımından sosyo - kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyici ve 
hızlandırıcı bir nitelik taşıyacak, aynı zamanda, öğrencilerde çalışma ha
yatına karşı ilgi uyandıracak ve birtakım iş ve meslek alanlarıyla ilgili 
pratik bilgi ve becerilerin edinilmesine fırsat sağlayacak biçimde düzen
lenecektir.

6. Orta eğitim programları, öğrencileri bir işe veya mesleğe hazır
layacak; bunun yanında öğrencilerin çeşitli yüksek öğretim kurumları- 
na hazırlanmalarına imkân sağlayacaktır.

7. Orta eğitim programları, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın ge
rektirdiği orta düzeyde insangücünün, iş hayatının ve endüstrinin istek
lerine en uygun biçimde yetiştirilmeleri için, iş ve endüstri çevreleriyle 
sıkı bir ilişki kurulmasını destekleyecek nitelikte olacak ve okuldışı uy
gulamalara geniş bir zaman ayrılacaktır.

8. Yaygın eğitim programları, örgün eğitim dışındaki bireylerin eği
tim ihtiyacını karşılayacak, iş alanlarına geçmeyi düşünenlerin kısa sü
rede ve az masrafh yöntemlerle uyumlarını kolaylaştıracak ve bunun ya-
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nında ulusal ¡birlik ve bütünlüğü koruma doğrultusunda örgün eğitim 
programlarıyla organik bir bağlantı içinde olacaktır.

9. Eğitimin hangi kademesinden ayrılırsa ayrılsın, dönüşlü eğitim 
uygulamaları yoluyla, birey bıraktığı yerden öğrenimine devam edebile
cektir.

10. Programlar, içerik ve yöntem bakımından, öğrencilerde bilimsel ve 
özgür düşünme, kişisel girişim ve yaratıcılık vb. nitelikleri geliştirmele
rine yardımcı olacak biçimde düzenlenecek; öğrencilerin geniş bir dünya 
görüşüne sahip olarak yetişmelerine de imkân sağlayacaktır.

11. Programlarda, Türk dilinin öğretilmesine gereken ağırlık verile
cek, öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde kullanmaları, böylece 
gerek evrensel gerek ulusal düzeyde değerli eğitim, bilim ve sanat ürün
lerinden yararlanmaları için kendilerine yeterli bilgi ve beceriler kazan
dırılacaktır.

12. Programlar, amaç ve içerik bakımından, Türkiye Cumhuriyetinin 
dayandığı temel ilkelerinden biri olan laiklik ilkesiyle uyumlu olacak, din 
öğretimi konusunda öğrenci velilerinin veya öğrencilerin kendi istek ve 
seçimleri gözönünde bulundurulacaktır.

13. Programlar, öğrencilerin yurt yönetimine ilişkin bilgi ve anlayış
ları ile birlikte demokratik davranışlar kazanmalarına ve bu bilgi, anla
yış ve davranışları eğitim kurumlan içinde ve dışında sürekli olarak gös
termelerine ve geliştirmelerine imkân veren özellik taşıyacaktır.

14. Programlar, öğrencilerin anlama, yorumlama ve uygulama yete
neklerinin geliştirilmesi, sorun çözme beceri ve davranışlarının pekiştiril
mesi, bireysel inceleme ve araştırma yapma alışkanlıklarının kazandırıl
ması, konuşma ve tartışma tecrübelerinin arttırılması konularında teşvik 
edici nitelikte olacaktır.

15. öğretimde kitaplık, laboratuvar ve atelyelerden öğrencilerin aza
mi ölçüde yararlanmaları için fırsatlar sağlayacak, dersleri ve izledikleri 
programları tamamlayıcı nitelikte uygulama ve staj yapmalarına önem 
verilecektir.

PROGRAM GELİŞTİRME

1. Temel Kavramlar ve Tanımlar
Eğitim, temel araştırmalardan geniş ölçüde yararlanan uygulamalı 

bir bilim alanıdır. Bu yönden eğitimde yenileşme çabaları, büim ve uy-
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gulamanm bütünleşmesi ile gerçekleşir. Eğitimde yenileşme, herşeyden 
çok, ıbirey davranışlarının yenilenmesidir. Bunun için de milli eğitim po
litikası doğrultusunda eğitim amaçlarının saptanması ve bu amaçlar ile 
değerlendirme süreçleri arasındaki boşluğun doldurulması gerekmektedir. 
Benimsenen amaçların işaretlediği yönde davranış değiştirilemediği süre
ce, eğitimde niteliği etkilemek olanak dışıdır.

Esas olan, Türk Milletinin kendisine özgü temel kültür niteliklerini 
ve yaratıcı gücünü koruyarak, Atatürk’ün deyimiyle Milletimizi çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ve bireyleri, bunu gerçekleştirecek 
biçimde yetiştirmektir.

Bu devamlı ve kapsamlı bir eğitim süreci ile gerçekleştirilebilir.

Bireyin topluma yapıcı bir şekilde etkin uyumunu sağlayacak, davra
nışların gelişmesine yön çizecek olan amaçların bilimsel bir temele otur
ması önem taşır.

Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde uygulanacak muhtevanın se
çimi ve düzeni ile konuların öğretilmesinde uygulanacak öğretim süreç
lerinin devamlı surette gelişmesi için akademik çalışmalar yapılması ge
rekmektedir.

Uygulanan öğretim süreçleri ile amaçların ne derece gerçekleştiğini 
anlamak için devamlı bir değerlendirme çabasına yapısal ihtiyaç vardır.

Bu boyutlardan oluşan Eğitim Programı; bir eğitim kurumunun, ço
cuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun 
amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar. Öğretim, ders 
dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, reh
berlik, sağlık vb. hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer.

Öğretim programı ise eğitim programı içinde ağırlık taşıyan ve ge
nellikle, belli bilgi ve beceri kategorilerinden oluşan ve bu bilgi ve bece
rilerin eğitim programının amaçlan doğrultusunda ve planlı bir biçimde 
kazandırılmasına dönük bir programdır.

Ders programı; öğretim programlarında yer alan “bilgi katogorileri- 
nin disiplinlerin” ve faaliyet alanlarının, eğitim amaçları ile ilişkili olan 
özel amaçlarını gerçekleştirmeleri için öğretim ilkelerini, konuların alt 
kategorilerini ve değerlendirme esaslarım içeren ve eğitim öğretim prog
ramlarındaki esasları, öğrenci davranışına dönüştüren programdır. Uygu
lamada, üç program tanımı da genelden özele doğru iç içe bir görünüm 
gösterir.
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özellikle hizmet id  eğitim sektöründe, ıbelirli amaçlar doğrultusunda 
hazırlanan “kurs programları” , jenerik bir alam temsil eden “fon prog
ramları” ya da “ sosyal bilgiler” programlarından da söz edilmektedir.

Eğitim programı; operasyonel bir terimdir, zira önemli olan, eksik
siz bir kuramdan çok, etkin bir çabadır. Bu alanda çalışanların kuramı, 
daima, uygulamadaki verimlilik açısından ele almaları gerekmektedir.

Eğitimde program geliştirme, programın kapsadığı amaçların sağlıklı 
ve etkili bir şekilde saptanması ve gerçekleşmesi için yararlanılan esas
ları, prensipleri (teori) ve faaliyetleri (uygulama) operasyonel anlamda 
ele alan bir çalışmadır.

Program geliştirme, okul ve okul çevresindeki yaşamın ve öğrenme 
koşullarının geliştirilmesini amaç edinir. Bunun için, toplum koşullan, so
runlar ve bireyin gelişim ihtiyaçları gözönünde bulundurulur.

Program geliştirme, gerek okul içinde gerekse okul dışında Milli Eği
timin ve okulun amaçlarını etkili biçimde geliştirmek ve gerçekleştirmek 
üzere düzenlenen içerik ve etkinliklerin uygun yöntem, teknik, araç ve 
gereçle geliştirilmesine yönelmiş sürekli ve koordine çabaların tümüdür.

Hazırlanan program, araştırma yaklaşımı ile uygulamada geliştirüir; 
bu gelişmelerin ortak ve genel yönleri, programın yazılı metnine akseder.

Program geliştirme ile program düzenleme arasındaki bağlantı şöyle 
bir şema ile gösterilebilir :

Ara_ştıra

P rograa  
S e l i ş t i r a i "  f -

Prsgraz: Hazırlama 
▼e Düzeçle**

Basılı program, hazırlanmış bir kitap, rehber ve klavuzdur. Program 
geliştirme ise, yukarıda değinildiği gibi basılı programın araştırma yoluyla 
uygulamada geliştirilmesidir.

Program düzenleme ve geliştirmede Milli Eğitim Bakanlığı Merkez 
Örgütü ve yerel okulun sorumlulukları şöyle belirlenebilir :

F .  : 5
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Merkez örgütünün Görev ve
Sorumlulukları
(a) Türk Milli Eğitiminin teori ve 

politikasını kapsar.

(b) Bu teori ve politika doğrultusun- 
■ da ve davranış bilimlerinin ge

tirdiği verilerin ışığında Milli 
Eğitim Amaçlarım saptar ve ge
liştirir.

(c) Milli Eğitimin amaçları ışığında 
çeşitli kademede “ ilk, orta, yük
sek ve farklı fonksiyonlar gören 
genel, teknik, meslek” okulların, 
Türkiye’ye hizmet açısından, iş
gücü planlamasını yapar ve bu 
okulların amaçlarını ve ilkelerini 
geliştirir.

(ç) Yukarıda açıklanan amaçların 
gerçekleşmesi için çeşitli öğre
nim düzeylerinde yapılacak öğ
retimin içeriğini, bilginin lojik 
ve psikolojik yapısına göre ayar
lar. Bunun için üniversitelerde 
eğitim bilimleri alanında yapılan 
araştırmaların bulgularından ya
rarlanır.

(d) Öğretim süreçlerinin, öğrenciler
de davranış değiştirme açısından 
etkin olması için gerekli araç ve 
gereçleri sağlar. “Milli Eğitim 
Bakanlığı Merkez örgütünün” 
bu amaçların gerçekleşmesinde 
rol oynayacak ders kitaplarım 
da hazırlaması gerekir.

Yerel Okulun Görev ve
Sorumlulukları
(a) Milli Eğitimin teori ve politi

kasını kendisine verilen prog
ram stratejisi içinde uygula
maya dönüştürür.

(b) Milli Eğitim teori ve politika
sı doğrultusunda saptanan 
amaçları öğrenci davranışları
na dönüştürme görev ve so
rumluluğu taşır.

(c) Bulunduğu kademenin ve okul 
tipinin fonksiyonuna uygun 
çalışmalar yapar.

(ç) Öğrettiği konuları ve yaptığı 
faaliyetleri öğrenci düzeyine 
göre ayarlar. Bu konuda başa
rı sağlamak için, öğrencilerin 
gelişim ve öğrenmeleri konu
sunda gerekli bilgi ve kavram
ları uygular.

(d) öğretimde en etkili sonuç ola
cak araç ve gereçleri araştırır. 
Bu konuda il ölçüsünde geliş
tirilmiş olanlarla merkezden 
sağlanacak olanları saptar, 
okulda olanaklar ölçüsünde bir 
araç - gereç merkezi kurar.
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(e) Öğretmen yetiştirmede program 
. yönünden gerekli önlemleri alır.

(f) Başarı ölçütlerini saptar.

(g) Programlar ve öğretim alanında 
örnek uygulamaları, tüm öğret
menler ile paylaşmak üzere ya
yımlar.

(h) Programların uygulanmasında 
karşılaşılan sorunlar, Milli Eği
tim Müdürlükleri bünyesinde olu
şan uzmanlar aracılığı ile sapta
nır. Yerinde çözümlenemeyen so
runlar merkeze bildirilir. Memle
ket ölçüsünde ortak olan prob
lemler yazılı programların dü
zenlenmesinde gözönünde bulun
durulur. Bir kısmı hizmet içi 
eğitim çalışmalarında ele alınır.

(ı) Türkiye ölçüsünde ortak olan so
runları çözümlemek üzere öğret
menin hizmet öncesi hizmet içi 
ve işbaşında yetiştirmek üzere 
devamlı ve bağıntılı programlar 
düzenler. Bunlara katılan öğret
menlerin akademik yönden de
ğerlendirilmesini sağlar. Üst öğ
renimi tamamlayanlardan yarar
lanır.

(e) Hizmet öncesi, zamamn çağ 
koşullarına uyum yapmak üze
re yetişmiş olan öğretmenin, 
sürekli gelişmeleri izlemesi 
için olanak sağlar.

(f) Başarı ölçütlerini uygular.

(g) Öğretimde etkinliği artırmak 
üzere çeşitli yöntemleri uygu
lar. Verime ilişkin sonuçları 
yayımlamak üzere Merkez Ör
gütüne ya da meslek dergile
rine gönderir.

(ıh) Programların uygulanmasında 
ortaya çıkan sorunlar, öğret
men kurullarında tartışılır. Çö
züm için ipotezler ortaya atı
lır. Ortaklaşa yapılan uygula
ma planını kısa aralarla de
ğerlendirilir. Belli başlı sorun
lar Milli Eğitim Bakanlığı 
Merkez Örgütüne gönderilir.

(ı) Öğretmenlerin sürekli ve ba
ğıntılı seminer ve kurslara ka
tılmasını teşvik eder. Bu şekil
de üst öğretim belgesi geti
renlere gerekli statünün veril
mesine yardım eder.

(i) Bir eğitim kademesinde ya da (i) Programların Türkiye ölçü- 
bir disipinde Türkiye ölçüsünde sünde geliştirilmesine yardım
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devamlı surette veri toplayarak, 
program geliştirmede alınacak 
kararların somut durumlara ve 
obj ektif verilere dayanmasını 
sağlar.

(j) Merkez Örgütünde oluşturulan 
programın yerel koşullara göre 
uygulanmasını telkin ve teşvik 
eder. Uzmanları ve müfettişleri 
ıbu alanda etkinlikle çalıştırır.

(k) Programları Türkiye ölçüsünde 
koordine eder, değerlendirir, 
program modelleri düzenler ve 
bunların sürekli surette gelişti
rilmesini destekler.

için, yerel verileri sürekli bir 
şekilde merkeze duyurur.

(j) Merkezde oluşturulan çerçeve 
programı, yerel koşullara göre 
uygular.

(k) Koordinasyon, değerlendirme, 
düzenleme ve geliştirmelere 
kaynaklık eder, sorumluluğu
nu yerine getirir.

Böyle bir görev dağılımında, yerel okul ile merkez örgütü arasında 
Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile kurulacak haberleşme mekaniz
ması, eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunların çözümünde, Milli Eğitim 
Bakanlığının desteğini ve ilgisini çabuklaştıracak ve aradaki iletişimi et
kin hale getirecektir.

2. Evrim
a. Ülkemizde sosyo-kültürel ve ekonomik-teknolojik alanlarda 

kaydedilen değişme ve ilerlemeler, eğitim programlarının yapısının sü
rekli ve sağlıklı ¡bir biçimde geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

b. Bu değişme ve ilerlemeleri, ülke çıkarları doğrultusunda de
ğerlendirecek olan bireyler; eğitim süreci ile yetişeceğinden, eğitim, ulu
sal yaşamada, gelişen kavramsal yapısı ve metodolojisiyle gittikçe daha 
önemli bir yer işgal etmektedir.

c. Program reformlarında, genel olarak, şu metodoloji uygu
lanır :

(1) Eğitim sorunlarının çözümüne yardım edecek program 
tasarıların geliştirilmesi;

(2) Programların hazırlanması;
(3) Programların uygulamada geliştirilmesi.
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Başlangıçta ilk aşama ile meşgul olmak doğaldır. Ancak, program ge
liştirme sürecinin operasyonel ve sürekli bir araştırma niteliği taşıması 
nedeni ile, uygulamada geliştirme aşamasının öneminin vurgulanması ge
reği ve çalışmalarda başarı için, bunun ön şart olduğu kaydedilmelidir.

ç. Ayrıca, ülkemizde, eğitim programlarıyla ilgili olarak bugüne 
değin yapılan yenileşme girişimlerinin gözden geçirilmesi, bugün nerede 
bulunduğumuzu saptama açısmdan önem taşımaktadır. Aşağıda ana çiz
gileri verilen böyle bir inceleme ile hataların tekrarlanması önlenmiş ola
cak ve değer taşıyan çalışmalar işlerlik kazanacaktır.

d. Çalışmalarda ana hedef “programlar yolu ile sistemin bütün
leşmesi” olmuştur. Ancak, bütünleşme asla yeknesaklığa götüren bir 
yaklaşım olarak düşünülmemiştir.

önerüer, söylenen, yazılan, kararlaştırılan fakat genellikle düşünsel 
düzeyde kalmış, uygulamaya başarı ile dönüştürülememiş olan önemli il
kelerden, fikirlerden de yararlanılarak geliştirilmiştir. Bu geliştirmede ül
kemizde programlara ilişkin gerçekler, gözönünde bulundurulmuştur. Bu 
nedenle, yenileşme atılmalarının programlara ilişkin yanları saptanmıştır.

Eğitim alanında Cumhuriyetten bu yana gözlenen reform çalışmala
rının programlarla doğrudan ilişkili yanları aşağıdadır :

(1) Türkiye Cumhuriyetinin ilânım izleyen ilk yasalardan biri ‘Tev- 
hid-i Tedrisat” Yasasıdır. îlk dönem eğitim çalışmaları, Devlet çarkım 
Atatürk Devrinıleri doğrultusunda işletecek olan kamu görevlilerini yetiş
tirmeye dönük,

Çağdaş
Lâik
Ulusal kalkınma ve birliğe yönelik

bir eğitim sistemi oluşturmak doğrultusunda yapılmıştır. Bu aşamada, or
taokul ve lise programları daha çok genel kültür vermek üzere hazırlan
mış ve paralel alt sistemler olarak erkek sanat okulları ve kız enstitüleri 
kurulmuştur.

(2) 1940 - 1950 yılları arasında kırsal kesimde öğretmen açığını ka
patmak, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak, okur - yazarlığa fonksiyonel bir 
öz kazandırmak ve toplum kalkınmasına dönük eleman yetiştirmek ama- 
cıyle, o günün koşullarında, köy enstitüleri açılmıştır, özellikle 1946 yı
lından itibaren de imam Hatip Okulları’nın sayıca arttığı görülmektedir.
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(3) 1954 - 1956 yılları arasında, İstanbul ve Bolu’da deneme ilkokul
larında, programların işleyişine dönük deneyimler yer alırken; başlangıç
ta 4 kazada, daha sonra İstanbul Atatürk Kız Lisesi ve Ankara Bahçeli- 
evler Deneme Lisesinde, ortaöğretim programlarında da yeni modellerin 
uygulamasına geçilmiştir. Bu program modellerinin üst kurum! ar a gidecek 
öğrencileri daha iyi yetiştirmeyi diğerlerini hayata hazırlamayı hedefle
diği ve bu amaçla, liselere ilk kez, seçmeli derslerin girdiği görülmektedir.

(4) Yine, 1950 - 1960 yılları arasında, belli bir takım dersleri vur
gulayan lise programlarının (yabancı dil, îng., fen dersleri gibi) uygu
landığı ayrı kurum ya da kurumlarm açıldığı saptanmıştır (Anadolu Li
seleri; Fen Lisesi vb.)

Bu devrede, mesleki ve teknik eğitim kurumlarmda, lisede okutu
lan disiplinlerin arttığı (lise düzeyine gelme özlemi) diğer yandan lise 
programlarında bazı disiplinlerin ya da konuların (fen, dil, yr. dil) ağır
lık kazandığı görülmektedir.

(5) Üniversiteye hazırlayan genel programlar, öğretmenliğe hazırla
yan programlar, teknik eğitime dönük programlar, ticaret ve turizm eği
timine hazırlayan programlar, din adandığına hazırlayan programlar, ilk 
eğitimden sonra en üst kurumlara kadar birbirinden ayrı ve paralel ola
rak sürdürülmektedir.

(6) 1960 yılında, planlama aşamasına girilince, ilk kalkınma planın
da (Bkz. 7. Bl.) kalkınma için özellikle sanayide ara insangücü yetiştir
me konusu vurgulanmış bu nedenle teknik eğitime ağırlık verilmesi öne
rilmiştir. Buna rağmen, 20 yıldır her (5) yıllık kalkınma planında bu 
açıkların kapatılamadığı sayısal olarak yer almaktadır.

(7) 1960 yılında, Plânlama Koordinasyon toplantılarında, eğitim ko
mitelerinin hazırladıkları ve daha sonra Yedinci Milli Eğitim Şûrası do
kümanları arasında bastırılan broşürler gözden geçirildiğinde bu aşama
da, daha çok, nicelik bakımından değerlendirmeler yapıldığı; sisteme, kal
kınmaya döriük bir fonksiyon kazandırılamadığı gözlenmektedir.

(8) Yedinci Milli Eğitim Şûrasının getirdiği en önemli yenilik, orta
okulu, programlar aracılığı ile bütünleştirmiş ve ortak programlara bağ
lamış olmasıdır.

(9) Sekizinci Milli Eğitim Şûrası, sisteme, yatay ve dikey geçişleri, 
yöneltme kavram ve fonksiyonunu getirmiş, 2. devre ortaöğretim temel 
görevlerini;
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(a) Yüksek öğretime öğrenci hazırlamak,
(b) Öğrenciyi hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlamak,

(c) Öğrenciyi hayata ve iş alanlarına hazırlamak şeklinde be
lirlemiştir.

Aynı Şûrada, bütün orta eğitim kurumlarma “ Lise” adının ilave edil
mesi önerisi getirilerek, yüksek öğretime girişin bir kurumun tekelinden 
kurtarılacağı ifade edilmiştir. Alman kararlar, daha çok, ortaöğretimle 
yüksek öğretim bağlantısı kurmak doğrultusunda olmuştur.

(10) Bu arada, Cumhuriyetin ilk yıllarında, kamu görevlisi yetiştir
mek, genel kültür vermek üzere geliştirilen liseler; ikinoi dünya savaşı 
sonrası ortaya çıkan nüfus patlaması, endüstrileşme, mesleklerde çeşitlen
me ve dilek düzeylerinin yükselmesi vb. faktörlere göre gelişmeleri için 
adaptasyon geçirememişlerdir. Her kurumun lise programlarına benzeme 
•istek ve uygulamaları, bu adaptasyonu engellemiştir.

(11) 1972 yılında Resmi Gazete’de, Milli Eğitim Stratejisi başlığı al
tında eğitim amaç ve ilkeleri yayımlanmış bu dokümanın içeriği, geniş 
ölçüde, Eğitim Temel Yasasına kaynaklık etmiştir.

(12) 1973 yıllında çıkan Temel Eğitim Yasası, o güne değin yapılan 
çalışmalarda ele alman esasları kapsamış; ancak, sistemin bütünleşmesine 
dönük maddelerine rağmen, bütün orta eğitim kurumlarma lise adını ver
miş ve programların paralelliğini korumuştur. Nitekim bugün lise ve 25 
çeşit lise dengi programla, 77’nin üstünde dal öğrenimi yapılmaktadır.

(13) Sekizinci Milli Eğitim Şûrası’nm devamı olan dokuzuncu Milli 
Eğitim Şûrası, özellikle orta eğitim programları üzerinde, ayrıntılı çalış
malar yapmış ve kararlar almıştır. Her kurum için ayrı ayrı ders dağıtım 
çizelgeleri ve bu çizelgelerde ayrı dozlarda, meslek, genel ve seçmeli ders
ler saptanmıştır. 8 yühk temel eğitim düşüncesi iyice şekillenmiş, ilke 
haline gelmiştir.

Sonuç olarak : <
(a) Programlar yolu ile sistem bütünlüğü sağlanamamıştır.

(b) Programların fonksiyonel hedefleri ve ekonomik yönden aktif 
insangücü yetiştirmeye dönüklüğü gerçekleşememiştir.

(c) Eğitim kedemeleri arasındaki çıkışlar için (ilk eğitim sonu yak
laşık % 52, orta okul sonu yaklaşık % 80) eğitsel önlemler alınamamıştır.
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(d) örgün mesleki - teknik - genel eğitimle yaygın eğitim, işbaşında 
eğitim ve hizmet-içi eğitim arasında ıbir bütünleşme gerçekleşememiş; 
temel eğitim, öğrencilerin bir üst kuruma geçişlerini sağlamak için tüm 
eğitim kurumlarının programlarını lise programlarına benzetmek doğrul
tusunda olmuştur. .

(e) öğrenci davranışlarına etkin olacak önlemler alınamamıştır.
3. Yeni Program Modelinin Ana Çizgileri

Buna göre, soruna, yukarıda açıklanan problemlerin çözümüne dönük 
bir program tasarımı ile yaklaşılması gerekmektedir.

Bu anlayışla;
a. Bugün, değişen sosyo - ekonomik koşullar karşısmda, eğitim siste

minin en alt kesiminde bir ana sınıfı programı oluşturmamn kültürleme 
sürecini sağlıklı yoldan geliştireceği anlayışı ile böyle bir programın, Milli 
Eğitim sistemine eklenmesi gereğine inanılmaktadır. (x)

b. İlk ve orta okul programlarının temel eğitim programları halinde 
bütünleştirilmesi önerilmektedir.

Bu bütünleşme içinde programların,
1 -3 , 4 -5 , 6 -8  yıllar «için çocuğun gelişim özelliklerine uygun ola

rak ve eğitimin bu çağlarla ilgili görev ve sorumluluğu gözönünde bulun
durularak düzenlenmesi gerekmektedir.

c. Orta öğretimde, genelde, tek tip lise programı önerilmektedir. Böy
le bir yaklaşımda, bazı özel mesleki ve teknik okul programlarının geliş
tirilerek sürdürülmesi gerekmektedir.

ç. Tek tip lisede, üç yıl boyunca, gittikçe azalan oranda, ortak genel 
dersler verilecek ve öğrenciler : Ekonomi - Ticaret; Teknik; Tarım ve 
Hayvancılık; Genel kültür bölümlerine ayrılacaktır. Bölümlerin hangileri
nin nasü açılacağı yönetmeliklerle düzenlenecektir. Bu bölümler de kendi 
içlerinde dallara ayrılabilecektir.

d. Yukarıda getirilen bölümler fonksiyonlara dönüktür. Bu program 
tasarımının getirdiği en önemli yeniliktir. Bugüne değin lise programla
rında, -bölümlere, disipliner açıdan yaklaşılmıştır. (*)

(*) Ana sınıfı sisteme bir sınıf ilavesi olarak önerilirken, 0 - 6  yaş grubunun, eğitimi 
için var olan okul öncesi eğitim kurumlan, "ana okulları, yuvalar, kreşler vb. kurum- 
lar''m geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılması gereği de belirtilmelidir.
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Aynı kurumdaki öğrenci, aynı standartlarda ve birlikte ortak ders
ler alarak, işe - mesleğe dönük dersler için farklı programlar izleyecek
lerdir. Genel kültür programım seçenler ise genel kültür eğitimine iliş
kin edebiyat ve dil, sosyal (bilgiler, fen bilgileri ve matematik vb. dal
larda derinleşeceklerdir.

e. işe - mesleğe, tekniğe eğilim, temel eğitimin dördüncü yılından iti
baren gittikçe artan oranda sağlanacaktır.

Yöneltme, temel eğitimin son üç yılında ve bir süreç olarak yer ala
cak, bu konuda başarıya dayalı fırsat eşitliğine yer verilecek, yetenekler 
yalnızca bilinçsel anlamda değil fakat her türlü beceriyi kapsayacak bi
çimde geliştirilecektir. Bu konuda politik müdahalelerin önlenmesi ama
cıyla sağlam yaptırımlara ihtiyaç olacaktır.

f. Programlarda dikey bütünleşme ve tutarlılığı sağlamak üzere te
mel ve orta eğitim boyunca içerik ve uğraş şeritlerine yer verilmesi ön
görülmektedir.

g. Her eğitim kademesinde yaygın eğitim ile ilişkiler geliştirilecektir.

ÖNERİLEN MODELİN EĞÎTÎM PROGRAM KADEMELERİNE
GÖRE ESASLARI

Bu kesimde, bütünlüğü olan program modeli, alt sistemler halinde ele 
alınmış ve her bir eğitim kademesi; i

1. işlevler ve amaç;
2. içerik ve faaliyet kategorilerine ilişkin modeller;
3. Programların uygulamada geliştirilmesine ilişkin öneriler olmak 

üzere üç yönden incelenmiştir.
Programların bütün eğitim kademelerinde ve bütün disiplinlerde, or

tak ilkeleri şöyle saptanmıştır :
1. Programlarda genç kuşakların Atatürk’çülük çizgisinde bütünleş

tirilmesi vurgulanmalıdır (Ulusal Birlik).
2. Ulusal kalkınma için gerekli insangücünün yetiştirilmesi, her eği

tim kademesinde ve her programda ele alınmalıdır (Fonksiyonel Eğitim).

Yukarıda belirlenen sistematik ve ortak ilkeler doğrultusunda sapta
nan ana sınıfı, temel eğitim ve orta eğitim programlarının esasları aşa
ğıdadır :
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Anasınıfı Programlan :

1. Anasınıfmın işlevleri :
a. Atatürkçülük çizgisinde politik bütünleşmeye katkıda bulunmak,

b. Alt kültürlerdeki (gecekondu, kırsal yöre vb.) çocukların ge
lişimlerini destekleyecek, genel olarak herkesin eşit düzeyde temel eği
time gelmelerini sağlamak;

c. Çocukların bir bütün olarak gelişmelerine ve bakımlarına yar
dımcı olmak;

ç. Türkçeyi, anlama ve konuşma düzeylerinde öğretmek;
d. Çocukları temel eğitim okulunun birinci sınıfına hazır duru

ma getirmek;

e. Uyumlu bir yaşam için gerekli temelleri sağlıklı bir şekilde
atmak;

f. Düzenli çalışma ve iş yapma alışkanlığı kazandırmak.
2. Ana Sınıfının Amaçları

Ana sınıfını bitiren her çocuk :
a. Türk olduğunu bilir ve Türk olmaktan kıvanç duyar;
b. Bayrağımızı tanır ve ona saygı duyar;
c. Atatürk’ü tanır ve sever;
ç. Atatürk’ün ülkemiz için yaptıklarını kendi düzeyinde bilir;
d. Milli bayramlardaki faaliyetlere istekle ve coşku ile katılır;
e. Türkçeyi doğru anlar ve düzgün konuşur;
f. içinde yaşadığı toplumun kurallarına uyar;
g. insanlarla olumlu ilişkiler kurar ve iyi geçinir;
ğ. Grup faaliyetlerine istekle katıhr ve işbirliği yapar;
h. îş yapma ve iş başarmadan hoşlanır;

ı. Kendisinin ve çevresindeki insanların duygularım anlar ve on
lara saygı gösterir;

i. Kendi bedenine karşı olumlu tutum geliştirir;
j. Kendi davranışlarını yöneltebilir ve kontrol eder;
k. Yakın çevresini tanır;
l. Temel eğitim okulu birinci sınıf için öğrenilmesi gerekli sosyal 

hayata, fen bilgilerine ve matematiğe ilişkin kavramları bilir;



m. Büyük ve küçük kaslarına ilişkin becerileri yapabilir;
n. Sağlık ve beslenme kurallarına uyar;
o. Her türlü faaliyette girişkendir ve yaratıcılık gösterir;
ö. Kendine güven duyar.

3. Ana Sınıfında Muhteva ve Faaliyet Kategorileri
a. Sosyo - kültürel faaliyetler : Müzik, resim, dans, çeşitli oyunlar, 

şarkı, kil işleri, masal ve öykü anlatımı, meslek oyunları, serbest oyunlar vb.
b. Günlük temel gereksinimlerinin karşılanmasına ve bu konular

da alışkanlık geliştirmeye dönük faaliyetler :
Beslenme, uyku temizlik sağlık vb.

c. Çocuğun iş yapma alışkanlığı kazanmasına ve başkalarının işi
ne saygı duymasına dönük faaliyetler : Oyuncakları toplama, masayı dü
zenleme, ortalık toplama, eşyayı koruma, kumbara kullanma, yakın çev
redeki işyerlerine geziler düzenleme vb.

ç. Yaş gelişimine uygun yollarla Türkçe öğretimine dönük faali
yetler : Günlük yaşantıyı anlatma, dinlenilen masal ve öykünün tekrarı, 
tartışılması vb.

d. Atatürkçülük çizgisinde ulusal bütünleşmeye dönük faaliyet
ler : özellikle milli bayramlarda Atatürk’ün ülkesine bağlılığı, ülkesi için 
yaptıkları ve yaşamıyla ilgili öyküler, anlatılan öykülerle ilgili tartışma
lar, hep birlikte sınıf panosunun düzenlenmesi, okulun süslenmesi, çevre
deki ilgili yerlere geziler (Atatürk Anıtı, müze vb.) ve diğer faaliyetler.

e. Çevreyi tanımaya ve temel fen kavramlarının öğrenilmesine 
dönük faaliyetler : Sayma ( l ’den 30’a kadar), cisimlerin veya eşyanın 
şekilleri, daire, kare, üçgen gibi basit geometrik şekilleri tanıma, zaman 
kavramına ilişkin basit kavramlar öğrenme (takvimin, saatin tanıtılma
sı gibi), cisimlerin üç halini öğrenme; (bir bardak su, bir şişe su arasın
daki miktar farkının gösterilmesi, yağ - su vb. arasındaki alışkanlıkların 
farklılığının gösterilmesi), paraları tanıma, sayı - miktar ilişkileriyle ilgili 
terimleri öğrenme (az - çok, büyük - küçük, uzun - kısa, ağır - hafif, boş - 
dolu gibi), yerle ilgili ilişkileri kavrama (altında - üstünde, önünde - ar
kasında, sağında - solunda, yakınında - uzağında gibi), ölçü aletlerini tanı
ma (cetvel, kilo vb.) zaman kavramıyla ilgili ilişkileri anlama (bütün- 
yarım, gece - gündüz, dün gece - yarın gece, ay - yıl vb.), çevre gezileri, 
çevredeki bitki ve doğa olaylarım inceleme, tartışma, hayvan ve süs bit
kilerini sınıfta yetiştirme, bahçe, tarlada incemeler vb.

f. Araştırma becerisi ve yaratıcılığın desteklenmesi :
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Yukarıda belirlenen faaliyetlerin neden - sonuç ilişkilerinin tartışıl
ması; çevreden getirilen materyallerle serbest resimler yapılması, yarım 
bırakılan masal ve öykülerin tamamlatılması, serbest saat faaliyetleri vb.

4. Uygulamaya Dönük Öneriler :
a. Anasınıfı programları, Türk eğitim sisteminde temel eğitimin 

ilk aşaması olarak kabul edilmelidir.
b. Uygulama kırsal ve gecekondu yörelerine öncelik vermek kay- 

dıyla birkaç aşamada plânlanmak ve gerçekleştirilmelidir.
c. Ana sınıfında çalışacak öğretmenlerin yetiştirilmeleri için özel

likle bu yaş grubuna uygun olan Türkçe öğretimini vurgulayan farklı eği
tim programları geliştirilmelidir.

ç. Anasınıfı öğretmenleri için el kitapları hazırlanmalıdır.
d. M. E. B. Ders Araçları Yapım Merkezi’nde ana sınıfları için öğ

retim ve oyun materyalleri geliştirilmelidir.
e. Anasınıfı çocukları için kaynak materyaller hazırlanmalıdır.
f. Anasmıflarım teftiş edecek müfettişler bu yaş grubunun özel

likleri ve ihtiyaçları konusunda eğitilmelidir.

Temel Eğitimin Programlan :
1. Temel Eğitimin işlevleri :

a. Atatürkçülük çizgisinde sosyo - kültürel ve politik bütünleşmeyi 
sağlamak;

b. Yurttaşlık eğitimi vermek;
c. Bireylerin topyekün gelişimlerini desteklemek;
ç. Bireyin iş ve çalışma hayatına uyum sağlamasına yardım etmek;
d. Öğrencileri orta öğretim için hazırlamak;
e. Yaygın eğitim kurumlan ile ilişki kurmak.

2. Temel Eğitimin Amaçları
Temel eğitimi bitiren yurttaş :

a. Şerefli bir tarihe sahip büyük bir milletin evlâdı olmanın gru- 
runu duyar.

b. Atatürk devrimlerine bağlıdır. Kurtuluş Savaşının ve Atatürk 
devrimlerinin anlamını ve değerini kavramıştır. Devrimlerin yerleşmesi
ne ve yayılmasına istekle katkıda bulunur.

c. Türk Milli tarihinden kendisine ulaşan insani milli ve ahlaki 
değerleri kavrar ve bunları davranışlarında gösterir.
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ç. Toplumun devamlı olarak değiştiğini kavrar; bu değişmeyi ge
lişme haline getirme sorumluluğuna erişmiştir.

d. Demokrasi anlayışını okul içinde ve dışında yaşayarak özümle
miştir.

e. Yurttaşlık görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir ve 
bunları günlük yaşayışında uygular.

f. Bilim ve teknolojinin toplumsal 'ilerleme ve uygarlık alanındaki 
rolünü kavrar.

g. Bilimsel düşünme yeteneği gelişmiştir.
ğ. Dünya ülkeleri arasındaki münasebetlerin barış ve refah. sağ

layacak yönde yürütülmesine inanır. Atatürk’ün koyduğu yurtta sulh, 
cihanda sulh ilkesine bağlıdır.

h. Beden ve ruh sağhğmı koruyucu tedbirleri bilir ve bunları kul
lanma alışkanlığına sahiptir.

ı. Yetenek ve istidatlarının seviye ve yönünü deneyerek değer
lendirir.

i. Davranışlarını, istek ve ideallerini kendi yeteneklerine göre de
ğerlendirir.

k. Türkçeyi etkili bir biçimde kullanır.
l. Sağlıklı düşünme, doğru yargıda bulunma ve karar verme yete

neğini kazanır.
m. Sanat ve estetik alamnda kültür ve anlayış kazanır.
n. Ahlâki değer ve davranışlar geliştirir.
o. Ekonomik problemlerin özelliklerini bilir ve bunların diğer ya

şama alanlarıyla bağıntılarını kavrar.
ö. Bir çalışma alanına yönelerek topluma hizmet eder.
p. Iş hayatına kolayca uyum yapabilecek bilgi ve becerileri ka

zanmıştır.
r. iyi bir tüketici olmanın ülke ekonomisindeki önemini kavrar.
s. Yurdun, doğal ve insanlar tarafından yapılan her türlü zengin

lik kaynaklarını korur, değerlendirir ve geliştirir.
ş. Başkaları ile birlikte uyumlu yaşama ve çalışmayı alışkanlık 

haline getirir.
t. insanlar arasındaki görüş ve duyuş farklılıklarını hoşgörü ile 

karşılar. Toplumun bütünlüğünü bozmayan farklı duyuş ve görüşlerin top
lumun yaratıcı gücünü zenginleştirdiğine inanır.
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u. iyi bir aile hayatının dayandığı ilkeleri kavramış, payına dü
şen görev ve sorumlulukları öğrenmiş ve benimsemiştir.

ü. Çağdaş uygarlık düzeyini aşma idealini gerçekleştirmeye çalışır.
3. Temel Eğitime içerik ve Faaliyet Kategorileri
Temel eğitimde, yaş gruplarının özellikleri ve bu kademede dışa akış

lar dikkate alınarak, program aşamaları üç aşama halinde düzenlenecek
tir. Bu aşamalar :

1 - 2 - 3 .  sınıflar
4-5 .  sınıflar

6 - 7 - 8 .  sınıflar halinde ele alınacaktır.
1 - 2 - 3 .  sınıflarda temel bilgi ve beceriler (okuma - yazma, aritmetik, fen 
bilgileri, işbilgileri ve hayat bilgileri),
4 -5 .  sınıflarda genel bilgiler ve- beceriler,
6 - 7 - 8 .  sınıflarda ise, genel kültür ve özel alan dersleri ile seçimlik ders
lere yer verilecektir. Genel kültür dersleri, bütün öğrencilerin alacağı 
alanlardan; özel alan dersleri, iş becerisi kazandıran alanlardan, seçim
lik dersler ise öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre seçilebilecek konulardan 
oluşacaktır.

Bu noktada, bazı derslerin seçimlik olmasının, bu derslerin program
da taşıdığı önemle ilgili olmadığına, bu derslere, gerçekten yetenekli ve 
ilgili öğrencilerin geleceğine işaret etmek gerekir.

Sınıf geçme sisteminin uygulanacağı 1 -8  yıllar arasında yer alacak 
içerik ve faaliyet kategorilerinin, yaygın olarak Atatürk’çü çizgide sos- 
yo - kültürel ve ulusal bütünleşmeye katkı, öğrencilerin topyekün geliş
meleri, araştırıcı yaklaşım ve yurttaşlık eğitimine ilişkin davranışlar doğ
rultusunda ele almması önem taşımaktadır.

Temel eğitim programlarında özel eğitime muhtaç öğrenciler için ön
lemler alınacak, gerektiğinde özel sınıflar açılacaktır.

Farklı aşamalarda farklı vurgulamalar yanında (8) yıllık programa, 
birinci sınıftan ¡başlayıp gittikçe derinleşen oranda, aşağıdaki faaliyet şe
ritlerine yer verilecektir.

Türkçe,
Sosyal Bilgiler,
Fen Bilgileri,
Matematik,
Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi,
Iş Eğitimi (okul içinde ve dışında uygulamak olarak).
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Bu içerik ve faaliyet şeritleri arasında yatay bağlar kurulacak ve 
kaynaşma sağlanacaktır.

Temel eğitimde, 6 - 7 - 8  nci yıl programlarında iş ve çalışma hayatı
na hazırlayan şeride en az % 35 oranında yer verilmelidir. Pratik - tek
nik bilgi ve beceriye dönük olan bu özel dersler; daktilo, el sanatları, 
ticaret bilgisi, ev ekonomisi, ilk yardım, ağaç isteri, tarım, metal işleri vb. 
derslerden oluşabilir.

Seçimlik dersler ise öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre verilebi
leceği gibi, öğrencilerin derinleşmek istedikleri konulardan da oluşabilir.

4. Temel Eğitim İçin Uygulamaya Dönük öneriler
a. Mevcut ilk ve orta öğretim kurumlan programlar yolu ite bü- 

tünleştirilmelidir.
b. Aradan dışarıya akışlar için yaygm eğitim kurumlan ile ilişki 

kurulmalıdır.
c. Dışanya akışlar için yaygın eğitim merkezlerinde “Dönüşlü 

Eğitim” yaklaşımı uygulanmalıdır. Bu amaçla “gece programları” gelişti
rilebilir.

ç. Temel eğitimin ilk beş sınıfında öğretmenlik yapacaklar % 75 
oramnda genel kültür, 1 -2  alanda (Beden Eğitimi - Müzik; Aritmetik, 
Fen Bilgileri, İş Bilgileri vb.) derinleşme, % 25 oramnda öğretmenlik bil
gisi ve uygulama ile yetiştirilmelidirler.

Temel eğitimin 6 - 7 - 8  sınıflarında öğretmenlik yapacaklar; dört yıl
lık bir öğretmen yetiştirme programı, ile ve esas dal, yan dallar yakla
şımı ile, fakat mutlaka özel bir beceri dersinde ya da pratik - teknik bir 
alanda yetişmelidirler. Bu düzeyde öğretim yapacakların öğrenim stan
dartları belirlenmelidir.

d. ilk eğitim ile orta eğitimin ilk aşamasını birleştiren böyle bir 
uygulamada, teftiş sisteminin yeniden düzenlenmesi ve müfettişlerin hiz
met - öncesi ve hizmet - içi eğitimden geçirilmeleri gerekmektedir.

e. Öğretimin geliştirilmesi için, eğitimde bilirkişi niteliği taşıyan 
eğitim uzmanlarının hizmetinden yararlanılmalıdır.

f. Anasımfmdan başlayarak öğrencinin sürekli biçimde izlenmesi, 
istidat ve yeteneklerinin en son sınırına kadar geliştirilmesine yardım sağ
lamak amacıyla, her ilde rehberlik merkezleri ve bunların okullarda uzan
tısı örgütlenmelidir. Rehberlik Kurulu, rehberlik servisi ve sınıf öğret
meni arasında fonsiyonel bağ kurulmalıdır. Yöneltme esasları yasa ya da
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yönetmeliklerle düzenlenmeli, temel eğitim sonunda öğrencinin yönü ob
jektif olarak belirlenmelidir. Sürekli bir izleme sistemi, kesit alma niteli
ğinde bir smav sistemine tercih edilmelidir.

g. ilk okullarda ikili, üçlü öğretim uygulamaları önlenmelidir.
ğ. Temel eğitim için tip bina projeleri geliştirilmesi ve uygulan

ması Devlet Kalkınma Plamna alınmalıdır.

h. Ders kitapları, ders araçları ve öğretmenler için el kitapları 
hazırlanmalıdır.

a. Temel Eğitimin 1., 2., 3 ncü sınıflarında sınıf öğretmenliği esas 
olacaktır.

b. 4 - 5 nci sınıflarda sınıf öğretmenliği esas olacak, ancak pratik - 
teknik - müzik beden eğitimi alanlarında dal öğretmenliği uygulanacaktır.

c. 6 - 7 - 8  nci yıllarda esas alan ve yan alan ya da yan alanlar 
öğretmenliği uygulanacaktır.

Orta Eğitim Programları :
Bugüne değin, eğitim sistemimizde, mesleki ve teknik eğitim prog

ramlarının lise yönüne çekildiği, oysa okullaşma oranları arttıkça fonksi
yon ve öğretim etkinliği açılarından genel olarak gittikçe düzey kaybe
den lise programlarının mesleki ve teknik bir boyut kazanmaları gereği 
vurgulanmıştır.
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Bu durumda, orta eğitimin işlevlerinde değişiklik olması doğaldır.

1. Önerilen modele göre (Lisenin) işlevleri :
a. Öğrencilerin Atatürk’çü çizgide bütünleşmelerini sağlamak,

b. Öğrencilerin istidat ve yeteneklerini en son sınıra kadar ge
liştirmek,

c. Çalışma hayatına orta nitelikli insangücü yetiştirmek,
ç. Yapıcı - yaratıcı - uyumlu ve girişimci yurttaşlar yetiştirmek,

d. Bilim ve teknolojide derinleşme sağlamak, yüksek, öğretime 
hazırlamak,

e. Yaygın eğitimle organik ilişkiler kurmak.
2. Orta Eğitimin Amaçları
Orta eğitimi bitiren yurttaş :

a. Atatürk devrimlerine ve Anayasanın başlangıcında -ifadesini 
bulan Türk Milliyetçiliğine bilinçli olarak bağlıdır. Atatürk’ün Türk ba
ğımsızlığı için yaptıklarının, ülke yönetimine getirdiği demokratik esas
ların ve Atatürk devrimlerinin tarihi nedenlerini kavrar. Atatürk dev- 
rimlerinin yaşatılmasına ve Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkılması ülküsüne kendini adamıştır.

b. Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının her an 
bilincindedir. Bunları davranış !haline getirmiştir.

c. Aile, Ulus, yurt sevgisi gelişmiş ulusal kültür değerlerini be
nimsemiş, ulusal birlik ve beraberlik ruhuna sahiptir.

ç. Topluma kolay, sağlıklı uyum yapabilir. Sosyo - kültürel ve 
ekonomik kalkınmayı destekleyici davranışlara sahiptir.

d. Beden, zihin ruh ve duygu yönlerinden dengeli ve sağlıklı bir 
kişiliğe; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne, 
topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratıcı yeteneklere sahiptir.

e. Türkçe’yi etkili bir biçimde kullanarak evrensel ve ulusal dü
zeyde değerli eğitim, bilim ve sanat ürünlerinden yararlanma yeteneği 
kazanmıştır.

f. Bir iş alanının veya mesleğin temel bilgi ve becerilerini kaza
narak ülkenin ekonomik kalkınmasındaki rolünü yerine getirebilir.

F. : 6
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g. Sağlam ve tutarlı bir bilimsel bilgi birikimine sahiptir. Bilimi 
yaşamında vazgeçilmez bir rehber olarak benimser.

ğ. Toplumsal olayları ve toplum sorunlarım doğru analiz eder ve 
yorumlar. Bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmıştır. Kalkınmanın ve ge
nel refahın bilimsel çatışma ve ilerlemelerle kazanılacağına inanır.

h. Yeteneklerini deneyerek öğrenmiş ve bu yönde güven duygu
su kazanmıştır.

ı. Karşılaştığı problemleri kendi kendine çözme yeteneğini ka
zanmıştır. Yaratıcıdır.

i. Birlikte iş görmekten, grupla çalışmaktan zevk alır, işbirliği 
yapma duygusu gelişmiştir.

j. Gelişen teknolojik gelişmelere mesleğinde ve günlük yaşamın
da sağlıktı bir biçimde ayak uydurabilir. öğrenme ve gelişme isteğine 
sahiptir.

k. Teşebbüs yetenekleri gelişmiş yurt hizmetleri konusunda her 
yerde her zaman sorumluluk yüklenmeye hazır ve isteklidir.

l. Kendisinin ve çevresinin sağlığını korur ve çevreyi sağlık şart
ları yönünden geliştirmeye katkıda bulunur.

m. Boş zamanlarını kendisine ve topluma yararlı olacak şekilde 
okuma, güzel sanatlar, oyun, spor vb. yollarla değerlendirir.

n. Doğal güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi ve hayranlık
duyar.

o. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemini kavrar, baş
ka ülkelerle olan ilişkilerimizi doğru analiz etme ve değerlendirme gü
cüne sahiptir.

ö. Atatürk’ün “ Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini, ülkenin çı
karlarım da gözönünde tutarak benimser.

p. Toplumsal kalkınmanın, ülke kalkınmasının bireyin kalkınma
sından daha önce geldiğinin bilincindedir.

3. Orta Eğitimde içerik ve Faaliyet Kategorileri :
a. Dokuzuncu yıldan itibaren giderek azalan ortak dersler,
b. Ekonomi - ticaret, teknik, genel, tarım bölüm dersleri (Yerel 

koşullara göre bu bölümler farklılık gösterebilir),

I



c. Her bölümün içinde yer alan dalların dersleri,
ç. Okul içi ve dışı uygulama ve stajlardan oluşur. Dönem ve kre

di sisteminin uygulanması öngörülen lisede öğrencinin bir bölüm seçmesi 
esastır; ancak aynı bölüm içinde dal değiştirilebilmelidir (Elektronikten 
tekstile ya da genel tarımdan süt ürünlerine geçiş gibi),

d. Eğitime yapılan yatırımların karşılığı olan verimliliği sağlamak 
üzere, programların süre boyutu değiştirilmeli, okul yı'lı 13’er haftalık iki 
dönemden oluşmalıdır. Ayrıca haftalık ders saatleri arttırılmalıdır.

e. Tatillerde, yaz aylarında, işyerleri, fabrika, devlet üretme çift
likleri vb. işyerlerinde çalışanlara, süre ile orantılı olarak kredi sağlan
malıdır.

4. Orta Eğitim îçin Uygulamaya Dönük öneriler
Yukarıda esasları belirlenen programların uygulamada geliştirilmesi 

için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir :
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a. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez örgütünde, orta eğitim, tek ¡bir 
başkanlıkta ıbdrleştirilmelidir.

b. Lise müdürleri, öğretmenler ve müfettişler, hizmet - içi eğitim 
yolu ile bu programlar doğrultusunda yetiştirilmelidir.

c. Milli Eğitim amaçlarından başlayarak bir amaçlar hiyerarjisi 
oluşturulmalı, bu amaçların sistematik analizi yapılmalıdır; amaçların ger
çekleşmesine ilişkin öğretmen el kitapları hazırlanmalıdır.

ç. Bu aşamayı öğretim ve ders programlarının hazırlanması iz
lemelidir; bu ise konu uzmanları ile program uzmanlarının işbirliğini ge
rektirmektedir.

d. Programların ülke çapında uygulamaya geçilmesinde ya ilk 
aşamada, 67 ilden birer program koordinatörü yetiştirilerek, her ile iliş
kin uygulama koşullarının saptanmalı ve ilgililere periyodik hizmet - içi 
programlarının verilmeli; ya da, aşamalı bir uygulama planı izlenmelidir.

e. Bu programın başarısı büyük ölçüde öğretmen faktörüne bağlı 
olacaktır; bu amaçla, Fen, Edebiyat, Tarım, Veteriner, Teknik Ticaret - 
Ekonomi alanlarında dört yıllık yüksek öğretim görmüş ya da görmekte 
olanlar, üç dönemlik öğretmenlik formasyonu programlarına tabii tutul
malı ve öğretmenler, Teknik, Tarım ve Ticaret alanlarında derse değil 
bölüme atanmalıdır.

f. Liselerde geliştirilecek teknik programlar için endüstri meslek 
liselerinin teknik elemanlarından ve işliklerinden yararlanılabilmelidir.

g. Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinin mezunlarına eşit statü 
ve haklar verildiği taktirde (programlar dengelendiği taktirde), halkın 
programlara bağladığı değerlerde de bir dengelenme olacak ve bir prog
rama yığılmalar önlenecektir.

ğ. Başlangıçta, çeşitli okullarda var olan imkânların kullanılma
sıyla yürütülecek bu programlar için, geniş tesisleri olan büyük binalar 
planlanmalıdır.

h. Lise programarmı bitirenlerin çalışma hayatı ile bütünleşebil
meleri için yaygın eğitim kurumsallaşmalıdır.



LİSE PROGRAMLARINDA BÖLÜM VE DALLAR (*)

—  Ortak Bölüm Dersleri ve —  Ortak Bölüm Dersleri ve : —  Ortak Bölüm Dersleri ve • —  Ortak Bölüm Dersleri
—  Ev Ekonomisi - Ticaret —  Elektronik —  Dil ve Edebiyat —  Uygulamalı Genel Tarım
—-  Ticaret - Muhasebe —  Seramik —  Sosyal Bilgiler —  Hayvancılık
—  Sekreterlik
—  Turizm - Rehberlik —  Tekstil —  Fen Bilgileri —  Sebze ve Meyvecilik

—  Kooperatifçilik —  Ağaç İşleri —  Matematik —  Süt Ürünleri

—  Pazarlama —  El Sanatları —  Güzel Sanatlar —  Ormancılık
—  Terzilik —  Yöresel özelliklere Göre —  Balıkçılık
—  Kuaförlük
—  Yörenin Özelliklerine Diğer Dallar —  Yöresel Özelliklere

Göre Diğer Dallar Göre Diğer Dallar

(*) Bu bölüm ve dallara yerel özellikler ve koşullara göre esneklik verilmesi öngörülmüştür. 00Ol
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Tarım Ticaret Teknik Genel

Türkçe Mate. Gen B. Sos. B. Fels. - Y. D. - Seç

Tarım Ticaret Teknik Genel

Türkçe - Matema - Fen B. - Sosyal B. -Y. Dil - Beden E. - M. S. Seç

11
Tanm Ticaret Teknik Genel

10

9 Türkçe - Mate - Fen. B. - Sos. B. - Y. Dil - Beden E. - M. S. Seç.
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6 - 7 - 8 .  yıllarda
1. Özel Dersler

Yabancı Dil - Hf. 5 saat
İşlik - Hf. 5 saat
Daktilo - Hf. 4 saat
Tarım -  Hf. 4 saat
İlk Yardım - Hf. 2 saat
Tic. Bilgisi - Hf. 2 saat
Ev Ekonomi. - Hf. 2 saat

Her öğrenci haftada 1 0 - 1 2

2. Seçimlik Dersler

Din Dersi - 1
Resim -  1
Müzik - 1

2 Saat



PROGRAMLARDA YER ALAN, ÎÇERÎK VE FAALİYET 
ŞERİTLERİNE BİR ÖRNEK : FEN BİLGİLERİ
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Eğitim programlarında, anasınıfından temel eğitimin sonuna kadar 
şeritler halinde yer alacak konu alanları arasında fen bilimleri de bulun
maktadır. Burada, bu şeritlere örnek olarak, fen bilimleri şeridinin nasıl 
ele alınacağı açıklanacaktır.

Özellikle fen şeridinin örnek olarak alınmasının bir nedeni 1926’dan 
bu yana yapılıp uygulanan bütün ilkokul eğitim programlarında fen bil
gisinin, ilkokulun birinci dönemi olan 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda hayat bil
gisi dersi içine serpilen ve sosyal yarar görüşüyle ele alman teknolojik bil
giler halinde başlatılması ve ancak 4 üncü ve 5 inci sınıflarda bütün ağır
lığıyla gerçek fen bilgisi halinde ele alınmış olmasıdır. Böyle bir görüşle 
fen bilgisi okutulması Batı Dünyasında II. Dünya Savaşandan sonra ta
mamen terkedilmiş, bunun yerine, anaokulundan itibaren lisenin sonuna 
kadar fen bilimleriyle ilgili gerçeklerin ve yöntemlerin öğrencilerin geliş
me düzeyine uyacak biçimde öğretilmesi esası kabul edilmiştir. Bugün, 
eğitim sistemlerini inceleyebildiğim''z gerek doğulu gerekse batılı ülkele
rin, bu yeni görüşü benimsemiş olduklarım gözlemekteyiz.

Artık ülkemizde de 55 yıldan beri yaptığımız uygulamayı değiştirip 
bu yeni görüşü kabullenmeniz ve fen bilimini ana sınıfından başlatıp bir 
şerit halinde lisenin sonuna kadar sürdürmemiz gereklidir. Bunun neden 
gerekli olduğu aşağıdaki satırlarda açıklanmaya çalışılmıştır.

Konuya fen bilimlerinin içeriği yönünden bakarsak, diğer bilimler gi
bi fen bilimlerinin de biri ‘ ‘bilimsel bilgiler” diğeri “bilimsel süreçler” adı 
altında toplanabilen iki grup öğeden oluştuğunu görürüz. Bilimsel bilgiler; 
fen biİlmin'n statik yönünü oluşturan “olgular” , “ genellemeler” , “yasa
lar” , “hipotezler” (modeller) diye adlandırılan ve madde, enerji, dünya, 
uzay ve canlılarla ilgili konuları kapsayan organize bilgilerdir. Bilimsel sü
reçler ise, bilimsel bilgileri elde etme yolları olup bilimin dinamik yönünü 
oluşturul'. Bilimsel süreçler bilim alanlarının bilimsel bilgileri elde edebil
mek için sahip olmaları gereken “bilimsel tutumlar”la “z;hinsel süreçleri” 
kapsar. Bilimsel tutumlar, “meraklılık” , “alçak gönüllülük” , “ şüphecilik 
(körü körüne inanmamak), “ açık fikirlilik” , “başarısızlıktan yılmama” gi
bi özelliklerdir. Zihinsel süreç becerileri ise “bilimsel yöntem” ya da 
“ problem çözme yöntemi” diye adlandırılan ve bilimsel bilgi elde etme 
sırasında bilim adamları tarafından kullanılan becerilerdir. Bunlar, “ göz
lem yapma” , “sınıflama” , “ ölçme” , “sayıları, zaman ve yer ilişkilerini 
kullanma” , “ iletişim kurma” , “sonuç çıkarma (vardama)” , “önceden tah
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min etme” (yordama), “hipotez kurma” , “değişkenleri tanımlama” , “ ve
rileri toplama, işleme ve yorumlama” , “ teori ya da model geliştirme” sü
reçleriyle ilgili becerilerdir.

1
Bilimsel Eilgiler

Olgular
Genellemeler
Yasalar
Hipotezler
Teoriler

Bilim

Bilimsel tutumlar

Meraklılık 
Alçak gönüllülük 
Şüphecilik 
Açık fikirlilik 
Başarısızlıktan 
yılmama

Bilimsel Süreçler

Zihinsel süreç 
becerileri

Gözlem yapma
sınıflama
Ölçme
Sayılan kullanma 
zaman ve yer iliş
kilerini kullanma 
İletişim kurma 
Sonuç çıkarma 
(vcrrdama) 
yordama
Veri toplama, iş
leme ve yorumlama 
Teori geliştirme

Bugünkü modern fen eğitiminde temel amaç, öğrencilerin fen bilimiy
le ilgili bilimsel bilgileri ezberlemeleri değil, hayatları boyunca karşılaşa
cakları fenle ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli bilimsel tutumları 
ve z'hinsel süreç becerilerini yeteneklerinin elverdiği oranda kazanmaları
dır. Böylece öğrencilerin, çoğu zaman hiç kullanmayacakları teorik bilgi
leri zorla öğrenmeleri yerine, bilimsel düşünüp davranma ve karşılaştıkla
rı fenle ilgili problemleri çözmek için gerekli bilimsel yöntem ve teknikleri 
kullanma becerilerini kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Konuyu, çocuğun zihinsel gelişimi açısından ele alırsak : Bilim adam
larının yaptıkları araştırmalara dayalı olarak 'insanın zihinsel gelişiminde 
dört değişik dönemin birbirini izlediği sonucuna varırız. Dünyamn çeşitli 
ülkelerinde yaşayan insanlarda ufak tefek yaş farkları görülmekle bera
ber, bu dönemleri şöyle sıralayabiliriz.

0 -1 ,  5 - 2  yaşlar : Duyusal devinim dönemi 
1,5-2, 7 -8  yaşlar : İşlemler öncesi dönem
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7- 8 ,  11-12  yaşlar : Somut işlemler dönemi
11-12 ve daha yukarı yaşlar : Soyut işlemler dönemi
Duyusal devinim dönemindeki çocuk beş duyu organının ulaşabilece

ği yakın çevredeki cisimleri algılar, onlara tepki gösterir ve onlarla ilgili 
somut yaşantılar kazanır.

İşlemler öncesi dönemindeki çocuk, gerek bir önceki dönemde gerekse 
bu dönemde çevresini gözleyerek elde ettiği yaşantıların yardımıyla geliş
tirdiği kavramların ana dilindeki karşılıklarım öğrenmeye başlar; mantık 
kalıplarına uymayacak şekilde düşünür ve hayali oyunlar oynar.

Somut işlemler dönemindeki çocuk çevresindeki cisimlerle ilgili somut 
gözlemlere dayak olarak işlemler yapar ve mantığa uygun şekilde düşün
meyi öğrenir. Bu dönem, beş duyu organını kullanarak ve somut eşya ve 
cisimlerle deneyler yaparak öğrenme yaşıdır.

Soyut işlemler döneminde çocuk, soyut kavramları geliştirip anlama
ya ve sembollerle hipotetik düşünmeyi ve işlemler y a p m a y ı öğrenmeye 
başlar. Kontrollü deneyler yoluyla, birden fazla değişkeni manipüle ederek 
sonuçları toplayıp yorumlama yaparak öğrenme ve teori ya da model ge
liştirme bu dönemde başlar.

Konuyu cisimlerle ilgili çeşitli özelliklerin korunumu (conservetion) 
ve dönüşlülüğü ile ilgili kavramların gelişimi yönünden bakılırsa, bilim 
adamlarının yaptıkları araştırmaların şu sonuçları verdiği görülür.

Çocuklarda, cisimlerin sayısı ile ilgili korunum ve dönüşlük kavram
ları 6 -7  yaşlarında; cisimlerin uzunluğu ve madde miktarıyla ilgili koru
num ve dönüşlülük kavramları 7 -8  yaşlarında; şekillerin alanlarıyla il
gili konum ve dönüşlülük kavramları 8 -9  yaşlarında; cisimlerin ağırlığıy
la ilgili korunum ve dönüşlülük kavramları 9 -10  yaşlarında; ve nihayet, 
cisimlerin hacimleriyle ilgili korunum ve dönüşlülük kavramları ancak 
14 - 15 yaşlarında gelişmeye başlar.

Fen bilimleriyle ilgili olarak buraya kadar söylenenleri şöyle özetleye
biliriz :
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1. Fen bilimleri doğadaki cisimle ve olaylarla bunların birbirleriyle 
ilişkilerini inceler. Madde, enerji, dünya, uzay ve canlılarla ilgili konuları 
kapsar.

2. Fen bilimlerinin gerçekten öğrenilmesi, somuttan soyuta, basitten 
karmaşığa doğru giden, kavranıp kullanılması zaman alan ve birçok tek
rarı gerektiren bir seri zihinsel süreç becerilerini gerektirir.

3. Çocuğun zihinsel gelişimi, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa 
doğru gelişen zihinsel süreç becerilerinin yer aldığı, algılama, çevreyi ta
nıyarak kavram geliştirme, kavramları isimlendirme, somut yaşantılarla 
işlemler yapma ve soyut işlemlerle uğraşma gibi birbirini izleyen dönem
lerden geçer.

4. Çocuklarda cisimlerin sayıları, uzunlukları, madde miktarları, alan
ları, ağırlıkları, hacimleri ile ilgili korunum ve dönüşlülük kavramları 6 
yaşından başlayarak 14 yaşma kadar, buradaki sırayı izleyerek ayrı ayrı 
zamanlarda ve birbiri ardınca gelişmeye başlar.

Yukarıda açıklanan sebeplere dayak olarak düşünülürse fen bilimiy
le ilgili eğitim programlarının, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulunduru
larak geliştirilmesi gereği ortaya çıkar :

1. Fen biliminin eğitimi, ana sınıfından başlamak, temel eğitimin 
sonuna kadar devamlı bir şerit halinde gitmelidir.

2. Fen şeridindeki konular, ana sınıfında, beş duyu organının kul
lanıldığı en basit zihinsel süreç becerileriyle elde edilebilen ve çevresinde
ki cisimleri tanıtan somut yaşantıların kazandırılmasıyla başlatılmalıdır.

3. Temel eğitim sınıflarında verilecek fenle ilgili konuların çeşidi, 
miktarı ve soyutluk derecesi, çocukların «içinde bulundukları farklı ziihin- 
sel gelişme dönemlerinde sah-ip olacakları farklı özellikler dikkate alına
rak saptanmalıdır.

4. Temel eğitim sınıflarına konulacak fenle ilgili konuları kazandır
ma sırasında çocuklarda geliştirilecek zihinsel süreç becerilerinin karma
şıklık ve soyutluk derecesi, çocukların içinde bulundukları farklı zihin
sel gelişme dönemleri ve sahip olacakları değişik özellikler göz önünde 
bulundurularak, saptanmalıdır.

5. Temel eğitim sınıflarında fen bilimleriyle ilgili konuların öğretil
mesinde, konuların çeşidi ve miktarı ile, bunların öğretiminde kullanıla
cak araç, gereç ve yöntemlerin seçiminde çocukların, cisimlerin özellikle
riyle ligili korunum ve dönüşlülük kavramlarının geliştirdikleri yaşlar 
dikkate alınmalıdır.
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6. Lise sınıflarında fen bilimleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve izleye
cekleri programlar dikkate alınarak madde ve eneri konularını içeren 
“fizik” ve “kimya” , dünya konusunu «işleyen “ jeoloji” uzay konusunu iş
leyen “kozmoğrafya” ya da “uzay bilimi” , canlıları içeren “biyoloji” gibi 
dallara ayrılarak ya da bunların bazıları birleştirilerek öğretilebilir. Şüp
hesiz burada da konuların çeşidi, miktarı, soyutluk ve karmaşıklık dere
celeri, kullanılacak araç, gereç, yöntem ve tekniklerin öğrencilerin özel
likleriyle tutarlı olarak saptanması gereklidir.

Buradaki öneriler dikkate alınmadığı takdirde, fen eğitimi ülkemiz
de, bu güne kadar olduğu gibi sürdürülecek; yani çocuklar, gerekli bilgi 
edinme süreçlerini ve daha önce edinilmesi gereken kavramları kazan
madan 4. ve 5. sınıflarda yoğun bir fen bilg'si yüküyle karşılaşmaya de
vam edecekler; öğretmenin, müfredatı bitirme endişesi de buna katılın
ca, zihinsel süreç becerilerini öğrenmeden, kullanmadan deney yapmadan 
ve önemli fen kavramlarım geiştirmeye fırsat bulamadan yalnızca ezber
leme yoluyla fen bilimini değil fen bilgileri h a k k ın d a  b a z ı şeyleri öğren 
mekle yetineceklerdir.

Anaokulunda lisenin sonuna kadar diğer bilgi ve beceri alanları için 
geliştirilecek program şeritlerinde de fen bilimleri şeridi için belirlenen 
ilkeler uyulması şüphesiz hem programların tutarlılığını hem de öğrenme 
ve gelişme psikolojisi verilerine uygun bir eğitim düzeyinin kurulmasını 
sağlayacaktır.

y a y g i n  e ğ it im

1. Yaygın Eğitimin Fonksiyonları :
a. örgün eğitim kumrularına hizmet vermek.
b. Okul dışı gruplara eğitim sağlamak,
c. Kendiliğinden eğitimi gerçekleştirmek.

2. Bu fonksiyonların gerçekleşmesi için :
a. Çeşitli Bakanlıklara bağlı olan yaygın eğitim kurumlarının üst 

düzeyde koordine edilmeleri,
b. Endüstri, tarım, hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusun

da programlar verilmesi,
c. insan gücü ihtiyaçlarının nicelik ve nitelik yönlerinden belir

lenmesi amacıyla araştırmalar yapılması,
ç. Iş analizlerinin, iş tanımlarının ve dş standartlarının hazırlan

ması,
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d. Örgün ve yaygın eğitim arasındaki geçişlerin esaslarının belir
lenmesi,

e. Meslek ve sa n a y i kurum ve ilgileriyle işbirliği yapılarak örgün 
ve yaygın eğitim programları aracılığı ile yetişen insan gücünün yetki, 
sorumluluk ve ünvanlarınm saptanması,

f. Yaygın eğitim programlarına paralel olarak iş yasaları ve yer
leştirme düzeni getirilmesi,

g. İş hayatına paralel olarak genel ve mesleki-teknik eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi,

h. Her ilde yaygın eğitim merkezleri açılması; bu merkezlerde 
teknik, tarım, ticaret vb. alanlarla birlikte genel kültür dersleri de veri
lerek çalışmalara temel, orta ve yüksek eğitim de diplomaya götüren 
programlar hazırlanması önem taşımaktadır.

3. Uygulamaya Dönük öneriler :
a. Yaygın - mesleki - teknik - genel eğitim boyutlarını eşit düzey

de vurgulayan, her düzeyde hizmet veren merkezi bir örgüte ve bunun 
yerel uzantılarına ihtiyaç vardır.

b. Böyle bir birimin hem bağımsız hem tamamlayıcı programlarla 
örgün eğitime ve örgün eğitimden ayrılanlara hizmet vermesi sağlanmalıdır.

ÖNERİLEN MODELE UYGUN ÖĞRETMEN VE DİĞER UZMAN 
PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ 

ESASLARI - ÖLÇÜTLER

Araştırma sonuçlarına dayanılarak geliştirilecek Milli Eğitim politika
sının esaslarım uygulamaya koyan, uygulama sonuçlarıyla bu politikaya 
yön veren en önemli unsur öğretmen ve diğer uzman personeldir. Üst ka
demede geliştirilen yenileşme önerileri, ülke çapında, okullardan gelen ve
rilerle beslendiği ölçüde geçerli olabilecektir. Bu nedenle, yeni sistemin ba
şarısı, geniş ölçüde, yeterli sayıda ve nitelikte öğretmen ve diğer uzman 
personelin yetiştirilmesine bağlıdır.

Gelişen ülkeler yenileşme çalışmalarına eğitim sistemlerini yenilemek
le, bu yenileme işlerine de öğretmen yetiştirmede ortaya çıkabilecek so
runları çözümlemekle başlamaktadırlar.

Ülkemizde de gerek sistemin önemli bir boyutunu oluşturduğu gerek
se yeni deneme sistemin başarısını geniş ölçüde etkileyeceği için, öğret
men yetiştirme üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Bu yetiştirme üç 
şekilde düşünülebilir.
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1. Hizmet - öncesi eğitim,
2. Hizmet - içi eğitim,
3. Iş başında eğitim.
Bu üç tür eğitimin nitelikleri kalın çizgelerle aşağıda yer almaktadır.
1. Hizmet - Öncesi Eğitim
öğretmen mesleği analiz edildiği zaman öğretmen olacak bir kişinin 

şu üç boyuta sahip olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır :
a. Kime, niçin, nerede nasıl öğretilmelidir? sorularına cevap vere

cek öğretmenlik meslek bilgisi.
b. Öğretim alanı hakkında derin ve engin alan bilgisi.
c. Küçük bilgi, olgu ve olay kategorilerini büyük yapıya oturma

ya yarıyacak genel kültür.

Bu üç boyut, öğretmen yetiştirme programlarında yer alması gereken 
üç tür içerik kategorisini oluşturmaktadır. Yeni sistemin gerektirdiği öğ
retmen bu üç 'içerik kategorisini şu iki modelden birinde alacaktır :

a. Anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe ( 1 - 5  sınıflar) öğret
menleri :

ön lisans + Öğretmenlik sertifikası + bir dönem uygulama
Temel eğitim ikinci kademe ( 6 - 7  -8 sınıflar) ve orta eğitim öğ

retmenleri :

lisans | + j öğretmenlik sertifikası 1 + bir dönem uveulama
b. Her kademe öğretmenliği : 

lisans + öğretmenlik sertifikası i + uygulama

Bu iki modelden hangisine ağırlık verileceğine karar vermek için çe
şitli koşullarm ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Burada daha 
çok seçenekler üzerinde durulmaktadır. Ancak, bu seçeneklerin bir geçiş 
programının seçenekleri olmadığı ve kurumsal anlamda ele alınmadığı da 
gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer yandan öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür 
kategorilerinin akademik ölçütleri neler olacaktır? sorusuna cevap aramak 
gerekmektedir. Bu cevabı öğretmen yetiştiren kurumlarm amaçları belir
leyecektir. Örneğin, öğretmenlik meslek bilgisine ilişkin analiz şöyle ya
pılabilir :

Öğretmen yetiştiren bir kurumu bitiren öğrenci;
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1. Eğitim ve öğretim çalışmalarının esasta, Türkiye Cumhuriyetini ve 
Atatürk ilkelerini yaşatacak ve yüceltecek kuşakları yetiştirmeye dönük 
olduğunu bilir.

2. Ülkemiz kalkınma sorunları iie eğitim arasındaki bağlantı konusunda 
bilinçlidir ve yetiştireceği kuşakların bu konuda rol oynayacağını bilir.

3. Eğitim sorunlarının çözümünde inceleme ve araştırmaya dönük 
geliştirici yaklaşım uygular.

4. Eğitim biliminin kavramsal yapısı, metodolijisi ve terminolojisi 
hakkında bilgi sahibidir.

5. Çeşitli ders konularının, okul programının tümünde oynayacağı 
rolü bilir.

6. Çalışacağı eğitim kademesindeki öğrencüerin gelişimine etki ya
pan fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin bireyde yarattığı ge
lişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamada eğitimin gö
rev ve sorumluluklarım kavrar.

7. öğretim süreçleri hakkında bilgi sahibidir; esas görevinin öğren
ciyi yargılamaktan çok, onu yetişmesinde yardım etmek olduğunu bilir.

8. Bireysel farklılıkları, her öğrencinin yeteneklerini son hadde ka
dar geliştirme yolunda uygular.

9. öğretim alanında sahip olduğu derinlemesine bilgiyi, öğrenci dav
ranışlarını geliştirme doğrultusunda kullanma bilgi ve becerisini kazan
mıştır.

10. öğretmenlik mesleğinin statüsünü, ahlâk kurallarım, ¡başlıca so
runlarını ve mesleğin getirdiği olanak ve fırsatları bilir.

Bu ölçütlere uygun olarak, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri aşağı
daki şekilde belirlenecektir :

Zorunlu dersler Kredi İlgili olduğu amaç
Eğitime giriş 3 1, 2, 3, 4
Eğitim sosyolojisi 3 6
Gelişim psikolojisi _ . .

(çocukluk veya ergenlik) 3 6, 8
Öğrenme psikolojisi 3 6, 8, 9
Değerlendirme
öğretim ilke ve yöntemleri

3 7

(eğitim kademelerine göre) 3 6, 7, 8, 9, 10
öğretim araçları 3 9
Eğitimde program geliştirme 3 5

TOPLAM 8 x 3  = 24 kredi
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Seçmeli Ders1 er : İhtiyaca ya da amaca uygun olarak açılacak ders
lerden öğrenci 2 yada 3 ünü alacaktır. Bu dersler arasında; mesleki ve 
teknik öğretimin esasları, teknik öğretim programları, tarım eğitimi prog
ramları, ticaret eğitimi programları rehberlik, öğretmen ve dünya sorun
ları, özel eğitim, ruh sağlığı vs. sayılabilir.

Özel Öğretim Yöntemleri : Bu kesim altında çeşitli kademelerde ve 
alanlarda uygulama ile kaynaşan aşağıdaki derslerden yerine göre birisi 
ya da ikisi seçilecektir :

Kredi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi 3
öğretmen Meslek Dersleri öğretimi 3
Matematik öğretimi 3
Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) öğretimi. 3
Mesleki ve Teknik Ok. öğretimi 3
Yabancı Dil (Ing. Fr. Alm.) öğretimi 3
Sosyal ve Beşeri Bil. öğretimi 3

2. Hizmet - içi Eğitim

Mevcut öğretmenleri yeni sistemin gerektirdiği öğretmen tipine dö- 
nüştürebilmek için düzenlenecek hizmet - açii eğitim etkinlikleri başlıca iki 
başlık altında toplanabilir :

a. Kısa süreli hizmet - içi eğitim etkinlikleri : öğretmenlere yeni 
sistemi tanıtmak, uygulanış biçimlerine ilişkin bilgiler vermek ve sisteme 
uyumlarını sağlamak için kısa süreli programlar düzenlenebilir. Bunlar 
kısa yaz seminerleri olabileceği gibi, günlük etkinlikler (panel, sempoz
yum ya da konferans) biçiminde de yürütülebilir. Ayrıca üniversitelerle 
işbirliği sağlanarak öğretmenler için kısa süreli zenginleştirme ve derin
leştirme programları uygulanabilir.

b. Uzun süreli hizmet - içi eğitim etkinlikleri : Mevcut öğretmen
leri daha verimli hale getirebilmek için sistematik akademik programlar
dan geçirmek gerekmektedir. Bu programlar değişik biçimlerde düzenlene
bilir. örneğin; üniversite yaz okullarında yoğun programlar (dereceye ya 
da sertifikaya götüren) aracılığıyla öğretmenlere yeniden, ilave veya ileri 
eğitim sağlamak mümkündür. Ayrıca 4489 sayılı kanunun yurt içinde uy
gulanması yaygınlaştırılarak öğretmenlerin üniversitelerin normal prog
ramlarım izlemeleri de uzun süreli hizmet - içi eğitim etkinliği olarak dü
şünülmelidir.
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3. işbaşında Yetiştirme
öğretmenlerin niteliklerini artırmanın bir yolu da onların iş - başın

da yetişmelerini sağlamaktır. Bu yetiştirmenin çeşitli yolları vardır. Ba
sılı materyaller gönderek, okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek, öğret
menleri yeni sistemin istediği niteliğe dönüştürme mümkündür, öğret
menlerin işbaşında yetişmelerinde özellikle müfettişlerin rolünü vurgula
mak gerekmektedir. Günümüzde müfettişin tecrübesi ve otoritesi üe öğ
retmenlere eğitsel danışmanlık yapması gerekmektedir. Müfettişler “ye
nilik getiren kişiler” olarak öğretmenlerin 'işbaşında yetişmelerinde so-, 
rumluluk almalıdırlar.

Uzman Personel Yetiştirme :
Eğitim sürecinde, öğretim yanında rehberlik, teftiş, program geliş

tirme, özel eğitim, yetişkinler eğitimi, değerlendirme, eğitim teknolojisi, 
sağlık, beslenme ve benzeri uzmanlık hizmetlerini de yürütecek nitelikli 
personele ihtiyaç vardır. Bu uzmanlık alanlarına yeterli sayıda ve kalite
de personel yetiştirme sorunu sistemi yenileştirme uğraşısının bir par
çası olarak ele alınmalıdır.

Uzman personeli yetiştirme aynen “ öğretmen yetiştirmemde olduğu 
gibi üç şekilde düşünülebilir :

Hizmet - öncesi eğitim 
Hizmet - içi eğitim 
Iş başında eğitim

Uzman personelin hizmet - öncesi yetiştirilmeleri aşamalı olarak li
sans - yüksek lisans - doktora şeklinde düzenlenmelidir.

Öğretmenlerin hizmet - içi ve iş başında yetişmeleri konusunda kalın 
çizgilerle verilmeye çalışılan düzenlemeler, uzman personelin yetişmesi 
için de geçerlidir.

Yukarıdaki açıklamalardan da yararlanılarak önerilen modele uygun 
öğretmen ve diğer uzman personeli yetiştirmeye ilişkin esaslar şöyle be
lirlenebilir :

1. Öğretmenler çok boyutlu yetiştirilmeli, en az bir esas alan ve bir 
yan alan olmak üzere iki alanın öğreticiliğini yapabilmelidir.

2. Öğretmenlerin yurt ölçüsünde dengeli dağılımı sağlanmalıdır.
3. Öğretmen yetiştirme programlarında bütünleşmeye gidilmelidir.
4. Öğretmen yetiştiren kurum öğretmenlerinin akademik kariyer sa

hibi olmaları sağlanmalıdır.
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5. Koşullar zorlamadığı taktirde öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim
leri mümkün olduğu kadar yukarıya çekilmeli, hatta öğretmenlerin 
yüksek lisans ve doktora yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

6. 4489 sayılı kanunun yurt içinde uygulanması yaygmlaştırılmalıdır.
7. Öğretmen yetiştirme uzmanlık programlarında standart bir. birlik 

sağlanmalı ve bu standart üniversite programları düzeyinde ol
malıdır.

8. Öğretmen ve uzman yetiştirmede hem kalite hem sayısal sorunlar 
birlikte düşünülmelidir.

9. Öğretmen ve uzman yetiştirme programlarında yenileşmeye gidi
lirken sorun, programlara ders ekleyip çıkarma gibi kısır bir yak
laşımla ele alınmamalı.

10. Mevcut öğretmenleri ve uzmanları yeni sisteme uyariıyabilmek için 
derhal (hizmet - içi eğitim programları açılmalıdır.

11. Hizmet - içi eğitim programlarının en yüksek standartlara ve çağ
daş koşullara göre uygulanabilmesi için “Uzun ve kısa süreli hiz
met - içi eğitim stratejisi” hazırlanmalıdır.

12. Üniversiteler, öğretmenlerin ve uzmanların yetişmesi ve gelişmesi
için “ hizmet - içi eğitim merkezleri” açılmalıdırlar.

»

13. Sistematik hizmet - içi eğitim programları yanında öğretmenlerin 
sürekli bir biçimde kendilerini yetiştirmeleri için değişik uygula
malara gidilmelidir. Örneğin; “ Eğitim - Araçları Merkezleri” öğ
retmenlerin kendilerini meslekte yetiştirebilmeleri için mesleki 
toplantılar yapabilecekleri, kütüphanelerinden yararlanabilecekleri 
“ öğretmen Merkezleri” şekline getirilmelidir.

14. Yetiştirme programlarının etkin olabilmesi için gerçek ihtiyaçları 
karşılayacak derinlemesine ve enginlemesine araştırmalar yapıl
malıdır.

UYGULAMAYA DÖNÜK GENEL ÖNERİLER
1. Eğitim Programları, sistemin işleyen boyutunu oluşturur; saatin 

makine kısmı gibi, bozulursa mekanizma aksar, hizmet veremez. 
Program, öğrenciye sunulan derslerin listesi ve bu derslerin içe
riği değildir. Bu nedenle, konu sürekli olarak, bir araştırma yak
laşımı içinde sistemde yerini almalı; programların lojik ve psdko-

F. : rrI
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lojik yapıları keyfi kararlarla değiştirilmemelidir. Başlangıçta ye
ni program modelinin hazırlık ve uygulamaya dönük çalışmaları 
için geçici bir birim oluşturulmalıdır.

2. Programlar araştırma yolu ile geliştirilir. Merkezi planlama ile 
etkinlik kazanır. Bu nedenle merkezde bir Araştırma - Geliştirme 
birimi çerçevesinde yerini almalıdır.

3. Merkez örgütünde dağınık, birbirinden habersiz çalışan birimler 
bütünleşmeden “programlar yolu lile sistemin bütünleşmesinden” 
söz edilemez.

4. Programlar yoluyla bütünleşmenin öğretmen yetiştirmeye de ak
setmesi gerekmektedir.

5. Programların geliştirilmesinde uzmanlardan yararlanılmalı ve 67 
ildeki program sorunlarının merkezden izlenebileceği bir düzenek 
geliştirilmelidir.

6. Milli Eğitim Bakanlığında kurulacak bir program geliştirme ku
rulu, yerel eğitim örgütünde çalışan eğitim uzmanları tarafından 
iletilen program sorunlarını yurt çapında değerlendirerek geliştir
meye dönük ortak geliştirme kararları almalıdır.

7. Orta düzeyde insangücü gerektirmeyen bir kısım meslek için prog
ramların yüksek eğitime çekilerek standartların geliştirilmesi sağ
lanmalıdır.

8. İlk plânda, YAYGIN EĞİTİME, MESLEKİ VE TEKNİK öz ka
zandırılmalı ve aynı zamanda örgün eğitimle yaygın mesleki ve 
teknik eğitim kurumu arasında organik bağlar geliştirilmelidir. 
Böylece, temel eğitim ve orta eğitimden sonra ya da aralarda, öğ
renci, böyle bir kurumda ya da kurumun aracılığı ile temel iş ya 
da TEKNİK EĞİTİMİ, ÇIRAKLIK EĞİTİMİ, USTALIK EĞİTİ
Mİ, TEKNİSYENLİK EĞÎTÎMTni bizzat çalışarak alabilecektir.

Bugün, 12 -14 yaşlar arasındaki çocukların % 38’inin (1.146.782) 
15 -19 yaşlar arasındaki çocukların % 53’ünün (2.377.428) faal nüfus ol
duğu düşünülürse, merkezden taşraya doğru uzantılarıyla böyle dev bir 
işleyişe olan ihtiyaç daha da belirginleşir.

9. Eğitim politikası ile uygulamalar arasında köprü oluşturan prog
ramların geliştirilmesinde :

a. PROGRAM ESASLARININ hazırlanması,
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b. ÖĞRETİM VE DERS PROGRAMLARININ hazırlanması (sis- 
tematik amaç analizi dahil),

c. Programların UYGULAMADA geliştirilmesi aşamaları izlen
mektedir.

Bu belgede (a) aşaması hedeflenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖĞRENCİ AKIŞI

e ğ it im  d ü z e y l e r i n e  g ir îş

1. Temel Eğitime Giriş :
a. Sekiz yıllık temel eğitim zorunlu eğitim olarak düşünüldüğün

den, temel eğitime girişte herhangi bir sınav uygulanmaması, özürlülük 
halleri dışında, her çocuğun bu eğitim düzeyine girebilmesi uygun gö
rülmüştür.

b. Okula seçmesiz ahnan bir öğrenci evreninde temel eğitimi bi
tirmeyecek veya özel eğitim gerektirecek derecede geri zekalı çocuklar 
bulunabileceklerdir. Bu gibilerin tanınması için girişte uygulanacak bir 
test veya başka bir ölçme aracı öğrenci sayısının çok büyük olması ne
deniyle uygulanabilir olmayacağı gibi yeterince güvenilir de olmayabilir. 
Bu sebeple, özel eğitim gerektiren çocukların okulda gözlemlerle ve psi- 
kometrik ölçmelerle taranması, teşhis edilmesi ve özel eğitim programla
rına geçirilmesinin temel eğitim yılları süresince yapılması benimsenmiştir.

c. Özürlüler ve üstün zekalılar için açılan özel eğitim kurumlan 
ve sınıflar dışında, bazı kurumlarca temel eğitime girişte sınavla öğrenci 
alma işlemine, bu kuramların varlıklarını sürdürmeleri halinde, gerek 
özellikleri gerekse alınacak öğrenci sayısının sınırlı olması nedenleriyle 
devam olunması uygun görülmüştür.

2. Orta Eğitime Giriş :
a. Temel eğitimden orta eğitime geçişte yöneltme ve yerleştirme 

esas alınmıştır. Yöneltmenin temel eğitimde ve özellikle son üç yılında 
bir süreç olarak yer alması, yöneltmede öğrencilerin yetenekleri, ilgileri, 
becerileri, başarıları yanında fırsat eşitliğine yer verilmesi ilkesi benim
senmiştir. Böyle bir yöneltme ile toplum orta eğitim talebinin karşılana
bileceği, orta eğitime başvuran her öğrenciye istediği türde olması bile, 
bir programda yer bulunabileceği kabul edilmiştir.
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b. Orta eğitim düzeyindeki İlişe ve MTO içindeki bölümlerin öğ
renci kapasiteleri orta eğitim düzeyinde meslek öğrenimi görmüş insan- 
gücü ihtiyaçları, orta eğitim kurumlarınm kapasiteleri, temel eğitimden 
orta eğitime geçiş üzerindeki projeksiyonlar ve ortaöğretimdeki öğrenci 
fireleri dikkate alınarak kestirilmelidir.

c. Orta eğitimdeki lise ve MTO programlarına öğrencilerin yö
neltilmesinde öğrencinin, (1) ilgileri (2) isteği, (3) temel eğitimin ikinci 
kademesindeki başarısı, (4) beceri ve yetenekleri, (5) temel eğitim so
nundaki yöneltme tavsiyesi dikkate alınmalıdır. Puanları yöneltme ama
cıyla kullanılmak üzere sekizinci sınıflarda ve orta eğitime girişte çeşitli 
psikolojik ölçme araçları uygulanmalıdır.

d. Öğrencilerin orta eğitim düzeyindeki çok amaçlı lise, meslek 
ve teknik okulların (MTO) çeşitli bölüm ve dallarına yöneltilmelerinde 
olabilecek yanılgı ve hataları düzeltme olanağı sağlamak üzere dokuzun
cu sınıf sonunda gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere yatay ge
çişlerle program değiştirme imkânı verilmelidir.

t
Program değiştirmeleri idin, aynılık yerine kredi, denklik, ve başarı 

düzeyi gibi geçiş ve intibak esasları getirilmelidir. Bu tür geçişlere, an
cak, ülkenin insangücü ihtiyacının ve programlardaki öğrenci konten
janlarının esnekliği oranında yer verilmelidir.

e. Programları bakımından özelliği ve ayrıcalığı olan bazı orta 
eğitim okullarının giriş sınavları uygulamalarına izin verilmelidir.

f. Orta eğitim kurumlarma giriş işlemleri yerelleştirilmeli duru
ma göre okul, ilçe ve il düzeyinde ya da ülke çapında uygulanmalıdır.

3. Yüksek Eğitime Giriş :
a. Lise ve MTO içindeki türlü programlardan yüksek eğitimdeki 

her dala geçilememek, yüksek öğrenim dallarına orta eğitimin hangi prog
ramlarından öğrenci alınacağı belirlenmelidir. Böylece, orta eğitimdeki her 
programdan yüksek öğrenime dikey çıkışlar sağlanmakla birlikte belirli 
programlara geçiş planlanmış olmalıdır.

b. Yüksek eğitimdeki toplam kapasite ve bilim dallarının konten
janları sağlıklı projeksiyonlara dayanılarak uzun dönemler için saptan
mak; gerçekleşen durumlara göre, bu sayılar gerekli düzeltmelerden ge
çirilmelidir.

c. Orta eğitimden yüksek eğitime geçişte öğrencinin (1) ilgi ve 
isteği, (2) ortaöğretim programındaki başarısı, (3) yetenek ve istidatları,
(4) ortaöğretimdeki izlediği program türü birlikte dikkate alınmalıdır.



d. Yüksek eğitim kurumlarına giriş kararma esas olacak psikomet- 
rik ölçümler, hem orta eğitimin son yılında hem de yüksek eğitime giriş
te uygulanacak çeşitli psikometrik araçlarla toplanmalıdır.

e. Yüksek eğitime giriş yüksek öğrenim kurumlarmca yöresel ola
rak, ayrı ayrı değil, ülke çapında merkezi bir listemle uygulanmalıdır.

DERS GEÇME YE KREDİ DÜZENİ

Orta eğitimdeki çok amaçlı lise ile MTO programlarında, minimum 
genel başarı temeline dayanan sınıf geçme yerine, yeni eğitim düzeni için
de, öğrencileri ilgi ve yetenekleri ile insangücü ihtiyaçlarına göre yönelt
mede, bir öğrenci akış modeli olarak, ders geçme ve kredi düzeni ile sö- 
mestir sisteminin uygulanmasında yarar görülmüştür. Orta eğitim - okul
larında ders geçme ve kredi düzeninin, temel eğitim düzeyinde ise ders
ler disiplinler olarak okutulmadığı için, sınıf geçme sisteminin uygulan
ması yerinde olur. Ders geçme ve kredi düzeninin uygulanabilmesi için, 
aşağıdaki hususlar yerine getirilmiş olmalıdır :

1. Okul süresi yıl ve yarıyıllara (sömestrlere) bölünmeli, “Sınıf geç
me’’ kavramlarına bağlı kalınmamalıdır.

2. Okul programları ders geçme modelinin uygulanışım kolaylaştı
racak bir yaklaşımla şu şekilde düzenlenmelidir : (1) dersler yarıyıl bi
rimlerinde mümkün olduğu oranda yoğun olarak verilmelidir. (2) önşart- 
lı ders sayısı azaltılmalıdır. (8) Bir yarıyıla düşen ders sayısı azaltılmalı
dır. (4) , Seçimlik derslerin sayısı artırılmalıdır. (5) öğrencinin haftalık 
ders yükü azaltılmalı, öğrenciye serbest çalışma saatleri bırakılmalıdır.

3. Sınıf geçme düzeninin değerlendirme esasları terkedilmeli, ders 
geçme ve kredi düzeninin gerekt:rdiği değerlendirme esasları getirilmelidir.

4. Okul yöneticileri ve öğretmenler ders geçme ve kredi düzen‘nin 
getireceği yeni görevlerde yetiştirilmelidir.

5. Ders geçme ve kredi düzeni uygulamaları izlenmeli sonuçlara göre 
modelde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

REHBERLİK VE YÖNELTME

1. Yeni Eğitim Sisteminin Öngördüğü Rehberlik ve Yöneltme
Hizmetleri :
a. Sistemin temel eğitim düzeyinde, özel eğitim görmesi gereken 

öğrencilerin taranması ve ilgili özel eğitim programlarına yerleştirilmesi.

A rşiv i k i V
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b. Zorunlu temel eğitim sonunda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda örgün lise ve Mesleki Teknik Okul (MTO), programların
dan hangisine girmesinin uygun olacağının kararlaştırılması.

c. Temel eğitim sonunda örgün eğitim programlarından ayrılan 
öğrencilerin yaygın eğitim programlarından kendi niteliklerine uygun iş 
ve meslek alanına girmeleri hususunda mesleki rehberlik yapılması.

ç, Orta eğitim düzeyinde, lise ve MTO programlarından birine yö
neltilmiş olan öğrencilerin, IX. sınıfta izlenmesi ve yerleştirmede olabile
cek yanılgı ve hataların giderilmesi için gerekli yatay geçişlerin sağlanması.

d. Yeni eğitim sisteminin orta eğitim düzeyinde uygulanacak 
ders geçme ve kredi düzeninde yaygınlaştırılacak olan çok sayıdaki seç
meli derslerden, programlarına ve eğitim planına uygun dersleri seçme
leri hususunda öğrencilere eğitsel rehberlik yapılması.

e. Lise ve MTO eğitim programları ara sınıflarında eğitim siste
minden ayrılacak öğrencilerin “Meslek Sertifikası” ve “Meslek Belgesi” 
ara programları d'le yaygın eğitim programlarına girmede uygun bir se
çim yapabilmeleri, gerçekçi kararlar almaları amaçlarına uygun dersleri 
seçebilmeleri hususunda rehberlik edilmesi.

f. Orta eğitim düzeyindeki çeşitli programlardan diploma alarak 
hayata atılacak öğrencilerin sanayi kesimi, özel ve kamu kuruluşları ile 
işbirliği yapılarak bir işe yerleştirilmeleri.

g. Lise ve MTO programlarından yüksek eğitime gireceklerin 
hangi programlara girebilecekleri, yüksek eğitim programlarının nitelik
leri ve koşulları yönünden öğrencilerin meslek seçimlerine yardım edil
mesi, rehberlik yapılması.

h. Yeni eğitim sistemindeki orta eğitim düzeyindeki farklı eği
tim programlarını tamamlayarak yüksek öğretime ve iş alanına girenle
rin sürekli olarak izlenmesi, karşılaştıkları sorunların saptanması, elde 
edilen verilere göre yeni eğitim sisteminde ve eğitim programlarında gö
rülecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması.

ı. Temel eğitim ve orta eğitim düzeyinde belirtilen eğitsel ve 
mesleki sorunların ötesinde öğrencilerin soşyal, ailevi kişisel ve duygusal 
problemlerinin giderilmesine de uzman kişi olarak yardım sağlanması.

Yeni eğitim sistemi içmde belirtilen rehberlik ve yöneltme hiz
metlerinin tutarlı ve etkili olarak yürütülmesi için örgütlenme, personel 
yetiştirme ve gerekli bireyi tanıma, gözleme, psikolojik ölçme araç ve 
teknikleri geliştirme gibi koşullar mevcuttan en iyi şek1"İde yararlanma 
ilkesi doğrultusunda, aşamalı olarak planlanmalı ve gerçekleştirilmeMdir.
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2. Rehberlik ve Yöneltmede Dikkate Alınacak ilkeler :

a. Kişisel Sorumluluk : Yöneltme gücendirici, zorlayıcı değil, 
özendirici, kişinin kararının gerçekçi olması yönünde yol gösterici olma
lı, hangi programa gireceği hususundaki son kararı kişi kendisi vermeli 
ve bunun sorumluluğunu kendisi taşımalıdır.

b. Süreklilik : Yöneltme, temel eğitim ve ortaöğretimin belli bir
noktasında yapılacak tek bir seçme veya giriş sınavı ile değil; programla
ra yöneltme bir süreç olarak düşünülmeli, öğrenci hakkında öğrenimi bo
yunca yapılacak gözlem ve değerlendirmelerin birikimine göre yapılma
lıdır. ' .

c. Fırsat Eşitliği : Yöneltme, eleme sınavlarında olduğu gibi, öğ
rencilerin bir kısmını seçen, diğerlerini program dışı bırakan birtutumla 
değil; onların istek, ilgi ve yeteneklerine göre yetişmelerini destekleyici 
bir tutumla yapılmalı, herkesi başarılı olabileceği bir programa yerleştir
meyi amaç edinmelidir.

ç. Bütünlük : Yöneltme, örgün ve yaygın eğitim sistemini içine 
alacak şekilde bir bütünlük içinde temel ve ortaöğretimdeki tüm öğren
cileri kapsamalı, sistemde kalan öğrenciler kadar, sistemden kapacakları 
yerleştirilmelerini de içine almalıdır.

3. Yöneltmede Dikkate Alınacak Ölçütler ve Durumlar Şunlardır :
Öğrencilerin temel eğitimin sonunda ve orta eğitimde çeşitli prog

ramlara yöneltilmeleri çeşitli ölçme, değerlendirme araçları ile bireyi ta
nıma tekniklerinden yararlanılarak elde edilen bilgilere ve ölçümlere gö
re yapılmalıdır. Bir öğrencinin hangi tür bir programa yöneltilmesi ge
rektiği kararma varırken aşağıdaki ölçüt ve durumlardan yararlanılmalıdır.

a. Öğrencinin Yetenek ve Başarı Durumu :
(1) Öğrencilerin farklı yıllardan saptanan genel akademik orta

lamaları ;
(2) En son yıla ilişkin genel başarı ortalaması;
(3) Grup dersleri başarı ortalaması;
(4) Öğrencilerin farklı derslerdeki gelişme derecesi;
(5) Başarılı ve başarısız oduğu dersler;
(6) Sımf geçme - kalma durumu;
(7) Öğrencinin özgeçmişi, iş ve meslek tecrübesi;
(8) Yerel olarak uygulanacak genel ve özel yetenek testleri so

nuçları ;
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(9) Yerel düzeyde uygulanacak başarı testleri sonuçları;
(10) Ulusal düzeyde Bakanlık Merkez örgütünce uygulanacak stan

dart yetenek ve başarı testleri sonuçları;
(11) Ders öğretmenlerinin, öğrencinin girebileceği program veya 

kol hakkındaki genel görüşleri;
(12) Sınıf öğretmeninin öğrencinin yönelebileceği alan ve kol hak- 

kındaki genel görüşü;
(18) Eğitsel kol faaliyetleri öğretmenlerinin öğrenci ’hakkındaki 

genel görüşü.

b. Öğrencinin İsteği ve İşin Nitelikleri :
(1) Öğrencinin program, kol ve şube tercihi;
(2) öğrencinin geleceğe yönelik, yaşam planı ve beklentileri;
(4) İş ve mesleklerin niteliği ve kişi yönünden geleceği;
(4) Önerilecek programın bitiminde girilecek işin nitelikleri; ile 

bireyin nitelikleri arasındaki uyuşma derecesi;
(5) Öğrenci için önerilecek programın süresi ve orta eğitimden 

sonra girilecek diğer yüksek öğrenim programlarına ilişkin koşullar;
(6) Programın öğrenciyi hazırlayacağı meslek ve işin sağlayacağı 

ücret, sosyal haklar, işte ilerleme gibi olası koşullar.
c. Ailesinin Görüşü :
Öğrenci ile ilgili kararlarda taraf olarak, ailesinin çocuklar hakkındaki 

görüşleri istek ve beklentileri.
ç. Program, îşe Girme ve Devam Edebilme Koşulları :

(1) Girilecek programın öğrencinin ulaşabileceği yakın çevrede 
bulunup bulunmaması;

(2) Zorunlu eğitim ötesinde eğitim masraflarının çocuğun ailesi
nin karşılama olasılığı, devletin sağladığı burs, parasız yatılılık kredi gibi 
olanaklar.

d. Insangücü Gereksinimi :
Devlet düzeyinde ülkenin alan ve farklı düzeylerdeki saptanan in- 

sangücü ihtiyacı.
e. Okul Rehberi ve Sımf Öğretmeninin Genel Görüşü :

Ölçüt ve durumlar dikkate alındığında, okul rehberlik uzmanları ve 
sınıf öğretmeninin genel değerlendirme sonucuna göre öğrencinin hangi 
programa girmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşü.
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ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE OKULLARDA VERİM

Öğrencilere uygulanan eğitim kararlarının çoğu öğretmenlerin öğ
renci başarısı hakkmdaki değer yargılarına dayamr. Bu değer yargıları
nın ölçüleri notlardır. Notların dayanağı ise sınav, ödev, vb. gibi ölçüm
lerde öğrenciye verilen puanlar ile bu puanları değerlendirmede kullanı
lan ölçütlerdir. Öğrenciye uygulanacak kararın doğru olabilmesi için no
tun doğru ve geçerli olması, notun doğru olabilmesi için de hem ona da
yanak teşkil eden ölçümlerin yeterince güvenilir ve geçerli hem de de
ğerlendirmede kullanılan ölçütün geçerli ve verilecek karara uygun olması 
gerekir.

1. Başarının Değerlendirilmesinde Başlıca İlkeler :

Gerek yönetmeliklerimizde gerekse öğretmenlerimizin uygulamaların
da ölçme ve değerlendirme, hem kavram olarak hem de işlem olarak bir
birine karıştırılmaktadır. Bu ayırımın yapılamamasından değerlendirme 
hataları doğmaktadır. .

Yönetmeliklerde ölçme ve ölçme sonucu olarak puan verme ile de
ğerlendirme ve değerlendirme sonucu olarak not verme (birbirinden kesin
likle ayrılmalıdır.

Orta eğitim kurumlarmdan 5 : Pekiyi, 4 : İyi, 3 : Orta, 2 : Geçer, 
1 : Başarısız (geçmez) diye sıfatlanan ölçeğin kullanılması uygun olur.

Yönetmeliklerde öğrenci başarısını ölçmede kullanılacak araç ve yön
temlerin güvenirliği ve geçerliğini artıracak tavsiyeler yer almalıdır.

Notlar genellikle iki tür ölçüte göre takdir edilir. Öğretmenin kanısı
na, bir sınavda sorulan soruların tümüne veya programın kapsamına göre 
not vermede kullanılan ölçütler mutlak ölçüt; öğrencinin sınıftaki başarı 
sırasını veya sınıftaki puan dağılımının ortalama ve standart kaymasını 
dikkate alarak not vermedeki ölçütlere bağıl ölçüt sıfatı takılır. Öğret
menlerimiz öğretmen kanısı gibi geçerhği şüpheli olan bağıl ölçütlerle not 
takdir ederler. Bu yüzden, dersin iyi işlenmemiş olması zor sorular se
çilmiş olması, sınava verilen sürenin kısa gelmesi vb. gibi sorumluluğu 
öğrenciye yüklenemeyecek etkenler de nota girer ve öğrenci bararsmm 
düşmesine sebep olur. Bağlı yöntemler veya karma yöntemler bu sakın
caları azalttığından sınıfta not vermeye daha elverişlidir. Bu bakımdan, 
öğretmenlerin mutlak ölçütleri yerine, bağıl veya karma ölçütlerle not 
vermeleri teşvik edilmelidir.
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öğretmenler meslek öncesi ve meslek içi programlarla ölçme ve de
ğerlendirme konularında yetiştirilmeli; bu konudaki yardımcı yayın ve 
araçlarla beslenmelidir.

Gerek programların ve öğretimin değerlendirilmesinde gerekse öğret
menlerin takdir ettikleri notların isabet derecesini tayinde standart ba
şarı testleri çok yararlanılan araçlardır. Ülkemizde hiçbir test standart
laştırmadığı gibi, program değerlendirme araştırmalarına da gereken 
önem verilmemiştir. Bu nedenle, temel eğitimin ve orta eğitimin belli başlı 
programlarına bağlı olarak, ülke çapında stantartlar sağlamak amacıyla, 
standart başarı testleri hazırlanmalıdır.

Ü!kem:zde değerlendirme sonuçları 'hemen her zaman “geçti - kaldı’' 
kararları için kullanılmaktadır. Oysaki, ölçme sonuçlarından, sınıf geçme 
kararlarından önce, öğrencinin eksiklerini tanımada ve hatta öğrenciyi gü
dülemede de yararlanılması gerekir. Eleyiici ve cezalandırıcı değerlendir
me yöntemleri geniş ölçüde öğrenci firelerine sebep olmaktadır. Değerlen
dirme sonuçları sadece sınıflama kararlarında değil, öğrenme güçlükleri
nin teşhisinde ve öğrencilerin güdülenmesinde, öğretim yöntemlerinin ge
liştirilmesinde de kullanılmalıdır.

2. Okullarda Verim :
Bir okulun verimi belld bir dönemde okulu bitiren öğrenci sayısının 

o donem başında okula giren öğrenci sayısına oranıyla tanımlanır. Genel
likle yıllık mezun öğrenci yüzdesiyle ifade edilen bu orana nicel verim 
denir.

Sınıf geçme veya mezuniyet yüzdeleri okulda uygulanan öğrenci akı
şı kurallarına bağlıdır. Bu kuralların sınıf geçmeyi zorlaştırdığı hallerde 
nicel verim düşer, aksi halde yükselir. Bu sebeple, yukarıdaki anlamda 
nicel verim okulun başarısının gerçek bir ölçüsü değildir. Aslında okul
ların amacı da nicel verimi görünüşte yükseltmek değildir.

öte yandan, her okul, mezunda bazı davranışların geliştirilip pekiş
tirilmesini amaçlar. Bu sebeple, okulun verimi sadece nicel oranlarla de
ğil, hedef alman davranışların mezunlarda ne derecede ve ne mükem
mellikte oluşturulduğu ile de ölçülmelidir. Mezunlarının niteliği okuldaki 
öğret ‘min kalsit esini veya nitel verimi tammlar.

Sınıf geçmenin ve mezun olmanm dayanakları, sınavlarda öğretmen
lerin takdir ettikleri notlardır. Nitel verimin veya öğretimin kalitesinin 
ölçüsü, program ölçüt alınarak hazırlanacak ölçüt dayanaklı testlerin puan
ları olur. Bu tür testler programda hedef alman davranışların tümünü, 
dengeli ve kapsamlı bir örnekleme ile ölçebilen araçlardır.
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Elde ölçüt dayanaklı testler bulunduğu, sınıf geçme için gerekli en 
düşük başarı düzeyinin bu tür testlerin puanlarıyla saptandığını kabul 
edelim. Öğrencilerin bu testlerdeki puanlarıyla öğretmenlerin öğrencilere 
takdir ettiği notlar karşılaştırılabilir. Testteki minimum başarı düzeyi esas 
alındığında, öğretmenler daha az sayıda öğrenciye “geçer” not takdir et™ 
mislerse onların not verme yöntemleri eleyici ve fireleri artırıcı olarak 
nitelenebilir. Bu durumda nicel verim, gerçek düzeyinin altındadır. Aksi 
halde, ise, öğretmenler minimum başarı düzeyine ulaşamamış bazı öğ
rencilere de geçer not takdir etmiş olacaklarından, gizli başarısızlık or
taya çıkar. Bu halde, nicel verim gerçek düzeyinden yüksek görünür.

Elde standart başarı testleri, ölçüt dayanaklı program değerlendirme 
araçları bulunması, okullarda kalite kontrolü araştırmalarına imkân ve
receği gibi programların değerlendirmeden öğrenci akış düzenini değer
lendirmeye kadar birçok araştırmalara da imkân verebilir. Komisyonumuz, 
öğrenci akışını düzenleyen kurallarla doğrudan doğruya ilişkili bulunma
makla birlikte, bu konuda da bir öneri getirmeyi gerekli görmüştür.

Temel eğitim ve ortaöğretim programlarının başlıca alanlarında öl
çüt dayanaklı testler geliştirilmeli; bu tür araçlar okullarda kalite kont- 
rolunda, eğitimin iyileştirilmesinde ve diğer uygulamalı araştırmalarda kul
lanılmalıdır.

ÖĞRENCİ AKIŞI ve YÖNELTME HİZMETLERİNİ UYGULAMA ve 
PERSONEL YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER

1. Rehberlik personeli yetiştirirken ilke olarak;
a. Alandaki mevcut personel olanaklarmdan azami derecede yarar

lanılmalı, personel yetiştirmede de onların yetiştirilmesinden işe başla
malıdır.

b. Personel eğitimi zaman alacağı için farklı hizmetler için farklı ol
mak üzere aşağıdaki düzeylerde personel yetiştirilmelidir.

(D  Lisans Düzeyi : 4 yıllık bir program.
(2) Rehberlik Sertifikası : Lisans üstüne yaklaşık bir yıllık bir 

program. Üniversitelerin Psikoloji, Eğitim, Psikolojik Danışma ve Reh
berlik bölümlerinde veya hizmet içinde verilebilir.

(3) Mezuniyet Sonrası Eğitimi Düzeyi :
(a) Bilim Uzmanlığı : Yaklaşık 2 yıllık bir program.
(b) Doktora Düzeyi : Bilim uzmanlığı üzerine yaklaşık, 2 -3  

yıllık bir program.



108

Uzmanlık ve doktora programları üniversitelerin ilgili bölümlerinde 
yürütülmelidir.

c. İş Başında Yetiştirme :
Sürekli bir programla, alandaki danışman ve sınıf öğretmenleri

nin yetiştirilmesi.

(1) Hizmetlerin etkinliğini arttırmak için Rehberlik ve yöneltme 
hizmetlerini yürüten okullar, ilçe, il, bölge ve merkez örgütleri olanakla
rını paylaşma ve güçlerini birleştirme hususunda ve ülke çapında eşgü
düm içinde olmalıdır.J >

(2) Personel yetiştirme, sayıca günün ihtiyaçlarını karşılamak 
amacından başlayarak, hizmetin kalite ve standartlarını yükseltici sürek
li bir plan idinde yürütülmelidir.

2. Personel ihtiyacının Saptanması :

Rehberlik ve yöneltme personeli ihtiyacı saptanırken ideal olarak ge
nel planlamada temel eğitim ve orta eğitim düzeyindeki öğrenci sayısı 
esas alınmalı ¿ihtiyaç, yaklaşık 200 öğrenciye bir danışman olarak sap
tanmalıdır. Ancak bu ölçüt bir okulda tam gün çalışan ve çok sınırlı eği
tim yükü olan bir uzman danışman için söz konusudur. Ancak günümü
zün sınırlı olanakları karşısında bu ölçütün daha yüksek tutulabileceği 
açıktır.

Yöneltme hizmeti, “Sınıf öğretmenine verildiğinde, ölçüt sınıfın öğ
renci sayısı kadar olabilecektir.

3. Uygulamaya ve Personel Yetiştirmeye ilişkin Bazı öneriler :
Yeni Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerine uygun olarak yö

neltme hizmetlerini yürütecek personelin hızla yetiştirilmesi için bazı 
öneriler şunlar olabilir.

a. El Kitapları Hazırlamak : Yöneltme hizmeti için, basit, işe vuruk 
el kitapları süratle hazırlanıp dağıtımı yapılabilir, ilgili kişiler bunları 
okuyarak hazırlanabileceği gibi el kitaplarının açıklandığı, yerel, bölge
sel veya merkezi yerlerde açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılıp 
konuları tartışarak da yetiştirilebilir.

b. Burs Vermek : Milli Eğitim Bakanlığı Yurt içi burs vererek, veya 
maaşlı izini sayarak ilgili alanlarda lisans üstü öğrenime imkân verme
lidir.

c. Alandaki Uzman Yardımcısı Danışmanların Yetiştirilmeleri :
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.Okulların rehberlik hizmetinde çalışmakta olan az sayıdaki uz
man yardımcısı olarak çalışan personel, yeni sistemin gerektirdiği ilkeler 
ve işlem yollan doğrultusunda hizmet içi eğitimle yetiştirilmelidir.

ç. Yerel Koordinasyona Gidilmelidir : Rehberlik ve yöneltme hizme
tine yatkın birer damşman veya sınıf öğretmeni kendıi okulunu ve çevre
sindeki diğer okullardaki danışman ve sınıf öğretmenleri ile birlikte ilçe 
ve il örgütündeki okulların yöneltme hizmetlerini başlangıçta koordine 
şeklinde yürütebilirler. Ancak danışman ve sınıf öğretmenlerinin göz
lem, test ve diğer bireyi tanıma araç-gereçleri ile Bakanlık Merkez örgü
tünce desteklenmeleri gerekir.

d. Üniversitelerin Liisans Üstü Bilim Uzmanlığı ve Doktora Program
ları Artırılmalıdır :

Üniversitelerde Psikolojik Danışma, Rehberlik, Psikometri ve di
ğer eğitimin ilgili alanlarında sertifika, bilim uzmanlığı ve doktora prog
ramları sayıca arttırılmalıdır.

e. Danışmanlarla birlikte Öğretmenler ve Yöneticiler de Yerleştiril
melidir :

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin bir okuldaki yöne
tici öğretmen danışman ve uzmanların birlikte çalışmaları ile başarıya 
ulaşabileceği dikkate ahnarak, çalışmakta olan yönetici ve öğretmenler 
de asgari düzeyde, öğrenci kişilik hizmetleri yönünden hizmet içi eğitim 
programları ile yetiştirilmelidir.

f. Öğretmen Yetiştiren Programlara İlgili Dersler Konmalıdır : 
Öğretmen yetiştiren kurumların programları yeni eğitim sistemi

ne göre düzenlenirken, okul personelinin öğrenci kişilik hizmetleri ve reh
berlik alanına da yatkınlıkları sağlanmalı, alanın temel dersleri program
da yer almalıdır.

g. Personel Yetiştirecek Üst Düzeyde Personel Yetiştirilmelidir : 
Yöneltme hizmetlerine yardım etmek için, ekipler halinde hem

Bakanlık merkez örgütünde, hem de açılacak seminerlerde, hizmet içi 
eğitimde, ilçe, il ve bölgelerde gözlemci ve gezici uzman olarak çalışacak 
üst düzeyde personel yetiştirilmelidir.

4. Ölçme ve Bireyi Tamma Araçları Hazırlanması :
Temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde öğrencileri lise MTO ya, bun

ların çok çeşitli programları ile işe, hayata yönelik yaygın eğitim prog
ramlarına yöneltirken, öğrencinin nitelikleri ile öğrencinin gireceği prog
ram, iş ve meslek alanıhm koşullarının çok iyi- bilinmesi gerekir. Gerekli

I
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bilgiler sınıflandırıldığmda bunların yerel ve merkezi örgütlerce karşılan
ması gerektiği ortaya çıkar.

a. Öğrencinin genel ve farklı ders gruplarındaki başarı durumu, öğ
renci ile ilgili gözlemsel bilgiler, sağlık, öğrencinin ve ailesinin program 
tercihi, öğretmenlerin öğrenci hakkındaki kanıları, öğrencinin özgeçmi
şi ve iş tecrübesi gibi bilgiler yerel olarak elde edilebilecek bilgilerdir.

b. Merkez örgütünce sağlanması gerekli olabilecek bilgi ve araçlar 
arasında ise, Genel Yetenek Testleri, farklı programlara ilişkin Özel Ye
tenek Testleri, îlgi Envanterleri, Kişilik Özelliklerini yansıtan gözlem 
formları ve envanterler, ülke çapında, yerleştirme amacına yönelik uygu
lanmış ölçme programları sonuçları ve bunların türlü programlara göre 
NORM’ları, Meslek ve iş analizleri ve mesleğin iş koşulları, iş için birey
den talep edilen nitelikler, ülkenin İnsan Gücü ihtiyacı, yöneltmenin nasıl 
yapılacağı, izlenecek işlem yolları, uygulanacak test, test dışı teknikler, 
yöneltme ilkeleri, konularında teknik bilgileri kapsayan el kitapları sa
yılabilir.

c. Rehberlik ve sınıftaki değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak 
çeşitli psikometrik araçların hazırlanması amacı ile merkez örgütünde 
“Psikolojik Ölçme Araçları Merkezi” kurulmalıdır.

ç. Psikometrik konularda araştırma ve yayın yapılmalıdır.
5. Öğrenci Akışı ve Yöneltme için Gerekli Diğer Koşullar :

Bir sistem ne kadar iyi olursa olsun sistemin gerektirdiği koşullar 
yerine getirilmezse, sistemin işlerliği ve etkinliği düşer. Temel eğitim ve 
ortaöğretimde yöneltmenin etkili olabilmesi öğrencileri yöneltmedeki ha
ta payının küçük olması için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Bu ko
şulların bazıları şunlardır :

a. Ortaöğretim düzeyindeki genel ve mesleki programlar arasında ya
tay geçişler sağlanmalıdır;

b. Ortaöğretim programları ile yüksek öğretim programları arasın
da dikey geçişlere olanak vermeli, “ Lise” ve MTO meslek programlarını 
tamamlayanların yüksek öğrenime giriş olasılıkları arasında bir denge 
sağlanmalıdır;

c. Ortaöğretim düzeyindeki programlar ve programlara bağlı kollar, 
toplumdaki teknik, sosyal ve ekonomik gelişmelerle ortaya çıkan ihtiyaç
lar ve yüksek öğrenim programları dikkate alınarak çeşitlendirmeli sü
rekli olarak değişikliğe açık bulundurulmalıdır;

ç. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez örgütü, tarafından temel eğitimin 
sonunda ülke çapında tüm programlara devam eden öğrencilere, genel
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yetenek, özel yetenek ve ders gruplarına ii'lişkin standart başarı testleri 
uygulanmalı, sonuçlar ve yoruma ait milli normlar geliştirilerek okulla
rın rehberlik örgütüne yollanmalıdır.

d. Programlar arasında öğrenci geçişi (transferi) sırasında yatay ve 
dikey geçişler değerlendirilirken öğrencilerin önce devam ettiği program
daki ders ve çalışmaların gireceği programdakinin aynı olması ölçütü ye
rine denk olması ükesinden 'hareket etmeli, uygulamalı çalışmalarda de
ğerlendirilmelidir.

e. Yöneltmenin yapılabilmesi iç-in temel eğitime ve hatta ana sınıfı
na girişlerden başlayarak öğrenciler sürekli olarak ciddi şekilde gözlen
meli, elde edilen veriler, yetenek, ilgi, güdü düzeyleri ve başarılarına iliş
kin bilgiler sistemli olarak toplanmak ve • dosyalanmalıdır.

f. Yöneltme gibi karmaşık ve çok yönlü bir hizmetin etkih bir bi
çimde yürütülmesi için yöneltme işlerini planlamak, gözlem yapmak, test 
ve envanterler uygulamak, öğrenci hakkında bireysel bilgilerle, iş ve 
meslekler hakkında sürekli bilgiler toplamak bunlar üzerinde gerekli ana
liz değerlendirme ve yor damaları yapmak için Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Uzmanları yetişmesine hız verilmek, diğer yandan halen okul
larda danışman görevi yapan, aslında rehberlik konusunda yetişmemiş 
olan sınıf öğretmenleri hizmet içinde yetiştirilmelidir.

KONUŞMALAR :
BAŞKAN : Çalışmalarını sürdürecek olan X. Milli Eğitim Şûrasının 

çalışmasını ve toplantıyı açıyorum. Hayırlı uğurlu ve başarılı almasını 
dilerim.

Alkışlar...
Efendim, gündemde şimdi Başkan vekillerinin seçimi var. Başkan 

vekilleri seçimine geçiyoruz. Sizlere duyurmayı arzu ettiğim diğer husu
su sunuyorum. Yasa uyarınca toplanması gereken 141 üyemiz olması ge
rekiyor. Katılan miktar 127 kişiden ibarettir ve böylece 2/3 salt çoğun
luk sağlandığı ficin Şûra, çalışmalarını yasa gereğince sürdürme imkanı
na sahiptir. Teşekkür ediyorum.

Efendim, Başkan Vekilleri için verilen bir önerge olmuştur, Başkan
lık divanına öncelikle Sayın Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Baş
kan Vekilliği için aday gösterilmiştir. Kabul edenler... Alkışlar... Efen
dim, kabul etmeyenler, Sayın Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay baş
kan vekili olarak seçilmiştir, kendisini tebrik ediyorum. Buraya teşrifle
rini rica ediyorum.

Alkışlar...
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FAHRETTİN KERİM GÖKAY : İlk Maarif Şûrasından beri daima 
Şûramın çalışmalarına katılmış eski hocalarımızla birlikte, Akil Muhtar
lar daha birçok diğerleri ile birlikte kararlar almışızdır. Binaenaleyh, ben 
bugün onların hatıraları önünde hürmetle eğiMyorum ve artık sizler beni 
yaşlı bir hocanız olarak kabul ederek bu vazifeyi bana verdiğiniz için ev
vela Sayın Başkana ve sizlere candan teşekkürlerimi, derin saygılar arzet- 
mekle bahtiyarım, efendim.

Alkışlar...
Bx4lŞKAN : Efendim, diğer önergeye göre de ikinci Başkan Vekili 

olarak Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı aday gösterilmiştir.
Alkışlar...
Efendim kabul edenler, etmeyenler, efendim teşekkür ederim. Sayın 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu olması dileğiyle kendisine başarılar temenni ediyorum.

Alkışlar...
İHSAN DOĞRAMACI : Efendim, hepinize teşekkür ederim.
Alkışlar...
BAŞKAN : Diğer görev yapmak üzere Başkanlık Divanı sekreterya- 

smı teşkil edecek ve fakat seçime gerek olmayan yasa itibariyle iki kişiyi 
de size tanıtmak ve sekreter olarak kendilerinden teşriflerini rica ediyo
rum : Sayın Aydoğan Ataünal., Alkışlar.. Sayın Yurdanur Gürses... Al
kışlar...

Kendileri sekreterlik görevi yapacaklardır, Divandaki yerlerine teşrif
lerini rica ediyorum.

Sayın üyeler, şimdi gündemimizde olan diğer maddelerde bulunan 
komisyon seçimlerine geçiyoruz. Komisyonlar, bildiğiniz gibi, doküman
larda da yer etmiştir. Dört komisyon kurulacaktır. Bu komisyonların birin
cisi Sistem Komisyonu, okul yapısını ortaya koyacak, ikinci komisyon, 
Eğitim Programları, üçüncü, Öğrenci Akışı ve dördüncü de Öğretmen Ye
tiştirme Komisyonudur.

Efendim bazı öneriler gelmiştir. Bu öneriler içerisinde özellikle birinci 
kısma geçerek sistem (okul yapısı) komisyonunu bütün üyeler ve Baş
kan olmak üzere okuyacağım ve toptan, vakit geçirmemek için toptan, 
oylarınıza sunacağım.

Başkan : Sayın Prof. Dr. Mithat Özsan
Üyeler : Saym Prof. Dr. Ziya Bursahoğlu 

Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın 
Sayın Doç. Dr. Kemal Güçlüol
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Sayın Doç. Dr. İbrahim Ethem Başaran
Sayın Prof. Dr. İlhan Kayan
Sayın Doç. Dr. İlhan Sezgin
Sayın Nurettin Füsunoğlu
Sayın Ahmet Hamdi özer
Sayın Dr. Gültekin Ülgen
Sayın öğretmen Alb. Necdet Çakır

Böylece onbir üye teşekkül ediyor. Ayrıca, iki de bu komisyona ye
dek üye teklifi var; yedek olarak Sayın Doç. Dr. Mahmut Adem, Sayın 
Doğan Ergüder de yedek üyeler olarak teklif edilmiştir. Şimdi sayın üye
lerin oyuna sunuyorum. Kabul edenler; efendim ekseriyet var, teşekkür 
ederim; kabul edilmiştir ve komisyon ¡bu şekilde, sistem (okul yapısı) ko
misyonu olarak değerli oylarınız ile teşekkül etmiştir ve böylece çalışma
larına ayın 25’inden itibaren ve diğer zamanlarda kendi aralarında, Sayın 
Başkanlar m görüşleri çerçevesi içerisinde devam edebilecektir. Sistem ko
misyonu üyelerini, asil üyelerini ve yedek üyelerini; başkam dahil olmak 
üzere, tebrik ederim, 'hayırlı uğurlu ve başarılı çalışmalar dilerim.

Efendim, ikinci komisyon olarak teşekkül edecek Eğitim Komisyonu
dur. Eğitim Komisyonu için teklif edilen :

Sayın Prof. Dr. Haluk Alp 
Sayın Prof. Dr. Fatma Varış 
Sayın Doç. Dr. Ayla Oktar 
Sayın Hayrettin Utkanlar 
Sayın Fahri Zorlu 
Sayın Şefik Sezgen 
Sayın Aysel Enünlü
Sayın Öğretmen Alb. Atakan Demirselen 
Sayın öğretmen Yarbay Erdoğan Turhan 
Yedek Üyeler :
Sayın Prof. Dr. Asil Baran 
Sayın Cevat Dursunoğlu 
Sayın Yılmaz özdemir
Efendim, bu komisyon iiçin reylerinize müracaat ediyorum. Efendim, 

kabul edenler; efendim kabul edilmiştir.
Alkışlar...
Ve Eğitim Komisyonu dahil bütün üyelerini tebrik eder, hayırlı, uğur

lu olmasını temenni ederim; başarılar dilerim.

F. : 8
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Efendim üçüncü komisyon, Öğrenci Akışı Komisyonu.
Gene öneride yer alan adaylar şunlar gösterilmiştir :
Sayın Prof. Dr. Semih Tezcan 
Sayın Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut 
Sayın Prof. Dr. İbrahim E t hem Özgüven 
Sayın Doç. Dr. Ali Doğan Arseven 
Sayın Prof. Dr. Cemal Yıldırım 
Sayın Prof. Dr. Yaşar Yücel 
Sayın Ömer Okutan 
Sayın Dr. Fevzi Demirkol 
Sayın Mustafa Eski
Sayın Öğretmen Kd. Binbaşı Ergüder Gediz 
Yedek Üyeler :
Sayın N. Fazıl Baş 
Sayın Dr. Barboros Güncel 
Sayın Yusuf Yıldız
Öğrenci Akışı Komisyonu bu şekilde aday göstermiiştir; efendim, ka

bul edenler... Kabul edilmiştir; efendim, teşekkür ederim; kendilerine baş
kan da dahil bütün üyelere hayırlı, uğurlu olmasım diler başarılar te
menni ederim.

Efendim, en son komisyonumuz, ki dördüncü komisyonu teşkil ediyor, 
Öğretmen Yetiştirme Komisyonudur. Gene aday olarak gösterilen, baş
kan olarak;

Sayın Prof. Dr. Gürol Ataman 
Asil Üyeler :
Sayın Prof. Dr. Hıfzı Doğan
Sayın Prof. Dr. Turhan Oğuzkan
Sayın Doç. Dr. Suphi Bülbül
Sayın Doç. Dr. Beyza Bilgin
Sayın Dr. Nihal Ar kayın
Sayın Ilhan Çokal
Sayın Sabahattin Şahin
Sayın Ayhan Doğan
Sayın öğretmen Yüzbaşı N. Kutkan
Sayın Haşan Keziban
Yedek Üyeler :
Sayın Mahmut Yılmaz
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Sayın H. Sağlam Yumuşak; sayın Yumuşak affedersiniz, sayın Saim, 
tekrar arzedeyim. H. Sait Yumuşak; efendim kabul edenler, kabul edil
miştir; teşekkür ederim.

En son komisyon olan, Öğretmen Yetiştirme Komisyonu üye1 erini 
tebrik eder; hayırlı uğurlu olmasını ve başarılar ile bu komisyon da da
hil olmak üzere, bütün komisyonlarıma en iyi dilekler sunarım ve böy- 
lece komisyon çalışmalarımıza kendilerinin zamamnda görev yapmak üze
re en iyi neticeler getireceğini temenni ediyorum.

Efendim şimdi komisyon seçimi bu şekilde tamamlanmış ve komis
yonlarında görevlerini almış oluyorlar. Yüksek üyelerin reyleri ile teşek
kül etmiş oluyor komisyonlarınız. Efendim şimdi saatimiz tabi zaman 
ayarlaması bakımından biraz öne geçmiş oluyoruz. Ve bunu 12’ye kadar 
tamamlamamız gerekiyor idi. Fakat benim saatime göre l l ’ri 21 geçiyor 
ve böylece süratle geçen seçimle ve öğleye kadar olan çalışmalar progra
ma göre böyle bitirilmiş oluyor. Ben şimdi sayın üyelerin oyuna müra
caat etmek suretiyle zaman tasarrufu yönü ile arzu ediyorlarsa bundan 
sonraki 13.30’da başlayacak olan temel çalışma dokümanının sunulmasında 
acaba kabul edilir mi? Edilirse şimdi bir sunucu olarak davet etmek su
retiyle çalışmalarımıza geçebiliriz. Yok üyelerimiz öğlenden sonra yani 
13.30’da çalışmalarımıza devam edelim diye reylerini kutlanırlar ise elbette 
o zaman geçmek mümkün olacaktır. Böylece temel çalışma dokümanı ça
lışmaları sunuşu için 1. sunuma 25 dakika kadar bizim hesabımıza göre 
fark doğdu bu 25 dakika için uygun olup olmadığı şimdiki sunmadaki 
sistem komisyonunda sayın Doç. Dr. İbrahim Efhem Başaran’ın sistem 
komisyonu sunuşu var. Böylece reylerinize müracaat etmek istiyorum. Ve 
belki diğer zamanda sarf edeceğimiz fazla zamanı buradan tasarruf ile 
takyit etmek mümkün olabilir. Sunulsun diye kabul edenler, evet kabul 
edilmiştir. Teşekkür ederim. Ve 'böylece sunuş için Sayın Doç. Dr. İbra
him Ethem Başaran’ı lütfen soldaki kürsüye davet ediyorum. Kendilerini 
sistem komisyonu adına takdimini rica ediyorum.

Kendileri teşrif edinceye kadar şunu arzedeyim 13.30’da eğitim prog
ram komisyonu Prof. Dr. Fatma Varış, öğretmen yetiştirme komisyonu 
adına yine Prof. Dr. Fatma Varış, 40 dakikalık; ondan sonra 25 dakika 
için öğleden sonra öğrenci akışı komisyonu sayın Prof. Dr. Fuat Tur
gut’un takdimi olacak. Efendim süre 25 dakika başkanlık divanı olarak 
şunuda 'hatırlatayım saatlere gayet dikkatli olduğunu sizlere sunmak is
terim ve kronometremde yanıma getirdim saatim bir tarafta kronometre 
bir tarafta efendim teşekkür ediyorum.
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İBRAHİM ETHEM BAŞARAN : X. Milli Eğitim Şûrasının sayın Baş
kanı, Sayın Üyeleri ve sayın konuklar, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan daha önce sizlere gönderilen Yeni 
Türk Milli Eğitim Sistemi adlı metnin 11 ile 40. sayfasında yer alan sis
tem ile ilgili 'bölümünü sunmaya çalışacağım. Metnin sistem ile ilgili 1. 
bölümü kendi içinde 5 kesime ayrılmaktadır : 1. kesim okul sisteminin 
kuruluşunu, görevlerini ve yapısını, 2. kesim eğitim sistemini örgütleme 
ilkelerini, 3. kesim eğitim sistemi için geliştirilen örgüt modelini, 4 ke
sim eğitim hizmetlerinin okul, ilçe, il ve bakanlık düzeylerine dağılımını 
örgüt şemalarını, 5. kesim ise önerilen sistemin uygulanması dçin gereken 
esasları içermektedir. Bana verilen süre içinde sistem ile ilgili bölümün 
en önemli noktalarını belirterek bir özetini sunacağım.

1. kesimde kısa bir gerekçe ve sistemin kuruluş ilkeleri ve görevleri 
ile yapısı yer almaktadır.

1. Gerekçe : Gerekçenin 1. odak noktası, ulusal kalkınma için ka
bul edilen piyasayı temel almaktadır, o. yıllık kalkınma planlarında Türk 
ulusunun sanayi dönemine girmesi, geleneksel kültürden sanayi kültürü
ne geçmesi amaçlanmaktadır. Bu ulusal amaç için eğitim sisteminin ye
niden düzenlenmesi istenmektedir. 4. beş yıllık kalkınma planında eğiti
me ilişkin ilkeler ve politikalar eğitim sisteminin bireyin ve toplumun 
daha ileri bir gelişme aşamasına götürülmesinde etmen olacak biçimde 
yeniden düzenlenmesini, diğer sistemlerle bir bütünlük içinde ele alına
rak teknolojik ve ekonomik yapıyla tutarlı bir kurumsal yapıya kavuştu
rulmasını, bir bütün olarak ele alınacak örgün ve yaygın eğitimin birbi
rini tamamlayacak biçimde geliştirilmesini, eğitim sistemi içindeki ko
pukluğun giderilmesini öngörmektedir.

Gerekçenin 2. odak noktası yönetimin yapısı ile ilgilidir. Kalkınmanın 
bir aracı olan Türk yönetim yapısının amaçları gerçekleşecek biçimde de
ğişmesi gerekmektedir. Başbakanlığın 26 Mart 1981 günlü emri bunu şöyle 
dile getirmektedir. Hükümet programlarında belirtildiği gibi, mazisi yıllara 
dayanan Türk idare yapısı, şartların değişmesiyle yeniliklere ve ihtiyaç
lara ayak uyduramayacak hale dönüşmüş, ekonomik ve siyasi gelişmelerin 
gerisinde kalmıştır. Bunun sonucunda kamu yönetiminde aşırı merkeziyet
çilik, görev yetki ve sorumlulukların dağılmasında dengesizlik, normalin 
çok üstünde istihdam, âtıl kapasite, verimsizlik, lüzumsuz formalite ve kır
tasiyecilik 'hastalıklar; meydana gelmiştir. Kalkınmakta olan bir ülke du
rumundaki Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını engelleyen en 
önemli faktör, Türk idaresinin bu hastalıklarıdır.
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2. Bu iki temel gerekçeye dayanarak, yenileştirilmeye çalışılan eği
tim sistemi için önerilen modelde şu ilkeler izlenmiştir :

a. Eğitim sistemi bütünleştirilecektir.
ib. Sistemin 'her düzejdnde mesleki ve teknik eğitime ağırlık ve

rilecektir.
c. Belli koşullar altında, her düzeyde yatay, her birimde dikey 

geçiş sağlanacaktır.
ç. Her öğrencinin orta öğretimde izlediği program doğrultusun

da yüksek öğretime geçmesini sağlamak için gereken rehberlik, kolaylık 
ve güdülenme sağlanacaktır.

3. Eğitim sisteminin kurulmasında izlenen bu ilkelerden sonra, eği
tim sisteminin genel görevi de şöyle saptanmıştır :

a. Eğitim sürecine hiç girmeyen ya da bir üst öğrenime devam 
edemeyen bireylere eğitim olanağı sağlamak.

b. Yüksek öğretime yöneltilen orta öğretim programlarının önün
deki aşırı yığılmayı azaltmak.

c. Kalkınmanın gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmek.
ç. Eğitim olanaklarının daha verimli ve etkili kullanılmasını sağ

lamak.
d. Eğitimin bütünleştirici ve kaynaştırıcı işlevini, sistem'n her dü

zeyinde gerçekleştirmek.
e. Farklı programlarla öğrencilerde yeni ilgiler yaratmak.
f. Yaygın ve örgün eğitim arasında süregelen yapay ayırımı gi

dermek.
4. Bu görevleri yerine getirecek okul sisteminin yapısı üç düzeyden 

oluşmaktadır :
a. Okul öncesi eğitimde ve temel eğitim,
b. Orta öğretim,
c. Yüksek öğretim.

a. Temel Eğitim :
(1) Temel eğitim içindeki yer alan özellikler özetle şöyledir :
(a) Temel eğitim okulunda ana sınıfları bulunacaktır. Başlangıçta 

zorunlu olmayan ana sınıfı, zamanla zorunlu kılınacaktır.
(b) 6 -14  yaşlarındaki çocukların devam edeceği temel eğitim okulu, 

öğrendileri hem öğrenime hem de bir mesleğe hazırlayacaktır.
(c) Zorunlu bir öğrenim olan temel eğitim, bir bütün olarak okullaş- 

tırılacaktır, kendi içinde değişik okul düzeylerine ayrılmayacaktır.
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(ç) Temel eğitim boyunca öğrencilerin yetenekleri tanınacak ve ye
tenekleri yönünde yönlendirileceklerdir.

(d) Öğrencilerin temel eğitimleri boyunca kendilerine değişik alanlar
da deneme fırsatı verilecektir.

(e) Özel eğit'mi gerektiren çocuklara normal öğrencilerle birlikte te
mel eğitim okulunda kendilerine uygun programlar uygulanacaktır.

(f) Üst öğrenime gidemeyen öğrencilere temel eğitim okulunda ek 
programlarla meslek kazandırılmaya çalışılacaktır.

(g) Temel eğitim okulu, yetişkinlere de temel eğitim verecektir.
(2) Bu özelliklerle kurulacak temel eğitim okulunun görevleri de şun

lar olarak saptanmıştır :
(a) Zorunlu öğretim çağı çocuklarına temel eğitim vermek;
(b) Zorunlu öğrenim çağı çocuklarından özel eğitimi gerektiren ço

cuklara temel eğitim vermek;
(c) Temel eğitim okulundan diploma ya da herhangi bir kademesin

den belge almak isteyen yetişkinlere eğitim vermek;
(ç) Yetişkinlere meslek ve gelişimlerine uygun kısa süreli temel eği

tim vermek, temel eğitimi hazırlayıcı ana sınıfları açmak;
(d) Orta öğretim düzeyinde açılacak olan mesleğe yönelten ya da ha

zırlayan öğretim etkinliklerine yardım etmek, çevresine yönelik eğitim et
kinliklerinde bulunmak.

b. Ortaöğretim :
Orta öğretimde şimdiki değişik programları uygulayan çeşitli orta öğ

retim okullarının bütünleştirilmesi öngörülmektedir
Adına çok amaçlı okul denilen orta öğretim okulu çok değişik eğitim 

programlarını uygulayabilecektir. Ancak geçiş döneminde çok amaçlı okul
la birlikte bir de mesleki ve teknik okul bulunacaktır. Bu okulların eği
tim programları, öğrencileri, yetişkinleri bir meslekte yetiştirmeye daha 
çok elverişli kılınacaktır. Planlanacak bir süre sonra bütün okullar, çok 
amaçlı okullara dönüştürülecektir. Çok amaçlı okul, teknik eğitime ağırlık 
verilecek nitelikte kurulacaktır.

(1) Ortaöğretimin görevleri şunlar olacaktır :
(a) Öğrencileri yüksek öğretime ve aynı zamanda çeşitli mesleklere 

hazırlamak;
(b) öğrencilere diploma, sertifika ya da belge gerektiren bir meslek 

kazandırmak ve o meslek dalında yüksek öğretime hazırlamak;
(c) Yaygın eğitim yolu ile bireylere bir meslek kazandırmak, ya da 

onları bir mesleğe hazırlamak;
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(ç) Çevreye yönelik çeşitli eğitim etkinliklerinde bulunmak;
(d) Her düzeydeki kurulularla iş birliği yapmak ve olanakları birlik

te kullanmak.
Orta öğretimin özellikleri metinde geniş olarak açıklanmıştır (sayfa 

14-20 arasında).
c Yüksek öğretim ayrıca ele alındığından bu metinden çıkarılmıştır.
ç. Metinlin ikinci kesiminde eğitim sistemini örgütleme ilkeleri yer 

almaktadır. Okul sisteminin yurt düzeyinde etkili biçimde yayılmasını ve 
uygulamasını sağlayacak olan eğitim örgütüdür.

(1) Etkili çalışacak bir eğitim örgütü içersinde şu kuruluş ilkeleri 
benimsenmiştir :

(a) Türk eğitim örgütü kendi alt sistemleri ve ilişkili olduğu çevre 
sistemleri ile bütünlük oluşturacak biçimde ele alınacaktır;

(b) Eğitim hizmetinin ülke düzeyinde dengelıi ve etkili olarak yayıl
masını sağlıyacak bir örgütlemeye gidilecektir;

(c) Yetki ve sorumluluk, merkez ile taşra yönetimi arasında dengeli 
olarak dağıtılacaktır;

(ç) Örgütleme, işlevsel yani fonksiyonel yaklaşımla ele alınacaktır;
(d) ilçe eğitim yönetiminin üstünde il eğitim yönetimi ve Milli Eği

tim Bakanlığı yönetim düzeyleri yer alacaktır;
(e) ilçe, eğitim hizmetinin yürütülmesinde ve eğitim yatırımlarının 

gerçekleştirilmesinde, etkin bir yönetim birimi haline getirilecektir;
(f) Okul, eğitim örgütünde, temel yönetim düzeyi olarak ele alına

caktır ;
(g) Okulun etkinliğini artırmak örgütlenmenin hedefi olacaktır. Bu 

hedefe ulaşmak için her okul en uygun yani optimal büyüklükte kurula
caktır ;

(ğ) Kırsal bölgelerde ya da nüfusu yetersiz olan bölgelerde yerleşim 
yerleri, bir temel eğit:m bölgesi olacak biçimde örgütlenecektir; temel eği
timde en uygun büyüklükteki okula yeterli nüfus çevresi, b'r temel eğitim 
bölgesini oluşturacaktır; bir temel eğitim bölgesinde birden fazla okul bu
lunduğundan, bu okullar bölgenin merkezi olarak kabul edilen okula bağ
lanacaktır ;

(h) Her yönetim düzeyi yani okul, ilçe, il ve Bakanlık kendine veri
lecek görevleri yapmaya, yetkileri kullanmaya ve sorumlulukları üstlen
meye yeterli olacak biçimde örgütlenecektir.

(2) Her yönetim düzeyinin görev ve yetki alanları şunlar olacaktır : 
Eğitim programları işleri
öğrenci hizmetleri
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Personel 'hizmetleri 
Yapım, onarım, donatım işleri 
Bütçeleme işleri

(i) Her yönetim düzeyi kendi sınırları içinde kararlar vermeye, ya
tay ve dikey iletişim sağlamaya, personeli örgütün amaçlarına güdüleme
ye yetkili kılınacaktır.

(j) Her yönetim düzeyinde aşağıdaki yönetim süreçleri yer ala
caktır :

Planlama
örgütleme
iletişim
Eş güdümleme 
Değerlendirme ve denetleme

(k) Her yönetim düzeyi, eğitim sisteminin aşağıdaki alt sistemleri
ni kapsayacak biçimde, bir bütün olarak örgütlenecektir

Yönetim alt sistemi 
Üretim alt sistemi 
Girdıi-çıktı alt s:stemi 

- Yaşatma alt sistemi 
Uyarlama alt sistemi

Metinin üçüncü kesiminde eğitim örgütü için geliştirilen bir model 
yer almaktadır. Bu modelin geliştirilmesi için 1960 yılından beri Türk Eği
tim Sistemi üzerinde yapılan tüm araştırmalar incelenmiştir. Türk Eği
tim Sisteminde yapılan görevlerin, tümü analiz edilmiş ve kümelendiril- 
miştir. Kalkınma Planlarında ve eğitimle ilgili Devlet Politikasında yer 
alan tüm ilke ve düzenlemeler gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar so
nunda bu model geliştirilmiştir.

Modelde Türk Eğitim Sistemi, kendi içinde beş alt sisteme ayrılmış
tır. Her alt sistemin boyutları saptanmış ve bu boyutlar açıklanmıştır. 
Saptanan beş alt sistem ve bunların kapsamı, görevleri ve eğitim sistemi 
şöyiedir :

Yönetim alt sistemi : Bu alt sistem, eğitim programlarına göre eği
timden geçirilecek olan tüm öğrencileri ve yetişkinleri kapsamaktadır. 
Öğrencileri ve yetişkinleri eğitim programlarına göre yetiştirmek; öğret
men, yönetmen, uzman ve diğer eğitim personelini yetiştirmek; bina, do
natım ve eğitim araçlarını eğitim programlarına uyarlamak; eğitim prog
ramlarım geliştirmek ve gerekli araştırmalara katılmak; öğrencilerin ve 
yetişkinlerin yetiştirilmesi için gereken planlama, örgütleme, iletişim, eş- 
güdüleme ve değerlendirme (işlerini yapmak.
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Üretim Alt Sistemi : Üretim alt sisteminin yeri okuldur. Diğer alt 
sistemlerin varoluş nedeni bu alt sistemin Milli Eğitimin amaçlarına uy
gun olarak çalışmasını sağlamaktır. Diğer alt sistemler, özellikle yönetim 
alt sistemi, bu alt sistemin etkili olmasını sağlamakla görevlidir. îlçe, il 
ve Bakanlık düzeyindeki eğitim örgütü, okulun üretim çalışmasına yar
dım etmek ve destek olmakla sorumludur. Bu yüzden, bu düzeylerde de 
bu alt sistem yer alacaktır.

Girdi - çıktı alt sistemi, diğer bir deyimle destek alt sistemi :
Bu alt sistem; eğitim sistemine gereken bilimsel, teknolojik girdiler 

ile öğrenci, personel, bina, donatım ve para girdilerini ve (bunların çıktı
larını kapsamaktadır.

Bilimsel ve teknolojik girdileri sağlamak; eğitilecek öğrenci ve yetiş
kinleri okula almak; mezunların iş bulmasına ve sorunlarının çözümüne 
yardım etmek; öğretmen, yönetici, uzman ve diğer eğitim personelini sağ
lamak; emeklilik işlerini yapmak; bina yapım, onarım, donatım ve araç 
girdilerini sağlamak; bunların çıktılarına ilişkin işlemleri yapmak; siste
min para kaynaklarını, girdi ve çıktılarını sağlamak ve geliştirmek; siste
min girdi ve çıktılarına ilişkin işlerini planlamak, örgütlemek, yöneltmek, 
eşgüdümlemek, denetlemek ve değerlendirmek bu alt sistemin görevidir.

Eğitim sisteminin girdi ve çıktıları için gereken bu alt sistem; okul, 
ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde etkin biçimde yer alacaktır. Bu alt sistem, 
okula doğru 'inildikçe yakın çevre ile işbirliği kuracak biçimde, Bakanlı
ğa doğru çıkıldıkça ve tüm sisteme yüksek düzeyde uzmanlık hizmeti ve
recek biçimde güçlendirilecektir.

Yaşatma Alt Sistemi : Eğitim sisteminin, saptanan eğitim politikala
rına ve Milli Eğitimin amaçlarına yönelik ve bunları gerçekleştirecek bir 
biçimde çalışmasını sağlamak bu alt sistemin kapsamına girmektedir. Eği
tim programlarının milli eğitim, okul ve ders düzeyindeki amaçlarını ger
çekleştirecek biçimde uygulanmasını sağlamak; eğitim programlarını çe
kici kılmak; eğitim personelini sisteme bağlamak ¡için sistemi çekici kıla
cak önlemler almak; yapı, donatım ve eğitim araçlarını korumak ve et
kili çalıştırmak; para kaynaklarını arttırmak; savurganlığı önlemek; ör
gütü yaşatmak ve geliştirmek için gereken işleri planlamak, örgütlemek, 
yöneltmek, eşgüdümlemek, denetlemek ve değerlendirmek bu alt sistemin 
görevidir.

Eğitim programlarının toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşı
layacak biçimde uygulanması için, okul düzeyine doğru gidildikçe, eğitim 
personelinin örgüte bağlanmasını sağlayacak çekici önlemler alınacak; Ba
kanlığa doğru çıkıldıkça, öbür işler daha güçlü kılınacaktır.
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Sistem Uyarlama Alt Sistemi : Eğitim sisteminin bilim ve teknoloji
nin gereklerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına, çevrenin olanaklarına ve top
lumun istemlerine uyarlanması bu alt s’stemin kapsamına girmektedir.

Eğitim Programları, öğrenci ve eğitim personelinin yetiştirilmesi, ye
ni para kaynaklarının bulunması 'için araştırma yapmak; bunları geliş
tirmek; eğit’m s stemin n yenilenmesini sürekli kılmak iç n gereken işleri 
planlamak, örgütlemek bu alt sistemin görevidir. Öğrenci ihtiyaçlarının, 
çevre değişmelerin’n ve toplumun dileklerinin tanınması yönünden ¡bu sis
temin okula doğru inild'kçe güçlenmesi; eğitim sisteminin bilimsel araş
tırma'ara. teknolojik girdilere ve sağlanan eğitim politikalarının gerekle
rine uyarlanması yönünden, bu sistem Bakanlığa doğru çıktıkça güçlene
cektir.

Türk Eğitim Sistemi içinde, benimsenen örgüt modelinde üç boyut 
vardır :

Birinci boyut, karar verme boyutudur. Bu boyut, ayrıca açıklanma
mış fakat, d:ğer boyutların içinde yer almıştır. İkinci boyut görev alanla
rını kapsamaktadır. Bu boyut, eğitim s:steminin örgütsel amaçlarından 
oluşmaktadır. Saptanan bu beş görev alanının kapsamı, görevleri ve eği
tim s’stemi (içindeki yeri şöyledir :

Eğitim Programları İşleri : Bu alan örgün ve yaygın eğitim prog
ramlarının tümünü kapsamaktadır. Bu görev alanı; okul, ilçe, il ve Ba
kanlık düzeylerinde yer alacaktır. Okul, çevrenin ve öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu yerel özellik taşıyan bir konunun programa alınmasını önermek 
yetk:sme sahip o^caktır. Okulun eğitim programlarını uvgulamasma yar
dım için, ¡ilçe eğitim yönetimi, ilk uzmanlık hizmetini verecek ve okul
larca önerilen çevreye özgü konuyu Bakanlıkça verilen çerçeve ve ölçüt
ler iç'nde geliştirerek okullara gönderecektir. Bunlardan yetkisi içmde ol
mayan önerileri il eğitim yönet’mme sunacaktır. Eğitim programJarnm 
uygulanması ve geliştirilmesi için gereken uzmanlık hizmeti, il eğitim 
yönet'*m:nce sağlanacaktır. Bakanlık, Standard eğitim programlarını, uvar- 
lanacak çerçeve programları hazırlayacak ve yurt düzeyinde program ge
liştirme çalışmalarını ve araştırmalarını yürütecektir.

Öğrenci Hizmetleri ; Bu görev alanına, eğitime alınacak, eğitim sü
reci içinde olan, tüm öğrenci ve yetişkinler girmektedir. Öğrenci işleri, 
okul, il ve Bakanlık düzeylerinde yer alacaktır. Öğrenci işlerin"n büyük 
bir kesimi okulda yapılacaktır. İlçe eğitim yönetimi de belge, diploma ve 
öğrenci disiplin işlerini sonuçlandıracaktır. Bunlardan öğrencinin öğre
nimini önemli ölçüde engelleyecek olanlar il ya da Bakanlıkça sonuçlan
dırılacaktır.



î! eğitim yönetimi öğrencilerin genel sorunlarını çözecek ve öğrenci 
üst disiplin işlerine bakacaktır. Bakanlık, ulusal düzeyde öğrenci beslen
me ve sağlık sorunlarım çözecek ve öğrenci üst disiplin işlerine bakacak 
uluslararası ilişkileri düzenleyecektir.

Personel Hizmetleri : Bu alan eğitim sisteminde çalışan, öğretmen, 
müfettiş, uzman ve diğer görevlilerin personel işlerini kapsamaktadır.

Personel işleri, okul, -ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde yer alacaktır. 
Okul, yardımcı hizmetler sınıfından alınacak personel için öneride bulu
nacak ve eğJtim personelinin, özlük ¡işierni, değerlendirilmesini ve iş 
başında eğitimini yapacaktır. İlçe eğitim yönetimi yardımcı hizmetler sı
nıfı personelinin atanmasını; personelin ilçe sınırları içinde yer değiştir
mesini ve yerleştirilmesini, özlük işlerinin bir kesiminin sonuçlandırılma
sını bir kes’minin de İl’e sunulmasını disiplin işlerini, personelin değer
lendirilmesini ve hizmet içi eğitimini yapacaktır. Il eğitim yönetimi per
sonel sicil işlerini, derece ve kademe ilerlemesini, kadro işlerini üst disip
lin işlerini, denetim ve personelin hizmet içi eğitim işlerini yapacaktır.

Bakanlık, personel planlamasını yapacak; personelin hizmet öncesin
de ve h'zmet içinde eğitimi (için gereken kurumlarda olanaklar yaratacak; 
personeli seçme, alma, atama ve personelin illere dağıtımı işlemlerini ya
pacak- ulusal düzeyde eğitim personelinin sorunlarım çözecek ve ulus
lararası ilişkileri düzenleyerek ulusal düzeyde denetim ve değerlendirme 
yapacaktır.

Yapım, Onarım, Donatım ve Araç İşleri, kısa deyimi ile YODA işleri :

Bu görev alanı; eğitim sisteminin yapım, onarım, donatım ve araç 
işlerini kapsamaktadır. YODA işleri, her yönetim düzeyinde yer alacak
tır. YODA’ya ilişkin planlamamn verileri okul yönetimince toplanacak ve 
ilçe eğitim yönetimine sunulacaktır. Bunların korunması, bakılması, et
kili kullanımı, onarımı okul düzeyinde yapılacak ve denetlenecektir. YO
DA işleri yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi ve denetimi il eğitim 
yönet:mince sağlanacak ve ilçe, belli bazı donatım ve araç alimim ve üre
timini yapabilecektir. Il eğitim yönetimi YODA ;çin il düzeyinde denetim 
ve uzmanlık sağlayacak, ilçeden gelen planlamayı birleştirip düzelterek 
Bakanlığa sunacaktır. Bakanlık; illerden aldığı verilere dayanarak ülke 
düzeyinde yatırım planlanmasını, b:na donatım araç ve gereç standartla
rını geliştirmesin1', topluca üretilecek araç ve gereçlerin tek elden üretil
mesini; YODA işlerinin genel denetimi ve değerlendirilmesini yapacaktır.
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Bütçeleme İşleri : Bu alan eğitim sistemine para kaynaklarım yarat
ma işleri ile alt sistemlerin görev alanlarına yapacağı harcamaları kap
samaktadır.

Bütçeleme işleri okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde yer alacaktır. 
Ödeme işlemleri okul ve ilçe eğitimi yönetimince sonuçlandırılacak ve ha
zırlanan bütçe il eğitim yönetimine sunulacaktır. Î1 eğitimi yönetimi ilçe
lerden gelen bütçeleri inceleyecek ve Bakanlığa sunacak, ayrıca il düzeyin
de topladığı geliri ilçelere dağıtacaktır. Bakanlık, illerden gelen verilere 
göre, genel bütçeyi hazırlayacak ve yürürlüğe konmasını sağlayacak; öde
nekleri illere dağıtacak; etkili kullanımını denetleyecek ve değerlendire
cektir.

Örgüt modelinin üçüncü boyutu, yönetim süreçlerinden oluşmakta
dır. Bunlar, eğitim sisteminin yönetsel amaçlarıdır. Planlama, örgütleme, 
iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme ve denetleme olarak önerilen bu 
beş yönetim sürecinin kapsamı, görevleri ve eğitim sistemi içindeki yer
leri şöyledir :

Planlama : Her alt sistemin, verilen sınırlar içinde, amaçlarını ger
çekleştirmek için yapacağı planlama çalışmalarını kapsamaktadır.

Eğitim programları, öğrenci, personel, YODA, bütçeleme işlerinin 
planlanmasına asıl olacak kararları vermek; yöntemleri seçmek planla
mayı yapmak ve gerçekleştirmek bu sürece girmektedir.

Her yönetim düzeyi, kendi yönetim sınırları içinde ve yukarıda sıra
lanan görevleri gerçekleştirmek biçiminde gereken planlamayı yapabile
cektir.

Örgütleme : Bu alt sistemin kendi sınırları içinde örgütsel, amaçları 
gerçekleştirmek için yapacağı örgütleme çalışmalarım kapsamaktadır.

Eğitim programlarına, öğrencilere, personele, YODA’ya ve bütçele- 
meye ilişkin işleri örgütlemek, örgütlemeye asıl olacak kararları vermek 
ve gerçekleştirmek bu sürecin alanıdır.

Her yönetim düzeyi, kendi sınırları içinde ve yukarıda sıralanan gö
revleri gerçekleştirecek biçimde gereken örgütlemeyi yapabilecektir.

iletişim : Her alt sistemin kendi sınırları içinde yönetsel amaçları 
gerçekleştirmek için yapacağı iletişimi kapsamaktadır.

Eğitim programlarına, öğrencilere, personele ve diğer işlere ilişkin 
işleri yapmak idin gereken alt sistemler arasında çevre ile sistem arasın
da ve sistemin dikey ve yatay boyutları arasında iki yönlü iletişim sağ
lamak ve bunun için iletiş’m ağını kurmak bu sürecin alanıdır.
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Her yönetim düzeyi, yasada belirlenen sınırlar (içinde, yukarıda sa
yılan görevleri gerçekleştirmek için gereken dikey ve yatay iki yönlü ile
tişimi yapabilecektir.

Eşgüdiimleme : Her alt sistemin kendi sınırları içinde yönetsel amaç
ları gerçekleştirmek için yapacağı eşgüdümlemeyi kapsamaktadır.

Eğitim programlarına, öğrencilere ve bütün diğer işlere ilişkin iş
leri, çalışmaları, insangücü ve benzerlerini eşgüdümlemek bu sürecin gö
rev alanındadır.

Her yönetim düzeyi, yasada belirlenen sınırlar içinde yukarıda sayı
lan görevleri gerçekleştirmek için gereken eşgüdümlemeyi yapacaktır. 
Özellikle insangücü eşgüdümü, okul düzeyinde önemle ele alınacaktır.

Değerlendirme ve Denetleme : Bu süreç alt sistemin kendi sınırları 
içinde yönetsel amaçları gerçekleştirmek için yapacağı denetlemeyi ve de
ğerlendirmeyi kapsamaktadır.

Eğitim programlarının, öğrenci ve personel işlerinin, bütçeleme işle
rinin amaçlarına uygun yapılmasını ve etkinliğinin denetlenmesini ve de
ğerlendirilmesini yapmak, sonuçlarını örgütü geliştirmek için kullanıla
cak önerilere dönüştürmek bu sürecin alanıdır.

Her yönetim düzeyi, denetleme ve değerlendirme yapacaktır. Okul 
yukarıda sayılan görevlerde ilk basamak denetleme ve değerlendirme so
rumluluğunu yüklenecektir. Öğrenci başarısıyla ilgili il çapındaki değer
lendirme ise, il eğitim yönetimince yapılacaktır. Bakanlık ülke düzeyin
de Standard değerlendirme ölçek ve standartlarını geliştirecek, alt yöne
tim düzeylerinin değerlendirilmesini denetleyecek ve eğitim sisteminin et
kinliğini değerlendirecektir.

Metnin 4. kesiminde geliştirilen örgüt modeline göre okul, ilçe il ve 
Bakanlık düzeylerindeki eğitim yönetimlerin verüen görevler yetkiler ve 
sorumluluklar yer almaktadır. Bu kesim örgüt modelinde sıralanan gö
revlerin dört yönetim düzeyinde, yani okul ilçe, il ve bakanlık düzeyin
de birleştirilmesi olduğundan bir tekrar olacaktır, bu yüzden bu kesimi 
atlıyorum. Ancak bu kesim düzenlenirken, ikinci kesimde sıralanan ör
gütleme ilkeleri tümüyle dikkate alınmış ve bu ilkelere uyulmaya çalışıl
mıştır. Okul ilçe ve il düzeyindeki örgütleme şemaları verilmiştir. Bakan
lık düzeyindeki örgütleme şeması ise bu metindeki esaslara göre bilahare 
yapılacaktır.

Metnin beşinci kesiminde önerilen sistemin uygulanmasına ilişkin il
keler yer almaktadır. Birinci ilke ekonomik kolaylıktır, önerilen siste
min elden geldiğince ekonomik olmasına çalışılmıştır, ikinci ilke ise uyar-
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lama kolaylığıdır. Yeni sistemin eğitime uyarlanmasında kolaylık ön pla
na alınmıştır. Bu kesimde sistemin uygulanması için verilen ilkeler şun
lardır :

Önerilen sistem çevre koşullarına madde ve insan gücü kaynakları
na uygun olarak aşamalı biçimde uygulanmalıdır.

Yasal düzenlemeler uygulamadan önce mutlaka yapılmalıdır.
önerilen sistemi uygulamaya koyacak bir yetkili birim kurulmalıdır.
Uygulama projeye bağlanmalıdır.
Önerilen sistemin gerektirdiği yönetmen ve uzmanların yetiştirilme

sine hemen başlanmalıdır.
Bu sistemin başarıya ulaşmasında iyi yetişmiş yönetmenin rolü çok 

büyüktür. Üniversitelerle gereken iş birliği yapılarak sistemin gerektir
diği yönetmenin ve uzmanların yetiştirilmesine başlanmalıdır. Bu konu öğ
retmen yetiştirme ile birlikte ele alınırsa bu Şûrada, daha mutlu oluruz.

Sayın Başkan ve Sayın Üyeler, sözlerimi bitirirken şunu özellikle 
belirtmek istiyorum. Bu metin yıllardan beri Türk Eğitimcilerinin savun
duğu görüşlerin bir sentezini oluşturmaktadır. Görüşler yeni değildir. 
Sentez yenidir. Bu sentez yapılırken Türk Ulusunun geleceğe dönük 
amaçları ve Ulu önder Atatürk’ün “ En Hakiki Mürşit ilimdir;” sözü 
kaynaklık etmiştir. Görüşlerinize sunmak kuşkusuz önemlidir. Ama bun
dan da önemlisi, bu görüşleri uygulamaya koymaktır. Bundan önceki Şû
ra kararlarının eski dönemlerde uygulamaya konamaması eğitim sorun
larının bu denli büyümesine yol açmıştır. Alınacak kararların uygulama
ya konulacağından kuşkumuz yoktur. Türk Ulusu için hayırlı olmasını 
diliyor ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar.......)

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Efendim şimdi saat 12’ye geliyor. 7 
dakikamız var, bu bakımdan program gereğince öğleden sonra saat 13.30 
da tekrar toplanmak üzere toplantıya ara veriyorum. Teşekkür ederim.

13.30 da oturumun açılışı Başkan, M. E. Bakanı Sayın Haşan Sağ
lam tarafından yapıldı.

Temel çalışma dokümanının sunulması için Sayın Prof. Fatma Varış 
kürsüye davet edildi.

FATMA VARIŞ : Sayın Başkan, Başkanlık divanının değerli üye
leri, değerli Şûra üyeleri;

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından X. eğitim Şûrasına sunulan Yeni 
Türk Eğitim Sistemi tasarımının program modeline ilişkin esasları sun
ma görevi, benim için, mesleki bir onur vesilesi olmuştur. Aslında Yeni 
Türk Milli Eğitim Sistemi başlığı altında Şûra üyelerine dağıtılmış bulu-
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nan dokümanda hepimizin gördüğü, incelediği üzere program kesimi ça
lışmaları kavramsal yapı düzeyinde eie alınmıştır. Program modelinin 
esaslarının bu kavramsal yapıda, sistemin, eğitim sisteminin, dağılan Eği
tim sisteminin bütünleştirilmesine dönük olduğu görülmektedir. Sistemin 
yenileşmesi doğrultusunda yapılan çalışmaların şu sistematiği işlemesi 
ön görülmüştür.

Önce eğitim sorunlarının çözümüne ilişkin program modelleri geliş
tirilmiştir. Bunu, programların hazırlanması izleyecektir. Ve esas itiba
riyle modellerin ve öğretim programlarının uygulamada geliştirilmesi 
önem taşımaktadır. Ve uygulanması gereken kategori budur. Zira prog
ram modellerinin başarısı uygulamada geliştirme etkinliklerine bağlıdır. 
Sabah oturumunda sistem grubunun önerisini dinlediğimiz zaman, eği
tim sistemine, bugüne kadar dağılan yapıyı derleyici toplayıcı ve aynı 
zamanda dağılan eğitim kurumlarmı toparlayıcı bir yapı getirilmiş ol
duğunu gördük. Programlar, bu derlenen toplanan yapıyı biçimleştirme 
amacına dönük olarak tasarımlanmıştır.

O halde, Şûramıza sunulan dokümanın, modelin, esas itibariyle bü
tünleştirici bir niteliği, boyutu vardır. Eğitim sisteminin programlar yolu 
ile bütünleştirilmesi yeni bir yaklaşım değildir. 1920 yıllarından itibaren 
hatta daha önceden itibaren Atatürk, savaş alanlarından ve Devlet tasa
rımlarına ilişkin işlerden zaman buldukça öğretmenler ile karşılaşmaya, 
onlarla görüşmeye özen göstermiştir. Aslında buraya getirilmiş bulunan 
tarz, bugüne değin Milli Eğitim camiasında hangi boyutta ve hangi ka
demede olursa olsun, çalışmış bulunan bütün eğitimcilerin katkısı bulu
nan bir savdır. Ancak biz bugüne değin birkaç kilometre taşma değin
mek istiyoruz. Ve bu hem bir değerlendirme aynı zamanda bugün bu
lunduğumuz aşamayı belirleme çabasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin ilanını 
izleyen ilk yasalardan biri eğitim birliği yasasıdır.

Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde eğitim çalışmaları, devlet meka
nizmasını Atatürk devrimleri doğrultusunda işletecek olan yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin gerektirdiği zihniyette kamu görevlileri yetiştirmeye dö
nük çağdaş, lâik ve bilimsel, ulusal birliğe ve kalkınmaya dönük bir eği
tim sistemi oluşturmak üzere yapılmıştır.

Bu aşamada orta okul ve lise programları daha çok ortak bir kültür 
vermek üzere hazırlanmış ve paralel alt sistemler olan erkek ve kız okul
ları kurulmuştur. 1940 ilâ 1950 yılları arasında kırsal kesimde öğretmen 
açığını kapatmak, okur yazarlığı yaygınlaştırmak, okur yazarlığa fonksi
yonel bir öz kazandırmak ve toplum kalkınmasına dönük eleman yetiş
tirmek amacıyla Köy Enstitüleri açılmıştır. Bilindiği üzere, bu tarihlerde
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ülkenin, ülke nüfusunun % 80’ni kırsal yörede ve % 20’si de kentlerde 
oturmaktaydı. Bugün bu oran tamamen değişmiş bulunmaktadır. Ülke 
nüfusunun % 55’i kırsal yörede ve % 45’i kentlerde yaşamaktadır. O hal
de bugün kırsal yöre için, temel ilkeler itibariyle kırsal yöre için ve kent
lerdeki çocuklarımız için beklentiler büyük düzeyleri arasında, büyük öl
çüde bir eşitlik görülmektedir, özellikle 1946 yılından İtibaren İmam Ha
tip Okullarının sayıca arttığını görmekteyiz. 1954 - 1956 yılları arasında 
ilk ve orta öğretimde yer alan deneme çalışmalarında üst öğrenime git
meyecek olan öğrenciler düşünülmeye başlanmıştır. Bunlar için, program
lara seçilmiş dersler konularak bunları global anlamda hayata hazırlama 
amaçlanmıştır.

1950 - 1960 yılları arasında belli dersleri vurgulayan programlar da 
sistemin bir hayli dağılmasına götürmüştür. Yabancı dil programları, fen 
programları, bu devrede mesleki ve teknik eğitim kurumlarmda lisede 
okutulan disiplinlerin arttığı liseye benzeme özlemi, yaklaşımı görülmüş
tür. Keza bu devrede; üniversiteye hazırladığı düşünülen ve bu nedenle 
değer atfedilen genel programlar, öğretmenliğe hazırlayan programlar, 
teknik öğretime dönük programlar, Ticaret ve Turizm Eğitimine hazırla
yan programlar, imam ve hatip yetiştiren programlar, ilk eğitimden son
ra da en üst kurumlara kadar birbirinden ayrı ve paralel alt sistemler ha
linde oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.

Hepimizin bildiği gibi 1960 yılında planlama aşamasına gelinmiştir. 
İlk Devlet Kalkınma Planının yedinci bölümünde kalkınma için sanayide 
ara insan gücü yetiştirme konusu vurgulanmıştır. Bu nedenle artık ka
mu görevlisi yetiştirme programlarından mesleki ve teknik eğitimi vur
gulayan programlara geçiş yapılması üzerinde durulmuştur. Mesleki ve 
teknik eğitime 1960’lardan itibaren gittikçe artan oranda büyük yatırım
lar yapılmıştır. Ancak, yirmi yıl her beş yıllık kalkınma planında ara in- 
sangücü açıklarımız kapatılmadığı sayısal olarak yer almaktadır.

Temelde, teknik eğitime ağırlık verme önerisinin çok dikkatli bir yo
ruma ihtiyacı vardır. Teknik eğitime ağırlık verme sözü sık sık tekrar
landığı için izinlerinizle bu yorumun nasıl yapıldığını kısaca da olsa de
ğerlendirmek istiyorum. Özellikle ara insangücünü yetiştirmeye dönük 
teknik eğitim kültürden arınmış, mekanik bir program verme anlamına 
mı gelmektedir? Biz, bunu böyle görmüyoruz. Hangi fonksiyon alanın
da çalışırsa çalışsın her meslek adamının belli düzeyde kültürlenmesi ge
rektiğini savunuyoruz.

Yine bazı hallerde teknik lise ve endüstri meslek lisesinin mezun
larına yüksek öğretim kapılarını açmak vurgulanmıştır. Genellikle bir
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ihtisas esprisi içinde ayrıcalıklı bir alt ¿istem oluşturmaya dönük çabalar 
ağırlık taşımıştır.

Biz, eğitimciler olarak, teknik, meslek ve genel eğitimin bir bütün 
halinde ve dengelenmiş programlar halinde verilmesi doğrultusunda dü
şünüyoruz. Son yıllarda daha ilginç bir gelişim, oluşum izlenmektedir. 
Mesleki ve teknik eğitime ağırlık veren sistemimizde hem teknik okul
lara hem ticaret liselerine, psiko-teknik becerilere dayah olmayan ve bu 
yönden standardize etilmemiş seçme sınavları uygulanmaktadır. Bir ta
raftan hatta gittikçe beliren ve çoğalan teknik eğitime yönelme görülür
ken diğer taraftan da biz Milli Eğitim Sistemi olarak bu okulların kapıla
rım gittikçe daraltmaya gayret ediyoruz, bir seçme ve tercih süreci uy
guluyoruz. Kanımca bu bir çelişkidir. Aslında farkında olmadan bütün 
kamu oyunun nazarları görüşleri üniversiteye girişte toplanmışken bir 
orta öğretimde merkezi bir sistem uygulamaya çoktan başladık ve bunu 
da sürdürüyoruz. Böyle bir sınavla orta öğretime öğrenci alma mekaniz
ması kurulmuş bulunuyor. Mesleki ve teknik eğitime ağırlık vermek, ye
ni getirdiğimiz tasarının esasım, ağırlığını teşkil etmektedir. Artan nü
fusumuzdan kalkınma yolunda yararlanmanın en önemli yollarından bi
risi bunun Devlet Politikası olarak benimsenmesidir. Mesleki ve teknik 
eğit'im, programlarımızın önemli bir boyutunu oluşturmalıdır.

Fakat bu, daha global anlamda daha geniş anlamda ele alınmalı ve 
sistem bütünlüğü ile fonksiyonlara dönük, fonksiyonel bir sistem haline 
dönüştürülmelidir. Bu tasarımda eğitim programlarının okul öncesi eği
timden yüksek eğitim sonuna dek, ülke kalkınmasını destekleyecek in- 
sangiicünü yetiştirecek biçimde tasarımlanması söz konusudur. Teknik 
eğitime ağırlık vermeyi biz uygulama ile özdeş görüp bu kısır bir çer
çeve içine koymak istemiyoruz. Aslında bu uygulama ve öğrenme tecrü
belerinin hayata transferi her disiplinde esastır. O halde, burada yapı
lan, programlar kısmında yapılan çahşmayı şöyle bir sentez, şöyle bir 
yenilik olarak önermekte haklı sayılabiliriz. Getirilen programlarda bu
gün sayıları bir hayli artmış olan ve çok farklı programlara ve bunun 
sonucu olarak farklı zihniyette, farklı dünya görüşü taşıyan, farklı de
ğerlere sahip genç kuşakları ortak kültür muhtevası, artı kendi yetenek
leri doğrultusunda bilgi ve beceriye yönelten bir program esasları üze
rinde durulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitime ağırlık vermek her şey
den önce bu okullara sınavla öğrenci almak değil, bilakis bu programları 
yaygınlaştırmaktır, demiştim. Buna karşı kamu oyunda dolaşan bir tez

F. : 9



130

şudur : Efendim, bizim endüstri istiabımız, sığamız buna müsait değil
dir. İş hacmimiz müsait değildir. Bunları nerede çalıştıracağız? Devlet 
Planlama Teşkilâtının verilerine göre bugün iktisaden faal nüfusun yüz
de 43’9 u ilkokul mezunudur. Yönetimimiz hemen hemen nüfusun yarı
sı oranında ilkokul mezunlarının elindedir. Biz hala iş hacminin müsait 
olmadığını savunamayız. Aslında bu oranlar ülkede mal ve hizmet üreti
min: olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan daha çarpıcı bir olgu da şu
dur. İşverenlerin % 58,6’sı ilkokul mezunudur. Yine işverenlerin % 6,7’- 
si okur yazardır. Ancak, işverenlerin ancak yüzde 10,4’ü lise mezunudur. 
6,6’sı üniversite bitirmiştir. İktisaden faal nüfusun, işverenlerin, üretimi 
elinde yönetenlerin daha etkin eğitim görmelerine karşı çıkılabilir mi? 
Yine 1960 yılında planlama koordinasyon toplantılarında bir hayli geniş 
çalışmalar yapılmıştır. O zaman da yenilik hedeflenmiştir. Nitelik yönün
den değerlendirmeler yapılmış fakat sistemin kalkınmaya dönük bir fonk
siyon kazanamadığı saptanmıştır. O halde yazılan, çizilen, basılan dokü
manlarla bu konunun kapatılmaması ve bunun fonksiyona, uygulamaya 
geçişi bu tasarıların hazırlanmasından çok büyük bir önem taşımaktadır.

Yedinci Şûra bir aşamadır. Zira bu aşamada, bugün bizim bütün 
sistem için yaptığımız bütünleştirme ortaokul için yapılmıştır. Yedinci 
Şûrada ortaokul programlar yolu ile bütünleştirilmiştir. Ülkemizde 12 ila 
15 yaş arasındaki bütün çocukların ortak potada eritilmesi sağlanmıştır.

Sekizinci Şûra, parelel alt sistemler arasında yatay geçişli bir yönelt
me kavramını ve orta öğretimin temel görevlerini yüksek öğretime öğ
renci hazırlamak, hem liseye hem yüksek öğretime öğrenci hazırlamak» 
hayata ve iş alanlarına hazırlamak şeklinde bir karara bağlamıştır. Tabii 
aslında meslekde Yüksek Öğretimde hayattır, hayatın ta kendisidir. Ve 
öğle olması gerekir. Aynı Şûrada yetişkin ortaöğretim kurumlarma lise 
adı verilmesi önerilmiştir. Böylece yüksek öğretime girişin bir kurumun 
tekelinden kurtarılacağı ifade edilmiştir. O halde endişe IX. Eğitim Şû
rasında yüksek öğretime gitmek için bütünleşme şeklinde tecelli etmiş
tir. 1973 yılında çıkan Temel Eğitim Yasasının tam anlamıyla uygula
maya dönüşmediğini biliyoruz. IX. Milli Eğitim Şûrası’nın fonksiyonel 
boyutu, yalnızca liselere seçimlik dersler, mesleki ve teknik alanda se
çimlik dersler getirmek suretiyle gerçekleştirme yoluna gitmiş; fakat bu, 
liselerimizin yine mezunlarının 'hiçte fonksiyonel olmayan bir biçimde ye
tişmelerini önleyememiştir.

Efendim, o halde, bugüne değin programlar yoluyla sistem bütünlü
ğü sağlanamamıştır. Yeni tasarım bunu sağlamayı amaçlamıştır. Prog
ramların fonksiyonel hedefleri ve ekonomik yönden aktif insangücü ye-
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t iş termesi gerçekleşememiştir. Bugünkü programlar, tamamen fonksiyon
lara dönük bölümler getirmiştir. Eğitim kademeleri arasındaki dışa açış
lar için eğitsel önlemler alınmıştır. Bugün yaygın eğitim ile örgün eğitim 
arasındaki bağlantıların kurulması önerilmektedir. Örgün, mesleki teknik 
ve genel eğitimle yaygın eğitim arasında bir bütünleşme gerçekleşeme
miştir. Bugün bu önerilmektedir. Ve öğrenci davram şiarına etkin mete- 
dolojiler gelişmemiş, geliştirilememiştir. Bugün biz bunu vurguluyoruz.

Kısaca efendim, biz sistemin alt kademesine bir ana sınıfı ilâve edil
mesini öneriyoruz. Sistemin gelişmesi daima yukarıya doğru olmaz ve 
aşağıya doğru gelişmeler, çoğu zaman temelde doğru gelişmeler, çoğu za
man davranışlar -daha etkin bir biçimde modeli yoğurur. Bu aşamada, bu 
yeni sımfta çocuklarımızın Atatürkçülük çizgisinde politik bütünleşmeye 
katkıda bulunması, alt kültürlerde, gecekondu ve kırsal yöre çocuklarının 
gelişimlerini destekleyecek; genel olarak herkesin eşit düzeyde temel 
eğitime başlamalarım sağlayacak; çocukların bir biçim olarak sağlıklı 
gelişmelerine yardım edecek bir işlev düşünüyoruz. Türkçenin anlama ve 
konuşma düzeylerinde çok iyi öğretilmesini ve çocukların temel eğitim 
okulunun birinci sınıfına hazırlanmasını ve uyum yapmalarım öneriyo
ruz. Temel eğitimde program modellerini üç aşamada oluşturduk.

Bu esaslardan birincisi, bir ile üçüncü sınıflar; ikinci aşama, dört 
veya beşinci sınıflar; üçüncü aşama ise son üç yıldır. Bu aşamada çocuk
ların, özellikle dışa akması söz konusu olan % 52 oranındaki grubun, mes
leğe ve tekniğe yakınlaştırılması için özel dersler öneriyoruz. Getirdiği
miz en önemli aşama bu güne kadar eğitim sorunlarının yoğunlaştığı or
ta öğretim aşamasmda olmuştur. Bu aşamada bu güne kadar disiplinlere 
dönük; fen bölümü, edebiyat bölümü, matematik bölümü gibi disiplinle
re dönük bölümler yerine, fonksiyonlara dönük bölümler sistemini geti
riyoruz. En azından öğrenci grubunun 3/4 ünün yöneltme yoluyla bu bö
lümlerde yetişebileceklerini, beceri kazanabileceklerini düşünüyoruz. 
Yalmz bu yeni tasarım, efendim, çocuklarımızın, gençlerimizin yalnızca 
el becerileri düzeyinde yetişmesini reddetmektedir. Yeni tasarımın getir
diği konu, ister mesleki, ister teknik programlar olsun, her programda 
ortak bir kısım olması ve bu ortak 'kısımda iştirak sağlamak.

Bu sistemin işlerlik kazanması için yaygın eğitim kurumlarmm or
ganize edilmesi, düzenlenmesi ve işlevsel hale dönüştürülmesi gereğine 
inamyoruz. Ve bu sistemin yürümesinde ön koşul olarak çocuklarımızın 
yönetilmesi bireysel olarak yeteneklerinin saptanması ve izlenmesi ve 
bunları doğrudan doğruya kesip almak biçiminde smavlarla yöneltme ye
rine uzun bir zaman süreci içinde yöneltme konusu vurgulanmıştır.
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Sayın Başkan, şayet izin verirseniz; bu noktada, şayet vaktim gel
diyse; öğretmen yetiştirmeyle ilgili bir iki sözsöyley©bilirim.- Vaktim var
sa efendim.

BAŞKAN : Lütfen efendim, hay hay efendim.
FATMA VARIŞ : Bunun için ne kadar vaktim var efendim.
BAŞKAN : Efendim 20 dakikanız vardı. Ayrıca bir zaman arzu et

mezseniz; süre 20 dakika oluyor.

FATİvIA VARIŞ : Efendim, anasınıfı temel eğitim ve ortak esaslara 
dayalı kendi içinde çeşitlenmiş bir orta eğitim programından sonra ço
cuklarımızın iş hayatında etkinliği için bu aşamada staj ve uygulama iş 
yapma devrelerinde vurguladık. Böyle bir tasarıma canlılık kazandıracak 
olan öğretmen, uzman, yönetici, ve denetici konusunun böyle bir tasarı
mın canlandırılmasında ve işletilmesinde önemi açıktır. Biz bu program
ları işler hale getirecek, kuracak, icabında yağlıyacak, itecek, gerçekleş
tirecek güç olarak öğretmenlerin acilen, hatta bu Şûradan hemen sonra 
başlayarak ülkemizde kitleler halinde hizmet öncesi, hizmet içi ve iş ba
şında eğitime tabi tutulmasını önemli görmekteyiz.

Öğretmen konusu, uzun zaman tartışma konusu olmuştur. Sistemi
mizde çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Ancak, öğretmen yetiştirme ko
nusunda geleceğe dönük olmaktan çok, bireyler genellikle, kendi yetiş
tikleri sistemlere bağlı davranışta bulunmuşlardır. Öğretmen yetiştirme 
konusunda, bugün bir an için içinde bulunduğumuz koşullara, ülkenin 
ihtiyaçlarına ve işlevsel bir eğitim sistemini gerçekleştirecek öğretmen 
modeline dönmemiz gerekmektedir.

Bunun için de, yüksek öğretim düzeyine kavuşturulmuş bulunan öğ
retmen tipini, evveliyetle bilimsel alanda son derece kuvvetli —bunun 
tartışılması dahi gereksiz—  en az lisans düzeyinde yetiştirilmiş, bilgi al
mış, ayrıca öğretmenlik mesleğini bihakkın öğrenmiş, öğrenmekle kal
mamış, uygulamalarla ve stajlarla pekiştirmiş olması gerekmektedir.

Bugüne değin, öğretmen yetiştiren kurıımlarda da bir bütünlük gö
rülememiştir. Bütünlüğü 'hedefleyen, temel ve orta öğretim programları 
için bütünlüğe tabî bir ortaöğretim sistemini ve bir öğretmen yetiştirme 
sisteminin getirtilmesi gerekmektedir. Bu sistemde alan bilgisi nasıl ve 
hangi dozajda gerçekleşecektir. Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. 
Yine öğretmenlerimizin genel kültür alanında hangi dozda yetişmeleri 
gerektiği hususunda ölçütler getirmeliyiz. Meslek bilgisinin hangi dozaj
da verilmesi ve nerede verilmesi gerektiği konusunda ölçütlere ihtiyacı
mız vardır. Tasarı anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe öğretmenle
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rinin ön lisans, artı, öğretmenlik sertifikası programı ve ıbuna ek olarak 
bir dönem uygulama ve staj önerilmektedir. Keza, temel eğitim ikinci ka
deme öğretmenleri için, en az lisans düzeyinde alan bilgisi öğretmenlik 
sertifikası ve derhal uygulama ve staj getirilmektedir.

Her kademede ortaöğretim öğretmenliği için lisans öğretmenlik ser
tifikası, uygulama ve staj önerilmektedir. Bu, kaliteli öğretmen yetiştir
meye dönük bir öneridir. Burada, tasarıda yer alan öneri programların 
gerçekleşmesine dönüktür. Ve bu programların gerçekleşmesi için çok 
uzun vadeli bir hizmet öncesi eğitim programını beklemekten çok, Milli 
Eğitim Bakanlığının hizmet içi eğitim mekanizmasını yeterli bir biçim
de işletmesi istenmektedir. Artık eğitim mekanizmalarının çalıştırılma
sında öğretmen tek figür olmaktan çıkmıştır.

Ülkemizde pek çok yeni atılımlar, müfettişlerin bu yenileşmenin için
de olmamaları nedeniyle engellenmiştir. Yöneticilerin bu yenilik süreci 
içinde yetişmemeleri nedeniyle yarıda kalmıştır. Bunun için hizmet ön
cesi, hizmet içi ve iş başında eğitimin, biz, öğretmen, uzman ve yönetici 
personel için bir bütünlük içinde yan yana verilmesini öneriyoruz. Mü
dür, öğretmen ve müfett:ş aynı yerde aynı şeyleri dinlemek durumunda 
olmalı, öğretmen yetiştirme grubumuzun, bu noktalar üzerinde daha so
mut olarak duracağmı ümit ediyorum.

Bir meslektaşımız, öğretmen sorunları üzerinde bir doküman da ha
zırlayıp dağıttılar. Burada yeni tasarımlar üzerinde çalışılırken, öğret
men sorunlarına dayalı olarak tasarımların geliştirilmesi son derece do
ğaldır, fakat biz Şûrayı tamamen tecrübelere ve bilimin getirmiş oldu
ğu bulgulara dayalı b ’r tasarıya dayatıldığım gördüğümüz için burada 
bu zaman kıtlığı nedeniyle bu sorunlara değinmeyeceğiz. Ancak sorun
lar çoğu zaman pozitif anlam taşır. Sorunlar olmasaydı, araştırma ol
mazdı, gelişmede elde edilemezdi.

Sayın Başkan, şayet izin verirseniz, bana bir iki dakika için vaktim 
varsa, uygulama ile ilgili bir iki noktaya da değinmek istiyorum.

Başkan : Efendim, on iki dakikanız var.
Varış : Efendim, çok teşekkür ederim.
Başkan : Ben de teşekkür ederim.
FATMA VARIŞ : Eğitim programları aslında sistemin işleyen bo

yutunu oluşturur. Aynen bu bir saatin makinesi gibidir. Saatler içindeki 
makine çıktığı zaman, sistem boşalır. Mekanizma aksar ve hizmet görül
mez. Programlar öğrenciye sunulan derslerin listesi ve bu derslerin içe
riği değildir. Bu nedenle, program sorunu, sürekli olarak bir araştırma
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yaklaşımı içinde yürütülmeli ve programların bozuk ve psikolojik ya
pıları keyfi kararlarla değiştirilmemeli. Çoğu zaman kamu oyunda önem 
taşıyan bazı problemler sonucunda, son zamanlarda sağlık sektöründe bu 
görülmüştür, derhal okulların programına böyle bir ders koyalım denil
mektedir. Zaman unsuru, eğitim amaçları ve o eğitim kademes'nin ken
disine özgü amaçları düşünülmeksizin programın bozuk yapısına yeni bo
yut ar getirmek son derece hatalı olmaktadır. Aslında programı tamam
layan. program dışı dediğimiz, fakat aslında programı tamamlayan — prog
ram dışı dediğimiz fakat aslında programı tamamlayan— faaliyetlerle bu 
nevi yeni boyutlar programda daima ele alınabilir.

Programlar araştırma yolu ile geliştirilir ve merkezi bir sistemde, 
merkezde bir araştırma ve planlama ile etkinlik kazanır. Programların 
yerel yönü tamamen uygulama ile ilgilidir. Sorun, beceri kazanmaktır. 
Bunu Trabzon’daki bir çocuk, belki içinde bulunduğu yörenin özellikleri 
ile bağlantılı olarak kazanacaktır. Maraş’taki bir çocuk, daha farklı yöre 
özelliklerine göre farklı uygulamalar yapacaktır. Fakat, temel prensip, 
çocuğun belli yönde, fonksiyonel anlamda, davranış kazanmasıdır, öne
rilen tasarının uygulamada başarısının en önemli ön koşullarından birisi, 
merkez örgütünde dağınık ve birbirinden habersiz olarak çalışan birim- 
ler'n bütünleştirilmesidir. Programların bütünleştirilmesi yolu ile siste
min bütünleştirilmesinden söz ederken dağınık bir mekanizma içinde bu
nun başarılacağını düşünmek hayaldir. O halde, merkez örgütünde tasa
rımlara uygun bir gelişme, bir yeniden düzenleme önemlidir. Çoğu za
man yenilik, reform ve gerçekleştirmek için örgütler kurulmaktadır, grup
lar kurulmaktadır; ondan sonra bu gruplar kendileri içinde reforma muh
taç hale gelmektedir. Reform yapması söz konusu olan örgütlerin kendi 
kendilerini yenilemeleri çok güç, fakat o derece hayati bir noktadır. Prog
ramlar yolu ile bütünleşmede Milli Eğitim Bakanlığında kurulacak mer
kezi bir örgüt, yurdun 67 ilinde bütün il, ilçe ve köylerde program so
runlarını tarayacak birimlerle işbirliği yapmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi Sayın Başkanınm önünde gün be gün ortaya 
çıkan sorunları izleyebileceği bir sorunlar haritası bulunmalıdır.

Gelişmeler izlendiği ölçüde öğretmenler değerlendirilebilir ve geliş
meler değerlendiği ve izlendiği ölçüde programlar daha iyiye gidebilir. 
Çünkü gelişmenin sonu olabileceğimi düşünemiyoruz. Orta düzeyde insan- 
gücü gerektirmeyen bazı meslekler için programların yüksek öğretime 
doğru çekilerek standartların geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu, her ülke
de böyle olmuştur. Evrensel bir eğilimdir. B’zde de böyle olacaktır, ö ğ 
retmen yetiştirme çok yakın zamana kadar orta dereceli öğretmen okul-
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larmda yetişiyordu. Öğretmenler ve standartlar yüksek öğretime doğru 
kaymıştır ve bu çok uzun zaman da almamıştır. Cumhuriyet eğitimimiz
de bu son derece önemli bir aşamadır. Yaygın eğitim soyut bir içerikten 
global bir deyim olmaktan kurtarılmalı ve mesleki ve teknik bir öze ka
vuşturulmalıdır. Bu olmadığı taktirde ilk öğretimden dışarıya akan % 52 
oranındaki öğrencimizi, ortaokuldan dışarıya akan öğrencimizi, yaygın 
eğ umde verilecek kısa ve uzun vadeli kurlarla yetiştirmemiz olanaksız
dır. Mesleki ve teknik eğitim ve yaygın eğitim bütünleştirilmelidir. Te
mel eğitim ve ortaöğretimde yaygın eğitim ile organik* bağlantı kurulmalı, 
çıraklık eğitimi, ustalık eğitimi ve teknisyenlik eğitimi ile örgün kurlar 
arasında behemehal etkin bağlantılar kurulmalıdır. Bu gün on iki ile on 
dört yaşlar arasındaki çocuklarımızın % 38’i lise çağındaki on beş ilâ 
on sekiz yaşları arasındaki çocuklarımızın % 53’ü faal nüfustur. Bu faal 
nüfusu çalışan nüfusu hem gece okullarında genel öğretim yönünden tak
viye etmek, aynı zamanda bunların iş gücünden, katkılarından yararlan
ma imkânları vurgulanmalıdır. Bu gün uygulanmakta olan gece liseleri 
modeli, yurt ölçüsünde zorunlu hale getirilmelidir. Eğitim programları, 
eğitim politikası ile eğitim uygulamaları arasında bir köprüdür. Bu köprü, 
bu mekanizma oluşturulursa, merkezde, burada, Şûra’da Milli Eğitim Ba
kanlığında, oluşturulan anlamlı öneriler uygulamaya geçişebilir. Şayet bu 
köprü oluşturulmazsa ve sağlam bir şekilde inşa edilmezse, o taktirde 
yine Milli Eğitim Bakanlığında yapılan çalışmalar bir tarafta ve uygu
lamacı bir tarafta kalacaktır. Esas olan uygulama ile teoriyi, eğitim po
litikasına birleştirmektir. Çok teşekkür ederim, sayın başkan.

SAYIN BAŞKAN : Efendim, teşekkür ederim, sayın Varış.
Alkışlar...

BAŞKAN : Konu olarak bu gün sunulacak bulunan öğrenci akışı ra
porunun takdimidir. Sayın Prof. Dr. Fuat Turgut takdim edecek lütfen
buvursunlar efendim. —

%/

FUAT TURGUT : X. Milli Eğitim Şûra’sının seçkin üyeleri, değerli 
eğitimcilerimiz, değerli b lim adamlarımız, sayın dinleyenler. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. Şûra’nm bu kısmında bana verilen takdim görevi, as
lınla MrlM Eğitim Bakanlığının hazırladığı dokümanın, 87. sayfasından 
sonuna kadar olan kısmı kapsıyor. Ben bu takdimde o kısmı okuyacak 
veya özetleyecek değilim. Ama, ana fikirleri s;ze iletmek amacmdayım. 
Başta şunu belirtmek isterim; böyle yüce bir kurula, böyle önemh bir 
takdim görevi bana verildiği <için, Şûra’yı düzenleyen yetkililere teşekkür 
eder m. ikinci olarak, benim söylediklerimle, Şûra dokümanı arasında her-
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hangi bir çelişki olması halinde yazılı dokümanın esas olduğunu belirtmek 
isterim. Umarım ki, böyle bir çelişkiye düşmem.

Efendim, öğrenci akışını düzenleyen kurallar deyimihden kastımız 
şudur : Hepimizin bildiği gibi, öğrencilerimiz, ilk okuldan üniversiteye ka
dar okul sistemlerine alınırlar, okul içerisinde terfi ettirilirler, yukarı sı
nıflara ve programlara geçirilirler, okulu bitirirler, başka okullara alınır
lar, hatta yatay olarak da bir programdan diğerine, bir okuldan diğerine 
geçebilirler. Bu çeşit öğrenci hareketlerinin topuna biz, öğrenci akışı di
yoruz. Öğrenci akışının eğitim sistemi ile çok yakından ilişkisi program
lar] ile daha yakından ilişkisi, özellikle eğitimin ana hedefleri ile ve eği
timin külfeti ile çok büyük ilişkisi vardır. Belirtmek için sadece şunu söy
lemek isterim; bir sistem, öğrenci akışında tıkanıklar, darboğazlar, yanlış 
yollar yaratmış ise, genellikle yetenekli insan kaybına, bu sebeple de is
raflara, emek ve madde istafma gideriz, öte yandan akışın iyi düzenlen
mem'ş olması sebebiyle, kalitesiz öğrenci yetiştirme, öğrencileri gereksiz 
şek'lde hızlandırma ve benzeri gibi usula uymayan, programa uymayan, 
hedefe uymayan uygulamalar sonucunda da gemilikle bizim gizli başarı
sızlık dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Yani insanlara diploma veririz 
ama kalite yoktur; çok insanı mezun ettiğimizi zannederiz, fakat eğitim 
hedeflerine ulaşmamıştır.

Eğitim sistemimizi yenilemeyi hedef aldığımız şu günlerde o halde, 
daha işin başında, hem sistem açısından, hem programlar açısından, hem 
de eğitimde nereye varacağımızı hesap ederken, akışı düzenleyen kural
lara da eğilip bakmamız gerek:r. işte bu görev daha Şûra hazırlıkları sı
rasında bizim de dahil olduğumuz birkaç uzmandan oluşan bir kurula ve
rildi. Biz bu probleme baktık ve bakıştan sonra problemin belli başlı dört 
veçhesi olduğunun farkına vardık. Şûra dokümanı da bu dört veçheyi içer
mektedir.

Birincisi; temel eğitimden yüksek eğitime kadar her türlü okula gi
riş problemi. Nasıl girilsin?

İkincisi; okullarda yükselme problemi. Yani sınıf geçme, ders geç
me, mezuniyet.

Üçüncüsü; rehberlik, yöneltme, programlara, kollara, okullara ayır
ma problemi.

Dördüncüsü; öğrenoilern değerlendirilmesi ve dolayısiyle kalite kont
rolü.

Benim buradaki takdimim, bu dört ana başlık içerisinde olacaktır. 
Şûra dokümanında yer almış olan fikirleri ifade etmeğe çalışacağım. Ba
zılarını belki atlamış olabilirim.
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Temel eğitim okuluna girişte, herhangi bir sınav bulunmaması, bu 
günkü gibi, sınavsız olarak temel eğitim okuluna herkesin alınması ana 
ilke olarak önerilmektedir. Bu ilkenin istisnaları olacaktır, elbet. Bir is
tisna, temel eğitim okulunu beceremiyecek kadar geri zekâlı, daha hafif 
tabirle yetenekleri sınırlı kimselerin ayıklanması halidir.

Çok “"iyi bir eğitim sistemi, elinde çok iyi araçlar varsa, bu ayıkla
mayı başta yapar. Ne yazık ki bizim sistemimizde henüz o kadar büyük 
gelişmiş bir uzmanlık alanı ve teşkilatı yoktur, öyle olunca da ayıkla
ma işini, temel eğitim okulunun ilk sınıflarına bırakılmasını, deneyelim 
görünümün işlemesini, gerekli hallerde psikolojik ve tıbbî yardımların 
sağlanmasını önerdik.

Temel eğitim okuluna girişte bir başka problem de halen varlıkla
rını sürdürmekte olan özel okullardan gelmektedir. Sayıları pek az ol
makla beraber, bu tür özel okulların, resmi olanları, paralı olanları var
dır. Resmi olan, çok yüksek zekâlı olan kimseler için, öğrencilerimiz için, 
çocuklarımız için açtığımız okul ve sınıflar olacaktır. Bunlara girişlerin 
kendi şartlarına göre, öbür yandan paralı olan okullar kendi sistemle
rini sürdüreceklerse bunlara girişlerin kendi şartlarına ve kendi konten
janlarına göre bir süre daha devam edeceği kanısındayız. O öneriyi de 
elimizdeki doküman içermektedir.

Temel eğitim okullarında öğrencilerin akışı daha ziyade sınıf geçme 
dediğimiz modele göre olacaktır. Çünkü sınıf geçme modelinin esası, ders
lere bağımsızlık tanımaz. Dersler arasında büyük ilişkiler olduğu, öğren
menin ve gelişmenin bir bütün olduğu, programın bir bütün olduğu, in
sanların yıllara, aylara ve programlara göre bir bütün olarak geliştiği 
düşünceleri, hipotezleri, aşağı yukarı doğrulamıştır, öyle olunca, temel 
eğitim okulunda ders geçme değil, sınıf geçme düzeni tavsiye edilmektedir.

Sistemde getirilen yeni orta eğitim düzeni bizim incelememize göre 
şimdilik iki okullu, ileride tek okullu, fakat çok programlı bir okuldur. 
O halde, sekizinci sınıfı bitirmiş olan kişilerin dokuzuncu sınıflara intika
li, geçişi nasıl olacaktır? Bunda bizim hareket noktamız şöyle olmuştur.

Birncisi : Türkiye’de orta eğitim dediğimiz bu üç sınıflık eğitim ta
lebi toptan karşılanabilecektir. Bu bir faraziyedir; karşılanabilir mi, kar
şılanamaz mı, bilmiyoruz. Onu biz farzettik. Yani, diyoruz ki, herkese 
orta eğitimde bir yer bulabileceğiz. Orta eğitim programlan kendi içe
risinde çeşitli, okullar da çeşitli olduğuna göre, burada giriş projem i, 
giriş ve sıralama değil; yöneltme ve yerleştirme problemi haline gelmek
tedir. Yani, herkes orta eğitim okullarına alınacak fakat bir kıstasa göre
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veya bir kıstaslar takımına göre yerleştirilecektir. Hiç kimse açıkta kal
mayacaktır. Peki, yerleştirmenin esası, bir bakıma kontenjanlara bağlı
dır; bir bakıma ihtiyaçlara ve isteklere bağlıdır. Kontenjanları önce sap
tayalım diyoruz; Devlet uzun vadeli projeksiyonlar yapsın, İnsan gücü 
ihtiyaç nı bilsin, ortaöğretimdeki durumu bilsin, yüksek öğretimdeki du
rumu bilsin ve buna göre ortaöğretimdeki programlarda kaç kişiye ne 
kadar yer var, söylesin. Üç aşağı beş yukarı, bunu söylesin. Orta öğre
tim programları kendi içers'nde şimdilik iki okullu ve iki ayrı tip prog
ramlıdır. Genel lise ve mesleki teknik okul. Her iki okulun da yukarıya 
üniversiteye, yüksek öğretime hazırlayan programları olacaktır. O hal
de önce okul, sonra okul içinde üniversiteye hazırlık veya değil, gibi bir 
ayırma zaruridir. Biz bu ayırmada kullanılabilecek ölçütleri şöyle sapta
dık. Diyoruz ki, ortaöğretimden öğrencilerin yönlendirilmesinde :

ilgileri
istekleri
Temel eğitimin ikinci kademesindeki başarısı
Beceri ve yetenekleri
Temel eğitim sonundaki yöneltme tavsiyesi dikkate alınmalıdır. Eğer 

böyle b:r dikkate alma mümkün olursa, dokuzuncu sınıfta kişiler belli 
bir programa oturtulabilecektir.

Her ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, bu çeşit yöneltme ve yerleştir
melerde hata olabilecektir. Hataların tamiri iç’n, dokuzuncu sınıf sonun
da yatay geçişlere, yani program değiştirmelere imkân bırakılmıştır.

Orta öğretimin veya orta eğitim içindeki ilerleme, ders geçme ve 
kredi düzenine göre olacaktır. Çünkü çocuğun yaşı, programların tabiatı 
ve ordaki işlemler bu çeşit bir modeli oluşturacaktır.

ikinci tavsiyemiz yüksek eğitimdeki toplam kapasite ve bilim dal
larının kontenjanları sağlıklı projeksiyonlarla uzun dönemler için gös
ter1' İme İti, gerçekleşen durumlara göre bu sayılar gerekli düzeltmelerden 
geçirilmelidir. Orta eğitimden yüksek eğitime geçişte öğrencinin ilgisi, 
isteği, ortaöğretim programındaki başarısı, yetenek ve istidatları, orta- 
öğret:mdeki izlediği program türü birlikte dikkate ahnmalıdır. Yüksek 
öğretim kurumlarına giriş kararma esas olacak psikometrik ölümler hem 
ortaöğretim sırasında, hem de, yüksek öğretime girişte uygulanmalıdır. 
Yüksek eğitime giriş yüksek öğrenim kurumlannda yöresel olarak ayrı 
ayrı değil, ülke çapında ve merkezli olarak yürütülmelidir. Ortaöğretimde 
ise tamamen bunun aksmi savunmaktayız. Çünkü, ortaöğretim okulları
mız yerelliğini kazanmıştır; bunlar bölgeseldir, yereldir. Ortaöğretimde
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yerleştirme işleri il çapma kadar indirilebiliri elidir. Henüz yüksek öğretim 
kurulularınız ülke çapındaki biricikliğini muhafaza etmektedir. Yerel de
ğildir, bölgesel değildir.

Ben, ikinci problem olarak ders geçme ve kredi düzeni üzerinde de 
biraz durmak isterim. Çünkü ortaöğretim sisteminde ders geçme ve kredi 
düzeni 8. Şûra’yı izleyen günlerde ve 9. Şûra’dan sonra bir süre bazı okul
larda denenmek istenmiştir. Bu denemeler başarılı oldu, olmadı gibi bazı 
tartışmalara götürmüştür. Biz ortaöğretim düzeni içerisinde her türlü 
programda, ders geçme ve kredi sisteminin uygulanmasının o yaklaşımın 
uygulanmasını isteriz. Bunun kolay uygulanması için bazı önerilerde bu
lunulmuştur.

Birincisi okul süresi yıla değil yarı yıla göre organize edilmelidir. 
Yani sınıf geçme kavramına bağlı kalarak sınıf ve yıl değil, ders geçme 
kavramına bağlı kalarak sömestr yani yarı yıl fikri iyice yerleşmelidir.

İkincisi, okul programı ders geçme modelinin uygulanmasını kolay
laştıracak bir yaklaşımla düzenlenmelidir. Bu yaklaşım esasen şu beş nok
tayı içine alır.

Dersler, yarı yıl birimlerinde mümkün olduğu oranda yoğun olarak 
verilmelidir. Bir sömestrede 5 ders vermek ile 10 ders vermek arasında 
fark vardır. Bir sömestrede bir öğrenci 5 ders alırsa, ders geçme ve 
kredi düzeni daha kolay uygulanır, ön şartlı ders sayısı azaltılmalıdır. 
Yani bir dersten geçilmeden öteki derse girilmeme şartı mümkün merte
be azaltılmalıdır. Hayret edersiniz bazı dersler ona ön şart saydığımız 
olmadan da öğrenilebilir. Bazıları ise öğrenilemez. O halde öğrenilebilirle
rin sayısı mümkün mertebe artırılmak, öğrenilemezlerin sayısı mümkün 
mertebe azaltılmalıdır. Bir yan yıla düşen ders sayısı azaltılmalıdır se
çimlik derslerin sayısı arttırılmalıdır. Başarısızlık halinde bir başka dersi 
ikame edebilmeliyiz, öğrencinin haftalık ders yükü azaltılmalı, öğrenciye 
serbest çalışma imkânları verilmelidir. Ders geçme ve kredi düzeninde 
ancak bu şekilde iyi işleyebilir. Dedik ki, öğrenci başarısı iyice değerlen
dirilmelidir. öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, bugün ve yıllardır 
tuttuğumuz yol şudur : Biz öğretmene deriz; siz öğrencinizi sınavdan ge
çirin; sınav sonuçlarım şöyle yazın; neticede bir sonuç çıkar; nottur. Bu 
bir ölçüm, o nota göre birçok işlemler yapılmaktadır. Geçti - kaldı kararı, 
hatta okuldan atılma kararı. Eğer dayandığı ölçüm yeterince güvenilir 
ve geçerli değil ise, elbette ki kararlar da sakattır. Biz istiyoruz ki, ö'çme 
ve değerlendirme öğretmenlere iyice öğretilmelidir. Ana esasları iyice ve
rilmelidir ki, öğretmenin notuna dayanarak verdiğimiz kararlarda isabet
sizlik azalsın.
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Gene bu kabilden olarak, bir başka şeyi önermekteyiz. Yıllar yılı, 
okullarımızdaki verim; toplam öğrenoi sayısını baz alan yani payda alan 
geçen öğrenci sayısıyla olmuştur. Bir okulda yüz öğrenciden 30’u geçtiy
se, verim % 30’dur. Bu yanlıştır. Verim o değil, verim programın hedef 
aldığı davranışların ne derece, ne mükemmellikte öğrendikleri meselesi
dir. Çünkü % 30’u tayin eden zaten pek kullanmadığımız öğretmen notu 
idi. O halde, elimizde programların ne derece öğrenildiğini gösterebilecek 
daha iyi araçlar varsa —ki bu araçlar yapılabilir—  test tekniği buna mü
saittir. O zaman karşımıza o araçları ülke çapında uygulamak, bundan son
ra okulların çalışmalarını tümden değerlendirmek fırsatı çıkar. Hatta öğ
retmenin not veriş yöntemini bile değerlendirme fırsatı çıkar. Eğer bizim 
testlerimize göre % 32’lik bir başarı yok, % 12’lik bir başarı varsa % 20’- 
lik gizli başarısızlık vardır. Öğretmen bol not vermiştir. Tabii aksi varit 
ise, öğretmenler sebepsiz yere k:şileri elemekte ve dökmektedirler. Böyle 
bir yere de gidilebilir. Yerleştirme ve yöneltme sisteminin esası, en bü
yük esası iyi bir rehberlik yapabilmektir.

Bugüne kadar okullarımıza iyi kötü bazı ölçme metodları gelmiş, ba
zı sev’yelerde sınav yapabilmişiz. Ama benim kanıma göre rehberliğin 
adı vardır, teşkilatı yoktur, kendisi yoktur. Bu dokümanda, büyük bir 
kısım rehberliğin esaslarına, bunun nasıl kurulacağına, nasıl işleyeceğine 
ayrılmıştır. Ben, zamamm dolduğu için teferruata girmiyorum. Ama gö
nülden katılıyorum ki, 9 uncu sınıfın başında eğer biz kişileri çeşitli prog
ramlara yerleştirirsek, hatta üniversite girişinde de genel kuruldan ya
ralanacak isek, çok iyi kurulmuş bir reihberlik sistemimiz bulunması ge
rekir. Burada, lüzumu üzerinde 'bir kaç söz söylemek isterim.

Bizim öğrenci akışını düzenleyen kurallarla ilgili tekillerimizin hep
si, yukarı derecede uzman ve orta derecede uzman personel gerektirir. 
Bu personeli nasıl yetiştirelim? Yukarı derecede uzman personel bugün 
Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin, benzeri kuruluşların uzmanlık ve dok
tora programları ile yetiştirilebilir. Bu çekirdek personel oluşturulursa, 
bunun arkasından daha aşağı derecede uzman kişiler, daha büyük grup
larda kurslarla, derslerle, yaz kursları ile yetiştirilebilir. Efendim, kusur 
eyled:kse mazur görüle; benim maruzatım burada bitiyor. Milli Eğitim 
Bakanlığının hazırladığı bir dokümanı özetlediğ:mi zannediyorum, özet- 
lemedimse yazılısı orada, tekrar huzurunuzdan, hepinizi selamlayarak ay
rılıyorum.

Alkışlar...
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BAŞKAN : Şimdi saat 15.00’e kadar bir ara devre var, bunu uygula
yacağız. Bunu müteakip çalışma şu şekilde devam edecek; bu ana kadar 
yapılmış olan sunuşlar —-İd tamamlanmış olmaktadır— ve sizlere daha ön
ce takdim edilen dokümanda sizlerin etüd etme imkânını bulup tesbit et
tiğiniz esaslar içinde genel bir değerlendirme yapılacak; bu değerlendir
mede sunucuları takdimlerine ve sözde olan dokümanların tetkikine da
yalı olarak tümü üzerinde görüşlerinizi almaya çalışacağız. Böylece ko
nuşmacı olarak kimler arzu ediyorsa, isimlerini tesbit edeceğiz ve böyle
ce 90 dakika tümü hakkında genel bir değerlendirmeye rica edeceğiz. Bu
nu müteakip gene bir ara —15 dakika— verilecek ondan sonra ilk konu
muz olan ve böylece takdimi yapılan yine 90 dakika süreli sistem raporu 
hakkında konuşmacılar, arzu edenler söz alacaklar; konumuz olan sistem 
raporu hakkında görüşlerini lütfen bildirecekler. Burada da kim arzu edi
yorsa alacağız, 90 dakika olduğuna göre her konuşmacıya 5 dakika ve
rilse 18 kişi ancak mümkün olabilecek. Eğer daha fazla konuşma çıkarsa 
dakikalar aşağı düşecek. Daha az olursa, tabi 5 dakika, 6 ve 7’ye çıkacak, 
ben bunu takip edeceğim. O halde 18 konuşmacı olduğu takdirde tekrar 
vurgulamak istiyorum. 5’er dakika süre ile konuşmak imkânı var olacak, 
şimdi saat 15.00’e kadar oturuma ara veriyoruz, teşekkür ederim.

28 Haziran 1981 Saat : 15.00 oturumu :
BAŞKAN : Genel değerlendirme için konuşma yapacak olanlar kim

lerdir, efendim?

HAMDI TURGUT : X. Milli Eğitim Şûrasının Sayın Üyeleri ve Sa
yın Milli Eğitimciler, kıymetli hocalar ve sevgili dinleyiciler.

Bugün Türkiye’de 4 milyon 500 bin sakat vardır. Bunlardan 1,5 mil
yonu özel ilgiye muhtaçtır. Son 4 yıllık planda 1975 verilerine göre 
5.354.600 ilkokul çocuğu var. Bunların % 10’unun sakat ve malûl oldu
ğunu düşünürsek ve Milli Eğitimin son rakamlarını da ele alırsak, 585.270 
malûl çocuğumuz bugün eğitim beklediğini de ifade etmek mecburiyetin
de olduğunu göreceğiz. Sakatlığı zaman darlığı nedeniyle tarif etmeye 
kalkmayacağım. Ama bugün Türkiye’de özel eğitim öğretim ve rehabili
tasyona muhtaç görmezlerin sayısı eğitim çağı içerisinde 43.524’tür, Milli 
Eğitim okullarımızda bunun ancak 626’sma eğitim görebilmektedir. Sağır
ların sayısı ise 130.572’dir. Bunun ancak okullarımızda 2.798’d eğitim gö
rebilmektedir. Ortapedik özürlülerin sayısı 304.668 iken, ancak bunların 
176’sma eğitim verebiliyoruz. Eğitilebilir geri zekâlıların sayısı 435.240 
iken, 7.742 eğitilebilir geri zekâlıyı okutabiliyoruz. Buna mukabil öğreti
lebilir geri zekâlı sayısı 65.206 iken, yalnız 51’ini eğitebiliyoruz. Yine bu
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cümle içerisinde düşünülen korunmaya muhtaç çocuk sayımız 435.240 
iken bunlardan ancak 13.306’sım himayeye almış koruyabilıiyorsa diğer
leri Allah’ın himmetine ve insanların yardımına bırakılmış oluyor. Haki
katen takdirle karşılamak gerekir, biziere dağıtılan kongre Şûra Dokü
manlarının sayfa adedi 530 ve satır satır bu 530 sayfayı arıyoruz, diyo
ruz ki bu 530 sayfa içerisinde bu sakat ve malûlleri vatandaşlık hakları
nın yanında, ayrıca özel ihtimama ihtiyaçları olan bu gençliğin problem
leri nerededir diye. İki dokümanda birer paragraftan ibaret atıflar görü
yoruz. Halbuki normali % 10 mal 1 olan bir memlekette ve çocuk sa
yımızda bu nisbette iken, hiç değilse, bunun 53 sayfasının malûl çocuk
ların temel eğitimine, ana eğitimline ve yüksek öğretime kadar varan eği
tim haklarına ayırmak gerekirdi, zannediyorum.

Bugün özel eğitime muhtaç 489.270 talebemiz var, demiştim. Bun
lardan eğer eğitilebiliyorsa 11.393’üne eğitim götürüyoruz. Bu rakam 
% 1,9’dur. Şimdi eğitebi'Myorsak diyorum, çünkü hemen bunun peşinde 
özel eğitim için yetiştirilmiş spasialist öğretmen ihtiyacımızın problem 
olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir kaç kelime ile de buna deği
neceğim.

Bu yıl Ata’mızın 100. doğum yıldönümüdür. Aynı zamanda bir tesa
düf, sakatlar yılıdır ve Ata bize bakıyor ve diyor ki bu malûl çocukları 
nasıl unuttunuz? Çocuk, işte bu bizim problemimiz. Ben de burda yüksek 
huzurunuzda Atatürk İlkeleri için ve onun yolunda bu problemleri hal
letme niyet ve kararında olan biz, buradan onun malûl çocuklarının prob
lemlerine de eğilinmesini istiyorum. Bu raporda dile getirilmeyen bazı 
problemler daha var. Meselâ 31.241 öğrencisi olan öğretmen liselerinden 
bir iki yerde, bir iki kelime ile değinilmiş, ne olacak bu öğretmen okul
ları, ki, maddenin bu eğitimin esasını teşkil eden öğretmenin yetişeceği, 
yetiştirileceği yine bu 500 küsur sayfalık rapor içerisinde hiç değinilme
yen ve bu gün 201.000 öğrenciye hitap eden 138.814 Ortaöğretim 62.186’- 
sı Lise eğitimi yapan ve 374 Ortaokul 333 Lise seviyeli imam Hatip Okul
larının istikbali ne olacaktır?

Burada yine tek kelime, ile değinilmemiş olduğunu ve son konuşma
cı olarak ben de diyorum, Bayan Profesörün biraz da imâli şekilde, bu 
birden artış gösteren, bu imam Hatip Okulları için hayret ifade eden bir 
konuşması var ki, ben de aynı hayret içerisinde bu 201.000 talebenin, 
374 okulun ne olacağım öğrenmek istiyorum.

Yalnız bu raporların içinde hakikaten üzerinde altı çizilerek durula
cak imzanızı koyun deseniz, şahsen de koyabileceğim öğretmen yetişti-
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rilmes: mevzuunda hazırlanmış raporu taktirle karşıladım. Burda bir ek
siklik var. Özel öğretim eğitimi yapacak öğretmenlere değinilmemiş. 25 
yıl evvel Gazi Eğitimde kapatılan bölüm hala açılmadı. Büyük bir boşluk 
var. Muhakkak ve muhakkak öğretmen okullarında özel eğitimi yapacak 
ve 500.000 çocuğumuzu eğitecek hocayı yetiştirecek sistemi oturtmanızı 
burada rica ediyorum.

Son bir kelime ile bir ifadede bulunup huzurunuzdan ayrılacağım. 
Teknik Okullar ve onların mezunlarının problemlerini işliyoruz. Niye? 
Beyhude işliyoruz. Çünkü bir memleket düşününüz ki, bu memlekette 
Talim Terbiye’ye bir özel kurs kuracağım dediğim zaman, bana hakkım 
vere vere, araştırma yapa yapa müsaade veren Talim Terbiye bir kurs 
verirken, hemen yanında Esnaf Dernekleri biraz evvel yine bir konuşma
cının söylediği, okuma-yazma olmayan patrona, ustalık belge ve diplo
masını dağıtmış ve bütün kapıları, çıraklık müessesesinin üzerindeki ka
pıları kapamıştır.

Yarın büyük bir problem var. Teknik Okulu bitirmiş çocuk, Liseyi 
bitirmiş çocuk, Teknik Liseyi bitirmiş çocuk diploması, hiç okumadan, 
okuma-yazması olmayan kimseye verilmiş ustalık diploması ile çarpışa
caktır. O zaman ne yapacağız? Bu da bir problemdir. Onun için gönül 
arzu ederdi ki, bu diplomaların dağıtılmasına müsaade eden Ticaret Ba
kanlığı, onlara bağlı diğer bakanlıkların, müesseselerin, Milli Eğitim pa
ralelinde ve hakkı olana diploma dağıtma sistemini getirmesi gerekirdi. 
Onun için bu hususu da arzetmeden geçemedim.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım.
Alkışlar...
BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Turgut.
TURHAN OGUZKAN : Efendim, önce kendimi takdim etmekle baş

lıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bölümü Başkanı.
Efendim, eğitimcilerimiz, uzmanlarımız, bilim adamlarımız bize de

ğerli bir doküman getirmişler. Umarım ki yedi yıl aradan sonra toplanan, 
burada toplanan, Milli Eğitim Şûrası; Atatürk’ün doğumunun 100. yıl 
dönümünde ülkemize lâyık bir Eğitim Sisteminin temellerini atar. Bu 
dokümanda pek çok değerli fikir ve paylaşacağımız pek çok husus vardır. 
Ben müsaade ederseniz, gerektiğinden fazla eleştirici gözükmek pahası
na da olsa, sadece haklı düşüncede olduğum bazı hususları ortaya koy
mak istiyorum. Fakat bu İliç bir zaman dokümanın pek çok noktasım 
paylaşmadığım anlamına gelmemelidir-. Fakat söylenmiş şeyleri tekrar 
söylemek, tekrar vurgulamak, esasında zaman içerisine sığacak bir me
sele değildir. Birkaç mesele üzerinde durmak istiyorum.
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Bunlardan birincisi 8 yıllık okul. Sekiz yıllık okul, bilindiği üzere, 
uzun bir süreden beri gündemimizdedir ve Milli Eğitim Temel Kanunu
na da geçmiştir. Dokuzuncu Milli Eğitim Şûrasında tartışılmış, kabul 
edilmiştir. Bu Şûrada da sistemin temel öğelerinden biri olarak takdim 
edilmiştir. Sekiz yıllık okulun gerekçelerinin neler olduğu pek çok yerde 
yazılmıştır. Zannediyorum, ileri sürülen gerekçelerden biri; zorunlu öğ
renimi 5 yıldan 8 yıla çıkarmak, bunun en temel fikirlerinden biridir. Yi
ne kafamızda, kamu oyunda 8 yıllık okulla okul düzeyinde zorunlu öğ
renim adeta özleşmiş, özdeşleşmiş ve birbiri ile kaynaşmış, birleşmiştir. 
Bunları birbirinden ayıramıyoruz; halbuki ayrılabilir. Ayrıldığı zaman, 
meseleye yeni bakış açıları getirebileceğimizi zannediyorum. Aymama
mızın bir sebebi de anayasamızın hükmü olduğunu zannediyorum. Ana
yasamız zorunlu öğrenim için yaş sınırları getirmemiş ve fakat bir okul 
düzeyi getirmiştir. İlköğrenim zorunluluğunu getirmiştir. Şu halde, ana
yasamızın bu hükmü kaldıkça ve anayasamızın bu hükmü zihinlerimiz
de esas itibariyle kaldıkça, alıştıkça, biz bu fikre; o halde zorunlu öğreni
mi uzatmanın yegâne çaresi öğrenimi yeniden düzenlemektir. Yarın, bir- 
gün, on yıla çıkarmak istediğimiz zaman, şu halde on yıllık bir temel 
eğitim getireceğiz. Şimdi bunlar birbirinden ayrılabilir fikirlerdir. Muh
temeldir ki, zannediyorum ki, sekiz yıllık temel eğitimin kendine özgü 
savunulabilir gerekçeleri vardır ve arkadaşlarımız, buna inanmış, arka
daşlarımız bunu ifade edebilirler. Ben çok aydınlıkta değilim. Fakat, hiç 
olmazsa belirli yerlerde sekiz yıllık eğitimin değerini görüyorum.

Mesela, bir köy tasavvur edin, bu köyde sadece beş yıllık bir Türk 
okulu bulunduğunu tasavvur edin; sekiz yıla çıkaracaksınız. Bir ikinci 
okul, ortaokul tabii açmayacaksınız ve ikisini birleştireceksiniz. Bu ara
da sekiz yıllık eğitimin nasıl gerekli olduğunu tasavvur edebiliyorum ve
ya birleştirilmiş bir okul yapacaksınız, birçok köye hizmet edecek. Sekiz 
yıllık olarak tertipleyeceksiniz; bunu da görebiliyorum. Fakat, zorunlu 
öğrenimi gerçekleştirmenin bir vasıtası olarak da sekiz yıllık eğitimi ele 
aldığınız zaman; eğer bu vasıta elinizde yoksa, zorunlu öğrenim için bek
lememek gerektiğine de kaniyim. Beklemeye lüzum yoktur, zorunlu öğ
renime eğer 6 yaşın bitiminden 14 yaşın bitimine kadar olan devrede, 
tüm kadın ve erkek bütün çocuklar zorunlu öğrenime tabidir diye bir 
esası kafamıza yerleştirirsek, hatta önümüzde bir Anayasa değişikliği 
durduğuna göre, Anayasamızda zorunlu öğrenime okul düzeyi olarak de
ğil fakat yaş olarak arzettiğim şekilde tanımlarsak, o zaman sekiz yıllık 
öğrenimin Türkiye’nin her tarafında gerçekleşmesini beklemeksizin, se
kiz yıllık öğrenimi derhal uygulamaya koyabiliriz., olabildiği ölçüde. Bir

t
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yerde ortaöğretim varsa, fakat sekiz yıllık yoksa, ilkokul ve ortaokul bir
birinden ayrı ise ve Anayasamız’a bu hükmü koyduğumuz zaman orta
okulda çocuğu okula devam ettirebiliriz. Öyle okullar vardır ki, ortaokul 
kısmı muhafaza edilmek istenmektedir. Ya da öyle şartlar olur ki, eli
mizdeki imkânlar sekiz yıllık okulu çok kısa bir sürede gerçekleştirmeye 
elverişli olmayabilir. Birçok şehirlerimizde bugünkü ortaokullar, ortaokul 
statüsünde, belki de maddi imkânsızlıktan dolayı devam etme durumun
da olabilir. Bu takdirde sekiz yıllık zorunlu öğrenime okul düzeyini de
ğiştirme suretiyle değil, yaşı esas almak suretiyle gerçekleştirme olanağı, 
doğar. Bu fikrimi bir düşünce olarak arzetmek istiyorum. Söylediğimin 
özeti şudur : Yaş ve okul düzeyini, zorunlu öğrenim düzeyinde şimdi öz
leştirdiğimiz biçimde, bunu ötekinin ayrılmaz bir parçası olarak sayma 
şeklindeki bir görüşten farklı düşünebiliriz ve bu sistemi uygulayan ül
keler vardır. Hatta öyle ülkeler vardır, okul sisteminde sekiz yıllık eğitim 
de vardır. O düzeyde de eğitim çeşitlidir. Okullar çeşitlidir, fakat mecbu
ri öğrenimi yine uzatabilmiş]erdir. Yaş sınırlarını değiştirmek kaydıyle. 
Bu düşüncem üzerinde eğer düşünmeye değer bulursanız, bu Şûraya ar
zetmek istedim.

ikinci olarak efendim, zaman dar olduğuna göre bir hususu athyarak 
- ilerde ümit ederim, üzerinde durma fırsatını bulurum - Yaygın eğitim 
konusunda bazı endişelerimin bulunduğunu söylemeliyim. Burda iki şey 
ifade edildi. Birincisi; dendiki, yaygın eğitim mesleki eğitimle bütünleş - 
tirilmelidir. Evet bütünleştirilmelidir, yalnız yaygın eğitim eşittir, mes
leki eğitim anlamına da gelmez. Çünkü yaygın eğitimin mesleki eğitim 
dışındaki tarafları da vardır. En azından üzerinde çok durduğumuz me
sele aile planlaması vardır. Başka şeyler vardır. Hayatın çok başka ta
raflarını, mesleğin dışında olan taraflarını nasıl yaygın eğitimden çekip 
çıkarabilirsiniz? İnsanların da en çok ihtiyaç duydukları bilgileri mesle
ki değildir, diye yaygın eğitimin dışında bırakmak mümkün değildir. 
Mesleki eğitim yaygın eğitimde bir ağırlık noktası teşkil edebilir. Böyle 
bir politikayı esas alabilir. Fakat ikisini bir hale getirmek ve böyle dü
şünmek yaygın eğitimi daraltır.

İkinci olarak dokümanda gördüğüm husus, yaygın eğitimin okullaş- 
tırıbnak istenmesidir. Bunun da yanlış olduğu kanaatindayım. Zaman 
dar olduğu için çok çarpıcı bir şekilde sözlerimi ifade ediyorum, Dokü
manın bir yerinde diyor ki, yaygın eğitimin bütün vasıtaları eleman, araç, 
gereç, laboratuvar her şey okuldadır. Şu halde okullarda ve yaygın eği-

F. : 10
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tim bazı yerlerde genişletilecek, gerektiğinde diğer yerlerde olacaktır. Okul
lar eliyle ve okulların hizmeti olarak yaygın eğitim tajbii yapılmalıdır ve 
bu genişletilmelidir. Ama yaygın eğitime, asıl araçlarının ve gereçleri
nin ve asıl personelinin tarlada, fabrikada işyerinde ve pazarda oldu
ğunu zannediyorum.

Teşekkürlerimi sunarım.

BAŞKAN : Efendim, teşekkür ederim, Sayın Oğuzkan. Sayın Yazı- 
cıoğlu, buyursunlar efendim. Yedişer dakika.

SELAHATTİN YAZICIOĞLU : Sayın Şûra üyeleri, kıymetli bilim 
adamları. Hepinizi saygı ile selâmlarım.

10. Milli Eğitim Şûrası’nda görüşülen konular arasında eğitimin baş
lıca sorununu teşkil eden kitap ve kitabın dili konusunda az bilgi sunul
muştur, Türkiyede Milli Eğitim Devrimini 1926 yılında ölmez Atatürk, 
büyük Atatürk, harf inkılâbı ile büyük kısmını gerçekleştirmiştir. Aradan 
bu kadar sene geçti, bugün -ilkokullarımızda ve ortaokullarımızda ve üni
versitelerimizde okutulan kitapların tamamen yeterli olduğu kanısında de
ğilim. Kitaplarımızın daha seçkin olarak öğretmenlere, müfredatları mun
tazam bir şekilde uygulamaları sağlayacak nitelikte olması için, kitap ve 
kitabın dili konusunda üzerinde ısrarla durmamız gerektiği ve 10. Milli 
Eğitim Şûrası’nm halletmekle büyük başarı sağhyacağı bir konu olduğu 
kanısındayım. Bu bakımdan kitabın seçilmesi için okullarda okutulan, 
her sınıfta okutulan fen, edebiyat ve diğer sosyal bilimler kitaplarının se
çilmesi için, daha karma bir komisyonun, çok yetkili bir komisyonun, ki
tapları seçmesi ve en iyi kitabı yazanları ödüllendirmesini teklif ediyo
rum. İkinci konum şu : Eğitimin yurt sathına eşit bir şekilde yaygınlaştı
rılması konusu üzerinde çok durmak gereklidir. Gerçekten bugün eğitim 
ilkokul seviyesinde olsun, ondan sonraki aşamalarda olsun yurt sathına 
eşit bir şekilde dağılmamıştır. Örnek olarak Diyarbakır’ı verebilirim. Di
yarbakır merkezi, yalnız ilkokulu söyliyelim; 240 bin nüfusludur. Bugün 
22 ilkokul vardır. Halbuki, ilkokul ihtiyacı 80 ilâ 100 arasında olmalıdır. 
Çünkü o seviyede nüfusu bulunan illerde 84 - 65, 50-70 ilkokul mevcut
tur. 1975 sayımından sonra Diyarbakır’da, yerleşme merkezinde nüfus ar
tışı 70 bindir. 70 bin insan için 5 sene içerisinde 2 ilkokul yapılmıştı ve 
hakikaten ilkokul eğitimi geniş ölçüde doğu ve güney doğu illerimizde hatta 
Orta Anadolu’da aksamaktadır. Bu gerçekten ele alınması ve halledilmesi 
gereken bir sorundur. Temel eğitim 8 sene olduğu takdirde, —¡biraz evvel 
konuşan Sayın arkadaşımızın ¡biraz fikirlerine katılırım ben; 8 sene oldu
ğu takdirde köylerde, bucaklarda ve ilçelerde henüz ilkokul davasını ve
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lıatta illerde halletmemişken, 'bunların bir de 8 seneye nasıl çıkarılacağı ko
nusu bir takım problemler getirir, öğrencilerin birbirleriyle imtizaç ede
memesi meselesi çıkar. İlkokulda yetişmiş, ilkokulda öğretmenliğini başarı 
ile sürdüren öğretmenlerimizin orada nasıl bir şekilde eğitileceği ve diğer 
üç sınıfı nasıl yürüteceği konusu çıkar ve bina sorunu çıkar. Onun arka
sından tabii büyük masraflar gelebilir. Bunun gerçekleşeceğine kâni deği
lim. Yapıldığı takdirde ilk uygulamalarda ben şahsen temel eğitimin 8 se
ne değil, 7 sene olmasını öneririm, ondan sonraki orta eğitimin ki, teknik 
çalışmalara yönelecek eğitimin bir sene daha önce ve dört sene içerisinde 
gençlerimize öğretilmesinde fayda mülahaza ederim.

Bir dördüncü temas edeceğim konu, raporda hiç temas edilmemiş, 
rastlamadığım belki de yatılı bölge okulları sorunu vardır. Türkiye’de. Ya
tılı bölge okulları sorunu gerçekten büyük bir sorundur. Köylerde kimse
siz fakir çocukar bu yatılı okullarda 8 sene normal bir eğitime tâbi tu
tulmakta ve bu yatılı okullarda çocuklara bir takım bilgiler yanında sos
yal şartlar, sağlık prensipleri efendim, yemek, masada çatal kaşık bıçak 
kullanmak, sıhhi tesislerle gösterilmekte ve bu ortama intibak ettikten 
sonra 8 sene içerisinde bu yatılı bölge okullarındaki çocuklar, ondan sonra 
hiç kimseleri de olmadığına, kimsesiz ve fakir olduklarına göre bir lise 
veya diğer bir okula devam imkanını da bulamayarak tekrar köydeki ilkel 
hayatlarına dönmekte ve büyük intibaksızlıklara ve üzüntülere, huzursuz
luklara sebebiyet vermektedir. Onun için yatılı bölge okullarının yanında, 
bunların birtakım teknik bilgileri alması, köyde usta, duvar ustası, ma
rangozluk, ayakkabı ustası falan diyelim, veyahut da hanımlar için halı 
örücülüğü ve diğer birtakım elişleri öğretilmek suretiyle bunların kendi 
hayatlarını kazanmalarım sağlamamız yerinde olur, aksi takdirde bu ya
tılı bölge okullarında çocuklar ortalıkta gerçekten problem olmaktadırlar. 
Saygılar sunarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu....  Bursa Milli Eğitim
Müdürü buyursunlar.

YUSUF ŞAHİN : Saygıdeğer Bakanım, X. Milli Eğitim Şûrası’nın çok 
saygıdeğer üyeleri. Yüce Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılında topla
nan X. Milli Eğitim Şûrası’na katılan üyeler, şerefli bir sorumluluk al
mışlardır. Onun için bu toplantıda alınacak kararların milletimiz için ha
yırlı olmasını dilerken, hepinizi saygı ile selamlamak isterim.

Saygıdeğer Üyeler, elimizde, X. Milli Eğitim Şûrasının gündemini 
oluşturan bir konu var. Bu konu Türk Milli Eğitim Sistemi daha doğrusu 
milletimizin kaderi dle yakından ilgili olan eğitim sorunumuzdur. Hedef
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eğitim olduğuna göre, Anayasamızda ifadesini bulan Milli Eğitim Temel 
Kanununda ifadesini bulan amaçların elde edilmesi için bir yolun araş
tırılması söz konusudur. Bu yol, eğitim sistemidir.

Elbette eğitim sisteminin geliştirilmesi, eğitim sisteminin değiştiril
mesi, çağın koşullarına göre olacaktır. Ancak, halen uygulamakta oldu
ğumuz sistem yapısını, ülkemizin gerçeklerini çok iyi hesabetmek ve ger
çeklerine bakmak zorundayız. Yanlışlarını bildiğimiz bir sistemin uygula
ması ve yanlışlarının giderilmesi hiç bilmediğimiz bir sistemin neler ge
tireceğinin, nasıl noksanlıklar olabileceğinin de hesabı içinde olmak gere
keceğine kaniyim.

Biz hedefi eğitim olarak aldığımıza göre, bizi bu hedefe götürecek bir 
sistemin arayışı içindeyiz. Gönül arzu ederdi ki, dünya tarihi içerisinde 
bu sistemi bir temele oturtulabilmeliydi. Yeni bir sistem yerine sistemin 
yenileştirilmesi yerine, geliştirilmesi konumuz olmalıydı. Ama bakıyoruz 
ki, elimizdeki gündeme göre sistemin yeniden ele alınması söz konusu. Sis
temi yeniden ele alırken elbette bu sistem amacın elde edilmesi hedefine 
doğru götürülecektir. Bu sistemle birlikte eğitim programları, öğrenci akı
şını düzenleyen kurallar da ele alınmıştır. Sistem ne kadar tekâmül et
miş olursa olsun, sistem ne kadar geliştirilmiş olursa olsun, yani bir or
dunun silahı ne kadar kuvvetli olursa olsun, taktik üstünlüğü ne olursa 
olsun, o silahı kullanacak insanlar eğer iyi yetişmemiş ise, eğer silahına 
sahip değilse, sanıyorum ki başarıya ulaşması mümkün değildir. O halde 
biz amacı eğitim, aracı sistem olarak ele alıyor isek, bu sistemin hedefe 
ulaştırılabilmesi için bir itici güce ihtiyacı vardır.

Özellikle, finansman kaynaklarına değinmek isterim. Finansman kay
nakları da temin edildikten sonra her şeyin ötesinde, üstünde bir insangü- 
cü, bir eğitici, itici güce ihtiyaç vardır. Hali hazırda öğretmenimizin du
rumunu, yetişme tarzını bugün görev yapmakta olan öğretmenlerimizin 
durumunu, yetişme tarzını bugün görev yapmakta olan öğretmenlerimizin 
pedagojik bilgilerini hesaba katacak olursak, bu Türk Milli Eğitim Siste
mi, yeniden oluşturulmasına çalışılan Milli Eğitim Sisteminin amaçladığı 
hedeflerin elde edilmesi için, acaba elimizdeki personel yeterli midir. Sa
yın konuşmacılardan birinin ifade ettiğine göre hemen bugünden tezi yok
tur, çeşitli kurslarla iş başında bulunan öğretmenleri yetiştirelim ve böy
lelikle sistemi bunlara verelim. Hazırladığımız taslağı bu yol izlenmek su
retiyle amaçlar elde edilsin, denildi. Arkasından öğretmen yetiştirilmesi 
için birtakım öneriler getirildi. Ben diyorum ki, bugüne kadar bir çok de
nemeleri olan öğretmeni iş başında yetiştirme çabaları olumlu sonuca ulaş
mamıştır. Bilirsiniz modern matematik kursları yapılmıştır. 18 gün içe
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risinde modern matematik öğretimine çalışılmıştır. 13 gün sonra yorul
muş, yaz tatilinde dinlenmeye ihtiyacı olan öğretmen, 'bu kursa katılmak 
suretiyle sertifikalarını aldılar, ama modern matematik programları uy
gulanırken, b ;r çok velilerden şikâyet geldi, öğretmenler, öğrenciler kadar 
bu matematik konusunu bilmiyorlar denildi.

Şimdi öğretmeni iş başında yetiştirmeyi ya geceye alacağız veyahut- 
ta onun boş zamanı olan yaz tatilleri içerisine alacağız. Süratle bu işe 
başlayacak olur isek, o zaman samyorum ki öğretmenin yorgun zamanı, din
lenme zamanı içerisinde böyle bir yetiştirmeden başarı alınacağı kanaati 
içinde değilim.

Ayrıca Milli Eğitimin, daha doğrusu eğitimin Anayasada ifadesini bu
lan amaçlara yöneltilebilmesi bakımından biz günün koşullarına, günün 
şartlarına göre insanımızı yetiştirme çabası içinde olduğumuzu ifade edi
yoruz. Günün tekniğine uygun bir insan yetiştirmek istiyoruz. Günün ar
zu ettiği insan gücünü yetiştirmek istiyoruz. Ama bir taraftan bir şeyi 
unutuyoruz. Bu günün şartlarına göre yetiştirilecek insan, hangi toplum 
içinde yaşayacaktır. Yaşadığı toplumun içerisine uyumlu bir insanı nasıl 
yetiştireceğiz? Bu konu üzerinde durmağa değer sanıyorum. Yakın geç
mişe bakarsak geçmişin ızdıraplarmdan ders almak gerekiyor. Acaba bir
birine düşmanca bakan insanımızın eğitimi mi noksan idi? Bunlar, oku
ma yazma bilmiyorlar mı? Sanıyorum ki bunlar okuma yazma bilir idi. 
Birçokları üniversite sıralarından ayrılmışlar idi. Birbirine hor bakan bir
birini kabullenmeyen insanlardı. O halde eğitimin hedeflerinden biri de, 
mutlaka bu olmalıdır. İçinde yaşadığı toplumun kaidelerine uymalı, şerefli 
yerini almalıdır. Buna bu program içerisinde, bu sistem içerisinde mut
laka ağırlık verilmesi gerekiyor. Türk toplumu sıkılmış bir. bilek gibi ola
cak ise, bu yöne ağırlık verilmek gerekiyor. Ayrıca ilkokulculuğumuz, 150 
yıldan beri süren ilkokulculuğumuzun da hedefine ulaştığını dddia etmek 
mümkün değildir. Ben konuşmalarımı ne ifade etmeye imkan bulabiliyor 
rum ne de ihata etmeye, kaba hatlarıyla arzetmeye çalışıyorum, lütfen bu 
konuda beni bağışlayın. 150 yıldan beri hatta 50 yıldan beri öyle köyler 
görüyoruz ki, okul var. Öyle köyler görüyoruz ki öğretmen var. Okulda 
başarı var. Öğretmen başarılı okulun bahçesi gayet güzel. Ama, köyde sos
yal hayata hiç bir değişiklik getirmemiş bu okul. Köye hiçbir şey getir
memiş, hatta bizim öğrettiğimiz yetiştirdiğimiz çocuklar öğrendikleri bil
gileri 'işyerine transfer edememişler. Babaları kendilerinden daha iyi ç!ft- 
çilik yapmaktadır. O halde, okulculuğumuzun da bir hedefi olabilmeli, öğ
rettiğimizi hayata, iş hayatına transfer edebilmeli, toplum hayatına trans
fer edebilmeli ve bu elimizdeki taslağın belli yerlerinde bu amaçlar üze-



\ 150

rinde ısrarla durulmalıdır. Ben anahatlarıyla ifade etmek istediklerimi bi
raz da dağınık olarak ifade etmeye çalıştım, bundan sonra ayrıntılara gi
rildiği vakit, tekrar söz fırsatı olursa, düşündüklerimi ayrıca ifade etmeye 
çalışacağım. Hepinizi saygılarla selamlarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Sayın Şahin. Alkışlar...
Sayın Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul, Atatürk Üniversitesi Rektörü, lüt

fen, buyursunlar efendim.

HURŞİT ERTUĞRUL : Sayın Başkan, Sayın dinleyenler ve Sayın 
Başkanı tekrar ihtar ettirmeyeceğim. Çok kısa birkaç sualim var. Onu 
tekrarlayıp ineceğim. Öncelikle, yeni Türk Milli Eğitim çalışmaları için ha
zırlanan raporu hazırlayanları kutlamak isterim. Çok düşünülerek çok 
öğünülerek hazırlanmış bir rapordur. Hele hele bu rapor sonucu şüphesiz 
bazı yasallaşmalara gidilecektir. Açıklıkla herkesin önünde soruların tar
tışılması, ortaya konması, çok yermde olmuştur. Çok teşekkür ederiz, efen
dim.

..
Üniversite önünde, biliyoruz, daha başka bir yüksek öğretimin önün

de büyük bir yığılma var. Her sene mütemadiyen öğrenci sayısı, üniversi
teye başvuran öğrenci sayısı artmaktadır. Ve bizden, yüksek öğretimde 
çalışanlardan, her sene kontenjan artırılması istenmektedir. Belli bir kon
tenjan artımı yapılabilmektedir. Farzedelim ki biz bu kontenjanı % 100 
arttırdık. Hiçbir zaman soruna çözüm getirmeyecektir. Çünkü mütemadi
yen büyüyen bir kitle her sene karşımıza gelebilmektedir. Öyleyse rapor
da da belirtildiği gibi teknik dallara doğru kayma yerinde olmuştur. Çok 
iyi bir düşünce tarzıdır, yalrnz yönlendirme ile öğrenciyi bu teknik öğre
time kaydırmak mümkün müdür? Bunu raporu hazırlayanlardan sormak 
isterim. Bunun yanında teşvik gerekli değil midir? Örneğin istihdam ko
nusu, bu dallardan mezun olanlara kolay iş sağlamak, her türlü sektörde 
kolay »iş ¡bulmak, (lıatta daha öğrenciliğinde çalışma imkanları sağlamak 
mümkün değil midir? Sektörlerle işbirliği yapmak daha başlangıçta müm
kün değil midir? Bu soruya cevap istiyorum.

İkincisi, bu dallardan diploma alanlara kredi imkanları sağlamak bu 
dallardan diploma alanlara işyeri açmak imkanı sağlamak ve bunun dı
şındakilere işyeri imkanlarını kısıtlamak mümkün değil midir? Bunu sor
mak istedim. Diğer bir soru aklıma geldi. Halen ilkokullar yetersiz durum
da, Iıepmiz biliyoruz. Gerek b na bakımından gerek araç gereç, öğretmen 
bakım’ ndan yetersiz durumdadır, biz bunu sekiz yıla çıkarırsak acaba bi
na sorununu, araç gereç sorununu nasıl çözümleyeceğiz? Örnek vereyim, 
benim üniversitemin içinde bir ilkokul vardır; sekiz yıla çıktığı takdirde
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bu -ilkokul çalışamaz durumdadır, bana göre diğer bir sorun, öğretim bir 
bütün olduğuna göre, taa ana okulundan üniversite sonuna kadar bir bü
tün olduğuna göre, sürekli öğretimin gelişmesi ne olacaktır? Bunun için 
bir araştırma, sürekli bir araştırma merkezi kurulmak icap etmez mi? 
kurulması icap etmez mi? Veyahut araştırma kuruluşları ile işbirliği, sü
rekli işbirliği nasıl sağlanacaktır? Bunları cevaplandırırlarsa şayet rapor 
hazırlayanlar, çok memnun oluruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, sayın Ertuğrul. Efendim, müteakip bir 
sözcü sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı. Buyursunlar efendim.

İHSAN DOĞRAMACI : Sayın Başkanım.

İki yol var. Biri, mevcut şartlara bakıp olanaklara bakıp bir model 
geliştirmek. İkincisi, kalkınmamızı sağlayacak en iyi modeli geliştirmeye 
çalışmak ve ona göre şartları, olanakları 'hazırlamak, seferber olmak, önü
müzdeki yıl Birleşmiş Milletlerde enerji kaynakları aramak için konferans 
toplanacak; fakat bu sefer de en önemli enerji kaynağı unutulacaktır; 
insan. Bugün yıkılmış bir Almanya veya mağlup olmuş bir Japonya; in
san gücü, insan enerjisi dolayısıyla mucize yarattı. O halde, yapılacak 
her çeşit yatırımdan önce en 'iyi bir kadro, geniş bir kadro, insan ordu
su, tüm ülkenin potansiyelini azami noktasına kadar gelişmesi için, ne
yimiz varsa seferber etmek zorundayız.

Bu girişten sonra, sayın başkanım, kısa kısa üç noktaya dokunmak 
isterim.

Bugün bilgi kazanmak için, iyi veya kötü davranış kazanmak için 
en elverişli çağ ilk yaşlardır. Bebek, doğduktan sonra 2 - 3 yaşma gelince 
anadilini fevkalade öğreniyor; hiçbir yaşta, hiçbir, iki üç yılda hayat bo
yunca bu kadar öğrenim kapas'tesi olan bir çağ yoktur. Bugün Japonya’
da suzuki usulü ile müzik öğretimine doğuştan itibaren, ilk yaştan iti
baren başlanıyor; bugün müzik dahileri, ana babaları müzisyen olan ve 
ilk aylarda müzik dinleyenlerden oluştuğunu biliyoruz. O halde, şmdiye 
kadar okula yedi yaşında göndermek, zannediyorum ki isabetli bir tu
tum olmamıştır.

O halde, kanımca sayın Başkan, anaokulunun beş yaşını bitiren ço
cuklara, anaokulunun yaj^gmîaştırılması, zannediyorum, bu Şûra’mn ya
pacağı en hayırlı bir iş olacaktır. Temel eğitim böylece altı yaşından iti
baren başlıyor; bir yıl öne alıyoruz, zannediyorum bu da çok olumlu bir 
adım olacaktır.
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İzninizle, bazı bölgelerimizde, özellikle doğu bölgelerimizde anaoku
luna dört yasından başlamakta yarar vardır. Eğer, olanaklarımız azsa, 
varsın 10-11 yaştaki çocukların eğitimi pahasına daha erkene alalım. 
Çünkü o yaşta çocukların dil öğrenmesi, hele evlerinde Türkçe konuşma
yan halkımıza, çocuklarına dil öğretmek için ne kadar erken, en geç dört 
yaşında bunlara okulları açmak, hatta okul öncesi bölümü; bir yerine 
iki sınıfa çıkartmakta zannediyorum yarar olacaktır.

Bundan sonra son derece kısa olarak iki noktaya dokunacağım. Bi
rincisi, bundan sonraki orta eğitim; biri genel lise, biri mesleki teknik 
okul olarak sınıflandırılacaktır. Gayet güzel. Yalnız çok önemli bir yer 
işgal edecek olan mesleki teknik okula, okul yerine buna kolej demekte 
yarar var. Böylece psikolojik olarak orayı da cazip bulur. Birine lise öbü
rüne okul deyince, efendim liseye giremedim okula girdim diyeceğimize, 
zannediyorum basittir, bunu belki komisyonlar ele alabilir. Bugün ya
bancı dil okutanlara kolej diyoruz, fakat öyle bir terminoloji, kolejde 
okuyor işgücüne en çok ihtiyacımız olan bir sektöre böylece belki daha 
çok akış olur. Bu bir öneridir. Üzerinde durulabilir veya durulmayabilir. 
Ve son, sayın Varışhn dokunduğu bir nokta, o da bugünkü ortaokullarda, 
yanılmıyorsam c/c 31, liselerde % 80 civarında bir faal gücün olduğuna 
dokunuldu, aşağı yukarı. Fakat bugün biliyoruz ki Devlet Planlama Teş
kilâtının bize verdiği rakamlara göre bunun % 89’u tarım sektöründe- 
dir. % 1,8'i imalattadır. Bunun yaklaşık % 2’si hizmettedir; evde yahut 
bağlarda, surda burda. O halde, bu faal kadronun daha verimli olması 
için alınacak tedbirler düşünülürken bunların nerelerde görev yaptığı, 
nerelerde işgücüne katkıda bulunduğu üzerinde durmak gerekir. Saygı- 
iarımlar.
Alkışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Doğramacı, efendim müteakkip 
konuşmacı sayın Prof. Dr. Cemal Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi)

CEMAL YILDIRIM : Sayın Başkan, Sayın Şûra üyeleri; bana tanı
ttan yedi dakikanın herhalde 3 -4  dakikasını kullanacağım. Çünkü söyle
yeceklerim önümüze sürülen programın tümüyle bir değerlendirmesi ol
maktan çok uzak olacaktır. Ben sadece bir iki genel noktaya değinmekle 
yetineceğim. Önümüze sunulan program çok toptan bir değişmeyi, bir 
reformu öngören, ben’m değerlendirmeme göre böyle bir değişikliği ön
gören ve reform niteliği taşıyan bir program. Reformun karşısına çıkmak 
çok güç ve aslında gençliğimin büyük bir kısmında kendimi reformcu
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olarak görmüşümdür. Fakat bugün gerek program üzerinde söylenilen
leri dinledikten sonra, gerek programın kendi okumamdan çıkardığım so
nuca göre; bu programın her ne kadar fikir düzeyinde, kavram düzeyin
de paylaşamıyacağımız pek az yanı varsa da, eğitim sistemimize uygula
ma düzeyinde getireceği sonucun biraz tehlikeli olabileceğine de işaret 
etmek istiyorum. Fikirler güzel fakat, Türkiye’nin bugünki koşulları al
tında bu fikirlerin hiç değilse hemen uygulanmaya konması biraz bana 
güç görünmektedir.

Türkiye belli bir sisteme koşullanmıştır. Bu sistem ideal bir sistem 
değildir. Bu sistem birçok sıkıntılarla, problemlerle maluldür. Fakat biz 
biliyoruz, bunun bir küçük örneğini hemen burda kaydetmeme izin ver
menizi rica ederim. Bu sene doğuda yaptığım küçük bir seyehatte ilkokul 
mezunu, fakat Türkçe bilmeyen okuma yazma bilmeyen çocuklara rast
ladım. O halde bu sistem üzerinde gerçekten durmaya, bu sistemi İslah 
etmeye kesin ihtiyaç vardır. Ancak sistemi İslah ederken, tümüyle siste
mi bir yana itmenin de, ben kolay olabileceğine, gerçekçi olabileceğine 
inanmıyorum. Önce, getirilen sistemin hiçbir noktada ön teşkilâtının ha
zır olduğunu sanmıyorum. Herşeyden önce bir öğretmen sorunu vardır. 
Okulların fizik kuruluş sorunu vardır. Denetim sorunu vardır ve dedi
ğim gibi toplumun alışkanlık sorunu vardır. Bunları kısa zaman
da tamamlamanın ve kısa zamanda bu öngörülen sistemi işler halde uy
gulamaya geçmenin ben kolay olduğuna, kolay olduğu şöyle dursun he
men hemen imkânsız olduğu düşüncesindeyim. O itibarla, burada söyli- 
yeceğim nokta şudur; bu imkânsızlık, temelde, ilkede bir imkânsızlık de
ğildir. Koşullardan kaynaklanan bir imkânsızlıktır. O halde yapılacak iş, 
ko~ullar üzerinde çalışmak ve bunu uzun bir sürede bu çalışmayı sürdür
mek bir cephede toplumu buna hazırlamak, bir cephede öğretmenler'' ye
tiştirmek ve diğer ön koşulları sağlamak, tamamlamak, diğer bir cephe
de de Alilli Eğitim Bakanlığının kuruluş düzenini bildiğimiz sisteme gö
re bunun içine get’rmek sorunu vardır. Bunlar yapılmazsa ve doğrudan 
doğruya burada alınacak kararlarla uygulamaya geçilecek olursa korka
rım ki sonuç beklenilenin tam tersine, eğitimimize bir ıslah yerine bir 
kaos getirecektir ve o da memleket için yararlı bir sonuç olmaz.

Bunun dışında izin verirseniz ben bir kelimeye daha dokunacağım. 
Bu dokümanda sık sık geçen bir kelimeye aslında ben bu sözü alırken sa
dece bu kelimeye dokunmak için söz almıştım. Fakat diğer noktahrı da 
bat'rtmeden edemedim. Bu kelime bütünleşme yahut bütünleştirme k eli
ni es'dir. Bu dokümanda s k sık geçen b'r kelimedir. Dokümanı takdim 
eden bazı arkadaşlarımızın konuşmasında da çok sık yer aldı. Kelime ca
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zip b'r kelimedir, çekici bir kelimedir, fakat kanımca tehlikeli bir keli
medir. Bir sistemi bir bütün şeklinde, bir eğitim 45 milyonluk bir top
lumun eğitimini tek bir fikir etrafında veya tek bir sistem çerçevesi için
de toplamak veya o fikri toptancı bir kalıp gibi görmek kanımca tehlike
lidir. B;z demokrasiye yönelmiş bir toplumuz, onun tecrübesini geçirdik. 
Biz demokrasiyi çoğulcu bir sistem olarak düşünüyoruz. Değişik fikirle
rin tartışıldığı, denendiği, bir sistem olarak düşünmüyoruz. Tek b'r fik
rin, tek bir sistemin tümden hakim olabileceği bir eğitimin Türkiye için 
yararlı olacağı fikrinde de değilim. Biz değişik modellerin, değişik fikir
lerin denenmesini ve yarışmasını öngörebilmeliyiz ve toplumumuzu bu 
değişik koşullar içinde eğitmenin daha yararlı olabileceğini düşünebilme- 
liyiz. Çünkü toptancılık, ister sağda olsun ister solda olsun, totaliter bir 
sistemin öngördüğü bir sistemdir. Biz çoğulcu bir sistem olarak herhalde 
tüm eğitimimizi 50 milyonluk yahut 45 milyonluk bir modern toplumun 
tüm eğitim sorunlarını tek bir kalıp içinde çözebileceğimiz gibi yanlış bir 
yola sürüklenmemeliyiz. Teşekkür ederim efendim. Alkışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. Sayın Prof. Dr. Çiğ
dem Kâğıtçıbaşı, Boğaziçi Üniversitesi, buyurun efendim.

ÇİĞDEM KÂĞITÇIBAŞI : Sayın Bakan, Başkanlık Divanı, Sayın 
Üyeler.

Yeni Türk Milli Eğitim Sistemi Raporu çerçevesinde iki konuya de
ğinmek istiyorum, ki milli eğitimimizin iki ucunu oluşturuyor şeklinde 
düşünebiliriz : Yüksek öğrenim ve okul öncesi eğitimi. Anlaşılabileceği 
gibi yüksek öğrenime bu rapor içinde çok fazla bir yer elbette verilmiş 
değil, çünkü ağırlık temel eğitim ve orta eğitimde. Ancak yüksek eğiti
min, üniversitelerimizin, temel ve orta eğitimimize nasıl katkıda buluna
bileceğini düşünebiliriz beraberce. Özellikle bu raporda öne sürülen ih
tiyaçlar, öğretmen yetiştirilmesi, yaygın rehberlik ve psikolojik danı-ma, 
araştırma ve araştırmaya dayalı sistem ve program geliştirilmesi düşü
nüldüğünde, elbette üniversitelerin bu üç ihtiyaca cevap verecek çalışma
ları olmalıdır. Çünkü bu konuya son yıllarda eğilmiş bulunuyoruz. Bence, 
Türkiye gibi özellikle düşük gelir düzeyi olan bir ülkede lüks olmayıp zo- 
runluclur. Bu konuda sayın Doğramacıya candan katılırım. Çünkü, yük
sek gelir düzeyi olan ülkelerde çocuğun erken yetişmesi, aile çerçevesin
de çevre zenginliği bakımından yeterli bir şekilde oluşmaktadır. Düşük 
eğitim düzeyi, düşük kültür düzeyi ortamlarında ise çocuk, küçük yaş
larda geri kalmakta ve kendinden daha üst gehr düzeyindeki formel eği
tim iç'nde gelişememektedir. Bu bakımdan da büyük bir insan gücü kay-
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bina uğramaktayız. Onun için çevrenin, yetersiz çevrenin olumsuz etki
lerini bertaraf etmek, zenginleştirmek, çocuğun çevresini zenginleştirmek 
ve erken yaşlarda eşitsizlikleri bir miktar azaltma bakımından, okul ön
cesi eğitimin çok önemli bir yeri olmalıdır. Ancak, okul öncesi eğitim sa
dece ilkokulun veya temel eğitim okulunun bir yıl geriye'gitmesi şeklin
de de anlaşılmamalıdır. Çünkü okul öncesi eğitimi, değişik bir çağ çocu
ğuna hitap eder. Ayrı bir gelişim ve eğitim çağıdır. Dolayısıyla okul ön
cesi eğitiminin özellikleri araştırılmalı, bulunmalı, kabul edilmeli ve fark
lılığı anlaşılmalıdır. Raporda, özellikle okul öncesi eğitim için mataryel 
geliştirme, öğretmen yetiştirme ihtiyaçları ortaya konmuştur; çok doğ
rudur; çünkü bizim ülkemizde bu ihtiyaçlar daha yeterince karşılanmış 
değil. Bu bakımdan bizim yapmış olduğumuz bir araştırmadan kısaca 
sözetmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi önderliğinde diğer üniversite
lerden de birincilerin katıldığı, ayrıca eğitimcilerin, uygulayıcıların ka
tıldığı bir proje Türkiye’de okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi projesi
dir. iki yıl devam etmiştir; 78, 80 yılları arasında. Ve bu proje çerçeve
sinde Milli Eğitim Bakanlığı için hizmet oluşturulmuş, beş ders kitabı ve 
on tane rapor geliştirilmiştir. Bu ders kitapları, özellikle bu konudaki 
ders kitabı ihtiyacı düşünülerek hazırlanmıştır ve çok amaçlıdır ve kul
lanımları çok amaçlıdır. Şöyle ki, bu ders kitapları okul öncesi kurumla- 
rında kaynak kitap olarak ve nihayet ana baba eğitiminde, yaygın eği
tim içinde, ana baba eğitiminde kaynak kitap, el kitabı olarak kullanıla
bilecek niteliktedir. Yaygın eğitimm de, okul öncesi eğitimin de birlikte 
ele alınması ve özellikle bizim ülkemizde daha pek üstünde durulmayan 
ana baba eğitimine gidilmesinde de bir yarar görüyorum. Çünkü, çocu
ğun ihtiyaçları, yetişen çocuğun ihtiyaçları konusunda ana ve babaların 
eğitilmeye ihtiyaçları vardır sanıyorum.

Özellikle çocuğun çok yönlü gelişimi sade bilişsel değil; bilişsel, ki
şisel, sosyal gelişimi, çok yönlü gelişimi amaç edinilerek çocuğu olduğu 
yerden alıp onu zenginleştirmeli ve temel eğitime hazır duruma getir
melidir.

Okul öncesi eğitimi, özellikle Türkiye’de, daha önceki konuşmacıla
rın da belirttikleri gibi, dil gelişimi birinci derecede önemli, raporda -da 
belirtilmiştir ve çok yerindedir. Dil aynı matematik gibi, bir kavramlar 
sistemidir. Özel kavramların ve matematiksel, sayısal kavramların erken 
yaşlarda geliştirilmesi, çocuğu ilkokul eğitiminde daha başarılı kılacak
tır. Demek ki, iyi kavramlaştırılmış ve iyi bir şekilde planlanmış okul 
öncesi eğitimi bir zorunluluktur. Çocuğun temel eğitimde ve daha sonraki 
gelişim1’ ve başarısı için bir temel teşkil eder. Ve bu konuya şimdiye ka
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dar devletimiz eğimemiştir; sadece öozel kurumlara terkedilmiştir. Bun
dan sonra bu konuya ne kadar dikkat gösterilse yerindedir, sanıyorum.
Teşekkür ederim. Alkışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Kağıtçıbaşı.
BAŞKAN : Böylece sekiz konuşmacının görüşleri alınmış ve dinlen

miş oluyor. Şimdi daha önce görevli olarak dokümanı sunan üç değerli 
öğretmenimiz, hocamız mevcut, kendileri eğer arzu ediyorlarsa cevap 
vermek üzere buyursunlar. Böylece zaman ayarlaması da şöyle oluyor : 
Başka hiçbir şey araya girmeksizin onar dakikadan tam yarım saatimiz 
var ve 16.45’de bir ara vermek durumundayız; programı böylece tıpatıp 
takip ediyoruz. Acaba önce konuşmayı arzu eden kimdi? Sayın Turgut, 
Sayın Varış ve Sayın Başaran. Evet, buyursunlar efendim. Siz önce is
tiyorsunuz. Sayın Başaran, buyursunlar efendim.

BAŞKAN : Sayın Varış, sırada olduğunuza göre arzu ediyor musu
nuz? Bilahare sizi davet ederim, teşekkür ederim; sonra sayın Turgut’u; 
lütfetsinler, teşekkür ederim.

İBRAHİM ETHEM BAŞARAN : Sayın Başkan, Sayın Şûra üyeleri.
Benim konuşmam bir cevap niteliğinde olmayacak. O yetkiyi ken

dimde göremiyorum. Ancak dokümam sunan bir kişi olarak bazı husus
ları açıklamak istiyorum.

Sayın Turgut, özel eğitime değindi; gerçekten de güzel bir konuş
maydı. Dokümanı özel eğitime gerektiği kadar yer ayırmıştır. Özel eğitim 
gerçekten normal çocuklarla birlikte yapılması gereken bir eğitim olarak 
dokümanda yerini bulmuştur. Ama zannediyorum ki, komisyon çalışma
larında bu konuya Önem verilebilir.

Sayın Oğuzkan, özellikle zorunlu öğrenim yaşı süresi üzerinde dur
du; sekiz yıllık temel eğitim üzerinde durdu. Bir hususun zannediyorum 
açıklığa kavuşması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilköğre- 
nimi zorunlu kılıyor. Yaş ve yıl verilmemiş yasada, ama onu tamamlayan 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası var. 1969 yılında çıkan bu yasa 
aslında sekiz yıllık ilköğrenimi getiriyor. İiköğrenim kavramı ile ilkokul 
öğrenimi birbirinden farklı, yasada. Yasanın birinci maddesi diyor ki, 
iiköğrenim Türk vatandaşları için temel eğitimdir. İlköğretim; beş yıllık 
ilkokul, artı, tamamlayıcı sınıflar ve kurslardır. Yedi ile 14 yaş arasında 
yapılır; sekiz yılı almakta. Sonradan çıkarılan yönetmeliklerle bu, sek:z 
yıl sekiz aya ulaşmıştır. Yani, Türkiye’de halen sekiz yıl sekiz aylık bir 
zorunlu öğrenim süresi vardır. Ama ne var ki, yasa bunu Ortaokulda
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geçirilecek dememiş tamamlayıcı kurslarla ve sınıflarla yapılacak demiş. 
Hiçbir yerde tamamlayıcı kurs ve sınıf açılmamış. Bu yüzden de gerçek
leşmemiş. Sekiz yıllık ilkokulun sözü dördüncü Milli Eğitim Şûrasında 
geçer. Dördüncü Milli Eğitim Şûrası 1949’da ilkokulların sekiz yıl olması
nı istemiştir. Eğer hatırlarında ise sayın eğitimcilerin, o sıralarda bunun 
öğretmenleri de yetişmeye başlamıştır. Ama aradan 32 yıl geçtikten son
ra, uygulanmaya yeni yeni konmaya başlayacak. Şunu açıkça belirteyim 
ki vatandaşına beş yıllık, dört ve beş yıllık temel eğitimi lâyık gören beş 
geri kalmış ülkeden birisiyiz. Birleşmiş Milletlerin dokümanlarına göre. 
Yalnız, yanlış anlaşılan zannediyorum ki bir husus var. 46.000 köy ilkoku
lu sekiz yıllık olacak değildir. Türkiye’de üç binin üzerinde köyde orta
okul vardır; perişan durumda açılmıştır. Bunların nasıl açıldığını birçok 
arkadaşlarımız gözlemleri ile görmüşlerdir. Devlet Planlama Teşkilâtı ile, 
Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bir çalışma Türkiye’de 4.200 dolayla
rında temel eğitim bölgesi olacağını ortaya çıkartmıştır. Biraz önce, sa
yın ilköğretim genel müdürü arkadaşımla konuşurken, yalnız Eskişehir’
de 150 tane ilkokulun 20 öğrenciden aşağıda öğrencisi olduğunu tesbit et
tiğini bana söyledi. Bunun anlamı, yirmi öğrencilik bir okulu sekiz yıla 
çıkarmayacaksınız demektir. Ama o doküman dikkatle incelenecek olur
sa, dokümanda bir çözüm yolu getiriliyor. Diyor ki küçük köyler, opti- 
mal büyüklükte sekiz yıllık temel eğitim bölgesi haline getirilecek. Opti- 
mal büyüklüğün anlamı, zannediyorum ki ileride yapılacak çalışmalarla 
daha çok ortaya çıkacaktır. Böylece, Türkiye’de bu optimal büyüklükte
ki okulların, temel eğitim okulunun sayısı dört bin civarında; yine belirt
tiğim gibi üç bin civarında da zaten köylerde de ortaokul vardır. Kuşku
suz endişe yerindedir. Arkadaşlarımız endişesi bu dokümanı hazırlayan 
Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarının üniversite mensuplarının da endi
şesi idi. Hatta bugünlerde hazırlanıp sunulan okul öncesi ve temel eğitim 
yasasının da endişesiydi. Ama Türkiye bir yerde bunu kararlaştırmak 
zorunda. 1949’da adım atılmış, 1961’de bunun gerçekleştirilmesi umul
muş ama 1981’de hâlâ Türkiye için acaba sekiz yıllık zorunlu eğitim ge
rekli midir? gereksiz midir? bunun tartışmasını yapıyoruz. Biz başkala
rından çok geride kalmışız, bunu saygılarımla arzederim.

Yaygın eğitim okullaştırılmıyor, efendim. Okulların yaygın eğitime 
katkısı sağlanıyor. Şimdiye kadar hiç elini atmamış olan okullar, bundan 
böyle yaygın eğitime de el atacaklar, katkıda bulunacaklar; yaygın eği
timle elbirliği yapacaklar, doküman bunu getiriyor. Yani, dinlediğimiz 
gibi, sayın Oğuzkan’ın, sayın hocamızın da bahsettiği gibi, tarlada, fabri
kada her yerde temel eğitim olabilecek. Hatta başka kurumlar da temel
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eğitim yapabilecek; herkesin katkısı ile temel eğitim yürütülebilecek. Bir 
yerde okullar da şimdiye kadar yetişkinlere kapadıkları kapılarını aça
caklar. Bu Türkiye'mizde daha önce yapılmamış değil, yapılmıştır. Hatır
lanırsa, çok eskilerde okullar kapılarını yetişkinlere açmış idi. Çünkü 
okulların çoğu, biliyorsunuz, saat 3’ten ve 4’ten sonra kapılarını kapayıp 
gitmektedirler.

Sayın Yazıcıoğlu, yine sekiz yıllık eğitimin gerçekleşmesinin müm
kün olmadığım söyledi. Aynı, zannediyorum ki, deminki açıklamam, do
küman hakkındak: açıklamam sayın Yazıcıoğlu için de geçerli. Ama yine 
de açıklamasını istedikleri hususlar varsa, sayın Başkan bana bir fırsat 
dalıa verecek bundan sonra. O zaman tekrar yine emrinize amadeyim, 
efendim.

Sayın Şahin, yenileştirme olmasın geliştirme olsun dendi. Yenileştir
me ile geliştirmenin arasındaki sınır nedir? Bunu kolay kolay ayırmak 
da çok zor. Pek çok dokümanlarda kuramsal olarak bunu ayırmaya ça
lışmışlardır, ama ayrılmamıştır. Ama yalnız bir tesellim var, sayın Şa
hin o sözleri ile yenileştirmenin yanında olduğunu belirtti. Yani dedi ki 
bu olmuyor, ilkokul köye birşey götürmüyor. Bu eğitim hiçbir şey yap
mıyor, o halde birşeyler yapmak gerekir dedi. Bunlar da yenileştirmedir 
zaten. Personel iyi yetiştirilmediği takdirde bu dokümandaki öne sürülen 
yenileşmenin gerçekleşmeyeceğine dokümanın kendisi de zaten yer verb 
yor. Yani, doküman diyor ki beni uygulayabilmek için mutlaka eleman
larınızın, personelinizin yetiştirilmesi gereklidir diyor; bunu diğer ko
nuşmacı arkadaşlarım da zaman zaman vurguladılar.

Sayın Doğramacı’va çok teşekkür ederim. Kafamızda gerçekten te
reddütler vardı. Acaba altı yaşında ilkokula başlarsak nasıl olur, diye bir 
bilim adamı olarak bizi aydınlattılar, kendisine çok çok teşekkür ederim.

Mesleki ve Teknik okul adı, bir ad olarak verilmiştir. Ama sayın üye
lere şunu sunmak istiyorum. Bu dokümanda hiçbir ad, sabit olarak ve
rilmiş değil. Eğer dikkat edilecek olursa dokümanda ad verilmemiştir, 
bir düzey verilmiştir, bir genel şey verilmiştir, adı sizlere bırakılmıştır. 
Eğer çalışma komisyonu bu adı benimserse, böyle gelirse, zannediyorum 
ki bundan bir ad bulduğumuz için biz de çok memnun oluruz. Sayın Yıl- 
dınm’ın bütünleşme konusu üzerinde söylediği söze sadece şöyle bir ya
nıt vermek istiyorum ben. Bu doküman bütünleştirme sözünü sistem 
yaklaşımı açısından almıştır. Sistem yaklaşımı bütünleştirmeden sayın 
Yıldırım’ın söz ettiğinden başka türlü söz eder. Bütünleştirme tıpkı bir 
organizma gibi, bir organizmanın, nasıl diyelim ki bir insan organizma
sının kendi içinde onbir oniki alt sistemi varsa, bu alt sistemler birbirle-
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riyle senkronize olmazsa, çalışmazsa vücut nasıl fonksiyonundan alıkonmuş 
olursa, eğitim sistemimizi biz öyle görüyoruz. Yoksa toptanlaştırma, ka
lıplaştırma, veyahutta çoğulcu demokrasiye mani olma gibi sözler bu bü
tünleştirmenin içinde değildir. Biz istiyoruz ki, şimdiye kadar ayrı ayrı 
çalışan alt sistemleri eğitimin bundan sonra bütün halinde çalışsın, za
ten temelden yüksek öğretime kadar ve Türkiye’nin gerçekten istediği 
insan gücünü yetiştirsin ve Türkiye’ye gerçekten eğitim hizmeti görsün. 
Bu isteniyor bu dokümanda, zannediyorum ki bütünleştirme bu amaçla 
alınmıştır, felsefi açıdan alınmamıştır, efendim.

Gerçekten sistemi uygulamak zor, sayın Yıldırım’a katılıyoruz. Eği
timin kendisi de zor, zor iş yapıyor eğitimciler. Eğitimin yenileştirmesi, 
eğitimcilerin işini kolaylaştırmak içindir aslmda. Zorlukları ortadan kal
dırmak içindir.

Bir eğitimci sorunların içinde eğitimi nasıl gerçekleştirebilir ki. O 
halde sistemi uygulamak için elleri kolları sıvamak gerekecek. Tüm gü
cümüzle bu işe girişmemiz gerekecek.

Zor bir işe girdiğimizi biliyoruz. Hepimiz Şûra üyeleri olarak bunun 
bilincindeyiz. Ama bu zor işi, Türk ulusu gerçekleştirmek zorundadır. 
Sayın Kâğıtçıbaşı’nın konusu benim açıklamamın dışında, onun için o 
kısmı atlıyorum ama, okul öncesi eğitime verdiği önemden dolayı aynca 
çok çok teşekkür etmek de gerekir kendisine.

Saygılarımla sayın Başkan.

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Başaran. Sayın Varış, buyurun 
efendim, lütfen.

FATMA VARIŞ : Sayın Başkan, Başkanlık Divanının değerli Üye
leri, değerli meslekdaşlarım!

Sunuşlardan sonra buraya gelip dokümanı son derece dikkatle ince
ledik. İnceleme sonucunda, yaptıkları çok değerli önerilerden dolayı de
ğerli meslekdaşlarıma çok teşekkürler ederim. Aslında böylece 'ilk gü
nünden itibaren Şûra’nm amaçlarından bir kısmı gerçekleşmeye başlamış
tır. İzin verirseniz, bendeniz, kişisel atıflar yapmadan fikirler üzerinde bir 
iki noktaya değinmek -istiyorum.

Sistemin yenileşmesi konusunda getirilmiş olan öneri çerçevesi için
de sunuşlar yapıldı, fakat yenüeşme doğrultusunda çalışmalar, yalnızca 
bu kitap içinde yer almıştır diye bir açıklama yapılmamıştır. Bu Şûra 
dokümanına ek olarak son sekiz on ay içinde, pek çok konular incelenmiş-
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tir ve sayın koordinasyon başkanmdan edindiğim bilgiye göre, bunların 
en önemlilerinden birisi de özel eğitim alanındaki incelemelerdir; ve ay
rı inceleme ve dokümanlar geliştirildikten sonra, belki de eğitim tarihi
mizde ilk defa araştırmalara dayalı yasalar, yasa taslakları oluşturulmuş 
ve bunlar Bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle geliştirilme aşama
sında bulunmakta. Şûra hazırlık dokümanları arasında belki bunlar yok, 
fakat bunlar vardır ve bu çalışmaların da belli boyutları, belli noktalara 
getirmesi beklenmektedir. Elbette orta öğretimde 64 çeşit programdan 
ve bunun getirmiş olduğu çeşitli yönlerden dağınıklıktan sözetmek iste
miyorum. Ancak hemen şunu söyleyelim ki, getirilmiş olan programlar, 
ortaöğretime getirilmiş olan programlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi 
belli bir kültür potasında oluşturmak, geliştirmek ve onlara kendi kişisel 
yetenekleri doğrultusunda, ülkenin işgücü ihtiyaçları doğrultusunda belli 
bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktadır.

Özel eğitim öğretmeninin yetiştirilmesi temelde i'hmal edilmemiştir. 
Modelde görüleceği üzere, bu öğretmen yetiştirme modeli her konuda, 
her alanda çalışacak öğretmenler için uygulanabilir. Özel eğitime muhtaç 
çocukların okuduğu okullar için yetiştirilen öğretmenlerin meslek formas
yonlarında, özel eğitimin çeşitli alt dallarına ilişkin derslerin yeralması 
beklenir. Biz bu çerçeveyi doldurmuş değiliz, dokümanımızda; ayrıca bu 
adayların staj ve uygulamalarını yine bu tip okullarda yapmaları sözko- 
nusudur. Buradaki sayın konuşmacının önerisi, bilhassa eğitim kurum
lanınız, eğitimci yetiştiren kurumlanınız tarafından dikkate alınmalıdır.

Bir zamanlar, Gazi Eğitim Enstitüsünde kurulup sonra kaldırılmış 
bulunan Özel Eğitim Bölümünden sonra, halen ülkemizde yalnız b;r fa
kültede, Eğitim Fakültesinde, Ankara Üniversitesinde bir özel eğitim bö
lümü vardır. Fakat ilgililerin de rahatlıkla kabul edecekleri gibi, bu ko
nuda derinlemesine, çeşitli alanlarda derinlemesine uzman yetiştirme, sa
yısal anlamda yeterli olmadığı için, bütün kurumlarm bu yönde ihtisasa 
kaçan çalışmalar, programlar uygulaması gerekiyor.

Efendim, yaygın eğitim, mesleki eğitimle özdeşleştirilmemiştir. Şa
yet iletişim yeterli değilse, bu tamamen sunuştan doğmaktadır. Yaygın 
eğitimin mesleki ve teknik öze kavuşturulması önem taşımaktadır. Te
melde, yaygın eğitimin başka işlevlerinden de raporda sözedilmektedir. 
Yaygın eğitim, aynı zamanda genel kültür programları da vermelidir. 
Yaygın eğitim içinde, son zamanlarda sürekli biçimde ele alınmış bulu
nan okur yazarlık konusu da vardır. Yaygın eğitim uzun ve kısa vadeli 
programları ile ve gerektiği takdirde işyerinde verilecektir.
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Raporumuzda ayrıca çarşıda ve pazardaki yaygın eğitimden, kendili
ğinden eğitim adı altında, söz edilmiştir ve bu konunun kuramsallaşması, 
onun okullaşması anlamına gelmez.

Efendim, gerçekten programların önemli bir boyutunu oluşturan ki
tap konusu, kem ders kitapları açısından; hem de öğretmenler için ders 
kitapları hazırlama açısından ele alınmıştır, önerilmiştir; son derece 
önemli.

Eğitimin yaygınlaştırılması konusu, bugün elbette amaçladığımız bir 
konu. Fakat geriye baktığımız zaman 2,5 yaşında, sosyal yaş eğitim yaşı 
açısından, - 2,5 yaş mesafe aldığımız bir konuda küçümseyemeceğimiz, 
azımsayamayacağımız bir okullaşma oram görüyoruz, ilköğretimde % 
90’ı aşan bir okullaşma, bu bir başarıdır; ortaokulda % 50,7’ye çıkmış 
okullaşma oram; çağ grubunun yarısından fazlasını okutabiliyoruz. Lise
lerimizde veya dengi okullarımızda % 14,6 ve teknik kurumlarımızda 
% 10 bu, seneden seneye değişmektedir. Bunlar iki yıl önceki oranlar. 
Bu tabii daha da artmalıdır. % 100’e ulaşması amaçlanmahdır ve eğiti
min yaygınlaştırılması doğrultusunda bir yenileşme önerisi getirilmiştir. 
Yatılı bölge okullarının çok programlı bir okul haline getirilmesi ve yu
karıya doğru sınıflarının artması esas olmalıdır; tamamen sayın rektöre 
katılıyorum. Bu okullar yalnızca genel eğitim veren kurumlar olmaktan 
çıkarılmalıdır; çünkü fizik olanaklara sahiptir.

Efendim, eğitimin yaygınlaştırılması konusunda aldığımız mesafe 
şundan da bellidir ki bugün 39 köyde ve 56 bucakta lise vardır ve 591 
ilçemizde yine lise bulunmaktadır. Bu yaygınlaşmayı geliştirme doğrul
tusunda, daha nitelikli bir eğitim verme doğrultusunda yapılacak öneri
lere sistemin açık olduğu muhakkaktır.

Bilimde hiçbir tasarım geçmişi değerlendirmeden geleceğe dönük 
projeksiyonlar yapmaz. Muhakkak ki, bu çalışmalarda bir kilometre taş
ları halinde özetlenmiş bulunan bütün çalışmalar ve bunların doküman
ları tekrar tekrar incelenmiştir. Sistemin yenilenmesi, sistemin geliştiril
mesi için bir değerlendirme yapmak artık hemen hemen söylenmesi dahi 
fuzuli olan bir ilke.

Hizmet içi eğitimin daha başarılı olması gerektiğine katılıyoruz; bu
nu, burada değerlendirdik. İçinde yaşadığımız topluma çocuklarımızın 
uyum yapması, şunu unutmayalım ki, bütün eğitimcilerin, programların 
başında bulunan amaçları gerçekleştirmesine bağlıdır. Milli Eğitim Mü-
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dürü isek bunları denetlememiz gerekmektedir. Öğretmensek, bunları 
gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu amaçları gerçekleştirdiğimiz zaman, 
elbette topluma uyum gerçekleşecektir. Milli eğitim amaçlarının başında 
ilk amaçlardan birisidir. Türk milletinin şerefli bir evlâdı olduğunu bilir 
der. O halde biz bunu eğer öğretemiyor sak kalkıp buradan bunu eleştir
meye hakkımız yok.

Efendim, burada geçmişe bakıp değerlendirme ve geleceğe bakıp kal
kınma için eğitim arasında bir birleştirme vardır. Yani tutum her iki 
yönden de ele alınarak oluşturulmuştur, insan kaynaklarının geliştirilme
si gerçekten önemli. İktisaden faal kadronun, iş yerlerine uygun bir eği
tim yapılması önemli. Hatta bu eğitimin o işyerinde yapılması, kısa vade
li kurslarla çok önemli.

Efendim, bendeniz başarı koşullarının 'hazırlanması konusunda ko
nuşmacı arkadaşıma katılıyorum. Fakat bu konuda kesinlikle kötümser 
değilim. Aslında koşullar hazırlanmadan hiçbir noktaya gidilemez, varı
lamaz. Yalnız bütünleşme sözcüğünü tekdüzelik olarak almak hatalı olur. 
Homojen bir sistem, her öğrencinin bir kalıba gireceği sistem olarak 
önerilmemektedir. Doğrudan doğruya çocuğun yeteneğine ve ülkenin iş 
gücü açıklarına göre çeşitlenmelere yer veren bir program. Fakat nere
de bütünleşiyoruz. Dünyada her devletin eğitim politikasını oluştururken 
kendi çıkarlarına, kendi yararlarına uygun insangücü tipinde bütünle
şiyor. Keza efendim, okul öncesi eğitim önerimizin genel anlamda onay
lanması bizi çok mutlu etti. Çünkü buna inanan bir eğitim topluluğu bu 
konuda çalışmıştır. Bu programların esaslarını raporun 59 ve 62 nci say
falarında etraflı olarak görmek mümkün. Bu aşama eğitiminin işlevleri, 
amaçları ve muhteva kategorileri üzerinde bilgi vardır. Bu konuda' çok 
araştırma yapılması gerekmektedir. Koşullar değişmektedir ve yapılmak
tadır, yapılacaktır.

Çok teşekkür ederim sayın Başkan.
*

BAŞKAN : Teşekkür ederim Savın Varış. Sayın Turgut, lütfen bu
yurun efendim.

M. FUAT TETRGUT : Sayın Başkan, Başkanlık Kurulunun Sayın 
Üyeleri, Sayın dinleyenlerim, hepinizi saygı ile selamlarım.

Şûranın gidişinden anlaşılıyor ki, bize sadece Milli Eğitim Bakanlığı
nın dokümanını takdim etmek değil, açıklama; gereğinde savunmak gö
revi de düşmüş oldu. Ayrıca bu görevi yüklendiğim için mutluluk için
deyim.
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Bugünkü genel takdimlerden sonra söz alan arkadaşlarımın ana fi
kirlerini kaçırmadan not ettiğimi sanıyorum. Doğrudan doğruya öğrenci 
akışını ilgilendiren sorular olmadı. Ama dolaylı olarak üç noktanın açık
lanması gerekti. Bu üç noktaya kısaca değinmek isterim.

Bir tanesi, orta öğretime girişteki sınıflama sadece yöneltme ile ya
pılmayacaktır ve mümkün de olmaz deniliyor, doğrudur. Nitekim, dokü
manda da buna ait bazı belirtiler var. Orta öğretime, eğitime girişteki 
sınıflama ve yerleştirmede her türlü psikometrik araçlar, yöntemler kul
lanılacaktır. Bu işin zorluğunu ve uzman gerektirdiğini takdir ediyoruz, 
herkes takdir etmektedir.

İkincisi; acaba mümkün olur mu, yani ortaöğretimde böyle çeşitli 
programlar gelse yukarı eğitime gidecek mi, gitmeyecek mi, daha 9 uncu 
sınıftan itibaren dşaretlense, bu sistem işler mi işlemez mi meselesi tar
tışılıyor. Yeni Türk Eğitim Sistemi diyoruz; yeni değil bu fikir, yani or
taöğretimde programları yenilemek ve yüksek öğretimdeki yığılısı bu 
yolla düzenleme fikri 7’de sözü edildi, 8’de sisteme bağandı. 8 inci Şûra’- 
nın mimarları, dinleyenleri ve içinde bulunanları, kitapları hatta o za
manın sabık Bakanı aramızda. Ben 8 inci Şûranın o kısmını kısaca tekrar 
etmek istiyorum. Denildi ki, tek tip okul üç tip program. Üç tip prog
ram ne idi? A, B, C programı. A programı bugünki lise B programı bu
gün başında bir başka kelime olan lise, öğretmen lisesi, ticaret lisesi fa
lan gibi. C programı yok, hâlâ yok. A programında başarısı belli bir dü
zeyin altına düşen öğrenciyi ne yapacaktır? C programına kaydıracaktık. 
B programında başarısı belli bir düzeyin altına düşen öğrenciyi ne yapa
caktık? C programına kaydıracaktır. Nereye kaydıralım? C programı yok. 
Hâlâ yok. Eğer 10. şûradan sonra hâlâ bazı programlar yok ise, herkes 
üniversite giriş sınavlarına zorla değil ama zorla girecektir. O zamanda 
benim yapacağım birşey kalmayacaktır.

Üçüncü nokta; Üniversiteye girişteki sınıflama kararı ile ilgili bir 
soru sorulmadı. Ama iki üç konuşmacı ima etti. Niye bu dokuzuncu sı
nıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta olacakken niye 9. sınıfta denilmek istendi. 
Ben onu kendi konuşmamda bir açıklama olarak eksik bıraktığım kanı
sındayım. Şimdi şöyle yapabiliriz : Herkes her programa gider, 3 yıllık 
arta eğitimi alır, üniversite giriş sınavına girer, kazanırsa üniversitede 
okur, kazanmazsa kendi şansına razı olur. Ya üniversiteyi tekrarlar tek
rarlar, herhangi bir mesleğe giremek - ki öyle okullarımız bugün var - ya
hut da bir mesleğin zaten sahibidir, mesleğinden memnun değildir, oku
yup daha yukarı gidecektir. Elbetteki gider, yasal hakkıdır, Anayasal 
hakkıdır. Niye 9. sınıfa bir parmak kesmeyi getiriyorsunuz? Bugün sa-
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ym Günalp’ın kapısındaki yığılmayı, niye liselerin kapışma alıyorsunuz? 
sorusu sorulabilir. Şimdi biz nazariyeciyiz. Bir plân yapıyoruz, plân üze
rinde duruyoruz. 9. sınıfta bu işin yapılması daha doğru daha uygun da
ha mantıklıdır. Niçin? Onikinci sınıfta yaptığımız takdirde, bazı kimse
leri illâ da yapamayacakları iş için üç yıl, dört yıl eğitmiş, arabasını yo
kuşa sürmüş olacaksınız. Doğru değildir, arabayı yokuşa sürmek doğru 
değildir. Dokuzuncu sınıfta yaptığınız takdirde, hem üniversiteyi yokuşa 
sürmeyeceksiniz, hem insanı yokuşa sürmeyeceksiniz. Hem de eğer müm
künse şu demin C programı dediğimiz programlarm, yani Üniversiteye 
hazırlamayan programların fonksiyonelliği yerleştirilebilirse, o program
lardan mezun olan kimselerin iş bulması, işi ve okulu çekici hale getir
mek, daha doğrusu ekonomiyi düzeltmek yoluyla mümkün olursa; doğru 
sistem budur; eğri sistem, pürüzlü sistem yani insanın arabasını yokuşa 
süren, insanları kaybeden, zamanı kaybeden israf eden sistem, 12. sınıfta 
kimi üniversiteye gider kimi üniversiteye gitmez kararım veren sistem
dir. Biz fakir memleketiz, pahalı, masraflı, yanlış sistemlere sosyal ge
rekçelerle evet diyemeyiz. Efendim, sözlerimi burada kapatmak isterim. 
Daha başka şeyler olursa bundan sonraki şeylerde, aşağıda da cevapla
yabilirim, buraya gelmek zorunda değüim.

BAŞKAN : Efendim teşekkür ederim. Sayın Turgut. Efendim, şim
di daha önce arzu buyurdular sayın Ordinaryüs Profesör Gökay, konuşma 
yapmayı arzu ediyorlar. Görüşlerini ifade edecekler. Buyursunlar efen
dim, lütfen.

FAHRETTİN KERİM GÖKAY : Efendim, o kadar geniş bir konu
ele alınmıştır ki, bunun neresinden başlayıp neresinden bitirmek lazım? 
Evvela, çocuk psikolojisi davası geliyor orta yere. Bunu edüt etmek la
zım. Çok kıymetli arkadaşım mektep öncesi şeyler üzerinde durdu. Bun
lar üzerinde durulacak birşey. Şimdi o kadar mühim meseleler varki, 
memlekette bir kere, ... geleceğiz yarın, nüfus artışı var. Ben, bulundu
ğun yerde bir ilkokul yaptırmıştın. Geçen hafta, bundan onbeş gün ev
vel beni davet ettiler. Şimdi üzerine ortaokul yapın demiş, kabul etmişler. 
Bodrumda da ilkokuldan talebeler. Yani bodruma girecek hale gelmişler. 
Yani bunu düşünmek lazım. Ve gayet... yani bugün Milli Eğitim Bakan
lığının gayet ağır yükler altında bulunduğu kanaatindeyim. Bugün nü
fus artıyor. Bunun üzerinden daha çok işlemeniz lazımdır. Bir ikinci me
sele ben Anadolu’dan gelen çocuklarla İstanbul’dan gelen çocuklar ara
sında psikolojik araştırmalar yapmıştım. Fakat buna müsaade ediniz ko
misyonlarda konuşalım. Burda uzun konuşmayacağız. Sonra ayrıca nor
mal olan yüz çocuk arasında en çok merak nereye gidiyor? Milli hisler...
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Şöyle altıya ayırmıştır : Cezri geziyum, radikal sistem, inananlar, muha
fazakarlar,... ve memnuniyetle gördük ki memleket çocukları arasında 
yaptığımız bir psikolojik şeyde yüzde ellinin üstünde milli his vatanper
verlik hissi çok kuvvetlidir. Şu halde çocuk meselesi, yani bu sistem me- 
melesi bu kadar kısa münakaşalarla bitecek iş değildir. Onun için ihtisas 
komisyonlarında bunun üzerinde durmak lazım. Ben çocuğun neşvü ne
vasını üç devreye ayırdım. Bir yaşından altı yaşma kadar olanı, altıdan 
onikiye, onik'den onsekize kadar.

Benim çok kıymetli bir arkadaşım, memleketteki geri zekâlı çocuk
lar üzerinde ve sonra sağır dilsizler ve körler üzerinde durdu. Şayanı şük
randır ki, memlekette bugün bazı sosyal teşekküller bunlarla meşgul olu
yor, fakat kâfi değil. Ama yalnız, bu, Milli Eğitim Bakanlığının işi değil
dir, Bakanlıklar arasında bir işbirliği yapmak lâzım. En çok lâzım olan 
şeylerden birisi de yalnız çocuklarla, ruhî meselelerle, çocuk ve ihtisasıy
la meşgul olanları Sıhhiye Vekaletine alacaksınız. Madem senede 1500 
doktor yetişiyor, bir kısımlarını da Milli Eğitim Bakanlığına vereceksi
niz ki size şunu söylemek isterim : Bir çocuk geldiği zaman yalnız geri 
zekâh değildir. Bazan onun geri zekâsı iyi işitmemesinden yahut iyi gör- 
memesindend'r. Bunları geldiği zaman büyük bir muayene yaptırdığı za
man şimdi bizim lion klüpleri var. Onlar muayeneler yaptırıyorlar. Bun
lar bu çocukları işitmesini tashih edince derhal zekâsının geliştiğini, öğ
rendiğini görüyoruz. Yani meselenin genişliğini arzetmek için bunları 
söylüyorum. En sonra en mühim bir mesele var. Çocukların birinci ya
şı, anasının şevkati, aile şefkati. İkincisi, iyi arkadaşlar arasını seçmek 
ve arkadaşlarından kendine bir şef aramak; üçüncüsü bir devir var ki, 
çocukların erginlik devri. Erginlik devri üzerinde çok durmak lâzım. 
Ama bu bir doğrudan doğruya bir cinsi terbiyeye ihtiyacı vardır. Yani 
bu meseleler çok derinliğine mütalâa etmek icap ediyor.

Yüksek öğretimden fazla bahsedilmedi. Bu çok mühim bir mesele. 
Bunlar, komisyonlarda daha güzel etüd edilebilir. Orada herkes daha ra
hat konuşarak raporlar hazırlanılabilir. Yalnız bir de çok mühim bir nok
ta üzerinde bir arkadaşım söyledi. Benim valihğim zamanında yatılı okul
ları yaptık. Yatılı okulları yaptığımız zamanlarda orada yaş üzerinde de
ğişiyor. Fakat bunlara lâzım gelen hepsini bir mesleki yola sevk etmek 
lâzımdır. 18 yaşma gelince mektepten çıkarıyorsunuz, kapının önüne bı
rakıyorsunuz. O halde ne yapacak o vatandaşlar? Binaenaleyh, bunun 
üzerinde önemle durmak zorundayız, öyle mühim noktalar var ki bun
lar yani bu işler iyi ele alınmıştır. Maarif Şûrası ne önemli olduğunu. Bu
gün memlekette geri zekâlısı var, görmeyeni var. Şimdi Sağmalcılarda
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görmeyenler için bir hastane açılmak üzeredir. Amerika’dan yardım yap
tılar. Sonra sağırlar için. Böylece yani muhtevalı, arkadaşlarım gayet 
güzel etüd etmişler. Bunlara karşı ben çok müteşekkirim. Bu işlerle uğ
raşan bir insan sıfatıyla yalnız bir nokta üzerinde duracağım. Bu orta
okulun çıkarılması, 8 sınıf üzerine. Biz şu 5 sınıfı idare edelim de bir ke
re. Bir kere 5 sınıfı idare edelim, hocaları yetiştirelim ondan sonra 8’e 
çıkalım. (Alkışlar...)

Yalnız bazı yerlerde güzel bir şeylere rastladım memlekette. Bakan
lığım zamanında dolaşırken, bir yerde, bir köyde ortaokulu ilerletmek 
isteyen vardı. Onlar için yatılı okullar açacaksınız, bölge okulları. Bölge 
okulları açılmış diyor, çok muvaffak olmuş. Bunlara devam etmek gere
kir. Binaenaleyh, zaten zamanımız doldu. Kasa olarak bazı noktalar üze
rinde durdum. Yalnız hakikaten Şûra’nm ne kadar faydalı ve bu kadar 
nüfusu korkunç bir derece, 1928 senesinde 1927 senesinde 23 değil, 27’de 
13 milyon şimdi 45 milyonun içerisindeyiz. Bu 45 milyonun içinde ben 
haftada bir fakir fukaraya poliklinik yaparım normal Göstepede. Mebus
luktan, politikadan ayrıldıktan sonra. Şimdi bazen sorarım, kaç çocuğun 
var? Sekiz çocuğum var diyor. 12 olmadığına şükret diyorum. Şimdi bu 
mesele fevkalâde önemli bir davadır. Onun için bu meseleyi önünüze al
dınız, yarın üzerinde de duracaksınız. Ben Maarif Şûrasının bu mevzuda 
da şöyle selâlhiyetii arkadaşlarımın konuşmaları ve diğerlerinin de nok- 
ta-i nazarını ifade ederek, bize tedvir etmelerinden dolayı çok şükran 
hislerini duyuyorum. Bilhassa hürmetle sizin hepinizi selamlarım. Al
kışlar...

BAŞKAN : Çok teşekkür ederim Sayın Gökay. Efendim özel eğitim
le ilg'Ii bir cümle ilâve etmem lâzım.

Üç bakanlık, özel eğitimle ilgili yasa tasarıları hazırlamıştır. Bunlar 
Başbakanlığa sunulmuştur. Bilâhere Milli Eğitim Bakanlığının koordi
natörlüğünde birleştirilmiş ve öncelikle konuşulmak üzere Başbakan! kta 
ele kısa zamanda alınacağını bekliyoruz. Böylece özel eğitime özgü ve öz
lemle üzerinde durulan bir konu olarak Bakanlıklar ki, Milli Eğitim Ba
kanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’dır bu bakanlıklar. 
Ve böylece Sayın Başbakan da bunu öncelikle konuşmak üzere ele almış
tır. Bu muhtaç durumda bulunan ve hepimizin yüreğini s^atan ve in
sani taraflarımızın ağır bastığı bu konu, Bakanlar Kurulunda da sanıyo
rum kısa zamanda ele alınacaktır. Bilgilerinize sunmak isterim.

Efendim teşekkür ederim. Saat 5’i 10 geçe efendim. 2 dakika fazla 
olmak suret'yle müsaade ederseniz zaman veriyoruz. Teşekkür ederim.
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Haşan Keziban, Sayın Haşan Kezifban Niğde Eğitim Enstitüsü ö ğ 
retmeni, evet efendim. Başka efendim. Sistem raporu, evet efendim bu
yursunlar lütfen isminizi. Evliya Parlak Hakkari Milli Eğitim Müdürü. 
Evet efendim, üç kişi oldu. Buyursunlar efendim, Sayın Salim Akagün- 
düz İstanbul Halk Eğitim Başkam. Sayın Hamdi Turgut. Arif Çetin, Sa
yın Arif Çet’n ilkokul öğretmeni Nevşehir. Evet efendim, Buyursunlar 
Yusuf Şahin, Sayın Yusuf Şahin. Evet, başka efendim. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -  
7 kişi oldu..

Buyurun hanimefendi... Gülten Ülgen, teşekkür ederim Sayın Gül- 
ten Ülgen.

Başka var mı efendim. Efendim başka kimse yok. Süre bakımından 
biliyorsunuz, bugün saat 18.30’da bitireceğiz. Fakat 20 dakikalık bir za
manımız var. Buna göre bir saat 10 dakikalık kadar bir süremiz olacak. 
Aynı zamanda sistem komisyonu takdimcisi cevap vermek isteyecek; 9 
oluyor, yedişer dakika ediyor. Efendim ben 7 şer dakika olarak ben bu
rada kronometre ile devam ettiriyorum, istirhamım zamana uymak su- 
ret’yle olur ise burada sıcakta her ne kadar aircondition varsa da güçlü 
değil, sizleri fazla sıkmadan devam ettirebileceğiz. Bilâhere ayrıca bir şe
yim’ z de var.

Efendim Sayın Ömer Çam Buyursunlar.

ÖMER ÇAM : Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divanı, 10. JMilli Eği
tim Şûrası’mn çok değerli üyeleri, aziz meslekdaşlarım, hocalarım, de
ğerli dinleyiciler!

Bendeniz sistemin formal yapısı üzerinde durmayacağım. Çünkü za
man yetersiz. Bu sistemin felsefesi üzerinde, psikolojisi üzerinde, ruhu 
üzerinde durmak istiyorum. Tanınan süre içerisinde ancak yapısal duru
muna da kısaca temas edeceğim.

Bir kere 8 yıllık temel eğitim görüşü yeni bir öneri değildir. Bu 8 - 
10 seneden beri tasarı halinde mevcuttur. Kanaatim şu ki, 8 yıllık temel 
eğitim bizim için en az 20 sene 80 sene lükstür. Biz daha 5 yıllık ilkokul
ları hedefine amacına ulaştıramadık. Köylerde hiç ulaştıramadık ya, şe
hirlerde de ulaştıramadık. Ben realitenin içinden geliyorum. Ortaöğreti
me gelince; ortaöğretimdeki Tek Tip Lise ve Mesleki Teknik Okullar ha
kikaten yeni bir sistemdir. Ama bu sisteme de benim bugünkü realite
miz karşısında pek aklım yatmadı. Herhalde biraz daha onu öğreneceğim 
ama itirazlarım vardır, eleştirilerim vardır, komisyon çalışmaları sırasın
da müsaade ederlerse arzedeceğim. Çalışmalar sonrasında da arz edece
ğim. Herhalde bu tek tip lise yabancı tabiriyle comprehensivelise olacak,



168

yani çok amaçlı, çeşitli programlı, bazı ülkelerde uygulanıyor. Ama bi
zim gerçeklerimize uyar mı, uymaz mı? 0 gerçeklerin içinde yaşayanla
rın görüşü alınmadan böyle ciddi bir konuda hemen uygulama kararma 
varılması yanlış olur. Milli Eğitim Bakanlığımızı bir çıkmazın içine daha 
sokar. Kısaca buna değindim. Bilahare eleştirilerimi arz edeceğim.

Şimdi sistemin felsefesi üzerinde duracağım. Tabii ki bu felsefe, 
Atatürkçü eğitim görüşüdür. Açılış sırasında Sayın General Osman Fey- 
zoğlu Hocamız, bu konuya büyük bir vukufla, duyarlıkla temas buyur
dular, izah ettiler, bendeniz değişik bir üslup ile hocamızın sohbetlerini, 
hocamızın buyurdukları, izah buyurdukları hususları teyit etmiş ola
cağım.

Eğitim tarihimizde Atatürk’le başlayan iyimser milliyetçi ve mede
niyetçi görüş, geleceğmizi aydınlatan tek ışık tek meş’aledir. Atatürk’ün 
eğitim görüşü, iki boyutlu bir sistem oluşturur. Bir, Türklük duygusu, iki 
medeniyetçilik.

Türklük duygusu, Atatürk Milliyetçiliğinin temelidir, özüdür. Türk 
istiklâlini gençliğe emanet ederken Atatürk, bu duygunun garantisini ara
mış, bu garantiyi gençlikte bulmuştur. 10. Yıl Nutkunu bitirirken tarih 
ve dünyaya aym duygunun heyecanı ile seslenmiştir. “Ne Mutlu Türküm 
Diyene” . Atatürk’ün bütün fikirlerinde ve uygulamalarında egemen olan 
Türklük Duygusudur. Sayın profesör Afet İnan bir konuşmalarında bu 
gerçeği özellikle belirtmişlerdir. Türklük duygusu Atatürk Milliyetçiliği
nin mayasıdır. Türklük duygusu milli şahsiyetimizin, milli itibarımızın 
teminatıdır. Türklük duygusu, milli şuurun ateşi, milli mevcudiyetimizin 
güvencesidir.

BAŞKAN : Sayın Çam, sistem üzerinde, acaba temas buyursanız da 
faydalansak. Çünkü konu bu, şu anda. Lütfedin de zaman da çok dar.

ÖMER ÇAM : Atatürk Türklük duygusunun romantizmini fikri ve 
kültüre dönüştürmek için, realize etmek için Türk diline, Türk edebiyatı
na ve Türk tarihine büyük önem vermiştir. Türk Tarih Kurumu, Türk 
Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi, milli 
kültürü araştırmak için Atatürk’ün direktifleri ile kurulmuştur.

Sonuç şudur : Atatürk, birinci planda eğitimin b'rinci boyutunda, 
milliyetçiliği, Türk Milliyetçiliğini esas almıştır. Bunun özünde milli, ah
laki temel vardır. Yani eğitimin birinci boyutu, milli, ahlaki, kültürel 
esasa dayanır. İkinci boyutu da, arzettiğim gibi medeniyetçiliğe daya
nır. Atatürk, medeniyetçiliği inkılâpları ile desteklemiştir, inkılâplar, in
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kılâplardan herbiri Atatürk medeniyetçiliğinin temel ta-şlarıdır ve Türk 
toplımıunda bu inkılâplara karşı çıkacak hatta bu inkılâpları eleştire
cek, münakaşasını yapacak kimse yoktur. Çünkü bu inkılâpların hepsi 
de Türk toplumunun kalkınması için çağdaş medeniyet seviyesine ulaş
tırılmak için yapılmıştır. Atatürk devrimi, milletimizin hayatında yeni 
hamleler yapmak için, stratejik seviyede kararlar alınmasını, inkılâplar 
yapılmasını gerektiren bir zamanı oluşturur. Bugün de milletimiz bir se- 
leksiyon geçirmektedir. Memleketimiz şimdi de stratejik ağırlığı olan ka
rarlar ve formlar ortammdadır.

inşallah milletimiz ve onun kahraman ordusu ve yönetici kadrosu 
Atatürk’ü önder alarak muvaffak olacaktır. Neticesi şudur; medeniyetçi
lik teknolojik gelişme, itişme, çağdaşlaşma hareketi ve girişimid;r. Mes
leki ve ekonomik bir fonksiyondur. Bu yönüyle eğitim dinamiktir, de
rindendir ve değişkendir. Sosyal kalkınmayı hızlandıran, medeni şahsi
yeti oluşturan atılımcı, prodüktif bir etkendir. Milli eğitimin Atatürkçü 
olması tabii bir icaptır. Çünkü Atatürk tarihimizin, milletimizin ve in
sanlığın bütün faziletlerini temsil eder. Atatürkün kültürel ve moral ki
şiliğinde, sağlam karakterinde cesaretimiz, hamasetimiz vardır; ahlâki 
şuurumuz vardır; dinimiz, töremiz vardır. Milletimizin özlemleri, ecda
dımızın hülyaları vardır. Sözlerimi bitirirken, 10. Milli Eğitim ŞûrasTnm 
huzurunda Atatürk’ün aziz hatırasını hürmetle, minnetle şükranca, rah
metle yadederim. Fani varlığını kaybetti ama damgası yurdumuzun burç- 
larmdadır. Engin ufuklara uzanmış kolu, hızı şimşeklerin uçlarındadır. 
Kadının ve erkeğin hafızasında, gencin ihtiyarın düşlerindedir; yaylala
rında, eser gölgesi sesi bahçemizin kuşlarındadır. Atatürk, millet bekçin, 
vatan türben olsa az. Hiçbir yurt köşesi sensiz olamaz. Kabrin sanıp çi
çek serper toprağa. Niğde pembe, İzmir al, Hatay beyaz. Atatürk, dün
ya düşse peşimize yer sarsılsa yerinden, ne senden geçeriz ne senin ese
rinden. Teşekkür ederim.

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Çam. Alkışlar....
BAŞKAN : Efendim, Sayın Haşan Kezban, buyursunlar efendim lüt

fen ikinoi konuşmacı olarak Niğde Eğitim Enstitüsü Öğretmeni.

HAŞAN KEZlBAN : Sayın Başkanım, değerli Şûra üyeleri. 10. Milli 
Eğitim Şûrası Niğde’de de büyük bir ilgi uyandırmış, bu konuda üç de
ğişik komisyon oluşturularak günlerce tartışılmıştır. Niğde ilinde yapılan
10. Şûra ön hazırlık çalışmalarına yoğun işlerine rağmen ayrı bir ilg’ ve 
titizlik gösteren sayın Niğde Valisi Bedri Mazhoğlu’na huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir görev bilirim.
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Niğdelilerin sistem hakkındaki görüş ve önerilerini sizlere kısaca açık
lamaya çalışacağım. X. Milli Eğitim Şûrası’nda görüşülmek üzere hazır
lanan yeni Türk Milli Eğitim Sistemi adlı gündem beğenilmiş ve Niğde 
kamu oyunda memnuniyet yaratmıştır. Ancak, sistem değişikliğini kısa 
sürede gerçekleştirmek, doğacak sakıncaları önlemek ve en mükemmeli 
elde etmek bakımından yararlı olur düşüncesiyle aşağıdaki hususları dik
kate alınmasını istiyoruz.

Önerilen modelde okulların her kademesinde mesleki ve teknik ala
na önem verileceği belirtilmektedir. Bu öneri ilke olarak benimsenmiştir. 
Ancak, gözlemlerimize göre okullarda yetişenlere oranla serbest olarak 
çıraklıktan yetişenlerin iş yaşamında daiha başarılı oldukları gözler önün
dedir. Diğer yandan beş yıllık zorunlu ilkokullara ne kadar yasal zorla
malar olmasına karşın, kırsal kesimde çocuğunu okutmayanlar halâ mev
cuttur. Ne yapıp yapıp, yasal yolların yanında okullarımızı çekici kıl
mak zorundayız. Ulusumuz bir elinde kültür meşalesi, diğer elinde bir eli
nin bileğinde halkın sanat bileziği olan, Atatürkçü gözleri çalışma iste
ğiyle ışıldayan gerçek anlamda yaşama yönelik, pratik becerikli kişiler 
istiyor. Gerek temel eğitim okulları, gerekse lise ve mesleki teknik okul
larımız bu tip kişiler yetiştirdiği gün okulların herbiri bir değer olacak; 
tercihler, yığılmalar önlenecek; her türlü okul cazip hale getirilecektir. 
Model kesinlikle kısa sürede uygulanmalıdır. Ancak, uygulama koşulları 
teknik eleman gereksinimi sayısal ve niteliksel yönü saptanmalı; önce ye
terli eleman yetiştirilmeli; araç, gereç özellikle teknik ders kitaplarının 
yayınlanmasına öncelikle ve süratle geçilmelidir.

Temel eğitim, önerilen modelde temel eğitimin sekiz yıllık ve zorunlu 
olması Niğde’de de tümüyle benimsenmiştir. Fakat ülkemiz bu uygula
maya hemen hazır durumda değildir. Bilhassa, ortaokul olmayan kırsal 
kesimde güçlüklerle karşılaşılabilir. Başta bina ve araç hemen karşılana
maz. Öğretmen ve uzman personel yeterli de görünse bu konuda yetiş
tirilmiş değillerdir. Tüm hazırlıkların da yapılmasını beklemek yerinde 
olmayacağına göre, zorunlu sek:'z yıllık temel eğitime ara sınıflardan de
ğil, yeni kaydolacak temel eğitim birinci sınıf öğrencilerine tüm ülkede 
hemen başlanması uygun olacağı görüşündeyiz. Tüm ülkede diyoruz, çün
kü zorunlu oluşu nedeniyle ayrıcalıklar güçlük çıkarabilir. Böylece, er
tesi yıllarda uygulanacak sınıfların hazırlıklarını bir önceki yılda yapma 
olanağı bulunmuş olacaktır. Olanağı olan temel eğitim okullarının, okul
larında sınıflarının açılmasına hemen başlanmalı ve parasız ohnalıdır. Öğ
retmen sorunu için gerçek planlamaların olmayışı nedeniyle bazı yerlerde
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fazla gibi görünen ilkokul öğretmenleri ile, kız meslek lisesi çocuk gelişimi 
eğitimi bölümünü bitirenlerden yararlanılmalıdır.

Önerilen modelde temel eğitimin görevleri arasında, zorunlu öğrenim 
çağındaki çocuklar arasındaki özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocuklar 
seçilerek ayrı programlarla temel eğitim verilecektir, denilmektedir. Bu
günkü uygulamada mevcut bu tür okulların sayı bakımından ve diğer 
yönlerden yetersiz olduğu gözönünded’r. Özel eğitime muhtaç çocuklar geç 
kalmadan, normal çağında süresi içerisinde en iyi şekilde yetişmiş ola
caklardır.

Birinci derecede ülkemizin en geri kalmış yöresinden bir süreden be
ri uygulayıcı bir eğitimci olarak endişe duyduğum sekiz yıllık temel öğ
retim okullarımmn oluşturulması ve gerçekleştirilmesi endişesidir. Ko
misyonun daha önceki çalışmalarını yürüten ve Sayın sunucu Başaran 
Beyin ifadesine göre her ilkokul yanlış anlamadıysam, bir temel eğitim 
olmayacaktır, sekiz yıllık okul haline getirilmeyecektir şeklinde ifade bu
yurdular. Gerçekten bunun mümkün olmadığını hazırlığı yapan komis
yon üyelerinin de, bilim adamlarının da gözünden kaçmadığı b'zi sevin
dirdi. Ancak, dokümanda da bu, şu şekilde bir çözüme bağlanmış.

Nüfusun yetersiz olduğu kırsal kesimlerde merkezi bir yerleşme yeri 
sekiz yıllık temel eğitim için benim anladığım kadarıyla bölge seçilecek. 
Ancak, bizim ilimiz ve doğudaki diğer bir çok alanlarda bunun da ola
naksız olduğunu burada ifade etmekten kendimi alamayacağım.

Eğitim öğretimin sürdürüldüğü kış aylarında yolu bulunmayan bir
birinden çok uzak durumda yerleşmiş yerleşim merkezlerin’n bir merkez 
etrafında birleştirilmesi ancak ve ancak bugüne kadar Devlet Plan1 ama 
Teşkilâtının da öngördüğü Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulların1 n gerçek
leştirilmesi ile mümkün olacaktır. Yatılı olmayan bir temel eğitim oku
lunun geçerliliği ve oluşturulması mümkün olamayacaktır. Aynı zaman
da, yerleşim dağınıklığı dikkate ahnarak bugün biz okullaşma oran1 m 
ele aldığımızda % 33 civarında bir gerçekleşme var. Henüz beş yıllık 
bir derslikte okulu yaptıramadığımız derecede imkanları elverişsiz °ok 
dağınık b:‘r durumdaki yörelerde bunu gerçekleştirebilmek için müstakil 
tek derslik okul yapımını durdurmak gerekir. Hemen bölgeler üzerinde 
üç be  ̂ köyü veya on köyü birleştirecek onların çocuklarını bünyelerinde 
barındıracak ve sekiz yıllık temel eğitimi verecek okulların yapımına der
hal geçilmesi gerekir. Birinci endişem bu, bilginize sunarım.

İkinci konu, ana sımfı konusudur. Dokümanda ilkin bunun mecburi 
olmayacağı bilahare mecburi okul durumuna get'rileceği ifade buyrul-
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maktadır. Özellikle halen büyük önderimiz Atatürk’ün 100. yılma gelmiş 
olmamıza rağmen, Türkçe dahi bilmeyen vatandaşımızın, özellikle ilkokula 
gelen çocuklarımızın sayısı köy kesiminde % 100’dür. Yeni okul açtığı
mız veya okul olmayan yöredeki bu çocuklara okul öncesi eğitim, ac'za- 
ne görüşüme göre, merkezi kentleşmiş yörelerden öncelikle ele alınması, 
özellikle bu kırsal kesimlerde ana sınıfının ihdası gerekir. Ancak, ana sı
nıfı derken benim yine acizane bir teklifim şeklinde arzum olacaktır. İlk
okul bünyesinde, ki son iki öğretim yılıdır, ilkokul öğretmen sayısı ye
terli düzeye ulaşmıştır. Öğretmenlerimize, ilkokul öğretmenlerimize, be
lirli ölçüde 4 ve 6 yaş grubunun hiç olmazsa dile alıştırmak Türkçeyî öğ
retmek maksadıyla anasınıfı statüsünde bir okul öncesi eğitimin sağlan
ması gereklidir ve yararlıdır, anlayışındayız.

Diğer bir konu işçi merkezlerinde temel eğitim. Sekiz yıllık uygu
lama başladığı zaman ilçelerde inşa edilmiş bulunan orta okulların bün
yesinde birer lise oluşturulmuştur. Bu orta okullar, bu liselerin bünyele
rinden alınıp ilk okulun üstüne eğitim öğretimi sağlayacak şekilde mi, 
yoksa liseyi başka yere götürüp bu sekiz yıla mı çevrilecek? Bu konuda 
dokümanda bir açıklama yok ve sayın sunucumuz da bu konuda b:r açık
lamada bulunmadılar. Bu uyarlanma nasıl olacak? Yakın zamanda ola
caksa, önümüzdeki öğretim yılında, bunun da açıklanmasında yarar olu
yor veya düşünülmesi gerekir inancındayım.

Yine, orta öğretimde sistemde çok amaçlı l'ise ve mesleki tekn'k okul
lar öneriliyor. Çok amaçlı liselerde mesleğe yatkınlık bölümlerin oluşa
cağı ifade buyruluyor. Şayet, yine mesleki teknik öğretim okulları ile 
meslek dalları bulunan liselerin bu alandaki eğitimleri sanayi ile işbirliği 
sonucu gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, yine sanayi alanında gelişmiş il
ler hariç, gelişmemiş illerde bu okulların hiç birisi istenilen düzeyde eği
timi sağlayamayacaktır. Sadece dar olarak belki açılacak ama o lisele
rin bünyesindeki bu mesleğe yatkınlık dalları hiç bir zaman yatkınlığı 
sağlayamayacaktır. Bu imkanı, bu tip bölgelerde ve illerde yapmadan mes
leki teknk okulların devlet eliyle her yönüyle, atölyesiyle, öğretmen M  e, 
aracı gereciyle oluşturulması konusu da açıklıkla ifade edilmelidir, özel
likle bu konu ve bu mesleki teknik öğretime öncelik verilmiş yet’smiş 
halkın issiz ve hiç b rr mesleğe sahip olmayan yani yaygın eğitime muh
taç yetişkinlerin eğitimi içinde oldukça lüzumlu görülmektedir. İfadele
rim bundan ibarettir, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Parlak. Alkışlar...
Sayın Salim Akagündüz, İstanbul Halk Eğitim Merkezi Başkanı. 

Buyursunlar efendim.
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SALIM AKAGÜNDÜZ : Sayın Bakanım, Başkanlık Divanının Sayın 
Üyeleri, X. Milli Eğitim Şûrası’nın Saygıdeğer üyeleri, muhterem konuklar.

Bundan sekiz yıl önce kabul edilen 14 Haziran 1973 kabul tarihli 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 18. maddesinde, Türk Milli Eğitim 
Sistemi örgün eğitim ve yaygm eğitim olmak üzere ¡iki ana bölüme ayır
mıştır. Örgün eğitim kısaca özetlemek gerekirse, okul öncesi eğitim, temel 
eğitim ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlanın kapsamaktadır. Okul 
öncesi eğitim, benliğin geliştiği, kişiliğin temellerinin atıldığı ve yetişkin
lik çağında topluma intibak ortammm hazırlandığı bir devredir. Bu iti
barla, okul öncesi eğitime önem verilmesi şayam şükrandır. Bu gün ilk 
okulların bazılarında ana sınıfları vardır. Kız meslek liselerinin çocuk ge
lişimi ve eğitimi bölümlerinin uygulama okulu ve de sınıfı olarak bazı kız 
meslek liselerinin bünyesinde, ana sınıfları bulunmaktadır. Yeterli değil
dir; özel anaokulları ve anasmıfları ise daha çok ticari amaçla kurulduğu 
için okul öncesi eğitimi yapmaktan uzak kuruluşlardır. Bu itibarla, 4 -6  
yaş grubunu kapsayacak ilkokullardan önce, okulöncesi sınıflarının açü- 
ması uygun mütalaa edilmektedir. Temel eğitimimiz, temel eğitimin bi
rinci kademesi, ilköğretim Cumhuriyetin ilanından bu yana yarım asır
dan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz % 33 oramndaki vatan
daşımız okuma - yazma bilmemektedir. Ulu önder Atatürk’ün doğumunun 
100. yıldönümü münasebetiyle başlatılan okuma - yazma seferberliğinde 
bu oran mümkün olduğu kadar düşürülmeye çalışılacaktır ve çalışılmak
tadır. Bu itibarla, okul öncesi eğitimde ve temel eğitimde sorunlarımız var
dır. Ortaöğretim, genel ortaöğretim programlarından mesleki teknik orta 
öğretim programlarına geçilmek suretiyle, üniversitelerimizdeki yığılmanın 
önlenmesi mümkün olabilecektir. Ancak, mesleki teknik eğitime, ortaöğ
retimi kaydırırken, istihdam politikasını da parelel olarak planlamak ge
reklidir düşüncesindeyiz.

Bu itibarla, herkesin üniversiteye gitmesi değil, ortaöğretim seviye
sinde mesleki teknik öğretim gören bir elemanın istihdam alanında üre
time yönelik belli faaliyetler içine girmesi, gelişmekte olan ülkemiz için 
kaçınılmaz bir durumdur.

Yüksek öğretim genellikle bilimsel araştırma yapan ve ülkenin gerek
sinim duyduğu insan gücünü yetiştirmek görevini üslenmiş olan örgün 
eğitimin dördüncü kademesi olarak belirlenmiştir yasada. Ancak, yüksek 
öğretimin de bir reorganizisyona tabi tutulması uygun olacaktır. Zira. 
Ankara Üniversitesi, Dil Tarih - Coğrafya Fakültesine bağlı bir Hungro- 
loji bölümü ve buna benzer bölümler de mevcuttur. Halbuki petrol mü-
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hendisliği gibi, tıp ve teknik konularda ülkenin daha çok ihtiyacı bulu
nan alanlarda eleman yetiştirmeye yönelik belli düzenlemeler getirilme
sinde yarar görüyoruz.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar örgün eğitimdeki bu pata- 
lojik durumun düzeltilmesi ile birlikte, bugün Türkiye’de vatandaşlarımız
dan yarısı örgün eğitimden yararlanmak durumundadır; hatta yarısı bile 
değildir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın % 50’sinden fazla oranını teşkil 
edenler yaygın eğitime muhtaç durumdadır.

Ülkemizde yaygın eğitim çeşitli kuruluşlar tarafından kamu, tüzel, 
özel, özerk çeşitli kuruluşlar tarafından sürdürülegelmektedir. Ancak, 1960 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir Halk Eğitim Genel Müdür
lüğü kurulmak suretiyle Milli Eğitim Bakanhğı iç'nde örgütlenmiştir. 1963 
yıllarında da il ve ilçelerde Halk Eğitim Başkanlıkları ve Halk Eğitim Mer
kez Müdürlükleri kurulmuştur. Ancak, İstanbul Halk Eğitim Başkanı ola
rak, yasada örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölüme ayrıldığı halde. 
1500’den fazla örgün eğitim kurumu kurulduğu halde, maalesef 13 Halk 
Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ve 250 kadar biçki, dikiş, nakış, el sanat
ları gibi mesleki teknik, teknik diyemeyeceğiz, mesleki bazı kurslar yü
rütülmektedir. Çünkü, elimizdeki insan gücü bunu gerektirmektedir.

Kız Meslek Lisesi mezunu kişiler kurs öğretmeni olarak atanmışlar 
ve bu öğretmenlerle yaygın eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Halbuki, 
gerçek anlamda yaygın eğitimin ikame edilebilmesi için vatandaşlarımızın 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönden bilinçlendirilmelerine yönelik 
programlara gidilmesi ve bu konuda gerekli insan gücünün halk eğitimci
lerin yetiştirilmesi gereklidir.

Öğretmen yetiştirme sorunu Şûrahnızm ana dört konusundan birisi
dir. Bu konular içinde, yaygın eğitime de gerekli insan gücünün yetişti
rilmesi için, İhtisas Komisyonlarının konuyu ele alacaklarını tahmin edi
yorum. Bu arada sistemde yaygın eğitime verilen yer ana hatlarıyla bel
lidir, fakat daha da etkin bir halde ele alınması temennimizdir. Saygılar 
sunarım. ,

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Akagündüz. Alkışlar...
Efendim, şimdi sıra Sayın Doktor Hamdi Turgut’ta, Türkiye Sağır

lar ve Dilsizler Cemiyeti Genel Sekreteri. Buyurun efendim, lütfen.

HAMDI TURGUT : Başkanlık Divanı ve Saygıdeğer Dinleyicilerim.
Bundan 35 yıl evvel öğrenim için gittiğim Almanya’da, hayretle gör

düm, ilkokul sekiz yıllıktı. Benim vatanımda da beş yıllık ilkokul, beş sı-
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nıfını bir öğretmen okutuyordu. O da varsa. Bugün, Almanya’da Houtşu- 
le’ler 10 yıllıktır. Biz 8 yıl olup olmama mücadelesindeyiz. Ama 50 yıllık 
bir asama içerisinde % 33’ü ‘hala okur-yazar olmayan bir sistem içersin
de, zannediyorum, daha biz bir müddet bu 5 yıllık sistemin içinde kalmak 
durumundayız.

Sistem raporunda tümü ile özel eğitime bir çok yer ayrıldı, deyen ar
kadaşıma : Satır satır okuduğum; altını da çizdiğim için, iki buçuk pa
ragraftan fazla yer ayrımadığını, keşke ayrılaydı, bu sistemin ta kendi
sini özel eğitimde göreceklerini hatırlatırdım... görmüş olacaklardı.

Arkadaşlar 8 yıllık ilkokul Türkiye’de vardır ve uzun yıllar böyle 
uygulanmaktadır. Onu hatırlatmak isterim. Özel eğitimde uygulanan me- 
tod 8 yıllık ilkokul sistemidir. Bir Sağır Dilsizler Okulu, sekiz yıllık 
ilkokuldur ve uygulaması da bugün sistem programı içerisindeki bölüm
lerdeki gibi; ilk temel eğitim ve ondan sonra mesleğe yöneltilmiş eğitim 
sistemini kapsar. Ama, bu uygulama nasıl olmaktadır. Birkaç kelime ile 
size arzetmek isterim.

Evvelâ, sistem içerisinde getirilen anasmıf mevzuunda bütün gön
lümle sistemcilerin yanındayım ve lüzumuna inanıyorum; hem normal 
eğitimde, hem malullerin eğitiminde. Ama, Sağırlar Okulünu veya Kör
ler Okulünu alalım. 8 yıllık ilkokul içerisinde veyahut da 8 yıllık tüm 
okul içerisinde diyelim; çünkü, üçüncü veya dördüncü sınıfından çıkıp 
belge almak mümkün değil. Beşinci sınıfı bitirdim, diploma aldım demek 
de mümkün değil, bu okul sisteminde. 8 yıl, çocuk, bu okulun içerisinde 
kalacaktır. Bu okula soktuğumuz çocuk, 8 yıl okuduktan veya pepe ola
rak burada durduktan sonra, konuşamadan, yazamadan mezun olmakta
dır; bu bir vaka Sağırlar İlkokulunun mezunu hem konuşuyor; oral me- 
todla konuşuyor, hem gestule’yi biliyor, hem sanata yönelik. Bu gün öğ
retemiyorum. Yine döneceğim. Yine huzurunuzda ağlayacağım. Derdimi 
söyleyeceğim, çünkü özel eğitim yapacak hocam olmadığı için, ne Sağır
lar Okullarında ne Körler Okullarında eğitim yürümüyor. Çünkü bu okul
lar atlama taşı. Bir Maarif Müdürü arkadaşına telefon açıyorum. Rica 
ediyorum, bu hocahanımı veya hoca arkadaşımızı bir merkez okuluna alır 
mısın? Hemen bana diyor ki. Sağırlar Okulu’na alayım mı?... Kardeşim 
bu çocuk sağırlardan anlamaz. Sağır eğitimini hiç bilmez. Atlama taşı 
olur diyor. Alalım, bir yıl sonra da başaramadın der, bir merkez okuluna 
alırım. Bu yanlış bir sistem. Biz eğitici istiyoruz. Bugün oral metodda 
İsrar eden Milli Eğitim bunu öğretemiyor, öğretemiyor çünkü hoca, Sa
ğırlar Okulu Hocası değil, gestule bilmiyor. Yani işaret dilini bilmiyor ve
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işaret dilini yasak ettim diyor. Ama talebeyi topladığı zaman bahçede, 
işaret dilini bilen bir hoca yardımıyla talebeye tebligat yapıyor.

Altı nokta eğitimi de aynıdır. Parmakları okumayan bir hoca, nasıl 
eğitim yapar? Nasıl çocuğu okutur?

Geri zekâlılık mevzuu tamamen ayrı bir dert. Buraya da sabır taşı 
hocalar seçmek gerekiyor, ve sabır taşı hoca eğer bir arpa boyu gidebil
mişse, başardım, diyor. Haklıdır, kendi imkânları içerisinde.

0  halde, 8 yıllık eğitimin tatbikatı var. ikiye bölmüşüz. Çocuğu şöy
le böyle konuşturmuşuz, kuşdili. Ondan sonra sanata yolluyoruz. Tıpkı 
yetiştirme yurtlarında olduğu gibi. Biraz evvel söylediğim usta X ’in ya
nma yolluyoruz ve takip öğretmenleri ile de takip ediyoruz ve çocuğa 
sonra da bir diploma veriyoruz. Mesela, dişçilik diploması veriyoruz; 1219 
sayıh kanunun tam tersine ve ona tam zıt olan bir diploma veriyoruz ve 
altında da Milli Eğitim Müdürünün veya Bakanının imzası var. Bu yan
lışlıklar, sistemi oturtamamış olmaktan dolayı yürüyor. Sanat, sanatta 
başarısız olan, sistemsiz, eğitici olmayan; çünkü eğitimde bilhassa relıa- 
bilite etme bir sanattır. Bunun hocasını yalnız eğitim enstitüsünde değil, 
sanat enstitülerine hoca yetiştiren okullarda da, sanat hocaları, malulleri 
yetiştirecek sanat hocaları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa, alaylı 
kimseler lütfen ve acıyarak bir şeyler öğretmeye kalkar ve 8 yıllık eği
timden sonra dikine yürüme şansı olmayan malul çocuk, kendi kendine 
Akademiye, Güzel Sanatlar Akademisine gidiyor ve talebe oluyor; dinle
yici talebe oluyor; mezun oluyor. Yaptığı eseri götürüyoruz Varna’ya; 
dünya üçüncülüğü alıyor. Bir başka çocuk mim sanatında dünya üçüncü- 
sü oluyor. El sanatlarında gidiyoruz, dünya derecelerine giriyoruz. Bu 
kabiliyetleri, yine Milli Eğitim Kanununda öğretici vasfını taşıyanların 
meslek okullarında değerlendirilmesi şansı olmasına rağmen, bir tanesini 
bir malul okuluna öğretici olarak, Akademi yılları olan ve dünya Unvan
ları olan çocuğu da Milli Eğitim tayin etmiyor.

Efendim, 8 yıllık okulları biz kendimiz için erken görüyoruz ve tat
bikatını da eksik görüyoruz; yanlış görüyoruz. 8 yıllık ilkokulu bitirmiş 
bir çocuğun konservatuara elinden tutup götürüyorsunuz ve diyorsunuz 
ki, bale öğretmeye getirdim. Alırlar mı? Almazlar. Çocuk, çocukken bale 
öğrenir. Çünkü, ona özel sınıf var; ilkokulu bitiren çocuğu elinden tutup 
götürürseniz, alır. Aynı şekilde, özel eğitim isteyen mektepler var, me
sela imam Hatip Okulları. Ön eğitimini kaparsanız pınar kurur.
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Sistemdeki ders gruplarını yazmışlar, tetkik ettim. Eğitimde, din eği
timine yer verilmemiş. Bunu da, Türkiye’ye Roma’dan gelmiş bir mesajı 
ulaştırmak için söylüyorum. Roma’da bu yıl yapılan, Sakatlar Yılı dola
yısıyla yapılan, bir toplantıda malullerin din eğitimi işlendi. Türkiye’yi 
temsilen sağır dilsiz fakat tertemiz, İngilizce konuşan, hem gesture hem 
oral metodla İngilizce konuşan, ikinci başkammı yolladım. Onun getir
diği mesaj, yalnız Türkiye için değü bütün dünya milletleri için yollanıl
mış bir mesajdır ve malullere muhakkak moral ve din eğitiminin okullar
da okutulması mevzuunda ittifak kararı alınmış ve bütün milletlere du
yurulmuştur. Bunu da yüksek Şûra’nıza bir vazife olarak arzetmek is
terim.

Tekrar malullerimi eğitecek hoca istiyorum. Onun için özel bölüm is
tiyorum. Üniversiteci arkadaşım, biz de ordan geldik ama biz eğitiyoruz, 
dedi. Bana bir tane sipesiyal eğitim yapan, sağır dilsiz dilini, gestureyi 
bilen hoca veriniz; yalvarıyorum eğiten hocalar. Teşekkürlerimle. Al
kışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Turgut. Alkışlar...

Sayın Arif Çetin, Nevşehir Ürgüp ilkokul Öğretmeni. Buyurun efen
dim, lütfen.

ARİF ÇETİN : Sayın Başkamm, Kıymetli Jüri Üyeleri, Değerli ve 
Kıymetli eğitimci arkadaşlarım. Önce üzüntülerimi dile getirmek isterim. 
İsterdim ki, X. Eğitim Şûra’mızda hakiki uygulayıcı, yükü taşıyıcı kişi
lerin burada çoğunlukta olması, ne yazık ki, 7 kişi bu işte görevlendiril
miştir. Ben bu üzüntümü belirtmek isterim. Ama, başımızda bulunan sis
tem hazırlayan eğitimcilerimize güveniyor, inanıyoruz. Onların ve geri
de kalmış kesimlerin dertleriyle daha önceden ilgilenmelerine inanıyorum 
ve yapacaklarına candan bağlıyım.

Sayın konuşmacılarım benim anlatmak istediklerimi anlattılar. Dile 
getirdiler, sistem uygundur. Baştan iyidir, çünkü bundan yıllarca önce 
ilkokullar eğitmenliği üç yıllıktı. Bunlar 5 yıla çıkarıldığı zaman, bu gün
kü 5 yıllık tamamlandı. Fevkalade de bu başarıya gidilebildi. İşe baş
lanmayınca bitirmek mümkün değildir. Başlayacağız, mücadelesini içinde 
yapacağız, önümüzde problem olmadığı müddetçe bu sistemin uygulan
ması mümkün değildir. Çünkü problemimize el koyacağız sonunda bu prob
lemin çözme yollarım araştıracağız.

F. : 12
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Ben, bir iki öneride bulunacağım. Deniliyor ki, sistem uygundur, 
iyidir. Fakat bu sistemin uygulanmasında 5 yıllığı başaramayan, tesisi 
bulunmayan kırsal kesimin olanakları tam anlamda sağlanmadıkça, 5 yıl
lığı götürecek şekilde eğitimci uzman ve okula kavuşmadıktan sonra ge
lişmiş kesimlerde ilerlemiş kesimlerde bu sistemin uygulanmasına ben kır
sal kesimden gelen bir üye olarak, af ediniz, ben, taraftar gözükmüyorum. 
Ama, oranın çözümü getirilir, çözülürse, sistem çok güzeldir. Uygulanırdı, 
ama önceki o yöndeki dertlerimizden başlanmasını sayın büyüklerimizden 
arzederim.

Bir de her bölgede, ortaokulun üçüncü sınıfına kadar öğrenciler yön
lendirilir, teknik bölümde geliştirilir diyor, altıncı ve sekizinci sınıflarda 
böyle deniliyor. Kırsal kesimdeki öğrencinin teknik olanakları nedir? Ta
rımdır, hayvancılıktır. Buna yönelttiğimiz zaman ben bundan şunu çıkart
mak istiyorum. Tarımcıdır, kesimde geliştirir. Fakat yüksek okullara git
meleri bence kısıtlı gibi görülüyor.

Ama, orta öğretimden geçerken, her bölgenin öğrencileri elenerek ve 
öbür bölgelerdeki öğrenciler gibi ağır şartlara, sorulara tabi tutulmayarak, 
kendi bölgesi içerisinde yönlendirilip yüksek okullara gönderilirse, bunun 
başarılı olacağı umudundayım. Ama, teknik olarak kendi konularıyla, hal
ledilirlerse bunun sonunda fayda çıkmayacağı kanaatindeyim. Yani kırsal 
kesim yararlanamaz.

Bir de öğretmen sorunu, öğretmen meslek liseleri, buraya giden öğ
rencilerimiz gittiler, başarılı olamadılar, döndüler. Bunlar hiç bir işe sa
hip olamadılar. Bunlar yönlendirilip, boş yere emek, para sarf edilmeme
liydi. Bu öğretmen meslek liselerinin de bir çözüme kavuşturulması, dü
şüncesindeyim.

Efendim, biraz heyecanlı konuştum. Özür dilerim. Bütün Şûra üye
lerine Başkanıma, tekrar özür dilerim. Hepinizi hürmetle selamlarım. Al
kışlar..

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Çetin. Alkışlar..
Sayın Yusuf Şahin, Bursa Milli Eğitim Müdürü, buyurunuz, efendim.
Efendim, Sayın konuşmacı, tabi iyi niyetle taşradan daha fazla kişiyi 

çağırsaydı, soruna daha fazla eğilme imkanı var olabileceği düşüncesin
den kaynaklanan şekliyle daha fazla üyenin Şûraya teşrifini arzu etti bi
liyorsunuz. 1261 sayılı yasada tahdit edilmiş unsurlar var. Gönül istemiş 
olmasına rağmen bu yasamn dışına da çıkmak mümkün değil şu anda. 
Yeterince ve yeterli yerlerden üye seçilmek suretiyle gelen üyeler olmuş
tur. Böylece, arkadaşlarımız yanlış bir anlamda değil, yasanın kendi is
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teği ve zorunluluğu içerisinde dıştan fazla gelememiş olduğunu bilmele
rini, özellikle istiyorum. Eğer yasa değişikliği olursa, mesele teşkil etmez. 
Hiç kimseyi böyle ne dışta, ne dçte, fakat yasanın içinde görmek istiyo
ruz. Efendim teşekkür ediyorum. Bir açıklama yapmam lazım geldi. Efen
dim, buyursunlar.

YUSUF ŞAHİN : Sayın Bakanım, X. Milli Eğitim Şûra’sının Saygı
değer Üyeleri, bir defa daha huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Milli Eği
tim Sistemiyle 'ilgili görüşlerim üzerinde kısa bazı hususları açıklamak is
tiyorum. öncelikle Milli Eğitim Sistemimizi geliştirirken, geçmişe bakıl
ması gerektiğini, geçmişteki bazı hatalara bakılması gerektiğini vurgu
larken, geçmişi devam ettirelim anlamında bir konuşma yapmak isteme
dim. O yönde bir anlaşılma oldu ve konuşmalarımın daha önceki konuş
malarının bir bölümünde de bu güne kadar yürütülegelen ilk okulculu- 
ğumuzun çevresine fazla bir şey götüremediğini söyledim. Bu yönde, Sa
yın Kocamız Doç. Dr. Başaran Hocamız şöyle dediler. “Sonuçta madem 
ki, ilkokullar bu güne kadar arzu edilenleri getirememiş ise, o halde bir 
sistem değişikliğine gerek vardır.” Gayet tabi bir sistem değişikliğine ge
rek vardır. Bir sistem değişikliği yapılmalıdır. Ama, bu güne kadar 9 
kere Milli Eğitim Şûra’sı toplanmış, Milli Eğitim Şûra’smm bu toplantı
larında, Milli Eğitim Sistemini gelişmeye açık, değişmeye açık esaslı bir 
tabana oturtmak belki mümkün olabilirdi. Yeniden değiştirme yerine, bir 
geliştirme konusu ele alınmış olabilirdi. Hepimizin tahmin ediyorum, üze
rinde durduğumuz konu da bu olsa gerek. Ben, öncelikle tekrar ediyorum. 
5 yıllık ilk okullarımız köye bir şey götürememiştir. Okuma - yazmayı 
öğretmiştir, ama bir süre sonra askere gidip gelip okuma yazmayı unu
tanlar olmuştur. Ne çevresine her hangi bir şey götürebilmiştir, ne de 
bilgilerini işine yansıtabilmiştir. O halde bir değişikliğe mutlak gerek var. 
Yani 5 yıllık süre, bizim için çevremize baktığımız taktirde, çevresine ve 
köyüne kendine her hangi bir şey götürmeyen bu öğrencilere, yeni bir sis
tem, yeni bir öğretim şeklini vermek gerekiyordu. Onun için diyoruz ki, 
50 yıldan beri bir Cumhuriyet tarihi içerisinde, 50 yıldan beri bir köyde 
okul var ama ne bir kaldırımı var, ne bir alt yapısı var, ne sokakları dü
zenli. Hiç bir şeyi düzenli değil. Ama hepsi oradaki devletin büyük eme
ğine büyük yatırımına, öğretmenin büyük emeğine rağmen çevresinde bir 
değişiklik yaratamamış. Orta öğretim de aynı şeyi yapmış. Orta öğretim 
üniversite kapılarına öğrenci yığmaktan başka bir şey yapamamış. Üni
versiteye giden girmiş, mezun olmuş, mezun olanlar ne yapabiliyor. Onun 
burada eleştirisini yapmıyorum, ama mezun olmayanlar sokakları doldur
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muş, gizli bir aydın işsizliği yaratmış. Bunun bir sorun olduğunu bir 
problem olduğunu görüyoruz.

O halde bu noktadan hareket ettiğimiz taktirde, orta öğretimde, ilk 
öğretimde, daha doğrusu temel eğitimde ve orta öğretim kurumlarında 
esaslı bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Temel eğitimin süresi uzatılıyor, 
8 yıla çıkarılması olumludur, 8 yıla çıkarılmalıdır. Bunu mutlaka dene
mek zorundayız. Orta öğretim, orta öğretim yine üç yıl olarak kalmakta
dır, ama bir program değişikliğine gitmek gerekir. Değişik programlar 
uygulamak suretiyle toplumun öngördüğü insangücünün yetiştirilmesi ge
rekir. Ben burada, konuşmamın bir bölümünde, bir taraftan da bu toplu
mun üyesi olan insana değer ölçülerinin telkin edilmesini, toplumun şerefli 
bir üyesi olarak yerini alması hususunu ifade ettim. Ancak, bu noktada 
Sayın Hocamız bize bir tarizde bulundular. “Milli Eğitim Müdürleri gö
revlerini yerine getirselerdi, burda bu konunun eleştirisi yapılamazdı” de
diler. 9 defa Milli Eğitim Şûrası toplanmış dokuzunda da 99 kararın do
kuzu uygulanamamış. Bugün onu görüşüyoruz. O zaman uygulanmayan 
kararların sorumlusu Milli Eğitim Müdürleri olur ise, onların da burada 
konuşmaya hakkı olmaz ise, tahmin ediyorum sorunlar çözülmüş olmaz gi
bi geliyor bana.

Ben açıklıkla şunu söylüyorum; öncelikle biz toplumun içerisinde şe
refli yerini alacak öğrencimize ve dolayısıyle eğitimcimizle ona, toplumun 
içinde, toplumun bir üyesi olduğunu öğretmek zorundayız. Uygulamaya 
başlamak gerekir diyoruz. Ancak uygulamaya başlarken, kademeli bir uy
gulamanın da kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bekleyelim, şartların tümü 
tamamlansın, ondan sonra başlayalım demek, bir süre daha zaman kay
betmekten başka bir şey değildir. O itibarla; başlayalım ama, başlarken 
bir taraftan öğretmen durumunu, diğer taraftan finansman kaynaklarını 
sağlayalım ve onun da ötesinde, belli bölgelerde, rahatlıkla okullarımızın 
kapasitesi yeterlidir, yeterli kapasiteden başlayalım ve hatanın neresinden 
dönersek, o karı sağlayalım düşüncesindeyim.

Özel öğretimle ilgili konularda benden önceki konuşmacılar ısrarla 
üzerinde durdular. Aslında özel eğitimle ilgili konu, 222 sayılı kanunun 
18. maddesinde özel eğitime geniş yer verilmiş olmasına rağmen bu güne 
kadar uygulama alanı bulamamıştır. Ama bu defa özel eğitim gerek 222 
sayılı kanunun 13. maddesinde öngörülen esasları içerisinde, gerekse onun 
dışında bu yeni getirilen sistem içerisinde önemi üzerinde durulmalı ve bu 
konularda da özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirler alın
malıdır diyorum.
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Ben düşüncelerimi böylelikle ifade etmiş oluyorum, Bana fırsat ver
diğiniz için teşekkür ediyorum, hepinize saygılar.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Şahin. Alkışlar...
Yalnız bir nokta üstünde durmak lazım. Her halde onu sözler ara

sında karışan bir şeydi. İlkokulu köyde bitiren ve fakat askere gittikten 
sonra unutulan diye. Öyle olmadığını zannediyorum ki, hepiniz kabul ede
ceksiniz. Bilmeyen de askere gidiyor, öğrenip geliyor. O anda, çünkü gece 
derslerini biz biliyoruz. Gece gündüz nasıl peşinde o kişilerin koşulduğu 
gayet raihatlıkla anlaşılır sanıyorum ve nasıl askere gelen hali ile dönmüş 
halini de nasıl olduğunu sizler biliyorsunuz. Bunu tashih etmek istiyorum.

Efendim, en son konuşmacı tabii cevap verecek olan arkadaşımız ha
riç, Sayın Dr. Gülten Ülgen, Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu Öğ
retmeni Buyursunlar lütfen.

GÜLTEN ÜLGEN : Efendim okul öncesi eğitiminin önemine daha 
önce Sayın Doğramacı, Kağıtçıbaşı ve diğer arkadaşlar değindiler. Ben 
bunları tekrarlamak istemiyorum. Ancak sonucu şöyle özetleyebiliriz.

Eğrtim olanaklarından yararlanmada, öğrencilerimize fırsat eşitliğini 
vermek için, okul öncesi eğitimini başlı basma bir bütün olarak düşünmek 
zorundayız. Sistem içerisinde de. Bu bakımdan ben şunu öneriyorum. Sis
tem yapısında nasıl bir orta öğretim, genel eğitim varsa, bir de okul ön
cesi eğrtimi, birim olarak ele alınmalıdır. Buna yapılacak yatırımın çok 
büyük olduğunu zannetmiyorum ben. Elde mevcut birikimler vardır. Pe
şin hüküm vermeden bunları değerlendirmek gerekir. Sonra, ürünü de kı
sa sürüde alabiliriz. Çünkü, temel eğitimden önce, çocuklar belli düzeyde 
kavramlar geliştirdiği zaman, belli gelişim özelliklerine ulaştıkları zaman, 
temel eğitimde daha etkin olacaklardır. Yani eğitim, daha etkin olacaktır. 
Kominikasyonu sağlayabilecekler, daha başarılı olacaklardır. Bu başarılı 
olma öğrenciye bireysel açıdan vardım eder. Çünkü başarısızlıkla damga
lanıp büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp hayat boyu güçlük çekmeyecek
tir. Başlangıçtaki başarı son derece önemlidir, toplum için önemlidir. Çün
kü, yapılan yatırımla çok daha etkili sonuçlar elde edilecektir.

Bu birimin görevi ne olmalı denirse : Bu yapılacak 0 -6  yaş eğitimi
nin yanında ana baba eğitimi olmalıdır, derim. Tek başına çbcuğu eğitmek
le, gelişmeyi sağlamak mümkün değildir. Çünkü çocuk daima annesiyle, 
babasıyla b:r etkileşim içerisindedir. Ailesi içerisindedir. Bu bakımdan, 
bir katk’da daha bulunmuş olacağız. Yaşama düzeyi toplumun daha cok 
gelişecektir, daha çok yükselecektir. Çünkü ana baba eğitimi ile birçok 
gelişmeye yardımcı olacağını zannediyorum.
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Efendim, temelde söyleyeceklerim benim bu kadar. Kısaca özetler
sem, bir birim olarak ele alınmasını, bunun görevinin de hem çocuğun 
eğitimi, hem de ana baba eğit:mi, yaygın, örgün beraber olmasını öneri
yorum. Ve bunun faydalı olacağı kanısındayım. Ekonomik açıdan da mev
cut birikimlerin değerlendirilmesini, kısa sürede yaygınlaştırılmasını öne
riyorum.

BAŞKAN : Efendim, teşekkür ediyorum, Sayın Ülgen. Alkışlar... 
Evet efendim, Sayın Başaran. Sistem komisyonu sözcüsü olarak lütfen 
buyursunlar. Sayın Başaran ne kadar arzu ediyorsunuz, Süre?

I. ETHEM BAŞARAN : Sanırım 10 dakika yeter, Sayın Başkan.
BAŞKAN : Tam 10 dakika var, hay hay efendim, buyursunlar lütfen.
ETHEM BAŞARAN : Sayın Başkan, Sayın Üyeler.
Önce bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için söze başlamak istiyorum.

Sayın Oğuzkan, özellikle 8 yıllık Temel Eğitimden söz ederken, 8 
yıllık temel eğitime karşı olmadığını, üstelik bunun Anayasada yer alma
sı gerektiği için bir öneride bulunduğunu söyledi. Bu konuşmamız sıra
sında bu yanlışlığı düzeltmek için söz almış bulunuyorum. Teşekkür 
ederim.

Efendim, peşinen şunu söylemek gerekir ki, gerçekten sayın üyeler, 
çok büyükkatkıda bulundular, dokümana bu dokümanın hazırlanması 
sırasında dile getirilen pek çok endişeleri, arkadaşlarımız da dile getirdi
ler. Bunun için kendilerine çok çok teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

8 yıllık eğitimin lüks olduğu kanısı, birçok kişilerde var gerçekten. 
Ama, sayın ilkokul öğretmeni arkadaşım çok güzel bir noktaya değindi. 
Bir zamanlar ilkokul 8 yıldı, köyde. 5 yıl oldu. Gerçekleştirildi. 8 yıl ol
duğu zamanda gerçekleştirilir. Asıl olan köylüye veya halka layık görü
len eğitim düzeyidir. Kendi çocuğumuza nasıl yüksek öğrenimi layık gö
rüyorsak, 8 yıllık bir eğitimi de başkalarına layık görmek durumundayız.

Türkiye bu aşamaya gelmiş durumda, uygulanabilecek durumda, 
lüks görmüyoruz biz şahsen. Bu dokümanı hazırlayan arkadaşlar da pek 
çok Türkiye’deki kimseler de bunu bir lüks olarak görmüyor. Bunu kal
kınma için zorunlu bir düzey olarak görüyor. Türkiye’nm kalkmması 
iç'n gerekli bir eğitim düzeyi olarak görüyorlar. Sistem tıpkı bir araç gi
bidir. Bir otomobil gibidir. Bir belli hedefe ulaştırmak için biçimlendiri
lir. Ama bu aracın içindeki taşınacak olan programdır. Aracın içine han
gi programı korsamz, onu amacına götürmeye çalışır. Onun için sistemin 
ruhu Sayın Çam açıklamaya çalıştılar burda. Zannediyorum ki program
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kısmında da aynı şekilde dile getirilmiş durumda. Sanıyorum, Sayın Va- 
rış'm belki bu konuda bir açıklaması olur. Çok ilginç bir olay beni şah
sen çok duygulandırdı. Bir il dokümanı alıp toptan incelemiş ve cevap
get-rmış, yanıt getirmiş. Sayın Kezban, Niğde Eğitim Enstitüsü Öğret
men , ilin biz mü e burada çok kez üzerinde durduğumuz sorunları teker 
teker ortaya koydu. Hepsi de zannediyorum ki, komisyonlarda ele alın
ması gereken öneriler bunlar. Devamsızlık sorunu, ülkenin içinde bulun
duğu sorun, 1,5 milyon ilk öğretim çocuğu devam edemiyor. Okul olması
na rağmen devam edemiyor. Okulsuzluktan değil. İlköğretimin en bü
yük sorunu bu. Yine rakamlarla bakılacak olursa, geçen yıllara göre ilk- 
okıra kaydolanların çok düşük olduğu görülüyor. Genel müdürlüğün 
resmi rakamları bunu açıkça gösteriyor. 8 yıllık temel eğitime hazır de
ğiliz! söylerken zannediyorum ki, Türkiye’nin eğitim gerçeklerini çok ya
kından incelemek gerekliliği var. Kuşkusuz, eğer koşulları hazır olmazsa 
zaten hazır olunmaz. Peynir ekmek ;çin bile bir hazırlığa gerek var. Kal
dı ki 8 yıllık temel eğitimi yaygınlaştırmak için, pek çok hazırlığın ya
pılması gerekliliği var. Bu hazırlık yapılmadıkça da, bir çok yerlerde za
ten kurulamaz zannediyorum.

Sayın Kezban’m ana sınıflarına elverişli okulların hemen başlanma
sı önerisi, çok güzel bir öneri. Gerçekten birçok yerlerde, anasınıflarma 
belki hemen başlanab'lir ki, öğretmen fazlalığı da, rahatlıkla öğretmen 
kaynağı bu yöne yönlendirilmesi suretiyle sanıyorum ki, yerinde kulla- 
nıiabii'r. Özel eğitime muhtaç çocukların okulları olmadığı için, özel eği
time muhtaç çocuklar gerektiği gibi eğitilemiyor. Biraz sonra Sayın Tur
gut’un sözleri arasında da geçecek bu. Gerçekten insanı duygulandıran 
önemli bir sorun. Tıpkı okul öncesi eğitim gibi, özel eğitim de insanları 
hemencecik duygulandırıyor ve bunun biran önce çözüme kavuşturulma
sına yönlendiriyor.

Sayın Par1 ak, Hakkâri Milli Eğitim Müdürü, çok can alıcı nokta1 ara 
dokundu. Dokümanda gerçekten bu sorunlara yanıt yok. Ama, sanıyo
rum ki hazırlığın içinde bulunan bir kimse olarak, dokümanı aktaran bir 
kimse değil de, hazırlığın içinde bulunan bir kimse olarak, bazı cevaplar 
vermeye çalışacağım.

Hakkâri ili incelenmişti. Sanıyorum ki, o inceleme içinde aklımda 
kald'ğma göre, bütün iller incelenmiştir zaten bu açıdan. Ancak 3 veya 
4 yerde çocuklar, hayvanla veya yürüyerek gidebilecekleri bir okul bu
labileceklerdir. Ama, diğer köylerin tümü yatılı bölge okulunu gerektiri
yorlar. Bu gerçeği, Sayın Milli Eğitim Müdürünün, burada vurgulaması 
da beni duygulandırdı.



184

Sekiz yıllık okula kavuşturulması için, kırsal bölgede çocukların, her 
türlü araç denenecektir; benim bildiğim kadarıyla, ilköğretim Genel Mü
dürlüğünün çalışmaları içinde vardı o. Gerektiği yerlerde araba belki 
kullanılacaktır. Minübüsler kullanabilecektir, otobüs kullanabilecektir. 
Eğer elverişli ise, gerek yerlerde bu yaya halledilecektir. Ama, bütün 
bunlar elvermediği zaman da yatılı bölge okulu, yasanın içinde de var. 
Hazırlanan yasanın içinde de var; gerçekleştirilecektir. Eğer yatılı böl
ge okulu haline getirilmezse, zaten olanaksızdır çocukların sekiz yıllık 
temel eğitime kavuşması; ama, bunun üzerinde Türkiye’nin bir deneme
si de var bazı yerlerde. Projede oluşturulmuştu; kırsal bölgedeki çocuk
lar, en ucuz en yakın yerdeki sekiz yıllık okula nasıl kavuşturulabilir. Bu 
bir araştırına konusudur, aynı zamanda bir sorun, bunun üzerinde de ça
lışılması gerekli. Bu sorunu dile getirdiği için ayrıca arkadaşıma teşek
kür ediyorum. Bu okulların içinde anasmıfımn olması özellikle, doğu il
lerinde bir gereklilik. Çünkü, bilebildiğim kadarıyla ilkokulların birinci 
ve ikinci sınıfı Türkçe öğrenmek için harcanmakta, üstelik okuma yaz
maya geçiknediği için de müfettişler, öğretmen arkadaşlarım muaheze 
etmektedirler. Ama, anasmıfları açıldığı takdirde, bu okullarda ilkokula 
hazırlığı anasmıfmda yapacaklar, Türkçe öğrenecek ve temel eğitime ha
zır bir hale gelecekler. Bu da önemli bir sorun olarak karşımızda.

Uygulamadan gelen bir önerisi var, Sayın Parlak, acaba ortaokul, 
ilkokulla artık birleşirse, ya lise ile birleşenler ne olacak? Bizim öneri
mizde yahut benim sunduğum metinde, her okulun tek tek incelenmesi 
var. Her okul geçiş yaparken, tek tek incelenecek, hangisi elverişli ise 
o yapılacak. Eğer bir yerde lisenin ayrılması gerekiyorsa, o inceleme so
nucunda lise ayrılacak. Ya da lisenin ayrılması gerekmiyorsa, belki or
taokul o zaman ayrılacak, başka bir yere gidecek. Ama, uygulamada sa
nıyorum ki, okulların bireysel olarak tek tek incelenmesi gereklidir. Ge
nel bir genelgeyle hemen geçilmesi, olmaması gerekir. Ve bunu eğer, uy
gulama ilkelerini gözden geçirir iseniz, zannediyorum ki, orada bir nebze 
değinilmiş durumda.

Mesleki teknik okul, zaten bu amaçla, bu öneride yer almıştır. Yani, 
bir geçiş dönemini atlatmak için. Eğer bu geçiş dönemi rahat atlanırsa, 
hepsi çok amaçlı okullarda birleşecek. Ama, bu birleşme ve böylece özel
likle Sayın Parlak’m endişesini ortadan kaldırmak için mesleki ve teknik 
oku1 öneriimişt'r. Yani, bazı yerlerde bu okulların devamı çok amaçlı 
okullara gitmeden önce devamı gerekli olacaktır. Zannediyorum ki, bu 
da endişesini biraz ortadan kaldırır, Sayın Parlak.
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Akagündüz’ün konuşmasında benim yanıtlayacağım bir nokta bula
madım. Ama, eğer bütün endişesi halk eğitimine gerekli önemin veril
mesi isteniyor ise dokümanda baştan sona kadar bu önemin verilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılmış durumda.

Evet, sayın Turgut’a gelince; ben özür dilerim, isim isim, özellikle 
saygı duyduğum için bu düşünceleri isim isim cevaplandırmak istiyorum.

Özel eğitime, dokümanda fazla yer verilmemesi, önemle üzerinde du- 
rulmadığmı göstermez. Öylesine bir paragraf gelmiş ki, orada birden bire 
kaç tane temel eğitim okulu açılacak, onun içinde özel eğitim sınıflarının 
açılmasını gerektiyor. Bu az önemsiz mi? Herhalde çok önemli, şimdiye 
kadar ilkokullarda, ortaokullarda özel eğitim sınıfı yok. Ama bundan böy
le açılacak olan temel eğitim okullarında, özel eğitim sınıfları olacak. Baş
ka bir deyişle, bir iki yerde açtığımız okullarla, bu işi başarmaya çalışı
yoruz. Ama, bu önerimizi burada gerçekleşir ve yasalara geçerse, tüm 
temel eğit:'m okullarında anasınıfı ve özel eğitim sınıfları oluşacaktır. Bu 
korkunç bir oluşumdur aslında. Kaç tane temel eğitim okulu açarsanız, 
o kadar özel eğitim sınıfı olacak. Ve biz bu dokümanı hazırlarken, özel 
eğitim alanında çalışmış bilim adamlarından yararlandık. Onlar bize de
diler ki, özel eğitime muhtaç çocukların çok azı ayrı okullarda eğitilmek 
gerekir. Aslında, özel eğitime muhtaç çocukların normallerden ayrılma
ması, onların içinde eğitilmesi gerekir. Hatta birçok derslerin onlarla bir
likte alınması, ama, özel eğitim öğretmeninin o öğrencilere, değişik za
manlarda veyahutta ayrı zamanlarda vardım etmesi gerekir, dendi. Biz 
o bilim adamlarının sözüne göre bu yapıyı oluşturmaya çalıştık.

Savın Çetin, Ürgüp İlkokulu Öğretmeni, beni duygulandırdı; ilkokul 
öğretmenliğim zamanlarını anımsattı bana. Diyor ki, köy çocuğunu tek
nik balamdan tarıma yöneltirseniz, ya bu yüksek öğretime gitmek ister
se, o zaman hep bu çocuğun kaderi tarımda mı kalacak? Yüksek öğre
time gitmeyecek mi? Temel eğitimin programları zannediyorum ki, be
nim konum değil, sayın Varış bunu yanıtlayacak zannediyorum. Bu yön
de değil, temel eğitimde belli teknik yeteneklerin geliştirilmesi ve çocu
ğun yönünün öğrenilmesi önemli. Ama, ondan önce de bir meslek ka
zandırmak gerekiyorsa, bu, çocuğun tercihine göre olacaktır; ona baba
nın tercihine göre olacaktır. Benim alanımın içinde olmadığı için fazla 
yanıtlamak istemiyorum. Ama, üç yıllık okullar Türkiye’de 5 yıîhk oldu
ğu gibi, 5 yıllık okullar da birgün gelecek sekiz yıl o^cak. Devletin, Türk 
Ulusu’na vereceği zorunlu eğitim süresi artacak ve bu kalkınmasına bü
yük bir etkide bulunacak, buna biz inanıyoruz.
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Yusuf Şahin, sayın Şahin, Bursa Milli Eğitim Müdürü’nün düşünce
lerine katılıyorum. Şimdiye kadar ilkokul eğer çevresine birşey getirme
mişse, bunu programında aramak gerekliliği var. Biz, çocuklarımıza ver
diğinizi eğer çevresine yansıtacak şekilde veremiyorsak, bu bizim eğitim 
programımızdandır. Zannediyorum ki, bu, Şûranın daha önceki kararları
dır; sonunda çözülecektir.

Sayın Ulgen, okul öncesi eğitimin ayrı bir düzey olarak ele alınma
sını istiyorlar, zannediyorum. Birim değil de, düzey olarak alınmasını is
tiyorlar. Yani kurulacak yapıda, okul yapısında, okul öncesi eğitim, te
mel eğitim, orta eğitim, yüksek eğitim olmasını istiyorlar. Bir öneridir; 
bu, çalışma gruplarında tartışılabilir. Ama benim endişem, kendisiyle de 
konuşurken bunu söylemeye çalıştım. Henüz daha ayrı bir düzey halin
de kurulacak halde değil, okul öncesi eğitim. Mutlaka temel eğitimin ka
nadı altında gelişmek durumunda. Eğer bir okulda anasınıfı açarsanız, 
Türkiye’de temel eğitim okulunda, deminki özel eğitim için söylediğim, 
anasınıfı içinde söz konusu olacak; okul öncesi, zannediyorum ki, daha 
çok gelişecektir. Ama, ayrı bir birim halinde gelişebilir mi, gelişemez mi, 
orasını pek bilemiyorum. Bu, zannediyorum, gruplarda tartışılabilir. Sis
tem grubunda tartışılabilir. Üzerinde bir karara varabiliriz, zannediyo
rum. Sözlerime burda saygılarımla son bulduruyorum.

BAŞKAN : Teşekkür eder'm, Sayın Başaran. Efendim, bugünkü prog
ramı beş dakika tecavüz etmek suretiyle kapatmış bulunuyoruz. Ve böy- 
lece zamanı iyi kullandığımızı kabul ediyorum. Efendim, değerli üyeleri- 
mizinin katkıları, konuklarımızın iştiraki ve burada bulunanlar, bu sıca
ğın altında sabır ve tahammül içinde bizi ve Milli Eğitimimizin gelece
ğini düzene koymak için bulundular. Büyük katkılarda bulunmaları ger
çekten çok istifadeli olan bu toplantıyı ben bir mutluluk olarak telakki 
ediyorum. Çok faydalı sonuçlara doğru götürücü bu görüşleri tesbit et
tiğimizi sanıyorum. Burada bu toplantıyı burada, bugün kapatıyorum ve 
biraz sonra saat 19.00’da Otelcilik Okulu’nda verilecek o’an kokteye 20.30’a 
kadar teşriflerim, bütün değerli üyelerin ve konukların oraya gelmeleri 
temennisinde bulunuyorum. Yarın saat 9.00’da tekrar çalışmalarımıza de
vam edeceğiz.



İKİNCİ GÜN KONUŞMALARI :

X. Milli Eğitim Şûrası 24 Haziran Çarşamba günü saat 9.00’da Milli 
Eğitim Bakanı Haşan Sağlam tarafından açıldı.

BAKAN : X. Milli Eğitim Şûra’sınm değerli üyeleri toplantıyı açı
yorum.

Efendim, çok değerli iki lıocamız bana yardımcı oluyorlar. Saym 
Gökay’dan istirham ettim. Kendisi lütfedecekler, Başkan olarak oturumu 
idare edecekler. Ben böylece yüksek müsaadelerinizle kendisinden istir
ham ederek, kürsüyü kendilerine terk ediyorum. Ve aşağıda devam et
mek üzere ben de görüşmeleri ve toplantının devammı takip edeceğim. 
Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Alkışlar.....

FAHRETTİN KERİM GÖKAY : Efendim, muhterem heyetinizi bu
gün İkinci gün çalışmakta bana vazife vermiş olmakla bahtiyarlığımı ifa
de etmek isterim. Aym zamanda dünkü başarılı toplantıların, bu gün de 
aynı şekilde devam edeceği 'hususunda itimadım vardır. Efendim hepi
niz: hürmetle selâmlarım.

Şimdi bu günkü, Çarşamba günkü genel kurul toplantısında eğitim 
programları üzerinde ki konuşmalarının tesbit edilmesi vardır. Konuş
mak, söz almak isteyenlerin, eğitim programları üzerinde lütfen kayde
der misiniz?

Başkanlık Sekreteri is'mleri okuyor :
— Hurşit Saim Yumuşak, Haşan Duman, Ömer Çam, Yusuf Şahin. 

Öğrt. Kd. Bn. Ergüder Gediz, Mustafa Uzunpostalcı, Prof. Dr. Feriha Bay- 
mur, Dr. Sevim Tunç, Dr. Adil Türkoğlu.

BAŞKAN : Lütfen bana bir tane verin hemen şimdi. Birincinin ismi 
neydi? Sayın Hurşit Saim Yumuşak, teşrif etmenizi rica ederim.

Dün saym Başkanımız bize matematik ve aynı zamanda usul hak
kında çok güzel bir yol gösterdiler. Azda da, çokda da hesap ediyoruz. 
Binaenaleyh altışar dakika düşüyor. Amma, arada bir parça belki mü
sait olursa, birinden diğerine aktarma yaparız. Şimdi buyurun.

HURŞİT SAİM YUMUŞAK : Sayın Başkan ve Divan Üyeleri, Kıy
metli Midi Eğitimciler ve saym konuklar; önce hepinizi en samimi say
gılarımla selamlarım.
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83 yıllık meslek hayatım içindeki gözlem ve intihalarım bana insa
nımızın her geçen gün biraz daha vurdum duymazlık, biraz daha bozula
rak vatanına ve ulusuna karşı olan görevlerinde bir umursamazlık, di
siplinsizlik içine sürüklenmekte olduğu inancını verdi. Bunun nedenleri
ni kendi kendime yorumladığımda da şu sonuçlara vardım.

Bu güne değin, hiç şüphesiz, bendenizden çok daha ileri bir görüşle 
bu olumsuz gelişmenin farkına varan büyüklerimiz, Milli Eğitimcilerimiz, 
siyasilerimiz ve vatansever diğer ilgililer bu bozukluğa muhtelif çareler 
aramaya çalıştılar, programlar çizdiler, programlar hazırladılar, fakat 
maalesef sonuç değişmedi. Bu cümleden olarak 18 ve 19 Nisan 1981 ta
rihlerinde bu Şûra’nm ön toplantısında tartışılmış olan yeni Türk M:lli 
Eğitim Sistemi çalışmalarında da bundan evvel ele alınmış olduğunu ilgili 
yayınlardan öğrenmiş bulunduğum, amaçlar meselesine önce değ'neceğim 
efendim.

Malûmları olduğu üzere, türlü müfredat programlarımızın baş tara
fında ve bizim ilkokul programımızda da sadece tek bir yaprak halinde 
Türk Milli Eğitiminin amaçları var. Bu amaçlarda çok ideal çok güzel 
cümleler var. Fakat bunu uygulamakla görevli bir kimse olarak, gerçek
leşmesi için naçizane canla başla çalıştığım halde maalesef diğer görevli
ler gibi ben de bu hususta genelde başarıya erişemedim. Bunun sebep
lerini kendi kendime sorduğumda da şu kanıya vardım. Bu amaçların ger
çekleştirilmesi için, bu tek yapraklık ve çok özlü, her kelime ve cümle
nin uzmanlarınca ayrı ayrı irdelenerek felsefesi yapılmalı ve öğretmen 
yetiştirilen her kurumda ehil ve bu işe gönül vermiş öğretmenler tara
fından ders olarak okutulmalıdır. Böyle yapılmadığı için bu amaçlar il
gili programlarda sadece yazılı olarak kalmaktadır. Bu yüzden de her türlü 
meslek adammıız okullarda, üniversitelerden mezun olduktan sonra, bu 
amaçlarının dışına, örneğin, mühendis olanımız sadece mühendis o'mak 
için bu öğrenimini yaptığını ve kendisi için her türlü amacın ve öğrenme
nin sona erdiğini sanmakta. Artık bu meslekte yapacağı çalışmaların sa
dece para kazanarak geçeceğine inanmakta, bunun için de yolsuzlukları 
bile yapabilmektedir.

Halbuki programdaki asıl amaç bu değildi. Türk Milletinin bütün fert
lerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bölünmez bütün halinde milli 
şuur etrafında toplamak, milli, ahlaki ve insani üstün değerlerini geliştir
mekti. Böylece, Anayasamızın başlangıcında da yer alan bu ilke, Ana- 
yasımızda da yazı halinde kalmış olmaktadır. Yine bu cümleden olarak 
eğitim programlarımızda temel eğitim için şu önerilerde bulunmak is
tiyorum.
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Okuma, yazma, matematiksel beceriler, Türkçe, matematik ve genel 
bilgiler kazandırılmalıdır.

6-8.  basamakta ise, Türkçe, matematik ve genel bilgilerin yanında 
iş hayatının gerektirdiği bilgi ve becerilere, bu nedenle turizmi ve dış 
ticaret ilişkilerimizde çocukların yabancı dil öğrenmeleri zaruridir.

6 ilâ 8. sınıflar arası yabancı dillere ayrılan ders sayıları arttırılmalıdır.
Halen ilk okullarda bulunan 1968 programında bazı değişiklikler ya

pılmış, ancak değişikliklerden Türkiye’deki bütün öğretmenler haberdar 
edilmemiştir. 1979 baskılı ilkokul programı ilimize İstanbul ili demek isti
yorum, yeterince gönderilmemiştir 25 Nisan 1977 tarilı ve 1931 sayılı teb
liğler dergisinde, —dergisine ek olarak yayınlanan dergide—  temel eğitim 
birinci kademe ve ikinci kademe, sosyal bilgiler ve fen ve tabiat bilgileri 
ders kitapları yarışma programında gösterilen fen bilgileri üniteleri 1979 
baskılı ilkokul programına alınmıştır Bu durum da dikkate alınarak :

a l .  2. 3. sınıflarda okutulan 'hayat bilgisi üniteleri tesbit edilecek 
amaçlara göre, yeniden düzenlenmelidir.

b. 4. ve 5. sınıflarda okutulan sosyal ve fen bilgileri üniteleri yeni
den gözden geçirilmeli, birleştirilecek ve ayrılacak üniteler tesbit edilme
lidir. Sosyal bilgiler ünitelerinde her yönüyle Türkiye, fen bilgileri ünite
lerinde ise, günlük yaşamda kullanılır ve uygulanır bilgi ve .becerilere 
ağırlık verilmelidir.

c. Yalnız 2. sınıfta belirli gün ve hafta olarak ele alman, halbuki. 
1948 programında diğer sınıflarda da bulunan beslenme, artırma ve yerli 
malı haftası diğer sınıfların programlarına alınmamıştır.

d. Diğer sınıflarda da belirli gün ve 'hafta olarak işlenmesinde, eko
nomik ve sosyal yönden ihtiyaç vardır.

BAŞKAN : Verdiğimiz zaman doldu.
YUMUŞAK : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birinci sınıfta üni

te olarak, ikinci ve üçüncü sınıflarda da belirli gün ve haftalar içerisine 
konmuştur. 23 Nisan günü Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiş olduğu
na göre; 2. ve 3. sınıflarda da ünite olarak ele alınıp işlenmelidir.

Din eğitimi, laiklik ilkelerine ve önemine uygun olarak yeniden ele 
alınmalıdır. Saygılarımla efendim.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, efendim.
Alkışlar...
Ondan sonra şimdi Haşan Duman. İstanbul Beyazıt Kütüphanesi 

Müdürü.
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HAŞAN DUMAN : Sayın Bakanım, Başkanlık Divanının Saygıdeğer 
Üyeleri, Türk Milli Eğitiminin seçkin temsilcileri, X. Milli Şûrasında 
olsun, eğitim programlarımız içerisinde enine boyuna üzerinde durulması 
gereken bir davamız var bana göre. Okumak davası ve buna bağlı olarak 
kitap davası. Okuma derken, ders kitaplarını kasdetmiyorum. Ders kitap
larımızın ve yardımcı kitaplarımızın dışındaki kitapları kastediyorum. Sa
tırların arasına girilerek okumayı kasdediyorum. Türk milletinin mede
niyete hizmetleri konusunda yazı, kâğıt ve genel olarak kitapçılığın önemli 
bir yeri olduğu öteden beri bilinen bir gerçektir. Milletimiz onu bir sa
nat haline getirmekle kalmamış, kutsal bir varlık olarak değerlendirerek 
yüceltmiştir. Evet, insan oğlunun zaman zaman sevgi, saygı, hasret ve 
umutla, zaman zaman biraz da korkuyla baktığı kitap, demek ki kitaba 
bakış açımız her zaman bir olmamıştır. Çağımızda insan oğlunu etkile
yen şüphesiz ki pek çok iletişim araçları vardır. Bunların içerisinde rad
yo, televizyon, sinema, tiyatro, gazete, kitap ve buna benzer diğerlerini 
sayabiliriz.

Fakat bunlardan en uzun ömürlü olanı, şüphesiz insanı en uzun et
kileyenin kitap olduğu unutulmamalıdır. O halde çağımızın en etkin si
lahı ve en etkin ilacı da kitaptır. Bu böyle idi, bugün de yarında öyle 
olacaktır. Nitekim büyük kurtarıcı, kılıçtan çok kalemin gücüne inanma
mış mıydı? Türk Milleti her yaş ve kademedeki yurttaşlarıyla ne yazık 
ki okumuyor. Okul bittikten sonra kitaplarımızı bir kenara itiyoruz. Ül
kemizde yıllık olarak basılan kitapların cinsi, cins olarak, miktar olarak 
bunların tirajı ve satılan miktarları bellidir. Bu gün 700 civarındaki halk 
ve çocuk kütüphanelerinde 5 milyon kitap bulunuyor. Her çağda, son is
tatistiklere göre, 13 milyon yurttaşımız yararlanmış. Bunların içerisinde 
kütüphanelere gelerek ders çalışan çocuklarımız da vardır. Bu konuda 
başka ülkelere göz attığımız zaman Fransa’da 35 milyon kitap vardır; 
761 halk kütüphanesinde bir yıl içerisinde 28 milyon kitap evlerde okun
mak üzere alınmıştır. İngiltere’de 100 milyon kitap, 592 milyon olarak 
okunmuştur. Demek ki bir kitap en az beş kez el değiştirmiştir. A.B.D.’- 
de 300 milyon kitap, 1 milyar 100 milyon okuyucu tarafından okunmuş
tur. Belçika’da, evet Belçika’da 15 milyon kitap; 21 milyon ödünç alın
mıştır. Finlandiya’da, ak zambaklar ülkesi, 12 milyon kitap var. Yıllık 
32 milyon kitap ödünç alınmıştır. Japonya’da 1192 sadece halk kütüp
hanesinden, 59 milyon kitap var, 1977 yılında 165 milyon kitap okun
muştur.

Çağdaş, medeni alemle teması sağlayacak unsurların başında şüp
hesiz okuma yazma gelir. Cumhuriyetten bu yana çabalar meydandadır.
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Azımsanamaz, ama sonucu tartışabiliriz. Bir endişemi dile getirmek isti
yorum. Liseden üniversite yıllarına kadar öğrendiğimiz yabancı dili ha
tırlayalım. Üzerinde durmadığımız taktirde unutuyoruz. Nitekim okul
larımızdan geçen çocuklarımızın ellerine kitap veremediğimiz, okuma alış
kanlığı, okuma zevkini öğretemediğimiz için bunlar bir müddet sonra 
okumaz oluyorlar. Ünlü boş zamanları değerlendirme otoritelerinin be
lirttiğine göre, okuma - yazmayı öğrenenlere bundan sonra da neleri oku
yacaklarını öğretmez ve onların eline bu tür dokümanları vermez, gerekli 
imkanları hazırlamazsak, okuma yazmanın öğretilmemesinin daha yararlı 
olacağını vurgulamaktadırlar. Nitekim bendeniz Aksaray’dan Eminönü’ne 
geldiğim zaman çeşitli büfelerde, boyalı basınımızda insan etinin ticareti
nin en çok yapıldığı ülkelerin başında geliyor gibi geliyor Türkiye.

Bana göre geçtiğimiz yıllarda çocuklarımızı, gençlerimizi olumsuz yol
lara itilmesinin bir nedeni de, bence yeterli kitabı, kütüphaneyi onlara 
sunamamış olmamızdır. Çocuklarımız yeteri kadar işlenmeden liselerden 
üniversitelere geldiklerinde bir takım olanaksızlıklar nedeniyle kötü emel
ler taşıyan kişilerin yönlendirmesine hazır haldedirler. Nitekim geçtiğimiz 
yıllarda İstanbul’da kitap sergileri olur. Bunların üzerindeki fiat 40 lira 
ise, bu kitapların 10 liraya satıldığım görürüz. Bir çok ülkeler ilkokuldan 
üniversiteye kadar 'her çağdaki çocukları, gençleri için, bunların ders ki
taplarının dışında okumaları gereken eserleri yetkili profesörlere, öğret
menlere, kütüphanecilere ve yazarlara tesbit ettirerek yayınlamışlardır. 
Bugün bir çoklarımız birbirlerimize kitap hediye ederken tereddüt ederiz. 
Okullarımızda kütüphanelerimize hangi kitapları sokacağımız hususunda 
tereddütler, endişeler vardır. Öyle gelir ki, bu konunun üzerinde önemli 
dur ihmalidir. Öbür taraftan okul kütüphanelerimizin kapıları genellikle 
kilitlidir. Okul kütüphaneleri yönetmeliğimiz vardır, uygulanamamaktadır. 
Okul kütüphaneleri yönetmeliğine göre, orta dereceli okullarımızda öğret
menlerimizden birisinin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bir okul müdü
rü arkadaşımıza : yeterli müdür yardımcınız var, yönetmelik te böyle di
yor, yeterli müdür yardımcısı olanlardan birisinin kütüphaneye bakması 
gerektiğini amirdir diyerek niçin görevlendirmediğini sorduğumuzda, me
rak ederek; “ efendim müdür yardımcısı bu kadar küçük kütüphaneye 
bakar mı? Kütüphaneyi öğretmen arkadaşımız kursun, geliştirsin, ondan 
sonra müdür yardımcısı arkadaşımız baksın.” dediler.

Efendim vaktimizin darlığı nedeniyle Sayın Başkamın bir dakikanızı 
istirham edebilir miyim efendim? Ünlü bir eğitimcinin okul ziyaretlerin
den birinde; gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler hakkında kendisine veri
len izahatı dinledikten sonra söyledikleri öğretim programları ve kütüp-
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hane arasındaki ¡bu münasebetin önemini göstermesi bakımından ilgi çe
kicidir. Bu pasajı okuyarak huzurlarınızı boşaltacağım.

Bu ünlü eğitimci Florida Üniversitesi eğitim koleji ilk öğretim bö
lümü başkanı, 1951 yılında ülkemize de gelmiş ve köy okulları hakkın
da bir de rapor sunan Prof. Dr. Kate Badford şöyle diyor : “Bana oku
lunuzdan bahsediyorsunuz, öğretmenlerinizin iyi birer öğretici ve bilgili 
kimseler olduğunu söylemek istiyor, öğrencilerinizin kendilerine verilen 
vazifeleri iyi yaptıklarını, okulun senede şu kadar mezun verdiğini rakam 
ve istatistiklere dayanarak izah etmeye çalışıyorsunuz. Bütün bunların 
doğru olduğuna •inanabilmem için bana okulunuzun haftalık ders progra
mını veriniz. Beni kütüphanenize götürün, eğer okul kütüphanesinin ça
lışma programı okul programını tamamlamıyorsa, kütüphaneciniz okul 
programına vâkıf, okumayı bilen, okutmayı bilen bir kimse ise, haftalık 
çalışma programının başarılı bir şekilde tatbik edilebilmesi için öğretmen, 
kütüphaneci ve öğrenciler müştereken çahşmasım biliyorlarsa, işte o za
man söylediklerinizi değerlendirir ve inanırım.” teşekkür ederim.

BAŞKAN : İki dakika vermiş oldum size fazla. Prof. Hıfzı Doğan.

HIFZI DOĞAN : Sayın Başkan, Sayın Üyeler; eğitimi bütünleştirelim 
bahsediyoruz devamlı. Bu kavrama katılmamak mümkün değil, fakat bü
tünleştirmenin yönü ne olacak? Bunu iyice belirlememiz gerekir.

1940 yılında ilkokuldan sonra meslek okulları ve orta öğretim, orta
okullar olmak üzere iki paralel sistem vardı. 1960 yılında ortaokulları bü
tünleştirdik. 1970 yıllarında, 9. 8. Şûra ile 9. sınıfları bütünleştirdik. X. 
Şûra’da da 10. ve 11. sınıfları bütünleştirmek istiyoruz. Şimdi bir de ge
nel ve mesleki eğitim oranlarına bakalım. 1950 yılında, meslek öğrenen 
öğrencilerin vakitlerinin % 74’ü meslek derslerine, % 26’sı genel eğitime 
gidiyordu. 1960’da bu oran 55’e 45 oldu. 1970’de 51’e 49. Yani genel kül
tür artmakta ve 1981 yılındaki öneride eğer yaygınlaştırılsa; genel kül
tür dersleri % 55, meslek dersleri de % 45 oluyor. Biz bu gidişe katıla
mıyoruz. Yani mesleki eğitim derken ve sistemi mesleki eştirmek istiyoruz 
derken aslında sistemi genelleştiriyoruz. Zannediyorum 2000 yılındaki eği
timciler de bizim için şöyle diyecekler : “ 1981’deki eğitimciler de liseye 
fazlasıyla özenmişler.”

Diğer bir kavrama katılmak mümkün değü? Ne kadar genel kültür, so
rusu bu da çok ileriye sürüldü. Bu sorunun cevabı, kültürlü sanatkar ye
tiştireceğiz yoluyla verilemez. Tabii bu ilkeye de karşı çıkmak mümkün 
değil. Mümkün olduğu kadar kültürlü sanatkar, eğer pilot yetiştirmek is
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tiyorsak genel kültür derslerinin miktarı hakkında fazla tercih hakkı
mız yok. Pilot her şeyden önce uçuş yapabilmesi için gerekli bilgi ve 
becerileri kazanması gerekir. Bunu, biraz kültürü arttıralım da uçağı kul
lansın diyemeyiz. Ne kadar beceri verileceği kullanacağı uçağa bağlı. Eğer 
jet kullanıyorsak el beceresi biraz daha az olabilir. Çünkü bilgi sayarlarla 
sistem kontrol ediliyordur. Eğer II. Dünya Savaşında pervaneli uçağı kul
lanıyorsa pilota ona göre gerekli beceriyi vermek gerekir. Bu noktadan 
hareket edersek Devletin politikası emek yoğun politikadır, yıllarca de
ğişmemiştir. Ve bunun anlamı da otomasyon değil, el becerisine bağlı 
politikadır. Bir de rakamlara bakalım : Türkiye’de sanayiin % 3’ü çağ
daş teknoloji kullanmakta, % 20’ye yakın sanayi organize olmuştur, 
% 80’e yakın sanayi de geleneksel sanayidir. Bizim mezunlarımız işte bu 
sanayide iş bulacaklar. Bu bakımdan biz programın ne kadar genel, ne 
kadar mesleki olacağı sanayiden uzak komisyonlarla taktir edilemez, on
ların gideceği iş piyasası taktir eder ve Türkiye’nin de piyasası budur. 
Bu en iyi yol bireyin gideceği yolun analizi ile bulunabilir. Bir sorun daha 
çıkmakta karşımıza : 2089 sayılı yasa, meslek lisesi mezunlarım usta yap
maktadır. Şimdi meslek lisesi meslekî teknik okullar adıyla genelleştiril- 
mektedir. Peki, çırak - kalfa - usta yoluyla girenler de usta olacaklar. De
mek ki meslek yolukla meslek okulundan çıkan ustalar ayrı, çıraklık yo
luyla giren ustalar ayrı mı olacak? Amaç bu değil. Amaç, usta belirli 
bir görev yapar. Nereden gelirse gelsin aynı şeyi yapması gerekir. Yani 
bu günkü sistem gerçekten genel liseye benzetilmek yerine, yaygın eği
timle örgün mesleki eğitimin bütünleşmesine doğru yönelmesi gerekir. 
Halbuki bu üç sistem daha çok teoriye çekilmektedir. Kısa örnek 
vermek istiyorum. Diyelim ki, lise programlarında yani lisenin turizm 
programından mezun olmuş bir birey Ankara Üniversitesine başvurabi
lir. Ama aynı öğrenci mesleki teknik okullardan mezun olursa Ankara 
Üniversitesine giremez. Çünkü Üniversitelerin girişlerini üniversiteler 
kontrol etmektedir. Şimdi demek ki aynı turizm programını genel lisede 
izleyen bir öğrenci bütün yüksek öğretime girebilecek. Ama aynı prog
ramı diyelim ki Ticaret Lisesinde olup yeni adıyla mesleki teknik okullar 
olan öğrenci, yalmz benim bildiğim Orta Doğu ve Atatürk üniversitesi 
gibi olanlara başvuracak, diğerlerine baş vurmayacak. Bir taraftan 
bütünleştirme diyoruz, bir taraftan ayırım yapıldığı kanısındayız; çok 
kritik bir noktadır bu. Benim kanımca 8. Şûra en iyi kararı vermiştir. 
Bir binanın içinde çok program yapılabilir. Bunları ayırmamıza gerek

F. : 13
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yok. Lise veya mesleki teknik okul şeklinde ayırmamıza gerek yok. Eğer 
ayıracaksak o taktirde mesleki teknik okullarda genel lise gibi progra
mını açabilsin. Niçin bir tanesine siz bir tanesi hem genel lise hem mes
lek lisesi programı açabilecek, ama bir tanesi yalnız mesleki programlar 
açabilecek ve önü kapalı olacak? Bir konu var, teknik lise meselesi. Tek
nik lise aslında dışardan alınmış bir modeldir. Fransa’da, İtalya’da fakat 
■bütün demokratik ülkelerde çırak - kalfa mesleki programlardan mezun 
olan insanların yüksek öğretime geçişlerini sağlamak amacıyla yapılmış
tır. Çünkü bu bir sosyal kurumdur. Ve bu çok tartışılmıştır. Şimdi biraz 
önce verdiğim öğelere göre demek ki mesleki teknik okullar kanalıyla 
aslmda yüksek öğretime gidiş olanakları kısıtlıdır. Çünkü bizim yüksek 
öğretimi buradan kontrol etmeye yetkimiz ve hakkımız yoktur.

Efendim, bir sorunun cevabım çok iyi anlıyamamaktayım aslında. 
Bunu, sık sık mesleki eğitime önem vereceğiz diyoruz. Her şey böyle ola
cak diyoruz. Fakat bir şeyi hiç anlıyamıyorum efendim. Nasıl gidecek bu 
iş? Bir taraftan programlar genelleştiriliyor. İkincisi örgüt yapısına bak
tığımızda orta öğretim genel müdürlüğü olacak, dokümanda yazılı bu. De
mek ki genel anlamda müsteşar, bakan, müsteşar ve genel müdür mes
leki eğitimin dışında olan insanlardan olacak çoğunlukla. Yani mesleki eği
tim bundan böyle üst düzeyde temsil imkânı bulamıyacak. Peki, hem önem 
vereceğiz diyoruz hem örgütün üst düzeyinde karar organlarına temsil 
hakkım azaltıyoruz. Hem bir taraftan da genelleştiriyoruz. Bu sorunun ce
vabını bir türlü verememekteyiz. Son bir noktaya değinmek istiyorum Sa
yın Başkanım müsaade ederseniz.

BAŞKAN : Zamanınızın dolduğunu haber vereyim, insafınıza bıra
kıyorum.

HIFZI DOĞAN : Evet. Mesleki eğitimin Türkiye’de geleneği yoktur. 
Cumhuriyeti kuranlar bunu özel kanunlarla yaşatmışlardır. 1950 yılma 
kadar 15’e yakın yasa çıkmıştır bu ülkede bunu yaşatmak için. Eğer mes
leki eğitim özel olarak desteklenmezse bu ana sistem içinde eriyip gider, 
yani bizim toplumumuzda değerler henüz ortaklaşmış değildir. Orta öğ
retimden mezun olanlar iki yere gitmektedir. Biri üniversiteye, çoğun
luk iş hayatına. Üniversiteden yeteri kadar insanlar buralarda temsil edil
mektedir. Ama % 90 insanın gittiği iş hayatımn hiç bir temsil imkânı 
yoktur. Ve biz, bu iş hayatından uzak olan insanlar, oraya gidecek insan
ların kazandıkları becerileri burda tayin ediyoruz. Bu bir çıkış yolu de
ğildir, 40 yıldan beri sağlanmamıştır. Mesleki eğitim için çözüm yolu 
buna taraf olan insanların katılacağı bir toplantıyla olabilir. Ön Şûrada
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bu tartışıldı. Kanımca yirmi Şûra’da olsa bu değişmez. Çünkü biz tanı
madığımız bir alan için eleman yetiştiremeyiz. Efendim, sabrınıza çok te
şekkür ederim. Saygılar sunarım.

BAŞKAN : Ben teşekkür ederim. Yalnız Bakanlık bir mesleki mesele 
mevzuu değildir. Bizim hiç birimiz bakan olamaz sonra.

Alkışlar...

Ömer Çam... Geliyor mu?

ÖMER ÇAM : Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divanı, Sayın Milli 
Eğitim Bakanım, X. Milli Eğitim Şûrasının değerli üyeleri, Sayın din
leyiciler.

Program konusunu sunan, açıklayan çok değerli eğitimcimiz Saym 
Fatma Varış’ın eserlerinden, fikirlerinden meslek hayatımda geniş çapta 
istifade ettim, etmekteyim. Hocamızın fikirlerinden eserlerinden feyz al
dım, talebesiyim. Söyleceklerimde fikirlerine yaklaşmak, intibak etmek is
terim. Ancak, değişik önerilerim hatta itirazlarım ve eleştirimlerim de 
olacaktır. Bu taktirde müsamahalarını istirham ederim, ilmi şahsiyetine 
sığınırım hocamın.

Efendim, programların düzenlenmesinde, toplum okul anlayışı ege
men olmalıdır. Toplum okulu, modern okuldur; çağdaş okuldur; eğitim 
kademesinde ileri okuldur. Eğitim tarihinde okulların evreni başlıca üç 
safhadan geçer : Kitap okulu, çocuk okulu, toplum okulu. Bu gün de 
kitap okulunu savunan praniyalistler, çocuk okulunu savunan progresd- 
vistler vardır.

Ancak, modern okul, rasyonel okul, toplum okuludur. Toplum okulu 
topluma açık olan okuldur. Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren okuldur. 
Toplumun arzularına, isteklerine göre düzenlenmiş okuldur, toplum okulu. 
Toplum okulunun bünyesine göre toplumun arzuları nelerdir, ihtiyaçları 
nelerdir? Bu ihtiyaçlar, arzular karşısında devletin gücü nedir? Bunun 
muhasebesi yapılır, ondan sonra programlar düzenlenir. Toplum okulu
nun eğitim ilkelerinin, son devrin en büyük Türk eğitimcilerinden biri 
olan merhum İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun içtimai Mektep adlı eserin
den öğrendim. Sonra da pedagojide ihtilal adlı eserinde yeniden etüd et
tim. Orada beş ilke sayıyor :

Çevre ilkesi, travay ilkesi, yani iş ilkesi, kişilik ilkesi, randıman, ve
rim ilkesi, inisiyasyon, yani başlatma ilkesi. Bunların izahını ayrı ayrı yap
mama imkân yoktur. Çünkü zaman müsait değildir. Ancak çevre ilkesi 
çok önemlidir. Sanıyorum, eğitimci hocalarımız bu çevre ilkesi anlayışı
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na göre bir sistem oluşturmuşlar. Programları da buna intibak ettirmek 
istemişler. İyi bir çevre hazırlanmazsa, eğitimin spesifik çevresi hazır
lanmazsa, eğitim olamaz zaten. Nasıl ki saksıda kiraz ağacı yetişmiyor
sa, bir eğitim çevresinin hazırlanmadığı okulda da eğitim yapılamaz.

Şunu da belirtmek istiyorum ki programların hazırlanmasında iki 
değer dengesinin gözönünde bulundurulması gerekir. Birincisi geleneksel 
değerler dengesi. İkincisi, modern değerler dengesi. Bunların ikisi de 
önemlidir. Birbirine tercih edilemez. Ancak geleneksel denge öncelik ta
şır. Çünkü geleneksel değerler ailede oluşur, okulda gelişir. Buna önem 
vermek lâzım. Geleneksel değerleri besleyen milli kültürdür, dildir, din
dir, milli edebiyattır, tarihtir. Modern değerleri besleyen de pozitif ilim
dir, matematiktir ve bunların uygulama alanı olan tekniktir. Binaena
leyh, iki değer dengisini ölçülü olarak gözönünde bulundurmak lâzımdır 
programlarda. Eğer geleneksel değerler dengesini ihmal edersek ne olur? 
Bu sefer modern değerler dengesi ağır basar. Fert kendi çevresinden hat
ta kendi toplumundan kopar gider. Nitekim bu gün doğduğu köyden, 
doğduğu kentten kopan aydınlarımız vardır. Hatta Türkiye’den kopup gi
den ve baba ocağından, ana kucağından kaçan; Almanya’ya, Kanada’ya, 
Amerika’ya üstün beyin göçü vardır. Ne için gidiyorlar? Lüks için mi, 
konfor için mi, fantazi için mi? Görünüşte belki bunlar için ama, aslın 
da geleneksel değerler dengesinden koptukları için gidiyorlar. O dengeyi 
sağlayamıyoruz, onun için gidiyorlar. Bunun gibi modern değerler den
gesinin iyi sağlanamaması da, kişilerin kendi özel çevrelerinde hayat çev
relerinde, eriyip gitmesine, kendi inzivalarında kaybolmasına sebep olur. 
Bu itibarla,

BAŞKAN : Çok uzun konuşuyorsunuz, izahat veriyorsunuz. Onun 
için tabii siz güzel güzel konuşuyorsunuz, kayıyor. Bir dakikanız var.

ÖMER ÇAM : Asıl konuya yaklaşmak için bunları söylüyorum.

BAŞKAN : Bu kadar giriş olduğu zaman konferans olurdu. En esaslı 
yeri söyle, kapatacağım.

ÖMER ÇAM : Efendim, bilhassa programda, yeni programda ve sis
temde de din eğitimine yaklaşılmamış. Buna nasıl yaklaşacağız? Bunu 
sormak istiyorum. Buna nasıl imkân bulacağız. Yoksa hem sistemin, hem 
de programların dışında mı tutacağız bunu. Eğer din eğitimini, iteceksek, 
atacaksak, sistemin ve programların dışında tutacaksak benim söyliyece- 
ğim tek şey vardır, onu söyliyeyim.
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Eyvah, bu baziçede bizler yine yandık,
Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık.
BAŞKAN : Çok teşekkür ederim.
ÖMER ÇAM : Ben teşekkür ederim. Alkışlar...

BAŞKAN : Yusuf Şahin efendim, sırası gelenler de çabuk yürüye
rek gelsinler.

YUSUF ŞAHİN : X. Milli Eğitim Şûrasının Sayın Başkanı, Sayın 
Üyeleri, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Şûramızın gündeminin bu gün
kü bölümünü oluşturan, Türk Milh Eğitim sisteminin bütünlüğü içinde 
Eğitim Programları ile ilgili görüşlerimi zamanın elverdiği oranda arzet- 
mek istiyorum.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, büyük bir emek ve çaba 
ürünü olarak hazırlanan eğitim programları ile ilgili teorik görüşler tak
tire şayan biçimde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Eğitim programla
rını, eğitim sistemimizin pusulası olarak değerlendiriyorum. Sistem ne 
kadar mükemmel olursa olsun, onu saptırmadan hedefine götürmek ve 
sürekli olarak yönünü tayin etmek için eğitim programına ihtiyaç vardır, 
hem de büyük ihtiyaç vardır. Bu nedenle, geliştirmeye açık, sağlıklı prog
ramların taslakta öngörülen amaçlar doğrultusunda hazırlanması kaçınıl
mazdır.

Elimzdeki Şûra taslağında eğitim programları ile ilgili :
1. Türk Eğitim Politikasının programlara ilişkin esaslarına,
2. Türk Eğitim Politikasının programlara ilişkin rehber ilkelerine,
3. Eğitim programlarının geliştirilmesine ilişkin gerekçelere ve ge

liştirme amaç ve özelliklerine,
4. Eğit’m programlarının, eğitim kademelerine göre sıralanan esas

lara ve eğitim düzeyi programlarına, ki bunlar Ana Sınıfı, Temel Eğitim, 
Orta Eğit’m programları gibi,

5. Temel Eğitim Okulunun program yapısına,
6. Yayg’n Eğitimin fonksiyonu ile ilgili görüşlere,
7. önerilen sisteme, modele uygun öğretmen ve diğer uzman perso

nelin yetiştirilmesine ilişkin program taslağına, program esaslarına,
8. Konuya ilişkin uygulamaya dönük genel önerilere,
Teorik olarak hazırlanmış ve halen soyutluğunu korumakta olması

na rağmen uygulamada karşılaşılacak bazı güçlükleri hariç, aynen katı
lıyoruz. Konumuzu teşkil eden eğitim programlarında, eğitim ve öğretim
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programlarının belirginleştirilmesini önemli bir aşama olarak değerlen
dirmek gerekir. Zira bugüne kadar Türk Milli Eğitimi, milli vasfı, eğitim 
vasfı, dikkate alınmaksızın sadece sınıfın dar kalıpları içerisinde bir öğ
retim işlevi olarak sürdürülmektedir.

Hepinizin bildiği gibi kitap, öğretmen, yazı tahtası ve tebeşirden 
ibaret, sınıfın dar kalıpları içerisinde bir eğitim sürdürüldüğü gözlenmek
tedir ve görülmektedir. O halde, bu taslakta özellikle “Eğitim” kelimesi
nin üzerinde durulması ve eğitime, öncelik verilmiş olması önemli bir 
aşama olarak değerlendirmek gerekir. Bu taslakta özellikle öğretim ye
rine “Eğitim” kelimesinin alınmasını, önemli bir espiri değişikliği olarak 
değerlendiriyoruz. Türk Milli Eğitiminin Anayasamızda, Milli Eğitim Te
mel Kanununda öngörülen hedeflere ulaştırılması için, eğitim sistemi oluş
turulacak, öğretmen yetiştirilecek, program, eğitim programı geliştirile
cek diyoruz. Sadece eğitim sisteminin oluşturulması, eğitim programının 
geliştirilmesi, öğretmenin yetiştirilmesi' bu sistemin amacına ulaşması 
iç:n yeter çaba, gayret değildir. Acaba bu değirmenin suyu nereden gele
cek ve bu sistemin oluşturulmasında finansman kaynakları ne olacaktır? 
Teorisyenlerimizden bu konu ile ilgili olarak açık kesin olarak önerilerde 
bulunmalarını istirham ediyoruz.

Bir ilin sadece, örneğini vermek istiyorum. Yalnız bu hususlara de
ğinirken karamsal bir tablo çizmek istemiyorum. Gerçeklerin ortaya ko
nulması, o gerçeklerden hareket edilerek hedeflerin elde edilmesi için böy- 
lesine açıklıkla bazı konuların dile getirilmesinde yarar olduğunu söyle
mek istiyorum.

1.975'te bir il için 16 milyon liralık bir yatırım ödeneği ayrılmıştır. 
16 milyonluk bir yatırım ödeneği ayrıldığı tarihte o ilde beş derslik bir 
temel eğitim, tip okullarının faaliyeti 800 bin lira civarında idi. Bugün 
ise 1981 birim fiyatlarına göre tam 13,5 milyon liradır. Yani birim fiyatı 
dikkate alırsak 16 kat fiyatlar artmış ve böylece 1981 yılında 16’nın ka
resi 256 milyon lirayla, ancak 1975 seviyesinde bir yatırım gerçekleşti
rilebilir. Oysa ki bu 1981 yılında bilindiği gibi bütçemizin çok büyük ra
kamlara ulaşmasına rağmen 256 milyon liraya ulaşmamıştır.

Kısaca, finansman kaynakları üzerinde durulmasını, hangi kaynak
lardan finanse edileceğini ve dolayısıyla okul binalarının yapımı, onarıl
ması donatılması, hemde modernize edilerek donatılması, hatta bugünki 
endüstrimeslek liselerindeki alet ve araçların dahi modem teknolojiye uy
gun olmadığını, burada yapılan pratiklerin çok değer kazanmadığını ve 
pratik yapan öğrencilerimizin hergün kendini yenileyen fabrikalara doğ-
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ru yönelmesinin gerektiğini de görüyoruz. Bu itibarla, bu konuya bir 
açıklık getirilir, Bakanlığımıza önerilerde bulunulur ise, o noktadan ha
reket edilmesinde herhalde yarar olacaktır sanıyorum.

Eğitim programları ile ilgili önemli bir konu sudur, bugüne kadar 
arJıyamadığımız bir husus şudur : Buna da aydınlık getirilmesi gereki
yor. Eğitim programlarında derslerin, beceriye yönelik derslerin eğitim 
faaliyetleriyle ilgili diğer derslerin ortak kültür derslerinin ağırlığı ne ol
malıdır? Neden bir sınıfta Matematik Dersi haftada 3 saat veya 4 saat 
okutulur da, Fen Bilgisi 3 saat okutulur Bunun haftalık ağırlığı niçin 
böyle tespit edilmiştir, bilimsel verilere dayanmakta mıdır, yoksa 4 saat 
okutulsun denilmek yeterli midir? Bir matematik kavramının verilebil
mesi için temel eğitimde veya orta öğretim kurumlarmda, haftalık ağırlık 
nasıl tayin ve tespit edilecektir, bununla ilgili bir hazırlık yapılmış mı
dır? Çünkü beceriye yönelik derslere ağırlık verileceği söylenmektedir. 
O halde beceriye yönelik derslerin haftalık ağırlığı ne olacaktır ve çeşit
leri ne olacaktır, çevrenin özellikleri dikkate mutlaka alınacaktır. Ama 
çevrenin özellikleri alınırken yerel, mahalli yöneticilerin buradaki fonksi
yonun ne olacaktır? Bu konulara da aydınlık getirilmesi açıklık kazan
dırılması gerekiyor.

Seçmeli dersin seçimlerinde, beceriye yönelik derslerin seçimlerinde, 
yöneltmelerin yanında, yönsemelere değil yöneltmelere önem vermelidir.

Özellikle bir konuyu ifade etmek istiyorum, daha başka ifade edile
cek şeyler vardır ama, zaman olmadığı için ifade etmek mümkün değil. 
Bilirsiniz, okullarda yabancı dil dersleri okutulmaktadır. Yıllardan beri 
verenin arzusuna bağlı kalmıştır. Bu itibarla, herkes İngilizce dersini se
çer. Doğrudan doğruya bir yönsemedir, velinin arzusudur, çocuğun arzu
sudur. Fransızca, Almanca öğretmenleri birer kişilik, ikişer kişilik öğren
ci ile kalırlarken öbür taraftan bir bakarsınız ki İngilizce derslerine öğ
retmen bulunamaz. O halde, seçmeli derslerde de herşeyden önce yönelt
mem n üzerinde ısrarla durmalı, velinin isteği yanında, çevrenin özelliği, 
onunda yanında okulun imkânları da dikkate alınmalıdır. Şu anda söyle
yebileceklerini burada sınırlamak istiyorum. Bana bu imkânı sağladığı
nız için saygılarımı sunarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederim.
Efendim, kıymetli dinleyicilerime bir noktayı arzetmek istiyorum. 

Şu dakikada, yedi sekiz arkadaşımız, yedi arkadaşımız konuşmuştur. 
Hepsi o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki, fakat bunlar bir konferans ma
hiyetini almca o vakit iş bozuluyor. Yoksa, verilen fikirleri, eski bir psi-
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koloji hocası olarak, üzerinde yıllarca hem tatbiki, hem icrai sahada ça
lıştım. Onun için mümkün olduğu kadar kısa söylerlerse zamanlarından 
ve kendilerinin ifadelerinde tatmin etmiş olurlar. Sıra sayın Binbaşımda.

ERGÜDER GEDİZ : Sayın Başkan, Başkanlık Divanı üyeleri, Sayın 
üyeler, savın konuklar; hepinize saygılarımı sunarım. Efendim, Başkan
lık Divanı sık sık zaman üzerinde duruyor. Ben iki kelime ile hatta, müm
kün olsa da daha az söylemeye çalışmayı, huzurunuzda zamanımzı almak 
istemiyorum. îki kelime, mesleki teknik okulların ne olacağı, nasıl bir 
programla yönetileceği; Sayın Doğan tarafından endişeler dile getirildi, 
katılıyoruz. Ancak, yakın bir zamanda uçak fabrikaları kurulacak Tür
kiye’de. Uçak sanayii geliştirilecek. Hatta ve hatta buna, hava feza sa
nayii diyebiliriz. Mesleki teknik okul programları içerisine bu daim da 
sokulmasını Hava Kuvvetleri olarak hassaten istiyorum. Çünkü, yakın 
bir gelecekte ara teknik elemana ihtiyacımız olacak. Sevindirici bir haber 
•duyduk, Ortadoğuda Uçak Fakültesi kuruldu. Senelerdir Teknik Üniver
site, İstanbul Teknik Üniversitesinde, makina kürsüsü içinde uçak bölü
mü vardı. Bu da yakında herhalde bu yeni çıkacak olan yasada Uçak Fa
kültesi olacak. Fakat ara teknik elemam için bir adım atılmamıştır, arz- 
ederim. Alkışlar...

BAŞKAN : Sayın Mustafa Uzunpostalcı.

MUSTAFA UZUNPOSTALCI : Sayın Bakanım, Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, eğitim programları üzerinde eksik gördüğüm bir iki hususu 
arzetmek için huzurlarını işgal ediyorum. Hazırlanan raporun program
lar bölümünde 1924 yılında çıkarılmış bir Tevhidi Tedrisat Kanunundan 
bahsediliyor. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili olan bu kanun 
daha sonra şüphesiz ki, eğitim ve öğretim birleştirilmiştir. Ancak temel 
eğitimin ikinci kademesinde, bugünkü anlamı ile ikinci kademesinde, altı 
ve sekizmci yılları kapsayan ders programları içerisinde din bilgisinin seç
meli dersler arasında yer aldığını görüyorum teklifte. Bir taraftan Tev
hidi Tedrisat Kanunundan bahsederek, tedrisatın birleştirilmesini istiyo
ruz, bir taraftan da seçen, din bilgisini seçen ve seçmeyen öğrenciler ol
mak üzere iki ayrı tipte din bilgisi almış, din bilgisi almamış tipte öğ
renci yetiştirmek hedef alınmış oluyor. Yine raporun belirli bölümlerin
de memleketimizdeki mezhep ve değişik tiplerdeki ayrılıklardan söz edi
liyor. Şüphesiz bunların kaldırılması dini bilginin kendilerine verilmesi 
ile mümkündür. Dinini bilmeyen bir kimse, mezhepçilik de yapacaktır, 
başka şekilde birb:rlerine karşı da çıkacaktır. Eğer dinini kendisine öğ
retirsek, şüphesiz ki bunlar birbirlerini herhangi bir şekilde itham etme



yecekler, mezhep ayrılıklarından dolayı toleranslı olacaklardır. Bu, çok 
önemli bir noktadır.

Şöyle bir durum akla gelebilir. Lâiklikle ilgili olan husus ve vicdan 
hürriyeti meselesi. Acaba biz zorunlu dersler arasında din bilgisi dersi 
verirsek, lâikliğe aykırı olur mu veya vicdan hürriyetine baskı unsuru 
olur mu, diye düşünebiliriz. Veya zaman zaman bu şekilde cevaplar ve
rilmek durumunda kalmıyor. Biz, eğitim modelimizi Avrupa’dan aldık. 
Avrupa lâik ülkedir, ülkeler topluluğudur ve Avrupa’da bugün din eğiti
minin verilmesi konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Her 
ülke kendisi din eğitimini rahatlıkla vermektedir. Acaba din eğitimini 
versek, din bilgisi versek lâikliğe aykırı olur mu olmaz mı, endişesi ora
da bahis konusu değildir. Orada bugün bahis konusu olan din eğitimi
nin nasıl ve hangi programlar içerisinde yer verileceği ve nasıl öğrenci
lere, gençlere aktarılacağı konusudur. Bu bakımdan lâikliğe aykırı bir 
tarafı olamaz. Kaldı ki, Anayasamızın 10. ve 150. maddeleri milletimizin 
eğitim ve öğretimini devlete yüklemiştir. Milletimiz dindar olduğuna gö
re, Müslüman olduğuna göre dinini öğrenmek mecburiyetindedir. Vic
dan hürriyetine baskı olamaz, çünkü din seçtirmiyoruz. Biz kimseye şu 
dini seçeceksin demiyoruz. Çünkü dinini seçmiş olan bir kimseye dininin 
ne olduğunu öğretmek durumundayız. Bu bir kültür işidir ve herhangi 
bir şekilde bunu öğrenen bir kimsenin de bunu tatbik etmek mecburi
yeti yoktur. Eğer biz ibadet yapacaksın, namaz kılacaksın, oruç tuta
caksın diye baskı yaparsak o zaman vicdan hürriyetine baskı olmuş olur. 
Binaenaleyh din dersleri vermek, din kültürü vermek hiç bir zaman bas
kı unsuru olamaz.

Büyük Atatürk “ Türk Milleti Müslümandır ve dinini, ahlâkını öğren
mek mecburiyetindedir” buyurmuşlardır. Aynı zamanda, dinin öğretile
ceği yerin de mektepler olduğunu belirtmiştir. Biz her ne kadar mektep
lerimize, okullarımıza din bilgisi derslerine koymayalım veya koymuyo
ruz desek veya herhangi bir şekilde seçimlik dersler halinde bunu koya
cak olursak olalım; bunu ortadan kaldırmış olmuyoruz. Aslında dinini 
öğrenmek isteyen vatandaşımız bir başka kanaldan, bir başka şekilde fa
kat gayrı müsait şartlar içerisinde, hiç de aslına uygun olmayan bir tarz
da din:ni öğrenmek mecburiyetinde kahyor. Binaenaleyh onlara dinini, 
gerçek yönüyle, aslıyla, esasıyla olduğu gibi, herhangi bir şekilde bir baş
ka şey katılmaksızın, hurafeye gitmeksizin memleketimizde öğretmenin 
yolu, mektepler olmalıdır. Çünkü, kontrolü her zaman mümkün olan, prog
ramı elimizde olan bir husustur. Bu bakımdan din bilgisi derslerinin se-
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çimlîk dersler halinde kalmış olması arzettiğim hususlardan dolayı uy
gun bir tutum ve davranış olmaz.

İkinci bir husus arzetmek istediğim; bu günkü programlar içerisinde 
İmam Hatip Liselerinin ne olacağı konusunun belirtilmemiş olmasıdır. 
İmam Hatip Liseleri, mesleki ve teknik okullar içerisinde sayılmamış. Bu
gün mevcut talebesi 201 bin olan İmam Hatip Liselerini görmezlikten gel
memiz mümkün değildir. Acaba bu program içerisinde, sistem içerisinde 
İmam Hatip Liseleri yerini alacak mıdır, almayacak mıdır? Bu husus ke
sinlik kazanmış değildir.

Bundan önce İmam Hatip Liseleri ile ilgili olarak ve din bilgisi ders
leri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca Ana İlkeler Grubunun din 
eğitimi komisyonunca hazırlanan bir raporun 28, 29 Mayıs ve 2 Hazi
ran günlerinde bir tartışması yapıldı. Din Eğitim Danışma Kurulu çer
çevesinde yapılan bu tartışmaların neticesinde din bilgisinin mutlaka ve
rilmesi gereği bilhassa vurgulandı ve karar altına alındı. İmam Hatip 
Liselerinin bu günkü durumlarında aynen mühafaza edilmesi gereği üze
rinde duruldu. Binaenaleyh orada alman kararlar; o raporların hazırlan
ması neticesi ortaya çıkan durum, acaba bu günkü sistem içerisinde bir 
yere mi oturtulacaktır? Yoksa bunlar tamamen sistem dışında mı bıra
kılacaktır? Bu husus kesinlik kazanmış değildir henüz. Eğer sistem dı
şında bırakacaksak, bu taktirde memleketimizin yaygın eğitim bölümün
de büyük çapta hizmet gören İmam ve Hatipleri yeteri kadar yetiştirme 
imkânına sahip olamayacağız. Yani balkımızın ihtiyacı olan, çeşitli ko
nularda rehberlik yapabilme imkânını kendilerine veremeden İmam Ha
tip Lisesi mezunu olarak öğrencileri mezun edip, hayata atılmak mec
buriyetinde bırakmış olacağız. Eğer sistem içerisinde yer alacaksa, teknik 
okullarda olduğu gibi temel eğitimin ikinci kademesinde bu okullara, İmam 
Hatip Liselerine yönelebilecek bazı derslerin konulması zarureti vardır 
ki en azından Kuran-ı Kerim derslerinin seçmeli dersler arasında yer al
ması her halde uygun olur. Çünkü imamlık ve hatiplik mesleği b'r ta
kım ön beceriler isteyen bir meslektir. Bu da önceden öğrencilerin küçük 
yaşta almaları gereken bir husustur. Gırtlağı küçük yaşta alışmayan bir 
kimsenin sonunda Kuran-ı Kerim’i düzgün okuması düşünülemez. Nasıl 
ki 20 yaşından, 15 yaşından sonraki bir kimseyi konservatura alıp da ona 
gırtlak eğitimi yaptırmak mümkün değilse, bu husus da daha önceden 
ele alınması gereken bir konudur. Nitekim raporun bölümünde 11 ve 12 
yaşlarında soyut kavramların geçilebileceği ve öğrencinin bunu kendisi bir
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model haline getirebileceği vurgulanmıştır. Demek ki daha önceden bazı 
hususlara yer vermek gerekir. Benim maruzatım bu kadar.

Vaktinizi fazla işgal etmek istemiyorum. Saygılar sunarım. Alkışlar.

BAŞKAN : Feriha Baymur.

Sevim Tunç Hanım ön tarafa yaklaşsın da. Çünkü, zaman azalıyor. 
10.30’da biliyorsunuz ara vereceğiz. Ben de üzülüyorum, o kadar güzel 
şeyler dinliyoruz ki, zaman denilen mefhum var, ona takip sınırlanmış
tır... Başka türlü olamaz.. Buyurun hanımefendi..

FERİHA BAYMUR : Sayın Başkan, Başkanlık Divanı ve Sayın X. 
Milli Eğitim Şûrası Üyeleri.

Zaman zaman böyle Şûra’larda bir araya gelmek ve sorunlarımızı tar
tışmak çok önemli. Bilhassa dinamik bir kalkınma halinde olan ülkeler 
için sorunlar bitmeyecektir. Binaenaleyh çok yararlı olduğu kanaatinde
yim, ayrıca X. Milli Eğitim Şûrası’mn çok iyi hazırlanılmış olduğunu gör
mekteyim. Ancak ben alınmış aşamalar üzerinde durmaktan çok; aklı
ma takılan bir iki noktaya kısaca değinmek istiyorum, iyi belirlenmiş 
amaçlardan biri de sistemi bütünleştirmek olarak ifade edilmiş, ki çok 
yerinde, Entegrasyon fikri, bütünleşme fikri. Epey zamandan beri üze
rinde duruluyor.

Temel öğretim tek okul olarak, ana okulundan sekizinci sınıfın so
nuna kadar tek okul, iyi bütünleştirilmiş görünüyor. Yüksek öğretimde 
de böyle bir bütünleştirmeye doğru gidileceği anlaşılmakta, hazırlıkla
rın bu istikamette olduğu anlaşılmakta. Fakat benim aklıma takılan şey : 
Niçin acaba orta öğretimde halâ birbirine parelel iki sistem süregelmekte? 
Biliyorsunuz ki, bir çok arkadaşlarmı burada büirler; 7. Milli Eğitim Şû
rasından beri çok gayeli orta okul üzerinde durulmakta. Halbuki, bu gün 
halâ görüyoruz ve sistemde de açıklanmış bir genel lise var; genel aka
demik lise, bir de mesleki ve teknik okullar. Ayrı okul paralel sistem 
olarak kendini gösteriyor. Zaman zaman çok gayeli lise terimi kullanıl
mış, hazırlık kitabında. Ancak, buna ne lüzum var? Zaten akademik lise 
yanında çeşitli mesleki ve teknik okullar orta derecede süre gelmekte ise 
o zaman akademik lisenin çok gayeli olmasına lüzum yok. Bittabi bir 
diğer ilke de vurgulanıyor genel olarak. Bu ilke de mesleki teknik öğ
retimin güçlendirilmesi, vurgulanması çok yerindedir. İhtiyacımız var bu
na, kalkınmakta olan bir ülke olarak. Ancak bu ikilik yani bu, bunun güç
lendirilmesi için okulları ayırmak gerekmez. Milli Eğitimin temel, yahut 
Milli Eğitimin merkezi idaresinde bu ikilik elbette muhafaza edilir; yani
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ayrı bir mesleki ve teknik öğretim bölümü, hatta Müsteşarlığı elbette süre 
gelir ayrı olarak süre gelebilir. Çünkü başlı başına ayrı, üzerinde durul
ması gereken bir alan. Ancak okulları niçin ayırıyoruz? Bunun üzerinde
7. Milli Eğitim Şûrasından beri duruyoruz. Niçin bu çocukları biraraya 
getirmeyelim? Tek bir orta okulda. Bu mümkündür ve mümkün olacağı 
b:r çok zamanlarda Şûra’larda ileri sürülmüştür. Fakat bir türlü gerçek- 
leştirilememektedir. Şu, esnek bir programla bunu yapmak mümkündür. 
Orta okullarımızda elbette aydın vatandaş yetiştirecek müşterek, zorunlu 
genel derslere yer vermek lâzım. Ve bu dersleri bütün öğrencilere zo
runlu olarak gösteririz, göstermek gerekir. Ve bunun oranı belki % 50’- 
dir. Bunun yanında yani model çekirdek mahiyetindeki zorunlu dersler 
yanında, seçmeli özel derslere yer verilecektir. Bu seçmeli özel dersler, 
öğrencilerin istek ihtiyaç, yetenek ve istidatları dikkate alınarak konula
bileceği gibi, toplumda geçerli mesleklere hazırlayıcı mahiyette, nitelik
te dersler olur.

Çeşitli yollara hazırlık veren bir tek okul sistemini gerçekleştirmek 
çok yararlı olacaktır, daha demokratik olacaktır ülkemiz için. Biliyorsu
nuz ki, akademik liselerin statüsü daha yüksek maalesef, nedense, pra
tik sanat okullarının statüsü daha düşüktür. Bu çocukları tek bir okul
da birleştirecek olursak işte çocuklar utanmıyacaklardır, aileler de utan- 
mıyacaklardır. Sanat okullarına gönderdikleri için çocuklarını. Yani daha 
kaynaşık bir sistem olacaktır. Daha demokratik bir sistem olacaktır, ço
cuklarımızı bir arada bulundurursak okullarımızda.

Demek ki bunu gerçekleştirmek mümkün. Zorunlu dersler ve seç
meli dersler. Yahut genel dersler ve özel dersler sistemiyle. Bu dersler 
var diyeceksiniz. Zannetmiyorum, bugünkü hazırlıkta yok. 9. sınıfa ka
dar öğrencilerin gireceği istikamet, belirleneceği ileri sürülüyor. Halbuki 
bu her zaman mümkün olmaz. Ondan sonra da birbirine paralel prog
ramlar yürütme düşünülüyor. Bu maalesef çok gayeli okul, böyle yanlış 
anlaşılmıştır bir süreden beri.

Birbirine paralel sistem yani aynı okulda birbirine paralel program
lar, daima geçiş sorunları ortaya çıkarır. Yatay geçiş sorunları. Halbuki 
daha kaynaşık bir nüve dersler, çekirdek dersler, seçmeli dersler sistemi 
konulacak olursa işte bu yan geçiş sorunları ortadan kalkar. Yan geçiş
leri bir türlü halledememişizdir, bugüne kadar; ilke olarak benimsedi
ğimiz halde.

Çok teşekkür ederim efendim, işte bunun üzerinde durmak istiyo
rum. Hem demokratik hem daha ekonomiktir, çünkü bu bütün yan yana

v
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sistemleri, küçük yerleşim birimlerindeki okullarda gerçekleştiremeyiz. 
Fakat böyle planlanmış görüyoruz burda. Hiç olmazsa önerim şu af eder
siniz, zamanınızı fazla alıyorum; hiç olmazsa bir kaç okulda tam demok
ratik, çok gayeli okul programlarım denemeye doğru gitmeyi planlamak 
nasıl olur diye sormak istiyorum; çok çok teşekkür ederim. Alkışlar...

BAŞKAN : Dr. Sevim Tunç Hanım.

SEVİM TUNÇ : Sayın Başkan, Sayın Üyeler.

Eğitim programlarının hazırlanması konusundaki, elimizdeki test ve 
verilen bilgiler karşısında şöyle bir iki noktaya değineceğim.

Eşitlik konusundaki önerilere tüm münakaşalardan sonra ve tüm 
programlardan sonra cevap vermeyi, görüşlerimi ileri sürmeyi uygun gö
rüyorum. Şimdi derhal mesleki teknik öğretim konusundaki görüşleri
mi arzetmek istiyorum.

Bu konuda Sayın Prof. Hıfzı D Oğan’ın söylemiş oldukları önerilere 
tamamen katıldığım için ayrıca bu konuyu işlemeyeceğim. Şimdi, diyoruz 
ki, mesleki teknik öğretimde insan gücünü iş hayatının ve endüstrinin ge
reklerine uygun yetiştireceğiz. Derim ki, bunun başına; çağdaş ve iş ha
yatının ve endüstrinin ihtiyacına uygun yetiştireceğiz. Çünkü, Türk eği
timinde biliyoruz ki, çoğu zaman eğitim, iş hayatından ve endüstriden 
de önde gelmiştir. Eğer biz çağdaşlaştırırsak, o zaman zaten iş haya
tında ve endüstrinin de ihtiyacına uygun insan gücünü yetiştirmiş ola
cağız. Şu halde amaç, insan gücünü yetiştirmek ve bunu üretici olarak 
kullanmak. Üretici olarak kullanacağımız bu programlarda yalnız teori
ye, öğretiye değil; uygulamaya büyük yer vermek zorundayız; bir. Bu
nu verirken aynı zamanda sanıyorum ki uygulamada öğrenciye çok küçük 
yaşlarda vermek zorundayız. Temel eğitimde bu programları geliştirmek 
zorundayız. Şöyle ki, ben biraz daha konuyu özelleştirerek ticaret ve tu
rizm alanında gösterilmiş olan programlara değineceğim. Deniyor ki, ti
caret ve turizm alanında çeşitli eğitim düzeylerinde çok farklı program
lar uygulanmaktadır; evet, doğrudur. En yüksek kademede dahi, yüksek 
öğretimde üniversiteler ve yüksek okullarda dahi, çok birbirinden farklı 
öğretiler getirilmektedir. Bu programlarda ticaret oldukça, bir asgari dü
zeyde, bütünleşmiştir bilgiler. Ama gene de bugün çağdaşlıktan biraz 
daha uzaktır. Şu nedenle, yalnız ulusal ihtiyaçlarımızı değil, uluslararası 
ihtiyaç ve bilgi ahş verişine önemle yer vermek zorundayız. Çünkü top
lumsal ve ekonomik kalkınmayı Anayasa’ya uygun, planlamaya uygun 
yapacaksak, dış piyasada rekabet edecek ve her şeyi bilen insan yetiş
tireceğiz. Yani iş adamı diyecek ki, sen şunu şunu yap; hayır, ona daha
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ilerisini de gösterebilecek kişi var. Her zaman iş adamının en önde ol
duğu söylenemez. Şu halde, bu eğitimi etkin vereceğiz; çok soyut veri
yoruz. Bunu çocuk, öğrenci kavrayamıyor. Meslek lisesinde de kavraya
mıyor. O halde, bunları nasıl somutlaştıracağız? öğretim programlarının 
en önemli kısmı bence bu. Örnekleme ve uygulama suretiyle öğrenciyi 
eğitme. Tabii ki bu daha öğretmen yetiştirme konusunda da ayrıca yer 
alacak.

Turizm konusuna gelince : Turizmi büyük bir endüstri dalı olarak 
geliştiriyoruz, fakat sanıyorum ki, daha aşağı düzeylerdeki turizm eğiti
mi daha çok beşeri ilişkiler konusunu kapsamaktadır. Bunun önemini 
inkâr etmiyorum. Çok doğru ve hatta her gün öğrenciye günaydın der
ken, beşeri ilişkileri bir kere daha, bir süre daha vurgulamak zorundayız; 
eğer turizm endüstrisini geliştireceksek. Ama bunun dışında da öğren
ciye uygulamada kullanabileceği bilgileri vereceğiz. Bir turist kavramı 
kadar, bir gümrük işleminin asgari düzeyde ne olacağını, Türk parası
nın kıymetini korumada nasıl bir zorluklarla, yahut hatalı bir davranışta 
bulunabileceğini bilmesi lâzımdır. Döviz meselesi, turizmin kaynağını teş
kil eder. Biz döviz alış verişinin nasıl olduğunu, nasıl olacağını ve ne ya
parsa bunun suç olabileceğini öğrenciye öğretmek zorundayız. Halbuki bun
ların dışında asıl en önemlisi turizm işletmeciliği. Ekonomisi, muhasebesi 
ile bunları asgari bir düzeyde tutmak için daha geliştirilmesini temenni 
ediyorum. Alkışlar.

BAŞKAN : Ondan sonra da bunlara cevap olmak üzere Fatma Ha
nım komisyon raportörü olarak hazırlansınlar.

ADİL TÜRKOĞLU : Sayın Divan Üyeleri, X. Milli Eğitim Şûrası
nın değerli üyeleri;

Ben mukayeseli eğitimci olarak çeşitli ülkelerdeki reform hareketle
rini inceledim. Bu ülkelerden İsveç, Fransa ve Romanya ile durumu kar
şılaştırırsak, acaba biz ne getiriyoruz.

Zorunlu eğitim Fransa’da dokuz, İsveç’de dokuz, Romanya’da ise on 
senedir. Fransa’da 1959 yılında, zorunlu eğitim dokuz yıla çıkarılmış ama 
gerçek uygulama ise 1962 yılında gerçekleşmiştir.

İsveç ise kademeli olarak altı, yedi ve dokuz yıllık uygulamalara pilot 
bölgelerde başlamış, ama yine uygulama 1963, 1964 yılında gerçekleşmiş
tir. Buna benzer uygulama Romanya için de geçerlidir. Bu ülkelerde de 
Türkiye’ye benzer güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu sorunları, örneğin, öğ
rencileri otobüslerde belli bölgelere toplama, yatılı okul sistemi gibi çö
zümler bulmuşlardır. Hatta İsveç’de kuzey bölgesinde 12.000 tane La-
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yon’u gezici okul sistemi ile çözümlemiştir. Benzer önlemler, bir önlem 
değil, değişik önlemler Türkiye’de alınarak çözümlenebilir. Şöyle bir kar
şılaştırma yapayım : Türkiye’de okuma yazma seferberliği Atatürk za
manında başlamıştır, ama bugün yine devam etmektedir. Romanya’da 
1947 yılında başlamıştır. 1960 yılında ise çözümlenmiştir tümüyle. Türki
ye’de olanaklar Romanya’ya göre, eğer karşılaştırırsak, daha çok değildir. 
1940’lardan sonra Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde bilgi patlaması, 
ortaöğretimde okullaşma isteği, yine Türkiye’de sanayileşme ve tarımda 
modernleşme nedeniyle ortaöğretim programlarında reform yapılması ger
çek halini almıştır. Görüyoruz ki, Türkiye’de uygulanan lise programları 
1902 Fransa lise programlarının 1981 yılma kadar ders ilave ve çıkarma 
dışında aynıdır. Yapılan bir takım çalışmalar, uygulamalara aksetmemiş- 
tir. Sadece 1947 yılında sanıyorum, Latince bölümü ilave edilmiş, bunun 
dışında şu ders bir saat, şu ders iki saat eksik olsun şeklinde düşünül
müştür. Yeni uygulamada ne getirmek istenmektedir?

Bunu yine İsveç ve Fransa ile, iyi bildiğim iki ülke olduğu için kar
şılaştırırsak ortak ilkeler arasından söyleyeceğim; bunlar şunlardır : Ye
ni uygulamada belli bir eğitim politikası ve ulusal çizgilerin saptanması 
ve toplumun bireyin gereksinmelerine yanıt veren bir eğitim programı 
önerilmektedir.

örneğin bu ise, hemen kısaca söyleyeyim, dört tanedir : Eğitim de
mokratiktir, eğitim fırsat eşitliğine olanak vermelidir, eğitim bireyin ilgi 
ve istidatlarına yönelmelidir, eğitim, toplumun ekonomik gereksinmeleri
ne uygun olmalıdır.

Bizdeki yeni sistemde ise, öğrencilerin ilgi, istidat yeteneklerine göre 
yöneltileceği söylenmektedir ve bunun için de yatay ve dikey geçişler sağ
landığı belirtilmiştir. Yalnız bu yöneltme işinin belirli sağlam esaslara 
bağlanması gerekir ki, bu, alman önlemlerle gerçekleştirilebilsin. Çünkü o 
programlar sosyo - kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyici, hızlan
dırıcı bir nitelik taşıyarak çalışma yaşamına karşı ilgi ve pratik beceriler 
ve yaşamdan uzak bilgiler getirilmeyecek denmektedir.

Yıllardır üzerinde şikâyet ettiğimiz öğrencileri ezbere bilgilerle ye
tiştirmeyeceğiz; yaşama yakın bilgilerle yetiştireceğimize göre, bizim de 
bu mevcut programları uygulamadan kaçınarak diğer yeniliklere, diğer ül
kelerdeki durumlara kendimizi uydurmak zorundayız. Bu hem diplomaların 
denkliği yönünden, hem de öğrencilerin ezbercilikten kurtulmaları açısın
dan önemlidir. Teşekkür ederim sayın Başkan. (Alkışlar..)
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BAŞKAN : Şimdi Fatma Hanım kendilerine cevap verecekler. Yalnız 
ne kadar notunuz var Fatma hanım önce anlaşalım.

FATMA VARIŞ : Değerlendirmem için 15 dakika lütfen.

BAŞKAN : 15 dakikanız yok ancak 10 dakika var çünkü 10.30 oldu- 
mu ben celseyi kapatırım.

FATMA VARIŞ : Peki efendim teşekkür ederim. (Karşılıklı gülüş
meler) .

FATMA VARIŞ : Sayın Başkan, Başkanlık Divanının değerli Üyeleri, 
Sayın Şûra Üyeleri. Birinci konuşmamız amaçların analizi ve muhtevaya 
ve metotlara bunun dönüşmesi doğrultusunda bir öneri yaptım. Bu son de
rece önemlidir. Aslında, farkında olmak, inanmak ve yapmak başka başka 
şeylerdir. Ve esas olan yapmaktır. Muhteva kategorileri ve başarı koşul
ları konusunda arkadaşımızın söylediklerine çok teşekkür ederiz. Program 
hazırlanırken bunun üzerinde durulması gerekir.

Sayın Haşan Dumanin kitap olgusu ile ilgili açıklamaları hepimiz için 
aydınlatıcı olmuştur, kendilerine teşekkür ederiz. Sayın Doğan’ın temelde 
sistemin bütününe dönük görüşlerini çok kısa olarak değerlendirmek iste
rim. Evvela yeni tasarının, efendim, genel öğrenim kısmını çok kısa olarak 
özetle açıklamak isterim. Bütün vatandaşların, Türkiye’de eğitim gören 
bütün vatandaşların, öğrenmeleri lâzım gelen ortak muhtevadır. Dolayı- 
siyle ister mesleki teknik okullarda, ister teknik okulda, ister lisede oku
sun, herkesin genel öğrenim görmesi gerekir. Bu konu yeni tasarımda 9 
uncu sınıfta % 60, 10 uncu sınıfta % 50, 11. yılda % 40 olarak yer almış
tır. Buna karşılık mesleki ve teknik beceriler, yapmaya, işe dönük beceri
ler son yılda °/c 70 oranında yer almıştır. Burada da kalmamaktadır ta
sarım. Arkadaşımızı çok mutlu edecek bir boyut getirmektedir. Her yıl 
çocuklara sürekli staj, iş uygulamaları konmuştur. Bu görüldüğü üzere 
yeniliktir. Teknik öğretim konusunda bazı açmazlar var, ikilemler var, 
bunları behemahal karar organlarının çözümlemesi gerekiyor.

Bunlardan birisi, bir piyasa güdümünde teknik eğitim mi, istiyoruz, 
yoksa piyasayı geliştirici teknik alanı canlandırıcı bir mesleki teknik eği
tim mi istiyoruz? Biz çalışmaları hazırlayan arkadaşlarımız ki, 25’ten fazla 
arkadaş katılmıştır. Biz Milli Eğitimin ve devletin kalkınma politikasının 
güdümünde bir meslek eğitim gerektiği kanısındayız. Ancak piyasa araş
tırmalarını küçümsemiyoruz. Daima piyasayı izlemek piyasayı araştırmak 
önem taşımaktadır. Bu konuda diğer bir karar noktası şu olmalıdır : Biz 
hangi endişeyi taşıyoruz programlarda; mesleki ve teknik okulların me-
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zunlarmın yüksek öğretime mi gitmelerini istiyoruz, yoksa mesleki teknik 
öğretimi bitirenlerin ülkenin ara insan gücü açığım mı kapatmasını isti
yoruz? Bu iki konu arasında behemahal bir ağırlıklı yol tutturmamız ge
rekmektedir. Anladığım kadarı ile biz, ülke kalkınması için ara insangü- 
cünün yetişmesini, açığın kapanmasını önemli görüyoruz. Fakat tabiatiyle 
bu kesimde çalışan arkadaşların belki yılların deneyimleri sonucunda en
dişeleri biraz daha farklı yönde oluşmuştur.

Sayın Çam’ın açıklamaları için çok teşekkür ederiz. Programlar he
nüz hazırlanmamıştır, hazırlanırken temel değerler üzerinde elbette durul
malı, özellikle uygulamada bunun üzerinde durmak gerekir. Esasen biz her 
disiplinin programının, o disiplinlerde yetişmiş ihtisas gücü tarafından 
hazırlanmasını önermiş bulunuyoruz. Sayın Şahin’in dokümanı dikkatle 
inceledikleri anlaşılıyor. Uygulamada ¡başarı için bir seri araştırma yapıl
ması gerekmektedir. Maliyet fayda analizleri kesimi bunlardan bir tane
sidir. Eğitimcilerimizin bunlardan sonra yapacakları çalışmalarda süre ve 
zamanlama konusunu, seçimlik dersler konusunu ve yabancı dilin seçmeli 
veya zorunlu olması konusunu komisyonlarda görüşeceklerini ve tartışa
caklarını umut ediyorum. İsimlerini alamadım fakat sayın binbaşı eği
timcimize — sayın Er güder— çok teşekkür ederim sayın Başkan. Mesleki 
ve Teknik okullar konusundaki görüşleri son derece yer indedir. Uçak sa
nayii konusunda bir fabrika kuruluyor ve ara insangücü gerekiyor. Efen
dim, 'işte biraz evvel söylediğimi ben burada da yinelemek isterim : Mes
leki ve teknik eğitim mensupları şayet Ticaret Lisesini bitiren arkadaş, 
Ankara Üniversitesine girecek mi, girmeyecek mi? Bunu görüşür bunun 
üzerinde dururlarsa uçak fabrikası ara insangücü alamaz.

Mesleki ve teknik eğitim evveliyetle sanayiye yöneltilirse o zaman 
ara insangücü istekle ve gönüllü olarak bu fabrikaya elbette gelir ve bu
nun gibi bir çok fabrikalara tabii.

Sayın Bostancının önerileri tasarıda faaliyet şeritleri arasında yer 
almamıştır, tabii bizim çalışmalarımız nakli olmaktan çok akli bilimler 
doğrultusunda yer almıştır. Daha üst karar organlarımız programların 
yapılması konusunda söz konusu olan organları bu öneriler doğrultusun
da yeni kararlar alabilirler. Sistemin yapısı ile ilgili olan sorunlar ise her 
halde sistem komisyonunda görüşülecektir. Sayın Baymur’un önerdiği 
konu aslında gerçek bir reform, tamamen iki paralel sistemin birleştiril
mesi doğrultusunda bir öneride bulundular, temelde uzun vadede amaç-

F. : 14
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lanan budur, ilk adımda buna gelmek güç. Zira 178 donatılmış elektro
nik laboratuvarları olan atelyeleri olan endüstri meslek lisesi vardır. Bun
ları bir tarım, bir ticaret bölümü açmak suretiyle ihtisas okulu olmaktan 
ayırmak suretiyle, ara insangücü yetiştiren bir tasarım arasında çelişme 
olurdu. Bu bakımdan biz donatılmış teknik okullarımızın devam etme
sini öneriyoruz. Ancak henüz donatılmamış, bir bucakta, bir nahiyede 
açılmış bulunan bir lisede, pek alâ bir tarım bölümü, ticaret bölümü ve 
mümkünse bir yerel sanatlar ile uğraşacak bir bölümü açılabilir. Yani 
küçük yerel yerleşme birimlerinden başlıyarak, böyle bir uygulamaya 
geçmek mümkündür. Sayın Tunç’un çağdaş sözcüğünü ilâve etmesini biz 
candan kabul ediyoruz. Son derece önemli görüyoruz, aslında bunu zait 
görüyoruz. Çünkü 1920’lerden itibaren çağdaş uygarlık düzeyine erişme
ye, bunu aşmaya uğraşıyoruz. Ve şimdi de uğraşımız budur.

Eğitimin somutlaşması ise doğrudan doğruya bir metodoloji konu
sudur, teknik bir sorundur, sayın Türkoğlu’nun mukayeseli eğitim ile 
yaklaşımı belki şuraya yepyeni bir aydınlık getirmiştir. Kendilerinden 
komisyonlarda daha ayrıntılı olarak yararlanacağımızı umut ediyorum, 
sayın başkan çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN : Ben de çok teşekkür ederim. 3 dakika kaybettik yani 3 
dakika nazı.. (Alkışlar..) Şimdi 12 dakika sonra başlarız, toplantıyı mu
vakkaten tatil ediyorum.

24 Haziran 1981 SABAH İKİNCİ OTURUM. OTURUM BAŞKANI 
Ord. Prof. Dr. F. Kerim Gökay.

BAŞKAN : Öğrenci akışı üzerinde konuşmak arzu edenler lütfen 
isimlerini yazdırsınlar.

Kaç kişi oldu şimdi 7 kişi oldumu? Lütfen çabucak bana verirseniz 
isimleri....

TURHAN OĞUZKAN : Sayın Başkan vakit ne kadar efendim?
BAŞKAN : 6 dakika. Şimdi öğle vaktidir. Midenin hakkını vermek 

lâzımdır.
TURHAN OĞUZKAN : Öğrenci akışı konusunu çok kısa bir zamana 

sığdırmak zor. Fakat sistemin en önemli konularından biri. Çünkü eği
tim sisteminden hangi ölçüde ve nasıl yararlanacak. Bunu tartışıyoruz. 
Tabii bizim özlemlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti halkının, eğitimdeki öz
lemleri belli. Hangi araştırmayı açarsanız açm; köy halkından şehir hal
kına kadar, kime sorarsanız sorun, çocukları için en yüksek seviyede öğ
retimi arzu etmektedir.
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İkincisi, eğitim saisteminin sosyal adalet ölçüleri içinde ve eşitlik öl
çüleri içinde hizmet vermesini istemektedir.

Üşüncüsü, Türkiye Cumhuriyeti halkımmn ve gençliğinin bu top
lumda yaratıcı, üretici ve kabiliyetlerini gerçekleştirici yer almasını iste
mektedir. Bu özlemler belli olmuştur ve bunlar anayasamızın da kanun
larınızın da Atatürkçülük ilkelerinin de çerçeveleridir. Şimdi bir eğitim 
sistemini düzenlediğimiz zaman bütün bu özlemleri ve Türkiyenin gerçek
lerini gözönünde bulundurmak zorundayız. Yüksek öğretime giriş bir ya
radır. Şimdi bunu ele almamın sebebi konu dışına çıkmak değildir. Çün
kü benim hissettiğim kadar yüksek öğretimde bugün uyguladığınız, yük
sek öğretime girişte uyguladığımız sakat sistemi, orta öğretim düzeyine 
celime için bir proje getirildiği kanısındayım. Yüksek öğretime giriş sa
kattır. Çünkü gençleri üniversite kapılarına kadar getirmek, üniversite 
kapılarında onları artık bir işe yaramadıklarım söylemek hatadır.

İkincisi, kullandığımız araçlar sakattır. Tahmin ediyorum ki bir so
ru takımıyla standartlaştırılmamış, normları geliştirilmemiş ve ne oldu
ğu belli olmayan bir araçla gençleri sen şu olabilirsin, sen buraya gire
bilirsin, sen buraya giremezsin şeklinde sınıflandırmak hatadır. Zanne
derim güvenilir olmayan, geçerli olmayan ve herhangi bir akademik ince
lemeye, tartışmaya tahammülü olmayan bir araç takımı ile bu işi yap
maya çalışıyoruz. Ayrıca yapılan bütün incelemeler göstermiştir ki, dün
ya çapında bir seçme sistemini kurduğunuz ve işlettiğiniz zaman, bun
dan belirli kesimler yararlanır. Ve bunlar mutlaka yanlı olarak işler.

Türkiye’de de bu sistemin yanlı olarak işlediğini araştırmalar gös
termiştir. Son zamanlarda ÜSYM’nin yaptığı bazı araştırmalar bu imti
hanların, sosyo - ekonomik bakımdan, gelir bakımından yüksek düzeyde 
bulunan grupların lehine işlediğini, diğer grupların aleyhine işlediğini 
de göstermiştir. Ayrıca, Mıhçıoğlu zamanında yapılmış olan bazı araştır
malar, bazı coğrafi bölgelerimizin bilinen sebeplerle, dezavantajlı durum
da olduğunu göstermiştir. Şu halde sakat bir sistemdir. Ve tatmin edici 
bir sistem değildir. Kamu oyunda da hakikaten kabiliyetli kimsenin üni
versiteye girdiği, kabiliyetsizin ise açıkta kaldığı şeklinde bir kanaat yer
leşmiş değildir. Bir dostumuz geçenlerde bir Avrupa gezisinden döndü 
ve bana şunu söyledi : Dedi ki : iftihar ettim dedi. Bizim burada red 
ettiğimiz ve üniversiteye almadığımız bazı gençlerimizi, çok seçkin bazı 
Avrupa okullarında, büyük başarılarla okuyorlar dedi. Ama parası olan 
okutmaktadır. Parası olmayan, imkânı olmayan, bunu yapamamaktadır. 
Orada da büyük yaramız vardır. Orada da rakamların süratle arttığını ve
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bugün bizim memlekette eğitimi esirgediğimiz kitlelerin parası varsa eğer 
akın akın çocuklarım Avrupadaki okullara göndermekte olduğunu göre
ceksiniz.

Şimdi getirüen projede, daha başka yönleri de var. Ama onlara gir
mek istemiyorum. Yalnız şunu vurgulamak istiyorum M bu sistem tatmin 
edici bir sistem olmaktan uzaktır ve 20 yıldır bu sistemin, bu imtihan 
tarzının daha iyi bir şeklini ortaya koyamamışlardır.

Şimdi deniliyor ki ortaokuldan sonra veya yeni adıyla temel eğitim 
okulundan sonra, ortaöğretim, yeni ortaöğretim diye tanımlanan sistemin 
kapısında, bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmelerden bir 
tanesi bir rehberlik sistemi müphem olarak konulmuştur ve nasıl işleye
ceği belli değildir.

İkincisi; notlara ve öğrencinin başarısına bakılacaktır deniliyor. Ül
kemizde çok çeşitli not verme davranışları görülüyor ve çok çeşitli stan
dartlar karşısında bunun da bir adalet temin edemiyeceği şüphesizdir. Şu 
halde, giriş, imtihanla düzenlenecektir. Sonunda mesele buna geliyor. Gi
riş imtihanla düzenleneceğine göre, bazı yerlere büyük talepler olacak
tır ve bu talebin nereye yığılacağı bellidir; daha ziyade üniversiteye gö
türen yola büyük yığılmalar olacaktır. Deniliyor ki, biz burada bir se
çim yapacağız. Seçimin bugün uyguladığınız usuller uygulanacaksa seçi
min sakat olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kabiliyetliyi kabili
yetsizden tam olarak ayıramıyacağım ve halkın kamu oyunda tatmin edici 
bir seçim olamıyacağı endişesi içindeyiz, öte yandan deniyor ki, seçimi 
istediği yeri kazanamayanlar olabilir. Fakat hepsine bir yer bulacak ve 
yerleştireceğiz. Bunları teknik ve mesleki okullara yerleştireceğiz.

Saym Şûra Üyeleri, 20 yıldır DPT teknik öğretime, mesleki öğreni
me daha çok insan kaydırılması için kararlar vermiştir. Devletin resmi 
politikası fbudur. Bütün hükümetler, gelmiş geçmiş hükümetler bu poli
tikaya sahip çıkmışlardır, fakat bu gerçekleşememiştir.

Hatta bugün mesleki ve teknik okulların kapılarına imtihanlar kon
muştur. Ve imtihanla alınmaktadır. Sebep basittir. Para yoktur. Planı 
getiren arkadaşlarımız bu kaynaklarının nereden temin edileceklerini söy
lemeyince korkarım ki sonuç şu olacaktır : Mesleki ve teknik öğretimde 
de kapılar kapanacaktır ve lise üniversiteye giden yolda da kapılar kapa
nacaktır ve bugün yüksek öğretim kapılarında gençliğe reva gördüğümüz 
muameleler daha geniş bir tabanda tekrarlanacaktır. Bundan büyük endi
şe duymaktayız. Teşekkür ederim. Alkışlar...
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BAŞKAN : Şimdi Nazma Akyol.

BİR SES : Usul hakkında....

BAŞKAN : Buyrun usul hakkında serbestsiniz usul hakkında söyle
yebilirsiniz, bakalım şu listeye göre 8 kişi var. Birisi bitti.

DİVAN SEKRETERİ : Telgraflar var.

BAŞKAN : Okunsun efendim.

Divan Sekreteri, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Genel Başka
nı tarafından ve Kahramanmaraş Cunihuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden 
gelen başarı telgraflarım okudu.

BAŞKAN : Çok çok teşekkür ederiz. Alkışlar.... Buyurunuz efendim.

NAZMI AKYOL : Sayın Bakanım, Sayın Başkan, X. Milli Eğitim 
Şûrasının Savın Üyeleri değerli dinleyiciler, hepinize saygılar sunuyorum.

Konuşmamın pirinci bölümünde, bize gönderilen dokümanların dış 
kapağı ile ilgili olacak. Baktığımızda yeni Türk Milli Eğitim Sistemi ya
zılıdır. Burada virgül yoktur. Halbuki, Türk Milli, Türkiye değildir var
dır. Türk Milli Eğitimi de vardır. Bence buraya yeniden sonra bir virgül 
konması daha uygun olur inancındayım. Veya’hutta Türk Milli Eğitimi
nin yeni sistemi yazılması daha uygun olur inancındayım. Çünkü eğiti
mimiz vardır, ötedenberi vardır, biz bunu çağın gereklerine, toplumun 
ihtiyaçlarına göre değiştirmek istiyoruz. Birinci bölüm bu oluyor efendim.

Diğeri de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun’un ikinci bölü
münün 8. maddesi eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini öngörmektedir, eşit
lik bireyleri istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesinin en sonuna kadar ye
tiştirmek anlamına gelmektedir. Buna uygun olarak da dokümanm bir 
bölümünde üniversitelere girişte bazı liselerin avantajlı olmasına ve on
lara ayrıcalık tanınmasına imkân verilmemelidir ibaresi bulunmalıdır. Bu 
da yine Temel Eğitim Kanununun ruhu olmaktadır. Ancak dokümanın 
yeni Türk Milli Eğitim Sistemi adlı mavi kaplı dokümanın 72. maddesi
nin “ e”  maddesinde şu bulunmaktadır, bulunuyor, “e” maddesinde ise



yüksek öğretime giriş kurumlarca ve belgelerce değil, ülke çapmda mer
kezi bir sistem uygulanmalıdır, deniliyor. Bence bu ise temel eğitim ka
nunundaki eşitlik ilkesine uymamaktadır. Çünkü, burada bölgeler dile 
getirilmemiştir. Eşitlik ilkesine uymak, uyacaksak, bölgelerin imkânları ve 
özellikleri dikkate alınarak merkezli bir sistemle yapılmalıdır, şeklinde yer 
alması daha doğru olacaktır inancındayım, özetlersem bina, tesis, araç - 
gereç, öğretim kadrosu aynı düzeyde olmayan liselerimizde üniversitele
re giriş sınavlarında avantajlı durumda bulunan Anadolu, Fen Lisesi ve 
Kolejlerden mezun olanlarm üniversitelere girişlerde taban puanlarının 
yüksek tutulması ve diğer liselerimizin az tutulması bir parça olsun eşit
lik ilkesine uygun olacağı gibi, boş gezen diploma sayı itibariyle fazla

t

olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin üniversiteye girmelerini sağlaya
caktır inancındayım.

Hepinize saygılar sunarım. Alkışlar....
i

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Sayın Evliya Parlak, Ziya Kartal Yok
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EVLİYA PAK LAK : Sayın Bakamm, kıymetli Başkanlık Divanı üye
leri, değerli Şûra üyeleri.

BAŞKAN : Feriha Gürsoy hazırlansın.

EVLİYA PAKLAK : Yeni sistemdeki öğrenci akışım, görev yaptı
ğım bölgenin özellikleri önünde inceleyerek sahip olduğum fikirleri bilgi
nize sunmak üzere ben çıkmış bulunmaktayım. Dokümanın 87. sayfası da 
8 yıllık temel eğitimin zorunlu olduğu gerekçesi ile sınavsız bir eğitim 
şeklinin yürütüleceği belirtilmektedir. Ancak bölgenin şartları, ekonomik, 
sosyal yapının özelliği dikkate alındığında, halen 5 yıllık eğitim için dahi 
vatandaşımızın çocuklarını % 100 ve hatta bazı yörelerde % 30 oranın
da okula göndermedikleri bir sorundur. Biz geçmiş eski yasalardaki hü
kümler ile bunu gideremeyiz. Çünkü, bu yasalardaki hükümler günümüz 
koşullarında hiç bir etkinliği kalmayacak derecede zayıf cezalar getir
mektedir.

Bunun için mutlaka yasal düzenlemeler, hükümler getirilmelidir.
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Bugün biz sadece özel girişimlerle bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. 
Bence birinci konu bu.

İkincisi yine 8 yıllık temel eğitimde sınavsız eğitim sistemi esas alı
nıyor. Ancak, “c” bölümünde, *.c” paragrafında, bazı özel eğitim kurulu
larının varlıklarını sürdürecekleri ve sürdürmeleri için de sınavın yapımı 
zorunluluğundan bahsediliyor. Benden önceki sayın konuşmacı da değin
diler. Fırsat eşitliği tanımadığımız hiçbir yönden eğitim, araç, gereç, öğ
retmen gibi, öğretmen yönünden eşit olmayan, öğrencileri ilkokul sevi- 
3^esinde aynı sınavla karşı karşıya getirip, bunların başarısız kalacakları 
bil'nen bir gerçektir. Bu konuda da eğer bu Anadolu Liselerinden söz 
ediliyor anladığım kadarıyla, eşitlik getirilmek isteniyorsa, mutlak surette 
bölgelerin özelliğine göre belirli sayıda kontenjan tanınmalı. O bölgenin 
üstün başarı gösteren, bölgeye göre, ıYe göre üstün başarı gösteren öğ
renciler, arasında bir sınav ile o öğrenciler belirli kontenjanlar içerisinde 
bu okullara gitme olanağına kavuşturulmalıdır. Çünkü, özel dershanelerle 
özel dersliklerle, özel eğitimde yetişen çocuklarla, aynı sınava girdikleri 
zaman çok başarısız durumda kalan öğrencilerimizin bu hazırlık sınıfla
rına alındıklarında, Anadolu Liselerinin hazırlık sınıflarına alındıklarında 
kısa zamanda bu seviye farkım giderecek seviyede zekada olduklarını da 
burda iftiharla ifade edebilirim. Yine, aynı durum, yüksek öğrenim ko
nusunda da söz konusudur. Dokümanın 88. sayfasında “e” bölümünde yük
sek eğitime giriş, yüksek öğretim kurumlarmda yöresel olarak ayrı ayn 
değil, ülke çapında merkezi bir sistemle uygulanmalıdır, esası alınmıştır. 
Bugüne kadar bu esas tatb;k edilm'ştir. ilimizdeki liselerin bir kısmı % 0, 
bir kısmı da bazı seneler % 1 tesadüf edebiliyoruz. Yüksek öğrenim ku
ramlarına girme olanağına kavuşmuştur.

Sayın Devlet Başkanım zın Konya konuşmasında da buyurdukları gi
bi, bugün ülkemizin 67 ilinden, sadece Hakkâri ilinde askeri liselerde ve 
Harb Okullarında öğrenci yoktur. Bunun gerekçesini de Sayın Devlet 
Başkanımız açıkça, eğitim veriminin düşüklüğünden kaynaklandığını ifa
de buyurdular. Bu gerçeği görüp sistemi ona göre geliştirmek zorundayız. 
Bunda da sayın değerli ilim adamlarımıza şu şekilde arz etmek istiyorum. 
Bölgesel sınav sistemi getirilme zorunluluğu vardır. Bugünkü eşitsizlik 
içerisinde öğretmeni için devletçe yapılabilecek azami fedakârlığı rica eder
ken. servet ve itibarı olan vatandaşlarımıza da, himayeye lâyık olan ço
cuklarımızı hususi teşebbüsleri ile okutup yetiştirmelerini ehemm'yetle 
tavsiye ederim.

Bu demektir ki, Atamızın gerçekten özel öğretime büyük yer veren 
düşünceleri mevcut. Bu bakımdan günümüzde de bu kuruluşlar olduğu-
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na göre, gerçekten X. Milli Eğitim Şûrasında bu konuda bazı noktaların 
belgelerde ve dokümanlarda yer almış olması gerekir. Aslında var, fa
kat kısaca değinilmiş. Bütün tesellim ve temennim, grup çalışmalarında 
bu konuya biraz daha yer verilebilmiş olsun. Tartışmalarda biz de yer 
alabilelim. Hal böyle olunca, bu okulların Türk Milli Eğitimine her yıl 
olan katkısı resmi kaynaklarca gerçekten denetilsin; hem maddi olarak, 
hem manevi olarak ne getiriyor Türk Milli Eğitimine, bu saptansın. Ve 
ona göre de bunların sorunlarına, gerçekten bu tip okulların sorunlarına 
da gerçekten eğilinsin.

Evvelâ giriş sınavlarından söz etmek isterim. Burda hiç sanmıyorum 
ki, hiçbir Şûra azası mevcut değildir ki, bu tip okulların sınavlarına ço
cuklarını en azından bir kere denemek için vermemiş olsun. Şu halde, 
üstün bir eğitim ve öğretimi verebilme çabası içinde, gerek devletin resmi 
okulları, Anadolu Liseleri ve onun benzeri okullar ve gerek yabancı dil
ler, bir kısım dersleri yabancı dille yapan özel okullar. Ama dernek ve 
vakıf okulları veya kişilerin okulları. Bunların hepsi büyük bir denetimle 
sonuçlarını Bakanlığa zaten sunmak zorundadır ve görevidir. Bunu, kont
rolü altında olduktan sonra, gerçekten başarılı olanlar güçlendiri'lebiMr 
veya tekrar şey ettirilebilir; kendilerine, diğerlerine de yol gösterebilir. 
Okul imkânlarını, çevre imkânlarını aynı düzeye getirinceye kadar iller 
için üniversite girişlerinde mutlaka belirli bir kontenjan tanınmalı ve bu 
kontenjan içerisinde o bölgenin öğrencileri sınava girmeli ve hiç olmazsa 
o bölgenin aynı imkânları içerisinde yetişen çocukları bu okullara, yük
sek öğrenime girme olanağına kavuşturulabilmeMdir.

Yine ortaöğretimde geçişler psikometrik ölçümler sonucu yönlendir
me yapılacağı belirtilmektedir. Bu yönlendirmede de aynı şekilde bölge
sel özellikleri dikkate alınıp diğer illerdeki cazip durumdaki okullara, mes
leki teknik okullara öğrenci gidişini sağlayıcı aynı yönde bir takım ted
birlerin alınmasında yarar olacağı kanısındayım. Anayasamızın da yasa
larımızın da gereği bu; eşitliğin sağlanmasıdır. Bilgilerinize arzederim, 
saygılarımı sunarım. Alkışlar....

BAŞKAN : Sayın Feriha Gürsoy. Ondan sonra, Rauf inan, hazır
lansın lütfen.

FERÎHAN GÜRSOY : Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Sayın Şûra 
Üyeleri, büyük bir özenle hazırlanan Şûra dokümanını gerçekten ‘eten bir 
ilgi ile izledim. Yalnız temsil etmiş olduğum kesim itibariyle çok az de
ğinilmiş olan bir konuya da ben burda dokunmak 'istiyorum. Bağışlayı
nız beni.
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Ölümünün 100. yılında kendisini her zamanki gibi özlemle andığımız 
Atamızın çok çeşitli konulardaki düşünceleri bizlere hem uyarı hem gö
rev. Buna göre Ata’mızın 1925'te Büyük Millet Meclisini açış nutukla
rında şöyle bir şeyin yer aldığını belki bir çoklarımız biliyoruz. Mü
saadenizle, kısaca yalnız o kısmı okumak istiyorum, tümünü değil. “Aza-i 
kiram, Maarifimizden bahse başlarken, kız ve erkek çocuklarımızın ve 
ana ve babalarının tahsil için gösterdikleri umumî şevk ve tehalükü tak
dirlerle tekrar etmek isterim. Büyük Millet Meclisinin ye Hükümet-i Cum- 
lıuriyenin azâmî vasait ve gayreti sarf ettiği müsellem olmakla beraber, 
ilim ve tahsilin feyiz ve nuruna olan iştiyak-i umumiye tatmin edebil
mekten henüz uzaktır, önümüzdeki sene giriş sınavları iki yıldır çeşitli 
iki ayrı görünümde ortaya konuluyor. Birisi geçen yıl bildiğiniz gibi, iki 
kademede yapıldı. Birisi, merkezi sistem, birisi de Anadolu Liseleri ile 
beraber uygulanan bir ikinci sınavdı. Yani geçen yıl ilkokulu bitiren öğ
renci, iki sınava girmek şansına sahipti. Halbuki bu sene tek sistemde 
toparlandı. Ve böylece bu senenin mezunu olan öğrenci yalnız bir kere 
şansını denemek zorunda kaldı. Acaba bunların sonuçlarım, geçen sene- 
kinin sonucunun başarı derecesini saptayabildik mi? Veya saptandı mı? 
Ona göre, bu senekd önlem acaba ondan sonra mı oluşturuldu?

Bir başka haksızlık daha var. Hep fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. 
Böylece ilkokulu bitiren öğrenciler, üniversite giriş sınavında olduğu gibi 
değil de, tamamiyle gadre uğrayan bir sonuç ile kendileri mükâfatlandı
rılmış oluyor.

Şöyle ki bu yılın mezunu çocuklar ancak bu tip okulların sınavlarına 
girebiliyor. Geçen yıl bu şansı kaçırmış olup ta bir gün yeniden hazır
lanmış olsa dahi, geçen yılın mezunu olduğu için bu sene giremiyor. Hal
buki üniversite sınavlarında böyle değil. Bana göre eğer lütfedip bağış
larsanız eğer bir cüretse büyüklerimiz var. Bana göre 18 yaşını bitirmiş 
olan ve liseyi bitirip te üniversiteye girecek olan öğrenciye uygulanan sı
nav sistemiyle 11 yaşındaki çocuğa uygulanan sınav sistemi arasında bü
yük uçurumlar var. Onun için aynı sistem iki gruba, iki yaş grubuna uy
gulanmamalı kanısındayım. Uygulandığı zaman da, hiç olmazsa geçen yı
lın mezunu ve bu yılın mezunu bir ayırımla karşı karşıya kalmamalı. 
Nitekim geçen yıl üniversiteye girmemiş olan öğrenci on kere de dene
yebiliyor. Gelecek yıl da deniyor. Ama bu, onbir yaşındaki çocuğa ancak 
bu fırsat, bütün hayatını etkileyecek olan doğrultu bir kere verilmiş olu
yor bu fırsat. Onun için sanıyorum ki bu konu incelenmeye değer. Ba
ğışlayın.
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Ayrıca bir başka sorun da var. Bu tip okullarda eğer sekiz yıllık 
temel eğitim uygulamrsa bu okulların orta kısımları bu sekiz yıllık eği
tim uygulandığı zaman ne olacak? Çocuk ilkokuldan sonra dil eğitimine 
geçiyor. Orta okulda başlıyor ve lise de gelişiyor. Çağdaş eğitimi amaç 
edindiğimize göre, çağdaş ilişkilerimiz, uluslararasmda gelişeceğine göre 
ve ortaöğretimde de maalesef haftada iki üç saat olan yabancı dil dersi 
ile -o kes’mde de hocalık yaptığım için biliyorum- çocuğa yabancı dili 
veremediğimize göre, bu konuda herhangi bir şey yapamadığımıza göre, 
bu tip okulların gerçekten sorunlarına eğilerek geliştirmekte yarar var 
kanısındayım.

Örneklemek isterim. Bu yıl üniversiteler arası seçme sınavındaki ba
şarı durumu gazetelerden ve gerçekten okullara bildirilen sonuçlardan 
öğrendiğimize göre; Tuncelin de % 11, aslında bunun nedeni, nedenleri 
arasında biraz evvel arz etmeğe çalıştığım konular da var. Biraz evvel 
ki konuşmacıya yürekten katılıyorum. Gerçekten çeşitli illerimizde Ana
dolu Liseleri var. Acaba ancak o liselerin çevrelerindeki çocukları bu okul
lara ahmaz mıyız? ille de büyük şehirlerdeki çocuklar mutlaka Ga
ziantep Anadolu Lises:ni kazandıysa ve sıralamaya koyduysa, mutlaka An
kara’daki çocuk oraya gitmesin, onun elinde başka imkânlar olabilir. Ama 
Tunceli’deki çocuğa imkân tanıyalım. Veya Diyarbakır’daki çocuğa im
kan tanıyalım, Doğuya imkan tanıyalım. Bu bakımdan sanıyorum ki, yö
resel bir ayarlama olursa daha gerçekçi davranmış oluruz.

Sözümü bit:rmek zorundayım. Çünkü bana lütfettiğiniz zaman bu ka
dar. Bütün ümidim diğer rapor konuşmalarında konuşabilmek.

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.

BAŞKAN : Teşekkür ederiz. Alkışlar.. Sayın Rauf inan.
RAUF İNAN : Sayın Başkan, ben gözlemciyim, konuşabilir miyim?
BAŞKAN : Efendim, müsaittir. Binaenaleyh verdik. Biz.

RAUF İNAN : Sayın Bakanım, Sayın Başkanlık Üyeleri, Sayın ar
kadaşlar, önce bu hazırlıkları yapmış olanları gönülden övgülerle kutla
rım. Çok emek vermişler ve çok değerli şeyler yapmışlar. Şunu en başta 
isbat ediyorlar ki Türkiye kendi eğitim düzeyin' kurmakta yabancı uz
manlara gerek görmeyecek durumdadır. Bunu ötedenberi, yakın yıllarda 
özellikle üzerinde durdum. Hatta bir Milli Eğitim Bakanın da bu konuda 
kutladım. Şimdiki Milli Eğitim Bakanım da kutlarım.

Böyle bir kadro Türkiye’de gelişmiştir, böyle bir eğit'mci kadrosu. 
Yalnız bazı kuşkular var içinde.önce şu son 20 - 30 yılların da alman
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kararlar uygulanmamıştır, uygulanamamıştır yahut. Bunun uygulanması 
'için ne gibi önlemler almacaktır? Alınmıştır? Bu konunun ele alınması 
gerekir. Çünkü son 50 yıl içinde ki dosyalarımı elden geçirdim, kütüp
hanemi fakültelere armağan ederken gördüm ki, biz son 30 yılda çok 
toplantılar yapmış, çok kararlar vermişiz, fakat uygulanmamış. Uygulan
madığı için yine bunlar üzerinde duruyoruz. Ayrıca elbette Türk zorun
lu öğretimi okullarımızda 8 yıl olması gerek, hatta 10’a çıkması gerek. 
Geri kalmaya gerek yok. Ancak, şu var bu düzgün bir okul düzerinde 
yapılacak şeydir. Türkiye bugün bu durumda değil. En başta öğrenci yı
ğılmalarında söz ediliyor, öğrenci yığılmalarına nedenlerden başta geleni 
sınıfta kalmalardır. Başarısızlık oranıdır. Dünya’da geTşmiş ülkelerde ba
şarısızlık oram % 7’ye kadar kabul edilir. Türkiye’de öyle okul var ki 
% 70 başarısız. Ortalama % 50’yi buluyor. Bu konuda 15 yıl sürekli ola
rak yaptığım incelemeyi sayın Profesör Ethem Özgüverie vermiştim, keş
ke konuşabilseler. Bu durumda olan bir ülkede biz' henüz düzgün bir eği
tim ve öğretim yapamazken, 8’e çıkarmanın sonucu ne olur? Ayrıca şu 
var :

1970 veya 1971 de idi sanırım, TRT görevli almak için sınav aç
mıştı. Korkunç sonuç, tek kişi kazanamamıştı. Şimdi buradaki profesör
lere soruyorum. Karşınıza gelen öğrencilerinizi yeterli buluyor musunuz? 
Yeterli bulan varsa tebrik ederim. Çünkü, yeterli yetişemiyor, yetişm'yor. 
Sınıfta kalmalar yanında yetişmemiş olmak. Hele bir de bırakıp giden
ler. Halbuki Müli Eğitime düşen görev, Bakanından köy öğretmenine ka
dar şudur : Ayağını okuldan içeri atan her çocuk, mesleğe yetişincıye 
kadar onun sorumluluğu altındadır. Bu bilinç içinde konuları ele ahnak 
gerekiyor.

BAŞKAN : Oldu mu? Gözlem bitti mi?
RAUF İNAN : Müsaade buyurursanız, biz sonra eski Şûracıyız, mü

saade edin.
BAŞKAN : Peki iki dakika daha veriyorum.

RAUF İNAN : Teşekkür ederim. Efendim, ikinci Şûradan burada 
üç kişiyiz. Savın Enver Ziya Karal, Sayın Profesör ve ben. Müsaade eder
lerse şunları bitireyim efendim.

Hemen şu konuya geleyim. Dört gün önce, istiklâl Marşı söylendi. 
Bir sınıf istiklâl Marşı söyledi radyoda da, televizyonda da. Beğendiniz 
mi? Bir memlekette nasıl olur da istiklâl Marşı düzgün söylenmez bunu 
tasvip etmiyorum. Hiçbir okulda söylenemiyor. Durum budur. Bu şekil
de bir düzensizlik içindedir, önce bu okulculuğumuzu, Milli Eğ'timimizi
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•bu düzene sokmalıyız. O düzene sokulduktan sonra, 8 yıla da çıkarmamız 
gerektir. 8 yılı yeterli bulmamalıyız, 10 yılı da. Bugünkü durumda 8 yıla 
çıkarsa zaten üçlü, dörtlü öğretim uygulanmaktadır. Bu üçlü, dörtlü öğ
retim, ikili öğretim normal görünmeye başlandı, sonra ne olacak? Bugün 
birçok çocuklar, işyerlerinde birer meslek elde ediyorlar. Ve bu meslekte 
hem Milli Eğitimimizin büyük masrafına mal olmadan yetişiyorlar, hem 
de kendi aileleri için. Bunları 8 yıllık bir zorunlu eğitimle üretim ala
nından çekmiş olacağız. Bunu başka memleketler çözmüşler. Ya yetenek
lere göre okul, ya da yeteneklere göre ders düzeni koymuşlar. Halbuki 
biz bunu dikkate almadık. Bir yetenek sorunu vardır, özellikle 10 ya
şından, 11 yaşından sonra çocuklarda beliren. O yeteneklere göre, teorik 
yetenekte olan başka, pratik yetenekte olan başka, estetik yetenekte 
olan başka. Eğer bugün bizi dünyada alkışlatan sanatçılarımız, b :zim orta
okullarımıza girselerdi, belge alıp çıkarlardı. Bu, o bakımdan yeteneklere 
göre bir eğitim düzenine girmemiz gerekiyor. Ve özellikle üzerinde du
racağımız şudur; öğrenci kalabalığı bu öğrenci akışım alabildiğine artırı
yor. 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda ortaokulu bitirenler bugün doğal görülmeye baş
lamıştır. Üstelik sorumlu olarak sımf geçenler, ayrıca üst üste sınavlarla 
sınıf geçenler. Ve en son olarak da şunu arz edeyim, yineleyeyim. Savın 
profesörler, karşınıza gelen öğrenciler 9İzi tatmin ediyor mu? yeterli bu
luyor musunuz? Ne kadar süzülerek onlar karşınıza geliyorlar, ne kadar 
çok inceledikten sonra bu bakımdan...

BAŞKAN : Biraz evvel de sordunuz ya.
RAUF İNAN : Evet efendim bunun altım çizmek için soruyorum. 

Evet birkaç defa çiziyorum, teşekkür ederim Sayın Başkan, efendim say
gılar sunarım.... Alkışlar.....

BAŞKAN : Sayın Hamdi Turgut. Yalnız, gelen arkadaşlar isimlerim 
ve vazifelerini söylesinler mikrofonda çünkü kayıt edilemiyormuş, nere
den, ne olduklarını isim, isim.

HAMDİ TURGUT : Efendim. Dr. Hamdi Turgut Türkiye Sağır ve 
Dilsiz Dernekleri Milli Federasyonu adına buraya davet edilmiş bulunu
yorum, fakat dün de bir kaç suale muarız kaldım bendeniz de heyeti 
umum: yeniz gib: fakülte, yüksekokul eğitim enstitüsü ve aka demi1 erde 24 
yıldır profesyonel öğreticiyim o bakımdan, sîzlerden bir parçayım; ama 
bugünkü derdim yine benim malûl çocuklar. Uygulama, sistem içerisin
de uygulamayı düşündüğümüz 8 yıllık eğitimin yapay, benim çocuğuma 
dikey yükseliş şansını vermeyen düşünceyi yüksek huzurunuz da insafa 
davet ediyorum; ve sayın Bakandan rica ediyorum. 8 yıllık eğitimin ilk
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tatbikatçısı ilk yolu olan benim sağır ve dilsiz çocuğuma dikey yükseliş 
şansım veren yani lise bölümüne geçme şansım lütfen yüksek Talim ve 
Terbiyenin alacağı bir karar ile gerçekleştirilmesi ve ¡bu tatbikatın ilk 
defa 10 yıla yakın zaman içerisinde uygulandığı bu okulların hakkının 
verilmesini istiyoruz.

Tabiatıyle, demiyoruz ki bütün sağır ve dilsiz talebeler liseye gitsin. 
Çünkü, bu o zaman gerçeklerden uzaklaşma olacaktır ve diyoruz ki okul
larındaki başarıları ile üst eğitimi geçme şansım kazanmış olanlara. Me
selâ : 2 sağır ve dilsiz okulumuzda; dilsiz tâbirini sehven söylüyorum. 
Sağırlar okulunda lise bölümü kurularak, bir fen sınıflı lise bölümü ku
rularak birer sımfh lise bölümü kurularak bunlardan hakikaten buna lâ
yık olanların taa akademik tahsile kadar götürme imkânının sağlanması 
lâzım. Yine üst sistem içerisinde görmezlere tamnan imtihan sisteminin 
biraz dalıa yumuşatılması ve malûllerin tümü için kapalı bir sistem içe
risinde yine aym soruları ile, fakat daha zaman imkanım ayarlayan bir 
sistemin de getirilmesi İnsanî bir mes’ele olacaktır. Biz biliyoruz ki, üst 
sistem hattı zatında bir barajdır. Yoksa bu baraj kapıları kapayabilme 
imkânını sağlar... Garb Dünyası bunu çocuğun ilkokul ve lisenin tümün
deki kredilerinin toplamı ile fakültelere girme şeklinde değerlendirir, işte 
o zaman haksızlık, kırsal bölgelerin bugünkü feryadı büyük şehirlerin 
feryadı haline gelir bizde. Çünkü, kırsal bölgede çok iyi puanlarla çok 
iyi neticelere varmış olan talebe, buna mukabil İstanbul Erkek lisesini 
Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş çocuktan çok üstün puanlarla geleceği 
için o sistem Avrupa'nın tatbik ettiği sistemi biz uygulayamıyoruz. Ta- 
biatıyle bu zor bir problem, çok düşünülmüş bir problem, inşallah buna 
da çare buluruz ama lütfetsin sayın Bakanım ve Milli Eğitim Teşkilâtı 
evvelâ bu sistemi uyguladığı benim okulumda yükseliş ve akışı dikey 
olarak tatbik etsinler. Teşekkürlerimle.

BAŞKAN : Teşekkür ederiz. (Alkışlar....) Sayın Ömer Çam.
ÖMER ÇAM : Teşekkür ederim. Ömer Çam, İstanbul Islâm Enstitüsü 

Pedagojik Formasyon dersleri öğretmeni. Sayın dinleyiciler insanoğlu su 
misâli kıvrım kıvrım akar; ya bir yanda akan biziz öbür yanda Sakarya, 
her şey akıyor, nehirler akıyor, insanlar akıyor, bizde akıyoruz, ömrü
müz boyunca ömrümüz bitince de Dünyamn ötesine akıyoruz.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu iimândan.

Açılayım diye bunları okudum. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin akışını 
düzenlemek oraya döneceğim fendim. Öğretimde siz de hocasınız ben de 
hocayım.



BAŞKAN : Benim hocalığım daha eski. Şimdi devam edin efendim. 
Başka işlerimiz var. Devam...

ÖMER ÇAM : Efendim, öğrencilerimizin akışını düzenleyeceğiz; 
düzgün aksınlar, bir yerde yığılıp kalmasınlar, insan bataklığı haline gel
m eseler; konumuz bu. Üniversite kapısında yığılıyorlar. Çocuklarımızı 
bugün 400 bin kişi, 500 bin kişi üniversite kapısını zorluyor, neden olu
yor bu, sebep, çare nedir? Bunu bilmiyoruz ama, bunu nasıl önleyece
ğiz? Nereye akıtacağız? diyoruz ki, iş alanlarına yöneltelim. Acaba iş 
alanları var mı? Üniversite kapısından oraya yönelttiğimiz zaman iş ka
pısında yığılacak çocuklarımız yani öyle bir problemin içindeyiz ki öyle 
bir çıkmazın içindeyiz ki bilmiyoruz, nasıl çözeceğiz? Ama yine de çare
leri elbette düşüneceğiz. Çocuklarımızı başıboş bırakmayacağız. Şimdi 
söyleyeceğim asıl konu şu; Bugün üniversite imtihanları ile bugünkü 
yöntemlerle, Türkiye’de bir eğitim aristokrasisi oluşturulmuştur.

Büyük şehirlerin; Ankara, İstanbul gibi ekonomik imkânları olan 
zengin çocukları, özel dershanelerde üniversitelerin seçme imtihanlarına 
adapte oluyorlar. Yani bu testlerin bataryalarını, değişik formlarını özel 
dersanelerde uygulaya uygulaya mekanikleşiyorlar. Bu suretle büyük şe
hirlerin normal zekâlı çocukları üniversitelere girme imkânını kazanır
ken, Anadolu’nun inzivasında, mahrumiyet bölgelerindeki çocuklarımız 
üniversitenin dışmda kalıyorlar. Üstün zekâlı çocuklarımız kalıyorlar. 
Üniversitenin dışında bu sosyal bir adaletsizliktir. Buna tez elden çare 
bulunması lâzımdır. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu çağdaş devletin eğ:tim. 
hukuku yönünden ilkelerini başlıca iki nokta da özetlemek mümkündür.
(1) Herkese ihtiyacını vermek, (2) Herkese istihkakını vermek.

işte temel eğitim diyoruz. Bu temelde herkese asgari ölçüde ihtiyacı
nı vermek için uygulanmasını düşündüğümüz bir-sistemdir. Ama her
kese istihkakını da vermeliyiz. Şu mânâda ki, yetenekleri ölçüsünde her
kes farklı olduğu öğretim seviyesinden geçsin. Bugün biz bunu uygula
yamıyoruz, vebal altındayız. Bunun çareleri nelerdir? Kısa öneriler ha
linde arzedeceğim.

1. Her liseye, sosyal oranlara göre, üniversiteye girecek öğrenciler 
kontenjan tanınmalı, öğrencilerin lisedeki öğrenimleri için başarı durum
ları ve kültürel intibakları ilmi metotlar ile değerlendirilerek seçme ya
pılmalı, öğrencilerden bir kısmı bu yöntemlerle alınmalı.

2. Üniversite 1. ve 2. basamak sınavlarında uygulanan testlerin ben
zerleri değişik soru materyalleri halinde, Türkiye’nin bütün liselerinde 
kurslar açılarak enformal biçimde kullanılmalı, bu testlerin bir lisedeki
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başarı normları her ilçedeki başarı normları, tesbit edilmeli ve üniversi
teye giriş imtihanları için yurt çapında İlmî metodlar ile standart testler 
hazırlanmalı.

3. Bu test ve değerlendirme teknikleri ilkokuldan temel eğitimin ilk 
basamaklarından itibaren, bütün öğretim kumrularında yaygınlaştırılma
lı öğretmen test ve değerlendirme tekniklerinde istisnasız, ihtisas sahibi 
olmalı.

4. Üniversitelerde ve yüksek okullarda âtıl kapasite bırakılmamalı, 
bir kapasite araştırması yapılmalı, bu araştırmanın sonuçlarına göre yük
sek öğretim kurumlarma daha çok öğrenci alınmak, her türlü imkân kul
lanılarak üniversitedeki kapasiteden azami derecede istifade edilmeli.

5. Orta öğretim gelişme seviyesine ihtiyaç ve imkânlara göre plan
lanmalı, tarım ve sanat eğitimine yönelmeli, eğitim programlarına zaman, 
bölgesel şartlara göre programlar, teknolojik sür’ate göre senkronize edil
meli, yani ayarlanmak. Teşekkür ederim Sayın Başkan...

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Hadi oldu mu? Memnunsun ya. Hadi 
güle güle. Alkışlar...

Efendim. Yazdırdım kendimi. Onun için sayın başkandan rica ede
yim. iki madde vardı üzerimde; içimde kalmıştı. (Başkanlık divanının 
yönetimine Prof. Dr. Ihsan Doğramacı geçti.)

BAŞKAN (Ihsan Doğramacı) : Altı dakika veriyorum Sayın Baş
kan.

FAHRETTİN KERİM GÖKAY : Sayın Başkan ve bütün sayın 
dinleyicilerim. Bilhassa sayın rektörlerden benim ricam var. Evvelâ diğer 
hatiplerde söylediler. Ben bu üniversiteye kabul imtihanları, ki bu sene 
biraz değişmiş olmakla beraber çok âdil bulmuyorum. Bir kere insanların 
kendilerine mahsus bir ihtisas kudreti vardır. Hiç alâka duymayan bir 
şeye, tıbba girmek isteyen birisi çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor mühendislik çı- 
çıvor. Binaenaleyh bu mevzu üzerinde iyice durmak ve işlemek mecbu
riyetindeyiz. Bunu şöyle yapabiliriz kolaylıkla. Şûraya girmek isteyen
ler, bir imtihana, ayrı kısım olsun. Mühendisliğe girmek isteyenler ayrıl
sınlar. Fakat hiç akima mühendisliği koymayanlarla doktorluğa koymuş 
olan bir adam oraya girince, biraz ben bunu... Ama bir notamı yoksa 
nedir? Onlar takdir buyursunlar.

ikinci mühim mesele : iyi bir üniversite için liselerde tecanüs lâzım. 
Mütecanis olması lâzımdır. Halbuki liseler mütecanis değil. Bunu arka
daşlarım söylediler, işte doğudan bir yerden geliyor; şu derse hoca gel
memiş bütün yaz boyunca. Ama binaenaleyh bir üniversite için müteca
nis tedrisat da şartır. Yine, şu devirde ana dilimizin gayet güzel olması 
lâzım.
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En büyük dileğim şudur ki, liselerin kültür seviyesini yükseltmek ve 
liseler arasında artık mutabakat olmak lâzım. Ondan sonra fazla üniver
site açmak doğru mudur, değil midir? Onu ayrı bir tez olarak ortaya koy
mak zorunda kalıyorum.

Zannediyorum, zannederim 5 dakikam oldu galiba. Umumi müsaade 
ile yeni vazifeme başlıyacağım. Teşekkür ederim. Alkışlar.

BAŞKAN : 2,5 dakika konuştunuz beyefendi.
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY : Kaç dakika?
BAŞKAN : 2,5 dakika efendim.

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY :Ha. 2,5 dakika bitirmişim. Bak ne gü
zel. Kısaca söylenebiliyormuş....

(Ihsan Doğramacı, divan yönetimini konuşması biten Ord. Prof. Dr. 
Fahrettin Kerim Gökay’a bıraktı.)

BAŞKAN : (Gökay) şimdi, sonradan gelenler var. Onlara veriyorum. 
Profesör Cemal Yıldırım. Ama dışarıda kaldığınız için bir dakikanızı al
dım. Size beşer dakika, çünkü aksi fhalde şey olarak; onikiyi çeyrek gece 
kapatmak zorundayız. Sonra bir kişi daha var. Doktor Ethem Özgüven 
değü mi? Hani istedi? Şurdan, ayağa kalkıp ben geç kaldım diyerekten 
siz değil miydiniz? Siz de öne gelin de... Çünkü oradan geçmek zor.

CEMAL YILDIRIM Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz için önce te
şekkür edeyim size. Efendim, bu küçük konuşmada bir iki noktayı belirt
mekle önce başlayayım. Bugüne kadar yapılan, dünden beri yapılan ko
nuşmalar şunu göster di ki; iki şeyi birbirinden ayırıyoruz. Bir, önümü
ze gelen bir çalışma var; burda tartışılır bir çalışma var ve şu fikir üze
rinde aşağı yukarı birleşiyoruz. Bu çalışma bugünkü koşullar altında ol
dukça iyi hazırlanmış bir çalışmadır, ideal düzeyde bize sunulan şemaları 
kolayca geçersiz göstermeye olanak yoktur. Çünkü, eğitimdeki birtakım 
birikimlere dayanmaktadır. Ancak şu da birçok üyeler tarafından vurgu
landı. Bir kere daha vurgulanmasında yarar vardır. Bu ideal şemaları biz 
kendi gerçek dünyamıza nasıl intikal ettireceğiz? Bunun koşulları hazır 
mıdır, değil midir? Türkiye’deki itiyatlarımız, alışkanlıklarımız ve bugü
ne kadar yerleşmiş olan işlemler acaba kolayca bir tarafa itilebilir mi? 
Bu noktada ciddi şüphelerimiz vardır. Ben programın tümü içinde öğ
renci akış kısmının çok iyi hazırlandığım rahatlıkla söyleyebilirim.

Gerçekten bugüne kadar, sınav veya öğrenci değerlendirmesine esas 
olan bilgüere dayalı bir hazırlıkla karşı karşıyayız. Ancak burda derhal
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şu soru karşımıza çıkıyor, dokuzuncu sımfta yapılacak ayırımla nasıl bir 
külfet getirmektedir? Nasıl bir işlemler yumağı karşımıza çıkarmaktadır. 
Onu kısaca belirtmede yarar var. Milyonlarca öğrenci, yirmi civarında 
değişken üzerinde değerlendirme ve çocukların programlara yönlendiril
mesi, bu değerlemeye dayandırmak zorunluğu ortaya çıkmaktadır.

Şimdi bu değerlendirmenin hacmini benim burada kısa zamanda be
lirtmeme imkân yoktur. Ama biliyoruz ki, milyonlarca öğrenciyi her yıl 
bu kadar değişken üzerinde değerlendirmek, bırakın mâlî külfetini bir 
tarafa, sadece uzmanlık yönünden imkânsızdır; bugün için değil, yirmi 
yıl sonraki Türkiye için dahi ben onu mümkün görmemekteyim. Bu ba
kımdan tekrar ediyorum biz ihtiyatlı olmak zorundayız.

Mevcut sistemimizi, az çok çalışan mevcut sistemimizi İslah etme 
yerine, onu bir tarafa atar ve bu şekilde ideal olarak önümüze çıkarılan 
şemaları hemen uygulamaya geçirirsek, sonuç hüsran olmaktan ileri geç
mez. Bu konu belirtilirken, değinilen güçlüğe, sayın Oğuzkan’ın değindiği 
güçlüğe tümüyle iştirak ediyorum ve zannedersem programı hazırlayan
lar, öğrenci akışı üzerindeki programı hazırlayanlar da bize bu nokda- 
da hak veriyorlar. Onlar da aynı endişeleri paylaşıyorlar. Ancak, sayın 
Oğuzkan bu noktayı belirtirken ÜSYM’nin durumuna değindi. Ve dedi 
ki : ÜSYM’nin bugünkü problemi üç yıl önceye taşınmış olacaktır. Doğ
ru; ama ÜSYM’nin programı nedir7 ÜSYM genel olarak elli bin civarın
daki bir öğrenci, yüksek öğretimdeki bir öğrenci kontenjanına öğrenci 
seçme görevi ile karşı karşıya bulunan bir kuruluş. Aday sayısı bildiği
niz gibi yarım milyon civarındadır. İster istemez bir seçme söz konusu. 
Bu seçme âdil midir? Bir bakıma âdil değildir. Eğer biz sınav sistemin
de âdil bir sınav sisteminden şunu bekliyorsak âdil değildir; yani öğren
cileri, adayları yeteneklerine göre, yeteneklerine göre birtakım program
lara yerleştiririz. Şimdi yetenek deyince biz çıplak olarak bir yeteneğe 
ulaşamayız. Yetenek deyince, ancak öğrencinin öğrendiği ile, ulaştığımız 
bir şeyi, bir kavramı dile getiriybruz.

Öğrencinin öğrendikleri ise, okul programlarında, okul çalışmaların
da belirleniyor. Okullarımız arasında büyük farklar varsa, liselerimiz ara
sındaki olanaklar büyük farklılıklar, varyasyonlar içinde ise, siz orada 
meydana gelmiş, oluşmuş adaletsizliği bir sınavla gideremezsiniz. Sınavın 
vazifesi, sınavın vazifesi dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığının liseleri
mizde uyguladığı programları, programları esas alarak öğrencilerin bu 
programlarla, bu eğitimle ne derece yetiştiğini belirlemektedir. Onun dı-

F. : 15
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şmda bu sınavın yapabileceği birşey yoktur. Bir sınavla, siz temelde, tüm 
toplumda aileden başlayarak bozuk olan ve fırsat eşitliğini hiçbir yerde 
gerçekleşmemiş olan, bir yerde siz, bir sınavla bu fırsat eşitliğini veya 
sosyal adaleti yerine getiremezsiniz.

ÜSYM’ve bu bakımdan yöneltilen eleştiriler bence haksızdır. ÜSYM 
verilen vazife çerçevesi içerisinde bugünkü koşullar altında henüz alter
natifi, geçerli alternatifi, gösterilmeyen, gösterilmesi için kendilerine bir 
sürü davetler yapmışızdır. Bir sürü imkânlar verilmiştir. Gerek üniver
sitemizdeki öğretim üyelerine, gerek dışarıdakiler. Evet.. Fakat bugüne 
kadar alternatifi geçerli ve etkili alternatifi oluşturulmayan yoktur de
miyorum; ama bugüne kadar Türkiye'de oluşturulmayan bir sistemdir. 
Teşekkür ederim, efendim.

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Alkışlar..

BAŞKAN : I. Ethem özgüven, Hacettepe Üniversitesinden, Profe
sör. Şunu teklif ediyorum. Lütfen adınızı söyleyin.

İ. ETHEM ÖZGÜVEN : Efendim, ben aynı zamanda bu öğrenci akı
şı komisyonunda bir üyesiyim. Komisyonla ilgili bir fikrimi beyan etmi
yorum. Komisyon başkanımız durumu şey yapacaklar. Ben kendi görüş
lerimi yansıtmak için söz aldım.

Efendim, Komisyon çalışmalarında iki temel sorun bizi yönlendir
miştir. Bunlardan birisi, bugün genel lise dediğimiz liselerde, toplam öğ
renci sayısının % 66’sı yaklaşık birikmiş olması. İkincisi ise, üniversite
nin önünde birikme sorunu. Bunlara çözüm yolu bulma yönünde, Öğ
renci Akışım düzenleyen komisyon çalışmalarını sürdürmüştür.

Gelişmiş ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerde bunun tersini, çoğumuzun, 
hepimizin bildiği gibi görmekteyiz. Mesleki ve teknik alandaki öğrenci 
popülasyonu genel liselere devam edenlerin çok daha üstündedir. Biz de 
bu c/c 60 genel eğitimi % BB’e indirmek,, mesleki teknik alanlarmdakileri 
de % 66’ya doğru çıkarmak. Gördüğünüz gibi, yeni eğitim sisteminin ge
tirdiği yöntemler bu amaca yönelik olmaktadır. Diğer bir husus, üniver
site yönünde 450 bine yakın kişi giriyor. Bunun ancak % 12’si üniversi
teye alınabiliyor. Ondan sonra 400 bine yakın kişi açıkta kalıyor. Bu öğ
renciler, psikolojinin temel bir kuralı var, eğer bir insan bir amaca yö
nelmişse, siz onun önüne bir engel çıkardınız mı kişi kavgacı hale gelir 
arkadaşlar. Şimdi bu üniversiteler önünde birikmiş ve başarısız sayılmış 
olan bu 400 bin kişi, ekonomik yönden bağımsızdır, kırgındır, gençlik 
olarak akıcıdır. Bu nedenle bunların sorunlarına el atılması gerekmekte
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dir. Bunlara el atmadığınız takdirde, 'bu yığmalı olarak, bu gençlerimizin 
birikimi ülkenin sorunu olma eğilimini göstermektedir. Efendim, üniver
siteye aldığımız gençler, bu kadar titizlikle seçiyoruz; ne oluyor diye bir 
sual aklımıza gelebilir. Araştırmalarımız şunu gösteriyor ki, üniversi
tedeki başarısızlık oranı % 12 ¡ile % 93 arasında değişmektedir. Yıl so
nu itibariyle ortalama % 55 civarında. Peki, bu kadar titizlikle seçiyoruz, 
ne oluyor bu öğrencilere? Değerli arkadaşlarım, benim yaptığım, -bu ko
nuda bir hayli emek veren bir arkadaşınızım- araştırmalara göre, sadece 
üniversitelere giriş sınavında öğrencilerin aldığı puan değil; ama öğren
cinin başarılı olma yönündeki motivasyonu, güdüsü de temel bir faktör 
olmaktadır. Bu faktörü bazı ölçütlerle sınavın içine ithal etmek müm
kün görülmektedir.

Efendim, seçim sınavı ile ilgili 'bazı kritiklere, sorunlara arkadaşlar 
değindiler. Mevcut sistemimiz merkezi bir sistem olarak kırsal alanda 
olanlara efendim, bazı bölgelerden gelenlere eşit olanaklar sağlayamıyor. 
Yani üniversiteye girme yönünden iller birbirleriyle karşılaştırıldığında, 
bölgeler karşılaştırıldığında, bazı yerlerde çok yüksek olan yüzdelerle gi
riş olduğu halde, bazı yerlerde daha az yüzde oranla girebilmektedir.

ı5u bize şöyle bir soruyu akla getirmektedir. Acaba lurKiye pupu- 
lasyonundaki insanların, zekâ düzeyi, zihin düzeyi belirli bölgelere farklı 
şekilde mi dağılmıştır. Bu mümkün değildir. Hepimizin bildiği gibi ara
daki fark, fırsat eşitliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu konuda, iki görüş ülkemizde tartışılmaktadır. Bunlardan birisi 
sınav sisteminde, yani psikometrik bir görüş olarak şudur : Efendim, 
bir müesseseye şu kadar öğrenci başvurmuştur. Biz bunların içinden, en 
iyi ölçme araçlarımızı kullanarak seçeriz. Geri kalan pek bizi ilgilendir^ 
mez. Yani 400 bin kişinin, 50 binini seçeriz, geri kalan pek bizi ilgilen
dirmez. Peki bunun nedenine baktığımız zaman fırsat eşitliğinden kay
naklandığı söyleniyor; araştırmalar bunu gösteriyor. Her zaman şu soru
yu sormak herhalde hakkımızdır veya aklımızdan geçmektedir. Peki, sı
navı yürüten kurulları da devlet tayin etmektedir. Fırsat eşitliliğini gö- 
türemiyen de yine devlettir. O halde, devlet bu fırsat eşitliği ile sınavı uz
laştıran bir yönteme gitmek durumundadır. Bu yöntem yapılabilir mi? 
Yapılabilir, Merkezi Sistemin içinde de bu yapılabilir. Bazı önerilerimiz ol
muştur. Bu ayrıntılara burada girmek mümkün değildir şu anda.

Efendim, Komisyon bazı ilkeleri getirmektedir. Yeni ilkeler rehberlik 
ilkesini getirmektedir. Uzun süreli gözlem ve verilere dayanarak tek bir 
sınavla öğrencileri fırsat eşitliğine göre seçmenin zorluğu karşısında uzun
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süreli gözlem ve verilere dayanarak öğrencileri elemek değil; yani bir kıs
mını seni kuruma aldık, gerisi dışarda diye bir ilke yerine, yerleştirme 
ilkesini getirmektedir. Yani bir okula giremeyen olmayacak demektir. 
Yani bir yere yerleşecek. Ama bu yerleştirmeyi yaparken 20 - 27 - 28 ka
dar ölçüt getirdik, Komisyonun raporunda onlardan yararlanılacaktır.

Giriş sınavları yerine, yerleştirmeyi getiriyoruz. Ağırlık bu yöne ve
rilmiştir. Teşekkür ederim.

BAŞKAN : Biz de teşekkür ederiz. Alkışlar...
Efendim şimdi komisyon reisi olarak, bu raporları hazırlayan arka

daşımız zannederim, Fuat Turgut bey burada mı? Geliyor değil mi? Size 
10 dakika ayırdık, çünkü tam 12.15’te celseye nihayet vereceğim, olmaz 
mı? Mutabık mıyız?

M. FUAT TURGUT : Efendim mutabıkız. Belki daha kısa sürer.
BAŞKAN : Çok teşekkür ederim.

M. FUAT TURGUT : Saygı ile huzurunuza geldim. Sayın Oğuzkan’- 
mn görüşlerine katılmamak mümkün değil. Bu görüşler çok uzun yıllar
dır, yanlış işleyen bir orta öğretimin yüksek öğretime girişte ortaya çı
kardığı semptomlardır. Benim analizim bu. Çaresi nedir, çaresi bu öğrenci 
akışı düzenini değiştirelim demek değildir. Çünkü orta öğretimdeki has
talık öğrenci akışı düzeninden doğmadı. Ortaöğretimdeki hastalık ve on
dan evvelki hastalık, programlardan, programların işleyiş biçiminden, 
programlarda yüksek öğrenime geçişten yüksek öğretimdeki işleyiş biçi
minden doğdu. Gelin, onun yerine başka bir düzen koyalım demek, an
cak semptomla uğraşmak olur; esas sorunla değil. Belki kısmi çözümler 
getirilebilir. Başka birşey getireceği kanısında değilim. Biz elimizdeki sis
temi getirirken, ehveni şeri seçtik. Yani şöyle bir sistem getirebilirdik. 
Sistem grubu ve program grubu. Herkes bugünkü ortaöğretim düzeninde 
hangi okula girerse girsin, hangi okulda okursa okusun, üniversiteye gi
rerken bir seçme yapalım, üniversiteye giremeyene karışmayalım, der gi
bi; bu pahalı ve müsrif bir sistemdir. Çünkü bir kimseyi hakikaten işe 
yaramayacak bir dalda ve rayda üç yıl meşgul edeceksiniz, o kadar para 
o kadar imkân sarf edeceksiniz; üç yıl sonra da, son konuşmacının dediği 
gibi, hadi bakalım sen hiçbir işe yaramıyorsun diyeceksiniz. Bir kimseye 
sen hiçbir işe yaramıyorsun diyebiiiyorsa bugünün bilimi, erken desin 
efendim. Mesele bu, erken desin ama onbirinci sınıfta demesin.

Ehveni şer, niçin ehveni şer? Orta öğretimde ayrı program tavsiye 
ediyoruz. Yani Orta Öğretimde, Üniversiteye girecekler için ayrı prog
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ram, gitmeyecekler için ayrı program. Kim Üniversiteye gitmeyecekse 
programa tabi olur. İşte rehberlik sisteminin, halkla ilişkilerin Milli Eği
tim Bakanlığının ve başka kimselerin diyeceği nokta burası. Arkadaşım 
senin çocuğunun, sevgili oğlum, senin üniversitede başarılı olma ihtima
lin çok küçük, gel arabanı yokuşa sürme, demek gerekir. Biz söyliyelim. 
Öyle bir sisteme evet dedik. Yani ayrı program varsa onbirinci sınıfta 
değil, öğrenci akışım -düzenleyen kurallar dokuzuncu sınıfta. Çünkü prog
ram 10 veya 9 uncu sınıftan itibaren ayrılmaya başlıyor. Erken tanıma 
ve yönetme sistemlerini eğitimimize getirdiğimiz oranda bunda başarılı 
olacağız. Ama getiremiyorsak, gene de büyük sıkıntılar çıkacaktır.

Bölgelere göre ayrı kontenjan verilmesi, hem ortaöğretimde, hem yük
sek öğretimde konuşmacı tarafından savunuldu.

Efendim, biz getirdiğimiz sistemde, ortaöğretim için bölgeselleşme 
hatta ilkokula kadar inme tavsiyesinde bulunuyoruz. Çünkü, orta öğre
tim Okulları bugün her bölgede vardır. Nitelikleri bölgesel olabilir. Ama 
Üniversitelerde buna cesaret edemedik. Ana problem bu. O kadar üniver
site yoktur. Öyle bir uygulamanın da bizde görülür bir, -şöyle kabaca gö
rülür bir nazariyede- uygulama yeri yoktur. Üniversiteler de gelişir, ço
ğalırsa, bu mümkün olabilir. Teknik yöntemi nasıldır o ayrı dava olmalı
dır. Teknik yöntemi, bulunabilmelidir, bulunur. Eğer orta öğretimde böl
geselleştirme, gerçekleştirilir ve hızla gerçekleştirilirse, orta öğretimdeki 
reform, orta öğretimdeki eşitlik bugünkünden çok daha iyi sağlanabile
cektir. Çünkü orta öğretimde her ibe, her ilçeye, her liseye şunu söyle
yeceksiniz. Sizin programlarınızdan şu kadarı üniversiteye hazırlayıcı 
programdır. Bugün bu işi dersanelere bırakmışız.

Ben dersaneler de olmasın diyorum; öyleyse nerde olacak? Lisede 
olacak, nasıl olacak? Program ikiye ayrılacak. Programı ikiye ayırmaz
sanız bugünkü dava sürüp gidecektir. Yani üniversiteye girecek ve gir
meyecek kimselere ayrı eğitim yapmazsanız. Aynı eğitim yaparsanız, sos
yal dava gelecektir. Hiç kimse üniversiteye gitmeyecek programa çocu
ğunu koymak istemeyecektir. Ama bir gün gelecektir ki, bu öğren lecek 
ve yürüyecektir; başka türlü olmaz. Öyledir, eşyanın tabiatı öyledir. Hiç
bir ülkede üniversiteye liseden mezun olanların % 100’ü girmemektedir. 
Orta öğretime müracaat edenlerin % 100’ünün üniversite talebnde bu
lunması mümkün değildir bence. Bulunsa bile, yer bulunması mümkün 
değildir. Onun için bölgesel kontenjanlara girdiğimizde, eğer bölgede okul 
varsa, imkân varsa, herkese bir yer bulunuyorsa, büyük mahzur yok. Ne
rede büyük mahzur? Herkes köşe kapmaca oynamaya başlar. Herkes 
bölgelerin kontenjanlarına hücum etmeye başlar; bu bir. Bu pratik tarafı
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belki çözülebilir, kanun çıkarılır, yasa çıkarılır falan. Ama başka bir ta
raf daha var, yüksek öğretimde her memleket en iyi beynini kullanmak 
zorundadır. En iyi beyin ne % 100 anadan doğmadır, ne % 100 sonra
dan olmadır. Bu biraz anadan doğmadır, Sayın Profesör beni mazur gör
sün, büyük ölçüde sonradan olmadır. Biz sonradan olmaya hücum ettik. 
Programlarla sonradan olmaya hücum ettik. Aradaki devirde ne yapa
cağız? Eğer bölgelere, üniversiteler için kontenjan ayırırsak şu duruma 
düşeceğiz :

1. Bölgelerden bazı kimseleri alacağız; ne pahasına alacağız. Daha 
iyi olgunlaşmış beyinleri dışarıda bırakma pahasına alacağız. Az geliş
miş bölgelerden.

2. Böyle bir program uygulanırsa üniversite şunu yapmak zorun
da : Madem ki az gelişmiş bölgeden üniversiteye bir adam geldi, eksik 
geldi. Üniversite hazırlık sınıfını yürütmek mecburiyetinde. Üniversite 
hazırlık sınıfını yürüteceğim diyorsa ve Milli Eğitim Bakanlığı da illere 
kontenjan tanıdım diyorsa, bizim gibi öğrenci akışı uzmanlarının bula
bileceği yöntemler elbetteki vardır. Ne yazık ki, öyle birşey dediğimiz 
zaman o politikanın Türkiye’ye maliyeti, hem insan, hem emek kaybı 
bakımından hem de diğer bakımlardan fazladır; sosyal adaleti sağlaması 
bakımından.

Özel nitelikteki okullar varsa, elbetteki onların giriş sınavları ve seç
me yöntemleri de vardır. Onun için böyle birşey girdi. Okullardaki başa
rısızlığa değinildi; başarısızlığın bir çok sebebi vardır. Bu sebep program 
yüklülüğünden, programların iyi işlemeyişinden, öğretmen kalitesizliğin
den, öğrencilerin sınıflanış biçiminden tutun da, öğretmenin not verme
deki yöntemine kadar erişir.

Arızalı ve sakat çocuklar için, eğer kontenjanlar varsa, biz onların 
seçilmesi ile ilgili yöntemleri bulabiliriz. Bundan şüphe edilmesin; böyle 
yöntemler vardır, bulunması da mümkündür.

Sayın Başkanımız, liselerin durumlarına ve anadiline, yabancı dile 
değindi. Bunlar daha ziyade programla ilgili, seçme ile ilgili değil. Sayın 
Yıldırım ister istemez bir seçme yönteminin bugün 12. sınıfta yapılmak
ta olduğunu söyledi. Eğer yeni program ve yeni düzen kabul edilirse, is
ter istemez 9. sınıfta olacaktır. Biz ister istemez yapmak mecburiyetinde 
olduğumuz bu işin, nasıl yapılacağının peşindeyiz. Onun korkusu benim 
de korkumdur. 9. sınıfa geldiğimiz zaman, oraya indirdiğimiz zaman bu
günkü ÜSYM’de sarfettiğimiz gücün onbeş nüsü ıbir güç; insan gücü, pa
ra gücü lâzımdır. Görünürlerde de yoktur. ÜSYM’deki eleme. Katılırım o
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görüşe, çaresinin nasıl bulunacağını açıkçası pek iyi bilmiyorum. Saygı 
ile huzurlarınızdan ayrılıyorum. Alkışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim.
Efendim, zamanımızı tam, dakikası dakikasına bitirmiş olduk. Yal

nız bugün, hazmı taam için daha iyi mühlet verilmiş. Dün saat 13.30’da 
tekrar başlatmıştır. Bugün öğleden sonra saat 14.30’da başlıyor, bu eli
mizdeki programa göre. Acele etmeden, yani yavaş yavaş yemek yerseniz, 
yavaş yavaş biraz da dinlenirsiniz. Hazmı taam da kolay olur.

Bundan başka, bana gelince, ben de ikinci başkan vazifesini zanne
derim ki, herhalde bitirmeye gayret ettim. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi 
bilmiyorum.

BAŞKAN : (Milli Eğitim Bakam Haşan SAĞLAM)
Şûramızın öğleden sonraki toplantısını açıyorum; ve görüşmelere 

program gereğince, öğretmen yetiştirme raporu üzerinde konuşmacıların 
tesbiti ve konuşmaların yapılması konusu ele alınacak ve bu, saat 16.00’- 
ya kadar devam edecek ve müteakiben saat 16.15’de temel çalışma dokü
manı üzerinde diğer görüşler ahnacak ve böylece, ikinci günkü çalışma
larına saat 17.30’da son verilecek.

Benim özellikle başkan olarak istirhamım; çok faydalı, dikkâtli, ga
yet seviyeli ve hepimizin istifade ettiği sonuca geliyor; sîzlerin de o ka
naate katıldığınızı zannediyorum. Faydalı sonuçlara doğru gidiyoruz. Bir 
benim istirhamım olacak; bütün sayın delegelerden. Sorunlar gerçekten 
çok ciddi görünüyor. Bu ciddi olan sorunları b:rçok konuşmacılar dile ge
tiriyor ve geliyor. Ancak özellikle dikkat ediyorum ve ben not ediyorum; 
çözüm nasıl geliyor diye. Benim özellikle sîzlerden istirhamım, eğer soru
nu getiriyorsanız sorunun karşısında, - tabi elinizde detaylı hiçbir bilgi 
yok, lıerşeyi tam olarak getirmek, ne zaman bakımından, ne elinizde do
küman bakımından mümkün değil; böyle birşey isteyecek değiliz ama,- 
çözümünü de sîzlerin fikirlerine göre, genel ilkelerini hiç değilse ortaya 
koyabilirseniz bizim için çok yararlı olacak.

Özetlersem : sorunları getiriniz; faydalanıyoruz, doğrudur, çözümü
nü de lütfen lütfediniz; böylece faydalar daha fazla artsın, diye ricada 
bulunuyorum ve öğleden sonraki toplantıyı sayın Ordinaryüs Profesör 
Fahrettin Kerim Gökay bize lütfettiler ve sabah oturumu gayet büyük 
bir dirayetle kendilerini yorduğumuzu da zannediyorum ama yorulma
dıklarım iddia ve lütfediyorlar bize. Bu idareye sabah yönetimi getirdi
ler; çok istifadeli bir sabah çalışması oldu. Hepinizin huzurunda kendi
sine şükranlarımı sunuyorum.
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Öğleden sonraki bu toplantıyı da, Sayın Profesör Ihsan Doğramacı
dan istirham ediyorum ve böylece kendisine Divan Başkanlığını terke- 
derek, ben de dinleyici olarak yanınıza katılmak istiyorum.

Tekrar, konuşmalarda, çalışmalarda ve ¡idarede başarılar dilerim. 
Alkışlar...

BAŞKAN (Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI) : Hocam, Sayın Gökay’- 
ın yalnız dirayetli değil, tatlı ve espirili riyasetinden sonra benim burada 
bulunmam biraz sıkıcı olabilir. Bunu bilerek, hocamın önerilerine ve Ba
kanımın tensiplerine uyarak yönetmeye çalışacağım. Sayın Bakanın da 
buyurdukları gibi şimdi bugün öğleden sonraki ilk bölüm, öğretmen ye
tiştirme raporu üzerinde konuşmacıların söz almalarıdır.

BAŞKAN : öğretmen Yetiştirme Raporu üzerinde söz almak iste
yenler, lütfen...

Sayın üyeler 1 saat 15 dakikamız var o halde 14 kişi, 5’er dakikadan 
70 dakika eder onun için azami 5 dakika olacaktır onun için 4 dakikaya 
sığdırırsanız zamanında tamamlarız. Onun için sayın Bakanında önerdi
ği gibi daha ziyade öneriler üzerinde durmanızı rica ediyorum. Binanelyh 
ilk konuşmacıyı rica ediyorum. Ve isminizi söylerseniz zaptı alanlar alır 
tevpe kayıt olunur. Teşekkür ederim.

M. SITKI DEMİR : Ankara ilköğretim Müfettişi, Sayın Başkanlık 
Divanı, Saygıdeğer Üyeler.

Zamanımız çok dar olduğu için kısaca sorunu ve çözümü belirtmek 
istiyorum. Önce şunu belirteyim : Sayın Başaran, sayın Varış ve sayın 
Turgut beyefendilerin takdim ettikleri, Şûraya takdim ettikleri doküman
lardan, raporlardan dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ve şükranlarımı 
arz etmek isterim. Son derece yararlı olmuştur.

Bir sistem getirilirken bu sistemin uygulanması ve başarıya ulaşma
sı konusu bunu uygulayanlara ve bunda etkin olanlara bağlıdır. O halde 
bu sistemin gelişmesi ve geliştirilmesi uygulanması ve uyarlanması da 
öğretmene bağlıdır. Öğretmen konusu halledilmedikçe bu sisteminde hal
ledilmesi gerçekleştirilmesi kesinlikle söz konusu olamayacaktır. Şu an
da kısaca şunu arzedeyim. Milli Eğitim Bakanlığı emrinde hareket halin
de 502 kadro bulunmaktadır. Bunun 406.019’u eğitim öğretim sınıfındaki 
kadrolardır. Bu kadrolar - kısaca ve acele olarak söylüyorum, zamamm 
az - öğretmen okulu mezunları, köy enstitüsü mezunları ile öğretmen 
okullarının birleştirilmesi, 6234 sayılı yasaya göre ilköğretmen okulu me
zunları, 222 sayılı yasaya göre geçici öğretmenler, 693 sayılı yasaya göre
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geçici öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçirilenler, 285 sayılı yasaya gö
re yedeksubay öğretmenlikten öğretmenliğe geçirilenler, mektupla öğre
timle yetiştirilenler 21 günde, 45 günde, 3 yıllık eğitim verildiği zannedi
lenler, mektupla öğretimle gelenler gibi karmaşık ve bir sonuca ulaşılama
mış 60 yıldan beri halledemediğimiz bir kitle ile karşı karşıya bulunmak
tayız.

Binaenaleyh ne yapmak lâzım? Önce öğretmeni yetiştirmekten önce 
mevcut bugünkü sistemi, getirilen sistemi uygulayabilecek duruma nasıl 
getirmeliyiz? Bu belirtilen hususlara göre nasıl rehberlik getirilecek? Na
sıl yetiştirilecek. Bu saptanacak ve bu şekilde hizmet içi eğitim dairesi
nin yapacağı plânlar ve görev başında yetiştirilme hususları klâvuz ki
taplarla yetiştirilmiş olacaktır. Bu elemanlar yetiştirilmedikçe bu kadar 
mükemmel hazırlanmış, bu kadar emek verilmiş olan hususun havada 
kalacağını umuyorum ve bundan çok üzüntü duyacağım. Çünkü, bu ko
nu nâçizane 7. Milli Eğitim Şûra’sınm da üyesi olarak ele alınmış efen
dim. Milli Eğitim Temel yasasında da olduğu halde politik çıkarlara ay
kırı olduğu için bugüne kadar uygulanamamış ve sözde kalmıştır. Biz bu
nun sözde kalacağına inanmıyoruz. Çünkü : Şimdiye kadar kendi bakan
lığımızda 15 genel müdürlüğün emrinde olan atama, nakil-tayin bir genel 
müdürlüğe bağlanması başarısını görmekle öğünüyoruz. Hatalar olsa bile 
bu hataların geçmişten milyon kere doğru olacağına bir Şûra üyesi olarak 
inanmış bulunmaktayım.

O halde bunları derhal bir plân ve program dahilinde, bu eldeki 
406.019 elemanı yetiştireceğiz. Bu yetişmeden sonra geçeceğiz. Efendim 
yeni öğretmen yetiştirilmesine. Yeni öğretmen yetiştirilmesinde şunu ar- 
zetmek istiyorum :

Sür’atli bir şekilde öğretmen yetiştirmemiz, yarar yerine zarar ge
tirir. Efendim, çeşitli fakültelerden mezun olup öğretmenlik sertifikası 
verilenlerden yarar sağlanamamıştır. Şunu arz etmek istiyorum :

Öğretmenlik bir meslek midir, değil midir? Eğer öğretmenliği bir 
meslek olarak kabul ediyorsak ve yarının nesli, öğretmenin eseri olacak
sa, bu öğretmenin yetiştirilmesi Bakanlığın alacağı etkin tedbirlerle ya
pılmalı, üniversitenin de insafına bırakılmamalıdır.

Çünkü : Öğretmen'n bir özelliği vardır. Öğretmen önce öğretmenli
ğe inanan, görevini benimseyen, Atatürk ilkeler m n uygulanmasında bu 
memleketin kurtuluşuna inanan bir kişidir. Biz olağanüstü bir dönemden 
geliyoruz. Düne kadar şu salonda çizgilerden, boyalardan, cam kırıkların
dan ve harap olmuş, harp görmüş bir salondan başka birşey yokken bu
gün burada oturuyoruz.
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Şimdi konu, böyle bunun için yeniden öğretmen yetiştirilmesi için 
ya bir öğretmen fakültesi açılmalı ve bu fakültenin içerisinde veya yük
sek öğretmen okulu içerisinde -bir temel eğitim uygulama okulu ve bir 
genel lise uygulama okulu veya mesleki teknik uygulama okulu ve bir 
genel lise uygulama okulu veya mesleki teknik uygulama okulu yapılma
lı, bu örnek taşraya taşırılmalıdır.

Şimdi zaman daralıyor, yarım dakika kaldı; bir dakika daha mü
saade ederler herhalde. Efendim, ana sımfı meselesine gelince bu o kadar 
isabetli bir konudur ki bunun tarifine gerek yoktur. Ancak, buna başlar
ken kırsal bölgelerde, gecekondu bölgelerinde ve dil sorunu olan bölgeler
den başlamamız gerekmektedir. Buradan başladığımız takdirde, hem eği
tim öğretimin gerçekleşmesi hem de istediğimiz amaca yetişmesi mümkün 
olabilecektir. Elimizde buna ait eleman vardır. Kız meslek liselerinin ço
cuk gelişme bölümünden mezun olanlar var. Bunları kısa kurslardan ge
çirmek suretiyle, oralara göndermek ve çocuklarımıza küçük yaşta Türk- 
çeyi öğreteceğiz. Altmış yıldan beri öğretemediğimiz Türkçeyi öğretece
ğiz; ondan sonra da temel eğitim okullarına doğru bunları yöneltmeye ça
lışacağız. Aksi halde, yapacağımız hiçbir şey mümkün olmayacaktır.

Efendim, Şûrada kısa bir iki kelime söyleyeceğim. Biz 7. Milli Eği
tim Şûra’smda aldığımız kararların uygulanması için de ayrıca bir ka
rar almıştık. Sayın Gökay hocamız bilirler. O kararı da verdiğimiz ha^de 
o zamanki sayın Milli Eğitim Bakam politik nedenlerle uygulamadı. Bu 
Şûranın bir başarısı olacaktır. Sayın Bakanımız alınacak kararların uy
gulanmasını gerçekleştirebilir!erse tarihte Şûra kararlarını uygulayan tek 
Bakan olarak kalacaklardır.

İkincisi de, Talim Terbiye Kurulu siyasi yönden gelmiş olan Bakan
ların iki dudağı arasından kurtarılabilirse ve Talim Terbiye özerk bir hale 
getirilir de kararlarında ikide bir yönetmelik değiştir, madde değiştir, sı
nıf geçir; bir dersten iki dersten, beş dersten; bu durumdan kurtarıla- 
bilirse mesele kalmayacak ve düzlüğe çıkacağız. Çok teşekkür ederim, 
acele oldu ama ne yapalım ki vaktimiz bu kadar. (Alkışlar...)

BAŞKAN : Efendim, çok teşekkür ederim, ikinci konuşmacımız sa
yın Prof. Orhan Oğuz, Sayın Ömer Çam’ın buraya teşriflerini rica edi
yorum.

Lütfen buraya buyurun.

ORHAN OĞUZ : Sayın Başkan, değerli üyeler!
Derhal konuya giriyorum ve âdeta telgraf gibi konuşuyorum. Sayın 

Başkanın önerisine uyarak.
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Eğitimde bugün şikâyetçi olduğumuz noktaya gelişimizin en büyük 
âmili mutlaka veyahut en büyük âmillerinden birisi, öğretmen sorunları
na lâyıkıyla eğilebilmiş olmayışımızdır.

Öğretmen okullarına girişten, girişteki seçimden, öğretmen okulların
daki öğretim elemanlarının seçimine kadar maalesef iyi bir uygulama ve 
iyi bir model ortaya koyamadık. Öğretmen okullarına merkezi imtihan 
sisteminde artık öğrencileri göndermek suretiyle en ulvî mesleğin sahibi 
olacak insanları üniversitelere, yüksek öğretim kurumlarma girememiş 
elemanlar arasından seçtik. Hocalarını şartlandırılmış öğretim elemanla
rından seçtik ve ülkemize çok acı ve çok pahalı bir tecrübeyi bu suretle 
meydana getirdik.

İnsan uzvunda, organlarında -her zaman örnek veriyorum- organla
rından birisini tashih etmek için, ıslah etmek için, tedavi etmek için bir 
dişi tedavi etmek için, fakülteler açtık üniversitelerde birimler ortaya koy
duk. İnsanı şekillendirecek öğretmeni yetiştirmek için orta öğretim me- 
todları ile uygulanan okullarda, öğretmen okullarında fonksiyonlarını ye
rine getirsin diye bu okulları bekledik. O bakımdan çözüme geçiyorum. 
Mutlaka öğretmenlik mesleğine girecek elemanların en az lisans düzeyin
de öğretim görmesi şarttır. Öğretmen yetiştiren burumlarda, orta öğretim 
usûllerine göre öğretmen atamayı mutlaka terkederek bu kurumlarda aka
demik kariyerin konulması ve politik tasalluttan mutlaka kurtarılması 
zaruretine inanıyorum, öğretmen yetiştiren burumların bugünkü gibi Ba
kanlığa bağlı yüksek okul statüsünde gelişmesinin güç olacağı kanaatini 
30 senedir eğitim hayatının içinde, bir yüksek öğretim içmde boğuşan bir 
insan olarak Onuncu Şûrada dile getirmek istiyorum. Mutlaka, derhal 
kariyer nizamına girilmelidir. Eski öğret'm kurumlan Milli Eğitim Ba
kanlığına bu konuda mutlaka yardımcı olmalıdır, olmalıyız. Biraz önce 
konuşan değerli arkadaşım gibi sorunun iki cephesi vardır. Dörtyüzbin 
öğretmenin yeniden eğitilmesi, yeniden eğitime tâbi tutulması, mümkün
se menşe birliğinin bu suretle temin edilmesi ve belli bir düzeye getiril
mesi ;

İkincisi de : Yeni açılacak öğretim kurumlarmda, üniversite düze
yinde, öğretimin verilmesi gerekli oluyor kanaatindeyim. Yalnız bugün 
öğretmen okullarını ıslâh edelim derken, o öğretmen okullarının öğretim 
elemanlarının seçiminde sayın Bakana ve Bakanlığın değerli mensupla
rına çok önemli bir görev düşüyor. Bu ilk aday kadrosu, yeni yetişecek 
öğretmen kadrosunda ki ilk aday kodronun seçimindeki dikkatlilik ve ti
tizlik bu kurumların teminatı olacaktır, İleride. Şimdi bakıyorum. X. 
Şûra’yı hazırlayan genç kadroya.
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Genç kadroya, bu genç kadronun çoğu Milli Eğitim Bakanlığı için
de yetişmiş, ancak akademik fırsatları değerlendirmek suretiyle üniver
sitelere intisap eden çok kıymetli elemanlar, arkadaşlarımız, öğretim üye
leri arkadaşlarımız görev üstlenmişler, yüklenmişler ve başarılı bir ça
lışma ortaya koymuşlar. İşte ben inanıyorum ki, Türk Milli Eğitiminin 
de Türk öğretmenine imkân, fırsat verildiği takdirde, bu düzeyde öğre
tim elemanı mutlaka çıkacaktır, yetişecektir. Öğretmen, istediğimiz dü
zeyde bilgili, yetenekli, kompleksiz, Atatürk’çü öğretmen olacaktır.

Saygılar sunarım. (Alkışlar...)

BAŞKAN : Sayın Ömer Çam efendim. Sayın Oğuz bilhassa öğret
men yetiştirilmesine inhisar ettiği için konuşmanız, onun için de teşek
kür ederim. Tüm konuşmacılardan ricam yalnız öğretmen yetiştirilme
sine dokunsunlar, başka bir konuya dokunmasınlar. Çünkü konu budur, 
buyursunlar efendim.

ÖMER ÇAM : Sayın Başkan, Sayın dinleyiciler. Bu kadar sınırlı bir 
zaman içinde, öğretmen yetiştirme konusunda bir fikir beyan etmek im
kânı yoktur. Ancak, duygu belirtilebilir. Ben de bu bakımdan hassasi
yetimi ifade edip sözlerimi bitireceğim.

Atatürk derki, “milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimler
dir. Muallimden, mürebbiden mahrum bir millet, henüz millet namını al
mak istidadını kasbetmemiştir” . Atatürk böyle tarif ediyor öğretmeni ve 
öğretmenlik mesleğini. Atatürk’ün bu değerlendirmesine lâyık olan öğret
men nasıl olacak? Bu konuda yüz maddelik, ikiyüz maddelik liste saya
rım. Ancak buna zaman imkân vermiyor. Elimde yedi sayfalık bir etüd 
vardır. Gerekirse, Milli Eğitim Bakanlığımıza bunu takd:m ederim. Üze
rinde çalıştım ve bu mesleğin otuz yıldır ızdırabını yaşadım.

Efendim beş maddede özetleyeceğim, iyi bir öğretmenin niteliklerini :
1. Ruhen ve bedenen güçlü olacak öğretmen,
2. Öğretmende, meslek sevgisi, talebe sevgisi, insan sevgisi olacak;
3. Öğretmende, genel kültür olacak; özel alan bilgisi olacak; peda

gojik formasyon olacak,
4. öğretmende sosyal olgunluk olacak,
5. Öğretmende sağlam karakter, iyi ahlâk olacak.
Bu beş vasfı haiz öğretmen, iyi öğretmendir, öğretmenlerin bugün

kü durumu nedir, kısaca dokunup geçeceğim.



/
237

öğretmenlik bir meslek olmaktan çıkmıştır. Harcı âlem sıradan bil
iş haline gelmiştir ve öğretmenler çökmüş bitmiştir. Şimdi öğretmenlerin 
kurtarılması için önerimi arzediyorum. Onu da özet olarak elimdeki etüd- 
den nakledeyim.

Öğretmenlik en cazip ve en muteber meslek haline getirilmeli, öğ
retmenler eğitim ticareti yapmaktan, işportacı olarak, garson olarak, kah
veci çırağı ve evlerde hizmetçi olarak çalışmak ihtiyacından ve mecbu
riyetinden kurtarılmalıdır. Nasıl yapılacaksa bu iş, mutlaka yapılmalıdır.

Öğretmenler dün nasıldılar, onu da arzedeyim. Tarihimizde öğret
menler, hanların, hakanların, hükümdarların önünde yürüdüler, itibar 
gördüler, yüceldiler; kitap gibi açıldılar; güneş gibi aydınlattılar ve in
san gibi yüceldüer. Güçlü idiler, muhteremdiler. Aydındılar, köyler şen
lendi, evler gönendi, evren donandı öğretmenlerin ışığında ve milletin 
gören gözü, işiten kulağı, duyan vicdanı idi öğretmenler. İtilmediler, atıl
madılar, satılmadılar hiçbir zaman, yine de öyle olacaktır. Muallimler 
dünyanın her tarafında insan cemiyetlerinin en muhterem ve en fedakar 
unsurlarıdır. Cemiyeti kurtarmak mı istiyorsunuz, öğretmeni kurtarınız. 
Cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz, öğretmeni yükseltiniz.

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar...)

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Sayın Çam. Sayın Belen, Sayın Yu
muşak lütfen burada yerinizi alın.

TOROSLU BELEN : Sayın Başkan, sayın üyeler. Atatürkçü Milli 
Eğitim Şûrası olarak Türk Eğitim Sistemini oluştururken kanımca, üze
rinde önemle ve öncelikle durulması gerekli konu, öğretmen yetiştirme 
ve öğretmen yetiştiren okullara gönderilecek öğretim üyelerinin seçi
midir.

Şu basit örnekle konuyu açmak ve dile getirmek istiyorum. Bir te
levizyonu, otomobili, herhangi bir elektronik makineyi ele alalım. Bun
ların yapımında kullanılan ve bütünü oluşturulan parçalar iyi seçilmiş, 
kaliteli ve güvenilir ise, bizlere gurur verecek şekilde hizmet verir. Aksi 
takdirde yolda kalırız, üzülürüz, perişan oluruz kahrederiz, işte bu bü
tünü oluşturan parçalar canımız, evlatlarımız, umudumuz, öğrencilerdir. 
Diyelim ki parçaları çok isabetli istediğimiz gibi seçtik. Ya bunları mon
te edecek birleştirecek mühendisleri ustaları iyi yetiştirmemiş isek, isa
betli seçmemiş isek ne olacak? Arıza gösterecek bölünecek belki de pat
layarak kül olup gidecektir.
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İşte bu örnekde d e  ö ğ r e tm e n  y e t i ş t ir e n  okullarımızdaki ö ğ r e t im  üye
lerini kastetmiş oluyorum. Aksi takdirde bütün iyi niyetler emekler, pa
ralar ve de yıllar bundan önceki Şûralarda olduğu gibi boşa gidecektir.

Değerli üyeler, öğretmen yetiştirme raporu üzerinde önerilerimi, di
leklerimi kısa maddeler halinde şöyle sıralamak istiyorum. Madde 1. Ra
porun başında ve sorunlar kısmının 1. maddesinde eğitim kurumlarımızm 
Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda çalışan kurumlar olmaktan çı
karılmış olması deniliyor. Gerçekten çok doğru. Bir cümle üzerinde ko
nuşmaya bence günler, haftalar yetmez. Bu nedenle konuyu hepinizin bil
diğine inanıyor, yine de vurgulamadan geçemiyorum.

Madde 2. Raporun 13. maddesinde müzik, resim ve beden eğitimi 
gibi alanlara ilişkin yeteneklerin daha erken yaşlarda tanınarak geliş
tirilmesi ve söz konusu adaylara nitelikli adaylar yetiştirilmesi deniliyor. 
Gerçekten, benim branşım ile ilgili bu maddeyi alkışlamak gerekiyor. Bu 
konuyu izin verirseniz şöyle açmak istiyorum. Sayın Prof. Ihsan Doğ
ramacı Hocamız, dün burada şöyle demişlerdi. Yeni doğan bir bebek 3 
yaşma geldiğinde, dünyanın en zor dili de oisa mükemmel konuşabiliyor. 
Demek ki, insanın öğrenme kapasitesi bu yaşlarda en yüksek düzeyde. 
O halde ne duruyoruz. Avrupa’da bebekler doğduğunun 2. günü havuza 
suya atıhyor, yüzmeye erken yaşlarda başlıyor ve de aralarından dünya 
ve olimpiyat şampiyonları çıkıyor. En şöhretli sporcuların, ressamların, 
müzikçilerin hayat 'hikâyelerini dinlediğimizde görüyoruz ki, hep erken 
başlamışlar. Sizler anne baba olarak herhangi bir enstrümanı çalamama- 
mn üzüntüsü ve ezikliği içerisindesiniz. Bunun telâfisi için çocuklarımı
zın erken yaşlarda bir fülüt, bir mandolin, gitar, keman veya piyano 
çalması özenci ve dileği içerisindesiniz. Çünkü müziğin inşam dinlendir
diğini, neşelendirdiğini, moral verdiğini, kötü düşüncelerden kurtardığını, 
mutluluğa götürdüğünü çok iyi biliyorsunuz. Fakat bu özenciniz gerçek
leşmiyor, kabahat sizin değil. Bu sevgiyi veremeyen öğretmenlerde, öğre
tim Ü3relerinde. Çünkü, bir de bakıyorsunuz ki Jkarşınızda evlatlarınızı tes
lim ettiğiniz stajyer ve çiçeği burnunda öğretmen hatta ve hatta öğretim 
üyesi, üçgenin alanım çıkaramıyor veya 1. sınıf öğrencisinin bile kolayca 
çaldığı fülütü çalamıyor, mandolini akort edemiyor. Öğretmen yetiştirme 
komisyonunun ve Milli Eğitim Bakanlığının üzüntülerimizi içeren bu ko
nu üzerinde hassasiyetle duracağına tüm kalbimle inanıyorum.

Madde 3. Öğretmen yetiştirme ile ilgili temel ilkelerin 1. sinde öğ
retmenlik bir meslektir der, Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinde 
öğretmenlik eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevini üzerine

\
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alan bir ihtisas mesleğidir, der. Oysa günümüzde türlü kaynaklardan mes
leğe giren öğretmenler temel ilkelerin 1. maddesi ve temel kanunun 43. 
maddesine göre öğretmen olmamışlardır. Bunun sonucu öğretmenlik bir 
meslek olmaktan çıkmış ve toplumdaki saygınlığını yitirmiştir.

BAŞKAN : Sayın Saim Yumuşak, İstanbul İlk Öğretim Müfettişi
HURŞİT SABİ YUMUŞAK : Hepinizi saygıyla selamlarım.

Öğretmen yetiştirme meselemiz ta Osmanlı döneminden beri çeşitli 
kaynaklardan öğretmen yetiştirmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda da her
kes öğretmen olabilir zihniyeti ile siyasilerimiz 20 - 30 kaynaktan öğret
men bulabildikleri gibi, üç beş haftalık 'hızlandırılmış programlarla hem 
de sözde yüksek öğrenim görmüş öğretmenleri, öğretmenlik saflarına kat
tılar. Böylece tanrı mesleği öğretmenlik, iyice bozuldu ve eğitim öğretim 
tam bir keşm ek eşliğe girdi. Atatürk’ün “Muallimler, yeni nesil sizin eseri
niz olacaktır.” vecizesini bu tür öğretmenler mi gerçekleştirecek? Tabii 
ki Atatürk’ün basiretini korumakta, işte yeni nesil karşımızda, aslında öğ
retmenlerimizi bu yönde suçlamak tamamen haksızlık olur. Çünkü öğret
menlerimiz kendi yetişmelerini kendileri sağlamadı. Siyasîlerimiz ve onla
rın hükümetleri, onları bu duruma getirdiği gibi, aynı zamanda onları muh
telif ideolojilere ve muhtelif kamplara bölenler de yine onlar oldu. Sonuç
ta hepinizin bildiği ve yaşadığı bu ortama gelindi.

Eskiler; “ademe adem gerektir, adem ile ademi, adem adem olmazsa, 
adem ne ede ademi” derlermiş. Bunun taktiri sizlere aittir, tabii. Bu gü
ne değin bir çok yönlerde batıdan esinlendik. Hatta bir bakıma onların 
mukalliti olduk. Gençlerimiz kafa ve bilgi yönü ile olamadıysa da kılık 
kıyafet ve davranışlarıyla onları belki birçok yönde geride bıraktılar. Fa
kat, batı bizi kendi bizi mukallitlerine haklı olarak bir şeyden saymadığı 
gibi büyüğümüzün dediği gibi bir zamanlar müstemlekemiz olan yerler
de bizlere bu gün zulüm edilmektedir. Bendenizde acizane derim ki, ar
tık bu mukallitlerden vazgeçelim, yine iyi taraflarından yararlanalım. 
Çünkü, bilim, teknik tüm insanlığın malidir. Kendi geçmişimizdeki ör
nekleri de önemle gözönünde bulunduralım. Unutmayalım ki, ilkelerini 
kendimize ve ulusumuzun geleceğine şiar edindiğimiz Ulu Önder Ata
türk, geçmişteki okullarımızda verilen eğitim ve öğretimle yetişti. Os
manlI Devleti, kurmuş olduğu sistem ve eğitim düzeni ile 600 yıl ayakta 
durdu. Her tarafa okul götüremedi ama, bir nevi yaygın eğitimle insanı
nı vatanı uğrunda kendisini feda edecek şekilde yetiştirdi.

Efendim, Türkiye’de Köy Enstitüleri, bir zaman uygulandı. Bu Köy 
Enstitüsü Sistemi, tabii artık tarihe karıştı, ancak birçok yönlerden, is-
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lah edilmesi gereken hususları vardı. Buna rağmen burada yetişen öğret
menler, bizim ülkemiz için yetişmiş ve ekonomik yönümüze uygun ele
manlardı. Burada o okulların kurucusu olan İsmail Hakkı Tonğuç’un, 
eğitim hakkında söylediği birkaç cümle var. Müsaadenizle onları arzede- 
ceğim.

Uygulanmayan bir bilgi, boş ve lüzumsuz bir bilgidir. Bir şeyi yapa- 
biliyorsak aynı zamanda biliyoruz demektir. Doğru, iyi, düzgün yazamı
yor veya resim yapamıyorsa, anlatmak istediği konuyu bilmiyor demek
tir. Bir olayın deneylerini yapmaktan, müzik parçalarını bir alet ile çal
maktan veya notaya uygun olarak söylemekten aciz isek, olayı ve parça
yı bilmediğimiz anlaşılır. İlgili kitabı veya dergiyi okuyarak tabiatı ve 

v sosyal hayatı inceleyerek, bilgi edinemiyorsak, kitapta yazılanı veya öğ
retmenin anlattığını ezberleme yolunu tutmuş, iskolastiğin esiri haline 
gelmişiz demektir. Köy Enstitülerinde yetiştirilen çocuklar, iskolastiğe 
köle olmaktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Onların kültürleri, cilâ şeklinde 
de ezberlenerek benimsenmiş değil. Iş, iş içinde iş vasıtasıyla öğrenilen 
gerçek ve öz bilgidir.

Efendim, öğretmenlerin başarılarını etkileyecek etmenlerden birisi 
de, yine sayın üyelerden bazılarının ön toplantı tutanağında sözünü ettik
leri kılavuz kitaplardır. Ancak, bu kılavuz kitapların nitelikleri belirlen
memiştir. Bu kılavuz kitaplar Milli Eğitim Bakanlığının bu güne kadar 
yayınlamış olduğu kılavuz kitaplar niteliğinde olacaksa, bendenize göre, 
masrafa girilip bunların basımları yapılmamalıdır. Yalnız, zamanında 
eğitmenler için çıkarılmış Yıl Kitapları kılavuz kitapları niteliğinde olur
sa faydalı olacağı kanısındayım. Bir de öğretmenlik için birkaç satırlık 
önerimiz var, İstanbul olarak. Onları da arz edeceğim, müsaade buyuıu- 
lursa efendim.

Temel eğitim birinci kademe ilk okullarında sınıf öğretmenliği, esas 
olmalıdır. Bu öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenliğin ihtisas mesleği 
olduğunu kabul ederek, öğretmenlik mesleğine çocukların yönlendirilme
si 9. sınıfta özel seçimle olmalı. Lise düzeyindeki öğrenimden sonra, 4 yıl
lık yüksek öğrenim gösterilmelidir. Çeşitli kaynaklardan gelerek, halen 
ilkokullarda öğretmenlik yapanlara, en az iki yıllık yüksek öğrenim zo
runlu hale getirilmelidir. Tüm öğretmenlik mesleğinde öğretmenler ara
sında hiyerarşinin kurulması zorunludur. Çünkü, şimdiye değin yapılan 
uygulamada, yöneticiliğe atanmada, nakillerde ve çeşitli görevlere davet 
olunmalarda, kıdem ve başarıya gereğince önem verilmemiştir. Bu ne
denlerle öğretmenlik mesleğinin, kendi içinde, lütfen bu hususu hiç kim
se belirtmedi.
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Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, müşavir öğretmen ala
rak sınıflandırılmalıdır. Sınıflar arası geçiş, süre ve başarı ve sınavla ol
malıdır. Öğretmenlik mesleği toplumda mutlaka ekonomik ve sosyal yön
lerden cazip hale getirilmelidir.

En derin saygılarımla. Alkışlar...

BAŞKAN : Ayşe Sönmez Ankara Otelcilik Turizm Meslek Lisesi öğ 
retmeni.

Efendim, benim konuşmacılardan bir ricam olacak. Çok değerli fi
kirler burada serdediyorlar. Bunlardan yararlanmak lâzım. Fakat zama
nında bitirecek isek, o zaman bazı konuşmacılarımıza sıra gelmeyecek. 
Onun için zannediyorum, Bakanlık da kabul eder. Sığmayan konuları ya
zı ile bildirmek kabil olabilecektir. Rapor halinde. Ve böylece, Bakanlık 
belki bunlardan yararlanabilir. Bu bakımdan, konuşmamızı bilhassa inhi
sar ettirmekle 5 dakikayı aşmamanızı rica edeceğim efendim.

AYŞE SÖNMEZ : Sayın Balkanım, Saygıdeğer Şûra üyeleri.
Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, dinledim, izledim.- Gücümün 

yettiğince izledim. Ancak, değinilmeyen bir konuyu gördüm. Belki ben 
meslek dersi öğretmeniyim ama, bir trafik eğitimi, acil ilk yardım konu
suna hiç bir zaman yer verilmemişti. Ancak, iki saatlik, 6. 7. ve 8. sınıf
larda ilk vardım adı altında bir ders konulmuştur. Bugün ülkemizde mey
dana gelen trafik kazaları yılda 9.000 kişinin hayatım sona erdirmekte
dir. Bu ise, bir Kızılcahamam’ın, bir anda yerle bir edilmesi gibi bir ger
çek ortadadır. Bu gerçek ise, eğitimsizlik ve öğretmenlerimizin bu konu
da eğitilmemesinden ortaya çıkmaktadır. Sadece bu konu değil. Bir kaza 
meydana geldiği anda, yapılacak müdahalenin bilinmemesi ve çaresiz ka
lınması sonucu da, bu 6.000 kişinin % 50’si o anda müdahale edilse haya
ta kavuşacak durumda olduğu halde, müdâhale edilmemesi sonucu haya
tını kaybetmekte, sakat kalmakta veya milli servetler heder olmaktadır. 
Bu konuyu ben diğer programlarda, özellikle ana sınıfından başlayarak 
burada 6. 7. ve 8. sınıfta verilen iki saatlik bir program yerine, öğretmen
lerimizin yaygın eğitimle, örgün eğitimle birleştirilmek suretiyle, daha 
iyi bir şekilde uygulamalı olarak yetiştirilmesi konusunda acizane fikri
mi söylemek istiyorum.

Değerli Şûra üyelerimiz, şu anda sizlere sormak istiyorum. Şu bu
lunduğumuz salonda her hangi bir arkadaşımıza, Sayın Hocam hariç bu 
konuda müdahale edilmesi gereken bir olay olsa, acaba hangimiz birden

F. : 16
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bire koşar, dışardaki ekibiniz yetişine ey e kadar ona yardımda bulunabi
liriz. Tabii, bu konuda özel meraklı olanlarımız 'hariç. Zannediyorum ki,
bu konu ele alınmalı. Diğer kuruluşların yapamadığı, yapmak için çaba 
sarf edip de yapamadığı bu konunun kendi bünyemizde, Milli Eğitim Ba
kanlığı tarafından ele alınarak yapılmasını ve kişilerin eğitilmesini, bi
reylerin eğitilmesini öneriyorum.

Saygılarımla efendim. Alkışlar...

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Sönmez. Söz sırası Sayın Hamdi 
Turgut’ta. İstanbul Sağır ve Dilsizler Cemiyeti Genel Sekreteri, sonra Sa
yın Feriha Gürsoy, sıra sizde olacak. Buyrun.

HAMDI TURGUT : Efendim, öğretmen yetiştirme - raporu dün de 
arz ettim - hakikaten çok güzel hazırlanmış. Yalnız, biraz ütopya tarafı 
var gibi geldi, bana.

Yüksek Öğretmen Okullarının, fakülteye dönüşmüş olarak kabul 
edilmiş olduğunu ve fakülte olacağı kanaati içerisinde kaleme alındığını 
gördük. Evet, fakülte olması çok güzel bir şey. Fakat neden herkes üni
versite çatısı altında toplanma hırsı içindedir, bilmiyorum.

Dünyada müstakil yüksek okullar vardır ve kariyer yolu açıktır. Te
oloji Fakülteleri, iktisat Fakülteleri veya yüksek okulları, mühendislik 
yüksek okulları gibi. Ben diyorum ki; eğer, tüm yüksek okulların muhak
kak fakülte çatısı altında toplanmaları fikri gerçekleşirse, Milli Eğitim 
bundan çok zarar görecektir, teklifin sahibi olmasına rağmen. Çünkü, de
ğişik ve kendi içerisinde bazı hakları olan, bazı değil, çok büyük hakları 
olan fakültatif müesseseler Milli Eğitimin paralelinde çalışıp, çalışma
makta ve ona öğretmen yetiştirip, yetiştirmem ekte biraz şüph eliyim. Ye
tiştirip, yetiştirmeyeceğinde. Buna göre; müstakil yüksek okul veya fa
külte, akademi ünvanmda ve fakat, münhasıran Milli Eğitim Bakanlığı 
içerisinde akademik kariyer yolu açık olmak üzere ve şartiyle ve milli 
gayesine uygun Türk Milli Eğitimine öğretmen yetiştirecek müesseseleri 
kendi bünyesi içerisinde ipkasının lüzumuna kaniyim. Biraz evvel bir ko
nuşmacı çok güzel söyledi. Burayı, bu müesseseleri politikanın dışında 
tutmak ve iki yıllık Eğitim Enstitüsünü bitirmiş, 4 yıllık, 3 yıllık eğitim 
enstitüsüne 22 derste imtihan vermek durumunda olan, bir mezunu ük- 
okul hocası adayım politik nedenle, 3 yıllık Eğitim Enstitüsüne hoca ta
yin eden zihniyeti de atmak gerekir. Ve hakikaten bu müesseseye asgarî 
doktora seviyesinden veya mastır seviyesinden başlamak, lisans seviyesi 
veya uzmanlık geçirmiş olmak kayıt ve şartıyla, hoca tayin etmek fikri 
esas olunmalıdır. Ve buradaki hocaların da yetiştirilmesinde, kariyer yo
lunun açık olmasında mühim bir yol vardır. Fakülte içine girecekler.
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Efendiler, hanımefendiler. Türkiye’de bir tane Prof. Doğramacı var
dır. Mevzuatı, kendi gayesine uydurabilen ve onu o şekle getirebilen bir 
kafa yapısında bir insan. Bunu her yerde ve büyük taktirle de söyierim. 
Şimdi büyük bir problemin içinde olduğunuzu söyleyeceğim. Türkiye’de 
her branşta fakültatif dallarda hoca bulmak mümkündür. Kariyer yolu 
içinde hoca, kimya hocası için kimya fakültesine git, doktora ver dersiniz. 
Matematisyeni, matematik fakültesinde okutursunuz. Fakat şimdi size so
rayım; Türkiye’de beden eğitimi dalında doktora vermiş kaç kişi var? 
İki kişi. 0 da tıp dalında, fizyolojiden vermiş. Biri emekli olmuş, biri de 
bir fakültede yolunu bulmuş. Müzikten kaç tane doktora vermiş müzik 
hocası var? Yok. Resimden kaç tane doktora vermiş? Bir tane Eğitim 
Enstitüsünde vardı. Onu da geçen devrelerde Fransa’da doktora veren 
bu arkadaşı da Eğitim Enstitüsünden uzaklaştırdılar.

Şimdi, bu arkadaşların durumu, üç yıllık bazı eğitimden geldikleri için 
Üniversite kendisine maletmiyor. Senin lisansın yok, doktora veremezsin 
diyor; master yapamazsın, şunu yapamazsın diyor. Bu arkadaşların bu 
memlekete beden eğitimi hocası, müzik hocası, resim hocası yetiştirmesi 
gerekiyor. Ve bu okullar en aşağıda talebesinin üstünde bir eğitimden geç
miş olması lazım. Hangi fakülteye bağlayacaksınız ve hangi fakültede bu 
baz eğitimden gelmiş olan, beden eğitimi hocasını doktora, doçentlik ve 
diğer profesörlük kariyerine doğru iteceksiniz ve nasıl? Bu, imkânı sağ
layabilmek için, bir tolerans ve geçmiş müesseselerde gösterilen toleran
sın da muhakkak ve muhakkak, milli eğitime bağlı -yüksek okul fakülte 
olamaz ama- yüksek okul bünyesi içerisinde ve kendi içinde kariyer, aka
demik unvanlarını yürütebilecek müesseseler olarak kalmasını ve zinhar 
ve zinhar üniversite bünyelerine itilmemesini ben, naçizane tavsiye ede
ceğim ama, bu kurulan müessesede bir de özel eğitim sınıfının tesisini 
ilâve edeceğim.

Saygılarımla. (Alkışlar...)

BAŞKAN : Teşekkür ederim Sayın Turgut, Sayın Milli Federasyon 
Genel Sekreteri.

Sayın Feriha Gürsoy. Bundan sonra sırada Sayın Mehmet Gürel.

FERİHA GÜRSOY : Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Şûra Üye
leri.

İkinci defa söz hakkı verdiğiniz için bu gün teşekkür ederim. Konu 
gerçekten önemli. Çünkü ben de bir öğretmenim. Kendimi de yetiştirmek 
ihtiyacını duyduğum için, bir öğretmenin nasıl yetiştirilmesi gerekli oldu
ğu kanısındayım ve buna kuvvetle inanıyorum. Ama günümüzde öğret
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meni, düşündüğümüz anlamda, hele kitaplara uyan şekilde yetişmiş gö
remediğimi de üzüntü ile belirtmek isterim.

Öğretmen evvelâ meslek sahibi bir insan. Aynı zamanda sanatkar. 
Ne kadar mesleğine bağh olursa olsun, bir öğretmen sanatkâr olmadıkça 
başarılı olamaz. Çünkü sınıfta kendini daima ders verirken bir sanatkâr 
gibi görüyor. Eğer sanatımı başarıyla icra edeceksem, konuma hakim ol
mam lâzım. Yani edebiyat okutuyorsam, edebiyatı iyi bilmem lâzım. Ama 
yarın birden bire yukardan gelen bir şeyle, bir kararla okula yeni bir der
sin konduğunu görüpte, o derse falanca falanca öğretmenle de bu dersi yü
rütebilir diye bir emirle karşılaştığım zaman, öğrenci karşısındaki benim 
kişisel ve ilmi otoritem veya kendime ait otoritem sıfıra iner.

Örneklemek istiyorum. Gayet iyi hatırlarlar, meslekdaşlarım. Geçen 
yıl, birdenbire senenin ortasında Turizm Dersi kondu. Birdenbire hafta
lık ders saatlerinde bir değişiklik olmadı. Böylece, günde 8 saat okuyan 
öğrenciyi biz, bazı sınıflarda dokuz saat okutmak zorunda bırakıldık. Tu
rizmi bilmiyorduk. Bu konuda eğitilmemiştik. Hemen elimizi çabuk tut
tuk. Çevreden dokümanlar topladık. Kendi aramızda, hemen kendi ken
dimizi örgütledik ve yararlı olmaya çalıştık, ama başarılı olamadık.

O bakımdan, bunun gibi rehberlik de aynı durumda. Sanırım yetkili
lere zaman zaman arzetmeye çalıştığım gibi, rehberliğe yürekten inanan
lardanım. Rehberlik zaten adını da taşıdığı gibi kişilere daima yol göste
ren bir kavram. Buna göre her okulda rehberlik öğretimi, rehberlik bir 
eğitim olarak konduğuna göre zorunlu da olduğuna göre, hocalarımızın hiç 
biri rehber olarak yetişmiş değil. Rehberlik çok gerekli ama, bunu yapa
bilmek için her 'hocanın rehberliği yürütebilmesi için, bölgesel rehberlik 
kurslarının düzenlenmesi ve her öğretmenin bu kurslara gitmesi, devam 
etmesi zorunlu hale getirilmelidir, kanısındayım. Madem bunu yürüte
ceksek ki, yürütmekte son derece yarar var.

Bir başka konu. Biliyorsunuz, bundan evvelki zamanîada çok kısa 
sürelerde öğretmen yetişti. Üç ayda, altı ayda ve diplomalar verildi. Bu 
diplomalara sahip olan öğretmenler acaba halâ görevdeler mi? Merak edi
yorum, bağışlayınız. Çünkü, madem ki öğretmeni yetiştirmek konu, bir 
öğretmen üç ayda, beş ayda yetişemez. Dört yıllık üniversite öğretiminde 
bile kendimizi yetişmiş saymıyor ve her gece ertesi günkü dersimizi ha
zırlıyoruz. Bu bakımdan, bu konu son derece önemli, kanaatimce, bağış
layın.

Bununla beraber dünden beri görüşmüş olduğumuz konular içerisin
de -bazı sorunlar arka arkaya geliyor. Sekiz yıllık temel eğitim. Çok gü
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zel, fevkalâde güzel hayallerle ¡bizi kendisine doğru çekiyor. Bunun ya
nında hakikaten bir de ana okulları durumu var. Bu son derece yararlı. 
Sayın Doğramacı’nm, dün ¡lütfedip söyledikleri gibi. Bazı bölgelerde bu 
gerçekten iki yıl olmalı, Türkçenin gerekliliği bakımından. Şimdi şöyle 
matematiksel bir hesap yapsak. Eğer bir yıl olarak kabul etsek; bir yıl 
ana okulu, sekiz yıl da temel eğitim. Böyle olunca dokuz yıl oluyor. Bu 
bir yıl acaba sekiz yılının içinde mi, yoksa ayrıca mı mütalaa ediliyor? 
Kırsal bölgede köylüyü düşünelim. Köylü, beş yılda çocuğunu okula ya 
gönderiyor, ya göndermiyor. Göndermek zorunda bırakıldığı zaman, zo
runlu olduğu zaman, sekiz yıl için tarlasından acaba fedakârlık edebile
cek mi? Sonra, köylerde şunu düşünmüş olmamız lâzım. Evlendirme er
ken yaşta başlıyor. Hatta ilk okul son sınıftaki çocuk, hemen nişanlanı
yor ve ondan sonra da orta okula gitmeden hemen evlendiriliyor. Çünkü 
tarlada ikinci bir insan gücüne üıtiyaç var. Gelin gelecek ve o da hizmet 
edecek kayınpedere, kayınvalideye. Yani ailenin yapısı köylünün anlayı
şında, kırsal bölgede böyle. Acaba sekiz yıla kırsal bölgeyi nasıl zorlaya
biliriz? Tabii düşündürücü. Aslında, dünkü sunucu konuşmacılarımızdan 
Sayın Profesörün dedikleri gibi, toplumumuza beş yıllık değil, sekiz yıl
lık eğitimi gerçekten lâyık görüyoruz, bu cömert cömert vermek istedi
ğimiz şey. Ama koşullarımız buna uygun değil. O bakımdan koşulları 
denkleştirmek sanıyorum ki, yararlı olacaktır.

Başka bir konuya değinmek istiyorum, öğretmeni yetiştirirken, öğ
retmenin dili. Gönlüm o kadar çok kayıyor ve alkışlarla dolu ki, yetişkin 
eğitimi konusunda sayın Bakanlığımızın almış oldukları önlem ve yetiş
kinlerin hakikaten okuma yazmalarım televizyonda izledikçe duyduğum 
mutluluk çok büyük. Çünkü bu konuda daha çok çalıştım. Sayın Orhan 
Oğuz Beyefendi çok iyi bilirler ve Türkiye’de daha da ele alınmadığı yıl
larda; bundan sekiz, on yıl belki sekiz yı-1 evveline gittiğimizde, kendile
rine 60 yaşındaki bir kayınvalde ile 18 yaşındaki bir geline aynı za
manda okuma yazma diploması verdirtmiştim. Hatırlarlar sanıyorum. O 
bakımdan gönlüm bunun kıvancıyla dolu. Fakat bir yandan okur yazar
lık hakikaten ne kadar önemliyse ve bu rakam gittikçe ne kadar yükseli
yor ve bize mutluluk veriyorsa, öğretmenin Türkçe konusundaki bilgisi 
de o kadar önemli, öğretmeni gerçekten, ana diline vakıf kılacak ha1 e gel
meliyiz. Çocuğun dili doğuda önemli, ama öğretmenin de önemli, öğret
men Türkçeyi bilmiyor yeterince, öğretmeni Türkçe konusunda e^tmek 
zorundayız. Böylece kitaplarda kullanılan dil ve konuşma düi, birbirine 
böylece ulanmış oluyor. Ayrıca 8 yıllık temel eğitim konusunu düşündü
ğümüz zaman, ana okulunu düşünmek zorundayız. Ana okulundaki öğ-
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retmenin uzman olarak yetişmesi lâzım. Ana okulunda kim yetiştirecek 
çocukları. Bu konuda yetişmiş öğretmenimiz yok. ilk okul öğretmeni 5. 
sınıfa geldiği zaman tükeniyor. 6. sınıfın dersini veremez. Çünkü ona gö
re yetişmiş durumda. Anaokulu deyip geçmiyelim. Evvelâ bu dersleri 
koymadan evvel Turizm dersi, Rehberlik veya anaokulu gibi evvelâ ki
şileri ve öğretmeni yetiştirelim. Ondan sonra sistemi değiştirelim kanısın
dayım. Çünkü sistem değişince bocalıyoruz. Dediğim gibi ben Turizm der
sine girerken kendimi yadırgıyorum. Çocuğumun sorduğu soruya cevap 
veremediğim anda ertesi günü edebiyat ders’nde de başarı ile yürüttü
ğüme de inanamıyorum. Onun için, madem ki iyileşmeye doğru, köklü 
bir değişikliğe doğru gidiyoruz. Anaokulunda 8 çocuğu yetiştirecek uzmanı 
yetiştirelim. Anaokulunu kuralım, yıla göre öğretmenlerimizi yetiştirelim, 
ondan sonra 8 yıllık temel eğitimini getirelim.

Diyelim ki, 8 yıllık temel eğitimi getirdik. Bir süre orta okullar de
vam edecek. Orta okullarda dersi kim verecek? Bu okullarda, başkentte 
görev yapan bir öğretmen olarak meslekdaşlarımla ve benzer okullarla 
da’ma ilişki halindeyim. Bir çoklarının da bildiği gibi, geçen yıl Balgat Li
sesinde İngilizce dersi Nisan ayından sonra yapıldı. Mayıs 21’de de okul 
tatil olduğuna göre hocanın olmayışı, hoca kıtlığı ortalıkta, yetişmemiş 
hoca. Bu sene yanılmış olmayıp, Halide Edip Lisesinde sanıyorum, bu gü
ne kadar Kimya dersi veren öğretmen yoktur. Ve 15 günlük kursla ço
cuklar Kimya eğitimi aldılar, öğretimi aldılar. Buna göre acaba 8 yıllık 
temel eğ;time gittiğimiz zaman öğretmen konusundaki buhran veya sıkın
tılar •m’z ne olabilir, onun için sanıyorum ki daha evvel öğretmeni yet:ş- 
tirip, sistemimize, istediğimiz, özlediğimiz sistem değişikliğine, daha söy
leyemediğim bir çok şeyleri inşallah söylemek fırsatını bulurum. Diğer 
değişikliklere yönelmemizde yarar var kanısındayım, saygılarımla. (Al
kışlar...)

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Biraz uzun bir saniye oldu ama te
şekkür ederim, Sayın Gürsoy.

Şimdi Sayın Mehmet Gürel, İstanbul Otelcilik Turizm Meslek Lisesi 
Öğretmeni ve sıra Sayın Salim Akagündüz’de.

MEHMET GÜREL : Sayın Başkan, değerli üyeler, ben zaman kay
betmemek için yalnız kendi konumla ilg'li iki öneri ileri süreceğim, öğ 
retmen yetiştirmede bugün en önemli konumuz, hizmet içi eğitim, hiz
met içinde ve iş başında öğretmenin yetiştirilmes1' konusudur. 400 bin öğ
retmen elimizde, kullamyoruz. öyleyse en kısa zamanda bunları yeni Türk 
Eğithn Sistemine göre hazırlamak durumundayız. Aksi halde bu s’stem 
başarısızlığa uğrayacaktır. Konu dokümanın 71. sayfasında behrtilmiştir.
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Alanımızda, meslek öğretim, özellikle beceri öğretimi yapan okullar- 
da, Öteıcilik ve Turizm iüesıek Lisesi gibi, öğretmen yetiştiren yüksek 
öğretini kurumlan yoktur. İki kaynaktan öğretmen almaktayız. Ancak bu 
kaynaklar da öğretmenleri bizim okullarımızdaki özel alan derslerini oku
tabilecek nitelikte yetiştirememektedir. Programları bu şekilde düzenlen- 
mennştj:. Öyleyse bu öğretmenlere hizmet için ve iş başında eğitim ver
mek zorundayız. Bunun tek çıkar yolu en kısa zamanda 4489 sayılı kanun 
hükümleri içinde bu öğretmenleri özel alanlarda iş yerlerinde, belli bdr 
program dahilinde yetiştirmektir. Yine raporda 71. sayfada öğretmenlerin 
tekmk, ticaret, ekonomi alanlarında derse değil bölüme atanmaları öngö
rülüyor. Kanaatimce bu konu ters sonuç verecektir. Çünkü meslek okul
larında beceri öğretebilmenin üç şartı vardır : (1) beceriyi bilmek, naza
riyat olarak, (2) yapabilmek. (8) yaptırıp tenkit edebilmektir.

Bölüme öğretmen atadığınız zaman Otelcilik ve Turizm Meslek Li
sesinde Meslek Dersleri bölümü öğretmeni 13 değişik dalda ders vermek 
durumunda kalacaktır. 13 değişik dalı nazarî olarak öğrendiğini kabul et
seniz bile bu konudaki becerileri kazanması yapması ve yapılanı tenkit 
etmesi mümkün değildir.

Bir başka konu da, istihdamda yaygın eğitimde yetişmiş olan usta öğ
reticileri ve sertifikalı öğretmenlerin durumudur. Bu konu Milli Eğitim 
Bakanlığının çıkardığı bir yönetmelikle yasallaştırılmaya çalışılmıştır. An
cak uygulanamayan bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Zira dalında isim 
yapmış kimseler, devletin maddi imkânlarıyla çalışmaya yanaşmamakta- 
dırlar. Ancak, özel yaygın eğitim kurumlan bu kişileri çalıştırabilmekte
dirler. Yalnız son bir kaç aylık uygulamada, dallarında dünya şampiyon
ları yetiştirmiş olan sertifikalı, yeterlilikleri Devletçe, sertifika ile belir- 
lenmk olan öğretmenleri bu kuramlarda çalışmasını engellemektedir bu 
da zannederim, hem Devlete 3retişmiş eleman yetiştirirken, diğer taraf
tan da bu elemanların da devre dışı bırakılması sonucunu doğurmakta
dır. Saygılar sunarım. (Alkışlar...)

B VŞKAN : Çok teşekkür ederim. Sayın Akagündüz. Sayın Akagün- 
düz İstanbul Halk Eğitim Başkamdir.

M. SALIM AKAGÜNDÜZ : Sayın Bakanım, Sayın Başkan değerli 
üyeler ve muhterem konuklar.

örgün Eğitimde daha önceki konuşmacıların da vurguladıkları gibi, 
branş öğretmeni: yetiştirilmesi konusunda menşe farklılıkları ortadan kal
dırılmalı ve Sayın Hocam Prof. Fatma Varışhn da ifade etP.kleri gibi öğ
retmen yetiştirmede standart kıstaslar geliştirilmeli ve uygulama ile ilgili
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yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, bir öğretmen, fakülte mezunu 
lbir öğretmen, belli branşın öğretmeni, avukatlık yapamamaktadır, vete
rinerlik yapamamaktadır. Fakat bir avukat, bir veteriner, eğitim kurum- 
larında ders verebilmektedir. Öğretmen açığının, kendi ihtisaslarıyla ilgili 
öğretmenler tarafından kapatılması diğer mesleklerden çeşitli kişilerin eği
tim kurumlarına girmelerine izin vermemek gerekli. Bununla ilgili yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenin fonksiyonu kanaatimce, iki nok
tada yoğunlaşmaktadır : l . ’si öğretimdir, bilgi aktarmaktır. Kendi branşı 
ile ilgili o bilim dalının çağın gelişimini de dikkate almak suretiyle, o bi
lim dalındaki ya da dersle ilgili bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Bu öğ
retim oluyor, hepimizin bildiği gibi. Ancak öğretmenin 2. fakat son za
manlarda hiç uygulanmayan, genellikle, ikinci b :r fonksiyonu vardır ki,, 
bu da eğitimdir. Eğitim hepimizin görebildiği gibi davranışların değişti
rilmesidir ve özellikle eğitim kurumlarında bu davranışların olumlu yön
de değiştirilmesi ve geliştirilmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra eğitim
de kahtsal yönden yetirilen kabiliyetlerin geliştirilmesi ve kişinin toplum 
yaşamına sağlıklı uyumunun gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra 
kişiliğin geliştirilmesi eğitim süreci içinde mütalaa edilmesi gerekli bir 
olaydır. Bu itibarla öğretmenlerde bu eğitim fonksiyonunu da aramak lâ
zım ve öğretmen yetiştirirken, iyi bir eğitimci olmaları için de program
lar ona göre düzenlenmelidir. Onların bu gün genellikle, gene liselerimiz
de bir Tarih öğretmenini ele alacak olursak, bu tarihteki bir konu sava
şın kaç yılında yapıldığı, kimler arasında olduğu, kaç kişinin olduğu gibi 
genellikle hafızayı yoran bilgiler verilmekte, çocuklara aktarılmakta ve 
o bilgiler istenilmektedir. Halbuki savaşı oluşturan nedenler ve bu neden
lerin doğurduğu çalışma ve bu savaşın hangi olayın sebebi olacağı konu
sunda öğrencilere determinist görüş, sebep sonuç ilintisinin verilmesi ve 
bu ilişkinin verilmesi suretiyle muhakeme kabiliyetinin geliştirilmesi ge
reklidir kanaatimce. Bu tarih dersine verdiğ;miz örnek, diğer ders1 er için 
de geliştirilebilir. Bu itibarla öğretmenlerin, bu yeterlikte ve bilinçte öğ
retmen olmaları için, gerekli düzenlemelerin yapılması kanaatindeyiz.

örgün eğitimin dışında, yaygın eğitimde de öğretmen yetiştirme so
runu vardır. Ben kendi ünitemi temsilen bu konuda da bir kaç laf etmek 
istiyorum. Yaygın eğitim gerek dokümanda var. gerekse uygulamada 
1960’dan beri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Ancak ö r 
gün Eğitimden alman çeşitli kişiler tarafından yürütülmektedir. Aslında 
yaygın eğitimci yetiştiren bazı kurumlar olmakla birlikte bunlar sayısal 
olarak ve nitelik olarak yeterli değildir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunumuzun 43. maddesi, hangi eğitim kademesinde olursa olsun, öğ
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retmen olabilmek için yüksek öğretim şartı getirmiştir. Bu itibarla Ekim 
1977 tarihinden itibaren de Yaygm Eğitim Kurumlarında görevli olan, 
görev alabilecek olan Orta Öğretim, Mesleki Teknik Orta Öğretim Okul
larından mezun olanların, kurs öğretmeni olarak atanmalarına da son ve
rilmiştir. Bu durumda yaygın eğitimde nitelik ve nicelik bakımından 
zaten yetersiz olan öğretmen kaynağı kurumuştur. Gerçi uzman ve usta 
öğretmenlerin atanabilmesi yönetmeliğimizin, Yaygın Öğretim Kurumlan 
yönetmeliğince mümkündür, fakat bu açığı kapatacak durumda değildir. 
Çünkü devletin Bütçe Yasalarıyla belirlediği ders ücretini kabul ederek 
bir uzman kişi ve de usta öğretici derse gelmemektedir. Bu itibarla, yay
gın eğitimde de öğretmen yetiştirme üzerinde durulması gerekiyor. Ve 
öğretmen açıklığının ihtisas Komisyonunda bu sorunu özellikle ele alma
larını istiyoruz. Bu konuda öneri olarak Üniversitelere bağlı fakülte ve 
bölümlerde Yaygın Eğitim Ünitelerinin oluşturulması veya varsa yay
gınlaştırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
olan Yaygın Eğitim Enstitüsünde Halk Eğitimci yetiştiren bir kurumun 
devreye sokulmasını düşünüyoruz gerçekleşirse, Yaygın Eğitimdeki öğ
retmen kaynağının kuruması böylelikle açılmış olabileceği kanaatindeyiz.

Öğretmen yetiştirme sorunu dışında, üzerinde bence önemle durul
ması gereken bir başka husus da eğitim yöneticisi yetiştirmedir. Çünkü 
eğitim yönetimi, gelişmiş ülkelerde ayrı bir 'ihtisas alanı olarak düşünül
mekte ve uygulanmaktadır. Bizim ülkemizde, Türkiye’de genellikle branş 
öğretmenlerinden bir lise müdürü, Milli Eğitim Müdürü ya da üst kade
melerde eğitim yöneticisi olunmaktadır. Matematik öğretmeni kendi bran
şında matematiği çok iyi bilebilir, fakat eğitim idaresinin gerektirdiği 
bazı formasyonlardan mahrum olabilir. Planlama, formasyon, iletişim, de
ğerlendirme gibi İdarî süretçer, örgütün yapısı ile ilgili hiyerarşi, diğer 
statü gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bilse bile, bu işin 
formasyonundan uzak olabilir. Çünkü matematik öğretmenidir ya da mü
zik öğretmenidir. Bu itibarla eğ’tim idarecisi yetiştiren ünitelerin de yay
gınlaştırılması, tarafmdayız. Çünkü Kamu yönetiminde olduğu gibi nasıl 
ki Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren bir eleman stajyerliğin'* bitird;kten 
sonra, Kaymakam, Vali Yardımcısı, Vali olmaktadır. Eğitim idareciliği
nin de bu statüye bağlanması gerekmekted;r. Sözlerimi bitirirken, öğ
retmen yetiştiren kurumlan açma yetkesi Milli Eğitim Temel Kanunun 
‘14. maddesinde Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Şimdi bilimsel ve 
demokratk yöntemlerle bu Şûra’daki değerli fikirler ışığında bu yetkiyi 
Milli Eğitim Bakanlığının en etkin bir şekilde kullanacağna inanıyoruz, 
arzederim.



250

BAŞKAN : Teşekkür ederim. Alkışlar...

Sayın Doç. Ayla Oktay, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 
buyurun efendim.

AYLA OKTAY : Sayın Başkan, Değerli Üyeler.

Program geliştirme konusunda öğretmen yetiştiren bir fakülte ola
rak, daha doğrusu mezunlarının bir kısmı büyük bir çoğunlukla, milli 
eğitime öğretmen veren bir fakültenin üyesi olarak, öğretmen yetiştirme 
iie ilgili derslerin zorunlu ve seçmeli ders programları ile ilgili, fakülte
nin ve kürsümün endişelerini dile getirmek istiyorum. 16.5.1980 tarihli 
Talim Terbiye Dairesi Başkanlığının bizim tipimizdeki fakültelere ve 
yüksek öğrenim kurumlarına gönderdiği bir genelge var. Bu genelgede 
öğretmen yetiştiren kuramlardan öğretmenlik formasyonu için istenen 
dersler, yine çeşitli öğretmen yetiştiren kurumlar ve fakültelerin üyele
rinden secilen bir komisyonla tesbit edilmiş ve karara bağlanmış, hatta 
bu programın 1981 - 1982 yılından it: bar en uygulanmaya gidileceği de 
belirtilmiş idi. Yeni gelen program taslağında ise, 81. sayfada belirtilen 
yeni bir ders programı içeriği ile karşı karşıyayız. Gerçi yakından bakıl
dığında bu programın içeriği :le daha önce bize verilen program içeriği 
arasında büyük bir fark yokmuş gibi görünüyor, ama bizim kanımızca 
kürsünün kanısınca, ki bunu biz yürüteceğiz, kendi fakültemizde, şimdi 
verilen taslaktaki dersler daha önce verilen taslaktakilerin adeta parça
lanmış alt bölümlerinden oluşturulmuş, biz bunların hangisini berimse- 
mek durumundayız. Biz bir yıldan beri kendimizi daha önceki çok zorlu 
olmasına rağmen 21 kredilik bir program gerçekten bizim fakültemizin 
programı içinde üç yıla yaymak durumundayız bunu. Ve ortalama acağı 
yukarı dört saat haftada ders saati düşüyor. Yeni program ise 24 kredi 
ve üç saatl'k de seçmeli ders şeklinde geliyor. 27 kredilik bir ders yükü 
getiriyor bize, ve burda kanımca, Sayın Bakanımız öneride istediler eğer 
uygun görürlerse, eğitim psikolojisi dersi, gelişim psikolojisi, öğrenme 
psikolojisi konularını kapsayabilir. Genel olarak ve biz bunu şimdiye ka
dar da uyguladık. Bizim düzeyimizi uygulayan diğer öğretim kurumlan 
da var. Ayrıca öğretim araçları eğitimde, program geliştirme, yeni tas
lakta ayrı ders konuları olarak alınmış, oysa...

BAŞKAN : Öğretmen yetiştirmesine inhisar ettirelim.

AYLA OKTAY : Evet, efendim, öğretmen yetiştirme programı 
içinde bütün bunlar, öğretim araçları ve program geliştirme, ayrı ders 
konuları olarak alınmış öğretmenlerin yetiştirilmesinde, oysa daha önce
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ki taslakta özel yöntemleri, eğitim programı ve yöntemleri konulu iki 
ders grubu içinde pekâlâ bu dersler ele alınabilir. Çünkü bu dersler çok 
özel alanlar, ve öyle sanıyorum ki üniversitelerimizin pek çok fakültele
rinde bizim fakültemiz de dahil olmak üzere, bu alanlarda yetişmiş ele
man yeterli sayıda değil.

Bunun yanısıra, programın gördüğüm kadarı ile 80. sayfasında, he
men hemen bütün seviyedeki öğretmenlerin yetiştirilmesi için uygulan
ması düşünülüyor. Belki Orta öğretim düzeyindeki öğretmenler için 
pekâlâ düşünülebilir. İyi olabilir, yalmz okul öncesi eğitim kuruluların
da öğretim yapacaklar için, özel öğretim kurumlarmda öğretim yapacak
lar için, ve yetiştirme yurtlarında öğretmenlik yapacaklar için, herhalde 
ayrı programların düşünülmesi, daha etraflı daha detaylı ele alınması 
gerekli. Saygılarımla. Alkışlar...

BAŞKAN : Sayın Üyeler. Saat 4’de konuşmacılar konuşmalarını bi
tirecekti ve ayrıca Sayın Varış da cevap verecekti. Fakat dörde iki da
kika var. Acaba 10 dakika uzatmamız uygun olur mu efendim? Yoksa 
söz alanları,söz alanları, grupta mı, kom'syonda mı konuşmalarına bıra
kalım? O zaman çok kısa olmak üzere, Sayın Angm, size iki dakikalık 
zaman. Lütfederseniz, dinleyici olarak teşrif etmişler, fakat söz verildi. 
Kendileri burada gözlemci de değiller. Fakat her halde 'iki dakikalık bir 
zaman. Sayın Sezgin, lütfen yaklaşır mısınız. Arkasından Sayın Demir ay, 
siz de buyurun.

REFET ANGIN : Efendim, teşekkür ederim. Şûranın tüm mensup
larını saygı ile selâmlarım. Öğretmen yetiştirmek, hakikaten gençliğe 
hizmet etmek >için teşkilâtın ve Şûra’nm en büyük görevi, öğretmem ye- 
tişt'rmek işini, ben üç noktada topluyorum. Ana okulu öğretmeni, ilkokul 
öğretmeni ve de lise öğretmeni, özellikle anaokulu öğretmeni, kız mes
lek liselerinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olan bu gençlerimizi 
çok kısa süreli fakat 'hızlı eğitimle eğer yetiştirme imkânını bulursak, 
kendilerine hem okula girerken verilmiş olan söz yerine getirilmiş olur, 
hem de bugün anaokulları büyük bir bunalım içerisinde, öğretmensizlik 
içerisinde, bu telâfi edilmiş olur.

ilkokul öğretmenine gelince, ben’m önerim şu olacak : özellikle, öğret
men liselerinin kadrosunu en iyi şekilde yetiştirmek. Çünkü, öğretmen lise
lerine giden öğretmenler, eğer akademik kariyerden geçmiş olurlarsa, elle
rindeki öğretmen namzetlerini en iyi şekilde yetiştirirler ve onlar da niha
yet 6 yaşında, 7 yaşında ellerine teslim edilmiş olan kişileri çok daha iyi 
yetiştirir ve ondan sonra da ne yapacaklar, üeriye dönük olarak çok kül-
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türlü, her bakımdan mânevi cihazlarla da donatılmış gençler yetiştirecek
ler. Lise öğretmeni yetiştirmeyi ben tamamiyle üniversite bölümlerine bı
rakıyorum. Yalmz, bu arada şunu da söylemek isterim, özellikle, öğretme
nimiz maalesef bugün eski şeyini kaybetmiş, değerinii kaybetmiş demi- 
yeceği de kaybettirilmiş bir halde. Ancak bunlar yeniden ele alındığı za
man ki, bu günkü Şûra’da buna imkân vardır. Ve bu fırsatı kaçırmamak 
lâzımdır. Öğretmenin her şeyden önce okumasını sağlamak gerekir. He
pimiz çok iyi biliyoruz ki değerli arkadaşlarım, öğretmenimiz maalesef 
okumuyor veyahut okuyamıyor, maddî sıkıntılarla. Ama biz bunlara bazı 
imkânlar sağladığımız zaman tahmin ediyorum ki çok daha iyi olacaklar.

Bir de rehberlik konusuna çok özetle değimnek istiyorum. Bugün yur- 
dumuzda ki ben de aynı durumdayım 65 yaşını doldurup ta resmen emekli 
olan, fakat (hiç bir zaman kendini emekli kabul etmiyorum ve daha halen 
de çalışıyorum. Memleketimin dört bucağında mutlaka benim düzeyimde 
olan ve de mesleğe gönül vermiş olan kişiler vardır. Ben Bakanlığımdan 
şunu rica ediyorum. Bir tarama yapmak suretiyle mesleğine gönül ver
miş ve hâlâ çalışmak isteyen, fakat çalışmak imkânı bulamayan bu kişi
ler mânevi şekilde değerlendirildiği taktirde mutlaka faydalı olacaklardır. 
Rehberlik seminerleri açılması ve onlara faydalı olması bakımından da 
bu önerimi tekrarlıyorum ve sözlerimi şununla bitiriyorum. Benim için 
öğretmen ıbir pelikan kuşudur. Pelikan kuşu yavrularına yiyecek bula
maz. Gelir, kalbini açar ve kalbini onlara yedirir. îşte benim anladığım 
manâda öğretmen budur ve ben bütün öğretmenlerimizin bu düzeyde bu 
yolda olmasını öneriyorum. Bakanlığım da herhalde teşkilatıyla N bütün 
imkânlarıyla öğretmeni değerlendirmek, mânen değerlendirmek bakımın
dan bu önerilere ve bu programlara yer verecektir. Sonsuz saygılarımla.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Sayın Angın. Sayın Ilhan Sezgin. (Yük
sek Teknik Öğretmen Okulu).

ILHAN SEZGİN : Sayın Başkan, Sayın Üyeler. Türk Milli Eğitim 
Sistemi, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenmiş durumdadır. Bu ka
nunun 42. maddesine baktığımız zaman öğretmen mesleği şöyle tanım1 an- 
mıştır : Öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim 
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğ:dir. Öğretmenler bu gö
revlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun ola
rak ifa etmekle yükümlüdürler, öğretmenlik mesleğine hazırhk* ç e n e l  

kültür, özel alan eğiEmi ve pedegoiik formasyon dile sağlanır, denilmek
tedir. Getirilen yeni Türk Milli Eğitim Sisteminin ilgili kısmına baktığı
mız zaman burada da bir model getirilmektedir. Ve temelde 80. sayfada
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ana sınıfları için ön lisans, artı öğretmenlik sertifikası ve bir uygulama 
getirilmektedir. İkinci kısımda temel eğitim ikinci kademesi için 6., 7. 
ve 8. sınıflar için lisans, öğretmenlik formasyonu ve uygulama ve kade
me öğretmenlik için lisans ve sertifikalı uygulama modeli getirilmektedir. 
Bunlara tümüyle ben de katılıyorum. Ancak önemli olan problem özel
likle lisans seviyesinde veya ön lisans seviyesinde eğitimin nasıl verildiği 
konusudur. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar öğretmen ye
tiştirme işini bir sistem bütünlüğü içerisinde ele almamıştır veya alama
mıştır. Özellikle Milli Eğitim Temel Kanunundan sonra, hatta 8. Eğitim 
Şûrasından sonra muhtelif çalışmalar olmuştur. Bu çalışmalarda olaya bir 
bütünlük getirmek maksadıyla çeşitli girişimler olmuş ancak su veya bu 
sebeple bu husus gerçekleştirilememiştir.

Alilli Eğitim Temel Kanunun özellikle eğitim sisteminin yapışım be
lirleyen, yüksek öğretimi belirleyen 36. maddesine baktığımız zaman yük
sek öğretim kuruluşları olarak; üniversiteler, akademiler ve yüksek okul
lar belirtilmektedir. Ve yine aynı kanunun ilgili maddesinde; yüksek öğ
retim kurumlarınm amaçları, açılışları, kuruluş, işleyiş, öğretim üye ve yar
dımcıları ile ilgili esaslar; üniversiteler, akademiler ve yüksek okullar ka
nunlarıyla belirlenir, denilmektedir. Bildiğiniz gibi üniversiteler, akademi
ler kanunlara sahiptir. Ama ne yazıktır ki yüksek okullarla ilgili bulunan 
kanunlar bugüne kadar çıkartılamamıştır. Şimdi aramızda bulunan eski 
bir Milli Eğitim Bakanımız Sayın Orhan Oğuz zamanında hazırlanmış bu
lunan yüksek öğretim kurumlan kanun tasarısı maalesef gerçekleştirile
memiştir. Bizim endişemiz şu : 12 Eylül’den sonra yapılmakta olan çalış
maların içerisinde yüksek öğretim yasa tasarısı, kamu oyunu uzunca bir 
süre işgal etmiştir. Bunun nasıl bir gelişim göstereceğini bizler bilmiyo
ruz. Eğer öğretmen yetiştiren kuruluşlar ki bunlar eğitim enstitüleri, yük
sek öğretmen okullarıdır. Bu Kanunun kapsamı içerisinde mütalaa edile
cekse olay büyük ölçüde çözümlenmiş kabul edilebilir. Ama kanunun kap
samı dışında kalması halinde bu kurumlarm bu haliyle Türk Mil'li Eğitimi
nin ihtiyaç duymuş olduğu nitelikte öğretmenleri yetiştirmesi kesinlikle 
mümkün değildir. Arkadaşlar bu yapıyı muhafaza ettiğimiz müddetçe en 
ideal bir sistemi de getirmiş olsan, bu sistemi uygulayacak olan insan un
suru, öğretmen unsuru, nitelikleri bakımından arzu edilen seviyeye geti- 
rilemediği müddetçe sistem, yine arzulanan sonucu veremiyecektir. O ba
kımdan eğer yüksek öğretim yasa tasarısı içerisinde öğretmen yetiştiren 
kuruluşlar yer alırsa biz bunu memnuniyetle karşılarız. Ama kanunun kap
samı dışına çıkarılması durumu söz konusu ise, süratle bu kuruluşların, 
öğretmen yetiştiren kuruluşların, bir kanun çerçevesi içerisinde yeniden
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ele alınması gerekir kanaatmdayız. Sayın Bakanımız öneri istediler. Ben 
bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer anılan yüksek öğretim yasa tasarı
sının kapsamı dışında bırakılmışlarsa veya böyle bir eğilim mevcutsa ka- 
naatımca Sayın Orhan Oğuz zamanında hazırlanmış olan Yüksek Öğretim 
Kurumlan Kanun tasarısı bugünkü ihtiyaçlar da dikkate alınmak sure
tiyle yeniden gözden geçirilebilir.

Mevcut ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde olgunlaştmldıktan son
ra sistem bir bütünlüğe kavuşturulabilir. Teşekkür ederim. (Alkışlar...)

BAŞKAN : Çok teşekkür ederim, Sayın Sezgin. Son konuşmacımız 
Saym Kemal Demiray. Türk Dü Kurumu Üyesi.

KEMAL DEMİRAY : Saygılar efendim. Öğretmen yetiştiren kuru
luşların her şeyden önce kendi yapıları içinde özerk olmaları bence bu 
özerkliğin sınırlı olması da şarttır. Bir kanadıyla bu kuruluşlar Milli Eği
tim Bakanlığına bağh olmalıdır. Şunun için gereklidir. Ülke gereksinmele
rini ancak Milli Eğitim Bakanlığı takip edebüir. Kuruluşlar ne kadar öğ
renci alacaklarını, hangi dallara öğrenci alacaklarım kestiremezler. Bunu 
Milli Eğitim Bakanlığı saptamalı ve kuruluşlara bildirmeli ve ona göre 
de bu kuruluşlar çalışabilmelidir. Aksi halde tamamen Milli Eğitim Bakan
lığından ayrı kuruluşlar olduğu zaman, ihtiyacın çok üstünde yahut çok 
altında bazı dallarda hatta tehlikeli olabilecek yığılmalar ortaya çıkabilir.

Diğer bir konu da, çok iyi öğretmen de yetiştirebilsek bunların iyi 
kullanılması gereklidir. Bugün birçok öğretmenimiz 30 - 35 saat ders yap
maktadır. Her ders için çalışma, aşağı yukarı iki saatlik bir hazırlığı ge
rektirir. Böyle olunca öğretmenlerin kendilerini hazırlamaları imkânsız 
hale gelmekte ve bunlar alışkanlıkla edindikleri, tekrarlarla edindikleri bil
gileri, görüşleri, sınıflarda yansıtmaya çalışmaktadırlar. Bu da verimli ça
lışmaya engel olmaktadır. En iyi öğretmenlerimiz bile başarısızlığa uğra
maktadırlar. Onun için iyi yetişmiş olan öğretmenlerin, iyi kullanılmaları 
da şarttır.

Diğer bir nokta; öğretmen yetiştirilen kuruluşlarda Türkçeyi Temel 
Eğitim olarak kabul etmelidir. Bu, bugünkü kuruluşlarda yok değildir, var
dır. Ancak yeterli değüdir. Açık bir kompozisyon çalışması yahut bir ba
sit okuma ile geçiştirilen bu dersler, verimli olmamaktadır. Hele Türkçe 
dersleri gibi derslerde daha ciddi, tabii çalışmalar gereklidir. Diğer branş 
hocaları, Türkçe bakımından çok kuvvetli olmalıdırlar. Denebilir ki, bu 
kuruluşlarda Türkçe temel ders olarak kabul edilmeli, bunda başarı gös
teremeyen öğretmen diğer sınıflara geçememelidir.

Diğer bir nokta; hizmet içi yetiştirme sorunudur. Benim gördüğüm 
seminerlerde bir çeşit turizm gezisi gibi bir çalışma ile karşı karşıyayız.
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Önceki iki gün zaten gürültü patırtı ile geçiyor. Ondan sonra bitiyor diye 
de bir gürültü patırtı başlıyor. Aradaki 10 gün içinde hiç bir şey yapıla
mamaktadır. Yahut yapılsa bile ciddi bir çalışma olmamaktadır. Bunun 
doğrudan doğruya bu Yüksek Eğitim Kuruluşlarına devredilmesi, yaz ay
larında öğretmenlerin çalıştırılarak ve bu seminerlerin daha yararlı hale 
getirilmesi lâzımdır. Öğretmenler de diğer aylarda izne çıkabilirler, yaban
cı memleketlerde olduğu gibi. Saygılarımla.

BAŞKAN : Teşekkür ederim, Say m Demiray, Efendim şimdi Sayın 
Varış, siz bundan sonraki toplantıda da söz alacaksınız. O halde önemli 
gördüğünüz noktalara dokunursanız, geri kalanları da belki toparhyarak.. 
Kaç dakika... 7 dakikaya sığdırmak kabil olacak mı?

FATMA VARIŞ : En kısa zaman içinde bitiririm.
BAŞKAN : Teşekkür ederim.
FATMA VARIŞ : Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divam Üyesi, Sa

yın Şûra Üyeleri.
Bu önemli konuda sayın söz alan meslektaşlarımızın katkıları ve onay

ları için teşekkürlerimi belirlemek isterim. Ve izin verirseniz, her iki ko
nuşmacının önemle üzerinde durduğu konuyu da belirtmek isterim. Saym 
Mustafa Sıtkı Demir Beyefendi, çok önemli konulara değindiler ve genel
likle önerilmiş olan çerçeve programı onayladıklarım belirlemiş oldular. 
Kalite üzerinde durmaları bizi son derece memnun etmiştir. Okul öncesi 
eğitimi uygulamalarında öncelikler konusunda bir soruları oldu. Raporun 
62. sayfasında bu konuda bilgi var. Sayın Prof. Oğuz’un tasarımızı onay
layan ve tasarıda yer alan konuları vurgulayan konuşmaları için kendi
lerine teşekkür ederim. Sayın Çam’ın öğretmen niteliklerini sıralamaları 
katkı oldu. İsimlerini alamadım, bir beden eğitimi, yanılmıyorsam, öğret
menimiz vurgulamaları ve açıklamaları raporu son derece ciddiyetle de
ğerlendirdiğini göstermiştir. Ve önerdikleri sekiz artı yedi modeli incele
meye değer. Ancak bunun ayrıca da incelenmesi ve üzerinde etüdler ya
pılması gerekmektedir. İstanbul İlk öğretim Müfettişi olan meslektaşımı
zın analizleri aydınlatıcı olmuştur. Kılavuz kitaplar konusuna bir cüm
lecikle değinilmiştir raporda. Bu konu uygulamada beihemahal gelişmeli
dir. önerileri konusunda son derece orijinal bulduğumuz nokta; tamam
lama programları ile öğretmenlerin akademik düzeylerinin belli bir düze
ye ulaştırılması konusudur. Bu konu, Hizmet - içi Eğitime yapılan yatı
rımlar ve uygulanan programlar çerçevesi içinde ele alınırsa, Hizmet - içi 
Eğitim Programları aynı zamanda akademik yandan ödüllendirici bir gö
rev de yapmış olacaktır.


