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Ö N S Ö Z

Sekizinci Millî Eğitim Şûrası, toplumumuzda sosyal, ekonomik ve 
kültürel değişmelerin hızlandığı bir dönemde toplanmıştır. Bu Şûra, toplu- 
mumuzdaki bugünkü şartlar altında yetersizliği çeşitli gruplarca kabul 
edilmiş mevcut orta öğretim sisteminin değişen toplum ihtiyaçlarına para
lel olarak yeniden düzenlenmesini öngörmüş ve bunun için de bir sistem 
kabul etmiştir. Sekizinci Millî Eğitim Şûrasında kabul edilen yeni orta 
öğretim sisteminin temel amacı, Türk çocuklarını, Millî Eğitimimizin 
amaçlarına, uygun olarak, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre hayata, iş 
alanlarına veya daha üst öğrenime hazırlamak ve sosyal gelişmemiz ve 
ekonomik kalkınmamız için yeterli sayıda ve vasıfta insangiicünü yetiştir
mektir.

Orta öğretim gibi önemli sosyal kurumlarımızdan birisi yeniden dü
zenlenirken, eğitim sistemi ile ilgili olarak çeşitli grupların bu düzenle
meye katılması ve görüşlerini bildirmeleri açık bir toplumun en önemli 
vasıflarından birisidir. Bu dokümanda Şûrada yapılan tartışmaların so
nunda alınan komisyon ve genel kurul kararları yanında çeşitli grupların 
orta öğretim sistemi hakkında verdikleri raporlara da yer verilmiştir; 
ancak, Şûra esnasında belirtilen kişisel görüşlere burada yer vermek 
mümkün olmamıştır.

Bu doküman «Orta Öğretim Sistemimimizin Kuruluşu ile Yüksek 
öğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi» konusunda yapılan çalışmaları 
bir sıra dahilinde kapsayacak şekilde tertip edilmiştir.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ’UN VIII. MİLLÎ EĞİTİM
ŞÛRASINI AÇIŞ KONUŞMASI

VIII. Millî Eğitim Şurasının muhterem üyeleri ve değerli misafir
lerim.

Bugün VIII. Millî Eğitim Şûrasının açılmasından duyduğumuz mut
luluk sonsuzdur. Bu Şûranın «Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile 
Yüksek Öğretime Geçiş’in Yeniden Düzenlenmesi» konusunda geniş tar
tışmalara imkân vereceğinden ve sonunda büyük meselelerimizin halJine 
ışık tutacak çok değerli katkılarda bulunulacağından emin bulunuyorum.

1962 yılında toplanan VII. Millî Eğitim Şûrasında, toplantıların fazla 
aralıklı ve kalabalık olması, üyelerin her sefer değişmesi, çok konunun 
birkaç güne sıkıştırılması mecburiyetinin hâsıl olması gibi hususların ve
rimli bir çalışma imkânını ortadan kaldırdığı tesbit edilmiş ve bu nedenle 
durumun düzeltilmesi karara bağlanmıştır.

Dengeli bir temsile göre sınırlı sayıda üyelerden kurulacak Şûra
larda, bilimsel nitelikteki çalışmaları Bakanlığın merkez teşkilâtının dı
şındaki eğitim, bilim ve kültür kuruluşlarının yetkilileriyle tartışmanın 
zaruret ve faydasına inandığımız için Millî Eğitim Şûrasını kanunla ye
niden teşkilâtlandırmayı uygun gördük ve bu hususu VII. Millî Eğitim 
Şûrasında tespit edilen esaslar istikametinde gerçekleştirdik. VIII. Millî 
Eğitim Şûrasında 126 üye bulunmaktadır. Bunların % 33’ü üniversiter 
kuruluş ve yüksek okullardan, % 21’i de merkez ve taşra teşkilâtından, 
% 46’sı da ilk ve orta öğretim kurumlan ile öğretmen meslek kuruluşla
rından ve ilgili diğer eğitim, bilim ve kültür kumrularından gelmektedir.

Bu şekilde kurulan bir Şûrada çalışmaların verimini artırmak, mese
lelerin çok oluşturulmuş şekilde incelemeye sunulmasma bağlıdır. Nite
kim, öncelikle ele aldığımız ^Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile 
Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi» konusu, bu Şûraya 
katılan bütün kurumlarla işbirliği esasına göre geliştirilmiştir. Bu müna
sebetle VIII. Millî Eğitim Şûrasma sunduğumuz esasların hazırlanmasın
da büyük ilgi ve yardımlarını gördüğümüz üniversitelere, akademilere, 
yüksek okullara, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna,
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zumuz, isteğimiz, temennimiz memleketimizin ihtiyaçlarına en uygun olanı 
arayıp bulmaktır.

Kurulmak istenen sistemin özelliğini bütün dokümanlardan tetkik 
etmiş olmanıza rağmen ana hatlariyle özetlemekte fayda görüyorum.

Her öğrenciyi istidat, kabiliyet ve hevesi istikametinde yetiştirmeyi 
kabul ediyoruz. Her normal insanın mutlaka bir alanda kabiliyeti vardır. 
Eğitim sistemi bu kabiliyeti ortaya koyucu ve onu geliştirici yönde olma
lıdır.

Öğrencilere bilgi yükleme, bir nevi ansiklopedizm ile onları ezbere 
sevketme yerine; onlara öğrenme, inceleme yollarını gösteren, bilimsel 
düşünme ve araştırma yeteneğini kazandıran bir esası getirmek istiyoruz. 
Bu suretle herkes, kabiliyetine göre, yüksek öğretim dalma, iş hayatına 
veya hem yüksek öğretime, hem de hayata hazırlanma durumunda ola
caktır. Her öğrenci için dikey ve yatay geçiş imkânları tesis edilmiştir. 
Orta öğretimin ikinci kademesinin ilk yılı yöneltme işlemine tahsis edil
miştir. Bu yöneltme zorlayıcı ve gücendirici değil, yol gösterici ve özen
dirici esaslara bağlanmaktadır .

Yöneltme sınıfından sonra öğrenciler, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine 
göre edebiyat, fen, iş, meslek kollarına, teknisyen liselerine ve öğretmen 
liselerine ayrılacaklardır.

Yeni bir sistemin kuruluşunun başarı ile yapılabilmesi için, diğer 
reformların bunu takip etmesi zaruretine de işaret etmek isterim. Bütün 
ders programlarının ve kitapların yeniden hazırlanması, öğretim metot
larının ve araçların modernleştirilmesi, okul yapıları ve tesislerinin eğit
sel esaslara göre geliştirilmesi, öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istih
dam esaslarının gözden geçirilmesi zorunludur. Bunları yürütecek olan 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtının reorganizasyonu lüzumu açıktır. Bu 
hususlarla beraber yürütüldüğü zaman, orta öğretim sistemimizin yeni
den düzenlenmesi için giriştiğimiz çalışmalar mutlâka başarıya ulaşacak 
ve memleketimize büyük yararlar sağlayacaktır.

Çalışmalarımızın başarılı ve elde edilecek sonucun hayırlı olmasını 
temenni ediyor, hepinizi saygılarımla selâmlıyorum.

\



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYESİ HALİL VEHBİ ERALPTN KAPANIŞ KONUŞMASI

Sayın Başkan, sayın üyeler,

Bu Şûranın kapanış konuşmasını yapmak şerefi bana tevcih edil
miştir. Bu şerefe teşekkür eder ve bunu hayatımın değerli bir hatırası 
olarak saklıyacağımı arzederim. Eğer konuşmalarımda Şûranın düşünce 
ve duygularına tamamiyle tercüman olamazsam beni mazur görmelerini 
de ayrıca rica edeceğim.

Zannediyorum ki bu Şûra, eğer neticelerine kadar götürülürse, Millî
Eğitim hayatımızda bir dönüm noktası teşkil edecektir. Çünkü biz ne 
istiyoruz? Biz demokratik düzen içinde kalkınma istiyoruz. Şimdiki siste
mimizin bu türlü insan yetiştirmediği sabit olmuştur. Bu itibarla VIII. 
Millî Eğitim Şûrası bir ruh, bir zihniyet değişikliği getirmektedir. Bütün 
esas buradadır. Tatbikatta bu ruh ve zihniyetin zedelenmemesini bilhassa 
gözönünde bulundurmak icap eder. Ben, oldukça eski ve tecrübeli bir ar
kadaşınızım, 38 yıllık hocalığım var, benden daha tecrübeli olanlar da var. 
Bunlarla da görüştüm. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş Şûralar içinde bu 
türlü, bu seviyede, bu derece iyi hazırlanmış bir Şûraya Taslamadıklarını 
söylediler. Ben de bu kanaatteyim. Bu Şûra daha önce başlamış bulunan 
bir diyalogun devamıdır. Eskiden, bilhassa üniversite mensubu olarak 
belirteyim, üniversite ile Millî Eğitim Bakanlığı iki kardeşti, ama düş
man kardeşti. Birbirleriyle pek temasları olmazdı. Millî Eğitim Bakanlığı 
orta öğretim hakkında bir tedbir alır ki bu şiddetle üniversiteyi bilhassa 
edebiyat ve fen fakültelerini ilgilendirir; bundan üniversitenin haberi ol
mazdı. Üniversite kendi bünyesinde değişiklik yapar; bundan da Millî 
Eğitim Bakanlığının haberi olmazdı. Adeta iki ayrı âlemde yaşıyan iki 
ayrı dünya gibiydiler. Şimdi bu diyalog en faydalı şekilde başlamıştır ve 
devam edecektir. Bu Şûra konuşmalarıyla, aldığı kararlarıyla değerini is
pat etmiştir.

Arkadaşlarım,

Bu Şûra ne sağın, ne solun, ne önün, ne arkanın, ne de hattâ Millî 
Eğitim Bakanlığının Şûrası değildir. Bu Şûra Türk milletinin Şûrasıdır.



Dikkat ettim bakanlıklarımızın sayısını bilmiyorum. Belki ilkokuld 
yurt bilgisi dersinden bu suale maruz kalsam sınıf dönerdim. Fakat ba 
kanlıklarımız arasında iki tanesi millî vasfını taşıyor. Bunun birisi Mili 
Savunma Bakanlığı, İkincisi de Millî Eğitim Bakanlığıdır. Ben bunu: 
bir gerçeği ifade ettiğini, bir tesadüf neticesi olmadığını sanıyorum. Mili
Savunma Bakanlığı bu milletin yaşaması, topraklarının bütünlüğü, özgür 
lüğü için en kuvvetli bir teminatımızdır. Aramızda bulunan şerefli ordı 
mensuplarını Şûra adına bu bakımdan selâmlıyorum. Millî Eğitim Bakan 
lığı da tam millî bir Bakanlıktır. Böyle o’acaktır ve böyle kalacaktır. Çün
kü Türk milletinin istediği refahı, istediği geleceği, istediği gelişmeyi sağ- 
lıyacak insan bu ocaktan yetişir, başka bir yerden değil.

Şûra çok iyi hazırlanmıştır. Bu, kusurları yoktur demek değildir. Biı 
takım kusurları olabilir. Esasen Millî Eğitim Bakanlığı bu hazırlığının 
tam ve mükemmel olduğuna inanmış olsaydı, bu kadar kişiyi çeşitli yer
lerden getirip bizi rahatsız etmezdi. Rahatsız etme sözünü geri çekiyo
rum. Çünkü hakikatte bizi rahat ettirmiştir. Burada, bilhassa böyle Şûra
larda, şahsi temasların da çok faydalı olacağını belirtmek isterim. Eski 
dostlarımızı gördük. Onlarla yeni diyaloglar kurduk. Değerli yeni dost
lar tanıdık ve bu dostluklar devam edecektir. Bu, Şûranın getirdiği fay
dalardan biridir. Yalnız gelecek Şûralar hakkında bir - iki temennide bu
lunmak istiyorum. Birincisi şu: Şûra bize çok ayrıntılı tekliflerle gelme
sin, ancak umumi ve prensip noktalar üzerinde dursun. Çünkü bu kadar 
kalabalık bir toplantıda, bilhassa, teknik noktaları ilgilendiren uzmanla
rın selâhiyeti içine giren noktalar hakkında, parmak kaldırmakla karar 
vermek doğru değildir. Bu bizim birçok zamanımızın kaybına sebep ol
muştur. Sayın Cahit Külebi arkadaşımız beni affetsin, ama tasarı geomet
ri üzerinde bu Şûra bir saat vakit kaybetmiştir ve neticede hiç olmuştur. 
Dedik ki emelimiz, gayemiz, demokratik düzen içinde insan yetiştirmek
tir. insan, bu reformun en esaslı dayanağıdır. Arkadaşlar insan demek her 
şeyden önce irade ve karakter demektir. Fazilet demektir. Acaba bu ba
kımdan gençlerimizi yetiştirmek için yeterli tedbirler alıyor muyuz? Ben 
buna kani değilim. Bunun için ikinci bir temennim de bu konuları inceleye- 
lek bir Şûranın mutlaka toplanmasıdır. Bundan yüz yıllarca evvel Mon
tesquieu şöyle söylemiştir: ((Demokrasi fazilete dayanır.» Arkadaşlar fazi
letli vatandaşlar olmazsak, istediğimiz kanunları getirelim, istediğimiz 
paraları bulalım, demokrasi yaşamaz. 2400 yıl önce Platon da (Eflâtun 
da) demokrasilerin soysuzlaşarak kolayca demogojiye dönebileceğini söy
lemiştir. Bu tehlike her demokrasiyi tehdit eder. Bunun tedbirlerini dü
şünmemiz lâzımdır. Demokrasinin gerektirdiği faziletlerin ne olduğunu



burada sayıp dökmeyeceğim. Yalnız müsaade ederseniz bir tanesi üzerin
de duracağım: Bu da tolerans, karşı fikre hürmet etmek, bunun karşısın
da isyan duymamaktır. Arkadaşlar zannediyorum ki bu, bizde, en eksik 
olan hasletlerden biridir. Eğitimimizin daha küçük yaştan bunu geliştir
mesi lâzımdır. Bugün gençlerimiz yanındaki arkadaşını ‘ ‘benimle aynı 
düşüncede değildir” , diye, öldürmeye kalkıyor. Bu yazık oluyor arkadaş
lar. Bunun önüne geçmeliyiz. Tolerans hakkında bir örnek söyliyeceğim. 
Bakanımızın bize lütfettiği sayısız —sayısız diyorum, çünkü her gece
mizi işgal etti — kokteyllerden birinde karşı partinin eği
tim işleriyle uğraşan bir mebusuyla konuşuyordum. Bana Sayın Orhan 
Oğuz’u övücü sözler söyledi. Buna sadece eski bir dostumu övdüğü için 
memnun olmadım. Asıl şunun için sevindim. Karşı bir partiden hem de 
eğitim işlerinden anlayan birisi beğenmediği bir iktidar Bakanını övebili
yor. İşte hepimiz bu hale gelebilmeliyiz.

Şimdi son olarak 'sizinle beraber bir hayal kurmak istiyorum. Yakın 
bir gelecekte, yurdumuz okullarla donatılmıştır. Bu okullar, lâboratuvar- 
lardan, kütüphanelerden, spor alanlarından, iş atelyelerinden meydana 
gelmiştir. Pırıl pırıl Türk gençleri, Türk kızları ve Türk erkekleri bu okul
ları bir arı kovanı gibi çalıştırmaktadır. Temenni ediyorum ve istiyorum 
ki, bizim Şûramızın kararları bu kısaca birkaç kelime ile çizmek istediği
miz manzaranın başlangıcı olsun. Gene istiyorum ki 1071 de Malazgirt 
Zaferini kazanarak bu vatan toprağını bize açan ve hediye eden Alpars
lan’dan yurdumuz üzerine üşüşen leş kargalarını kovan Atatürk’e kadar 
bütün büyüklerimiz bizim buradaki çalışmalarımızı beğensinler, takdir 
etsinler. Bu hayali kurarken heyecanlanıyorum. Konuştuğum Al Bayra
ğın gölgesi altında sizi eri unutarak, kendimi unutarak Yaşasın Türkiye 
diyorum.
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B Ö L Ü M  I

SEKİZİNCİ 
MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ 
İNCELEMESİNE SUNULAN

ESASLAR

(Sınırlı dağıtım için fotokopi 
yoluyla çoğaltılarak Şûra Üye
lerine önceden gönderilen geçi
ci baskı niteliğindeki temel ça
lışma dokümanı bu bölümde 

yer almaktadır.)
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Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulunun 16/VII/1970 
tarih ve 288 sayılı kararı ile 28 
Eylül - 3 Ekim 1970 günlerinde 
toplanan VIII. Millî Eğitim Şû
rasının incelemesine sunulmuş
tur.



G İ R İ Ş

EĞİTİM SİSTEMİMİZİN KURULUŞU 
V E

ORTA ÖĞRETİMİN BAŞLICA SORUNLARI

«Millî eğitimimizin amaçları» VII. Millî Eğitim Şûrasında tesbit 
edilmiş bulunmaktadır (1). Ayrıca, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
millî eğitimin ilkeleri, bugünkü durumu, eğitim alanında sağlanacak ge
lişmeler ve uygulanacak politikalar ayrıntılarıyla verilmiştir (2).

Bu amaç ve ilkelerin ışığı altında Türk eğitim sistemi, kuruluş ola
rak, fertlerin eğitim isteklerine ve toplumun ihtiyaçlarına, malî kaynak
ların yeterliği ölçüsünde, dengeli olarak cevap verecek şekilde düzen
lenir.

Sistemin kuruluşunu etkileyen bu unsurlar ile ilgili millî tercihler, 
Türkiye Cumhuriyetini «insan haklarına dayalı, millî, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devleti» olarak kuran Anayasamızın, özellikle aşağıdaki 
maddelerinde belirtilmiştir:

«BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ :
Madde 21 — Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 

açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir.
Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek is

tenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir.
Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve Öğretim yerleri 

açılamaz.»

(1) Millî Eğitim Bakanlığı. VII. Millî Eğitim Şûrası. 1962. Sayfa 115-117.
(2) Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı. 

Başbakanlık Devlet Matbaası, 1967. Sayfa 158 -191.
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UÖĞRENİMİN SAĞLANMASI:

Madde 50 — Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletim 
başta gelen ödevlerindendir.

İlk öğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve Dev
let okullarında parasızdır.

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek 
öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve- 
başka yollarla gerekli yardımları yapar.

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, topluma 
yararlı kılacak şekilde yetiştirme tedbirleri alır.

Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını 
sağlar.»

«DEVLETİN İKTİSADÎ VE SOSYAL ÖDEVLERİNİN SINIRI:

Madde 53 — Devlet, bu bölümde belirtilen İktisadî ve sosyal amaçlara 
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği 
ölçüsünde yerine getirir.»

«KALKINMA :
Madde 129 — İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır». 

Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.
Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlan» 

masında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde-' 
gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlen
mesini sağlayacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.»

Millî eğitim alanında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna temel 
teşkil eden bu hükümler, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânla
rında eğitim alanında sağlanacak gelişme ve uygulanacak politikaların 
temel ilkeleri olmuştur. Burada önemli olan bu ilkelerin öğretim sistemi
mizi ne şekilde etkileyeceği hususudur ki bu konuya ilişkin tercihler 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında şöylece belirtilmiştir:

«İktisadî gelişme belirli sayıda ve nitelikte insangücü talep etmekte., 
öte yandan bütün yurttaşların çeşitli eğitim kademelerinden yararlanma 
isteği ve bu yönde toplumun tercihleri bulunmaktadır. Kaynakların kıtlığı 
nedeniyle eğitim harcamalarını asgaride tutmak zorunluğu sosyal hede
fin seçiminde bir ölçüyü gerektirmektedir. Buna göre eğitim için kısa sü
rede iki amaçlı bir gelişme öngörülmüştür. Birincisi, İktisadî gelişmenin 
gerektirdiği insangücünü yetiştirmek, İkincisi, bütün yurttaşlara temel

— 4 —



eğitim vermektir. Kişilerin bu amaçla yaratılan eğitim imkânlarından 
yararlandıktan sonra daha yukarı kademede eğitim hizmetinden yararlan
ma isteği kaynakların sınırlılığı- nedeniyle kabiliyetleri oranında karşı
lanabilecektir. Bu durumda toplumun tümüne hizmet eden temel eğitim 
imkânları üstündeki eğitim hizmeti fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak 
¡seçmelerden geçenlere verilecektir.»

Yukarıdaki esaslara göre, Millî eğitim sistemimiz şu iki temel görevi 
yerine getirecek kuruluşa sahip olacaktır :

1 — Mecburi ilköğretimi bütün yurttaşlara vermek;
2 — Orta ve yüksek öğretimi ise, İktisadî kalkınma ve sosyal gelişme 

için gerekli sayı ve nitelikte insangücünü yetiştirmek üzere, istekli ve 
kabiliyetli yurttaşlardan, fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak seçmeler
den geçenlere, kabiliyetleri oranında vermek.

Bu demektir ki bugünün imkân ve şartları içinde, orta ve yüksek öğ
retim seviyesinde herkese istediği öğrenimi sağlamak mümkün olmaya
cak; bu öğretim kademelerinde bir takım sınırlamalar konacak; ancak, bu 
sınırlamalar fırsat eşitliği ilkesine aykırı olmayacaktır.

Öğretim sisteminin kuruluşunu doğrudan doğruya etkiliyen bu sınır
lama kavramının muhtevası ve metotları üzerinde önemle durulmalıdır.

«Fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak seçmeleri» sadece seçme veya 
yarışma imtihanları olarak kabul etmek mümkün değildir. Orta öğretim 
çağında bulunan öğrencilerin istidat ve kabiliyetlerini, uygulana gelen 
klâsik imtihanlarla kesinlikle tesbit ve teşhis etmenin mümkün olmadığı 
bir gerçektir. Kaldı ki ekonomik, sosyal ve kültürel şartları farklı öğren
cileri kabiliyetlerine göre bir imtihanla ayırdetmek, daha çok, şartları 
elverişli olanlar lehine cereyan eden ve dolayısiyle fırsat eşitliği ve sos
yal adalet ilkelerini zedeleyen bir davranış olabilir. Demokratik bir ül
kede böyle bir uygulamaya karşı tepki büyük olur. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı döneminin başlangıcında, liselere imtihanla öğrenci alın
ması yolundaki uygulama özellikle şu iki sebepten başarılı olmamıştır: 
Birincisi, yurt gerçekleri karşısında aralarındaki seviye farkı büyük olan 
ortaokul mezunları için düzenlenen lise giriş imtihanlarının, fırsat eşitliği 
ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak, gerçek başarıyı teşhis etme gü
cüne aileleri ikna etmenin mümkün olmaması. İkincisi, teknik öğretim 
görecek gencin akademik kabiliyet ve üstün zekâya sahip olması gerekme
diği yanlış inancı ve lise giriş imtihanlarını başaramayan öğrencileri mes
lekî ve teknik eğitime yöneltme gayretinin, aslında cazibe kazandırılmak 
istenen bu okulları daha da gözden düşürmesi. Yine Birinci Beş Yıllık
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Plân dönemi başlangıcında konan, ortaokula giriş imtihanı ise hiçbir' 
zaman uygulanamamıştır.

Şu halde, «fırsat eşitliği ilkesine göre yapılacak seçmeleri» öğrenci
leri başarısızlıklarına göre eleyen veya okul dışı bırakan imtihanlar ola
rak değil; fakat onları istek ve kabiliyetlerine göre yetiştirmeyi, destek
lemeyi, yöneltmeyi, geliştirmeyi ve kendilerini toplumda mutlu kılacak 
bir iş hayatına hazırlamayı hedef tutan «yöneltme» metotları olarak 
anlamak ve bu anlayışla millî eğitim sistemine, öğrencileri ilgi, istidat ve~ 
kabiliyetleri ölçüsünde hayata hazırlayan bir kuruluş kazandırmak ge
rekir.

MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİMİZ, ÖZELLİKLE ORTA ÖĞRETİM DERECE
SİNDE ÖĞRENCİLERİ KABİLİYETLERİNE GÖRE YÖNELTEN BÖY
LE BİR YAPIYA SAHİP MİDİR ?

Bugünkü yapısı ile orta öğretim sistemimiz, daha çok, lise yolundan 
üniversite kapılarına öğrenci yığan bir merdiven düzeninde çalışmakta ve 
orta öğretim seviyesinde toplumun ihtiyacı olan insangücünü yetiştire
memektedir.

Türk eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesinde alınacak kararlara 
ışık tutmak üzere, millî eğitimimizin son onbeş yıllık süre içindeki kanti- 
tatif gelişmesini fırsat ve imkân eşitliğini sağlama bakımından inceleye
rek gelişmenin yönlerini tesbit etmek bir araştırma konusu haline geti
rildi. 3u görev Şûra Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılmış ve «Fırsat 
ve İmkân Eşitliği Bakımından Türk Millî Eğitimindeki Gelişmeler, 1955 -  
1968» başlığı altında Şûra üyelerinin incelemesine sunulmuş bulunmak
tadır. Türk eğitimindeki son 15 yıllık gelişmeler bu ciltte bütün ayrmtı- 
lariyle verilmektedir. Bu geniş incelemeden çıkarılan aşağıdaki kısa bilgi 
açıkça göstermektedir ki orta öğretimin ikinci devresinde yüksek öğreni
me öğrenci hazırlayan liseler ile iş hayatının üretim ve hizmet alanlarına 
eleman yetiştiren sanat enstitüleri, kız enstitüleri ve ticaret liseleri kal
kınmayı desteklememektedir. Şöyle ki 1955 - 1968 yılları arasında liseye 
yeni kaydolan öğrenci sayısı 10 680'den 75 995’e yükselmiştir. Bu artışın 
sonucu olarak liselere kaydolan öğrencilerin orta öğretime kaydolan bü
tün öğrencilere oranı, % 43’den % 62’ye yükselmiştir. Halbuki aynı yıllar 
arasında sanat enstitülerine yeni kayıt sayısının, 4 597’den 15 806’ya yük
selmesine rağmen, toplam öğrenci içindeki oranı % 18’den % 13’e düşmüş
tür. Kız enstitüleri için de aynı durumun mevcut olduğu izlenmektedir: 
1955 - 1968 yılları arasında yeni kaydolan öğrenci sayısı 1 714’den 3 253’e
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çıkmışsa da, kız enstitülerinin toplam öğrenci içindeki oranı, % 7’den % 3’e 
inmiştir. İş hayatına doğrudan doğruya eleman hazırlayan diğer bir eğitim 
kurumu da ticaret liseleridir. Ticaret liselerinde de yeni kaydolan öğrenci 
sayısının 3 655’den 6 007’ye çıkmasına rağmen, bu okullara ait oran, % 
22’den % 5’e düşmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup, ilköğretime dayalı iki önemli 
eğitim kurumundan birisi ilköğretmen okulları, diğeri de imam-hatip 
okullarıdır. Bu iki eğitim kurumu arasında en önemli benzerlik her ikisi
nin de yeni yetişen nesle eğitim vermekle görevli elemanlar yetiştirme 
sorumluluğu taşımasıdır. Orta öğretimin birinci devresinde bu iki eğitim 
kurumunda bulunan öğrenci sayılan incelendiğinde, çok düşündürücü 
bazı sorunlar, ortaya çıkmaktadır. 1955 - 1968 yılları arasında ilköğretmen 
okullarının birinci devresinde bulunan öğrenci sayısı 6 301’den 13 626’ya 
yükselmiştir. Bu sayının orta öğretimin birinci devresindeki bütün öğrenci 
sayısına oranı % 3,7’den % 1,9’a inmiştir. Halbuki aynı devre içinde imam- 
hatip okullarının birinci devresine kaydolan öğrenci sayısı 2 181’den 
33 400’e çıkarak bu oran, orta öğretim birinci devresindeki toplam öğren
ciye göre, %1,3’den %4,6’ya yükselmiştir.

Bu durumda sisteme ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi des
tekleyici ve hızlandırıcı bir yapı kazandırmak ve meslekî ve teknik öğre
timi çekici tedbirlerle süratle teçhiz etmeye devam etmek gerekmektedir.

Meslekî ve teknik öğretimde çekiciliği azaltan başlıca sebepleri şöy- 
lece sıralamak mümkündür: “Teknik öğretim kurumlanın bitirenlerin sa
nayide güçlükle iş bulmaları, buldukları işten tatmin edilmeyişleri, iş 
hayatına hazırlayan imkânların öğretim sırasında yaratılmamış olması, 
öğrenimin sanayi ile ilişkilerinin kopuk olması yüzünden sanayideki geliş
melerin izlenmemesi, işverenlerin bu elemanların yeterliği konusundaki 
güvensizlikleri, elemanların ücret, yetki ve sorumluluklarının tesbit edil
memiş olması (1); halbuki liseyi bitirenlerin, hayatta herhangi bir işe ha- 
zırlanmamakla beraber ne olursa olsun, yüksek öğrenime girmek ve top
lumda sadece yüksek öğretim diplomasının verdiği refah seviyesine ulaş
mak imkânına sahip bulunmaları, buna karşılık meslekî ve teknik okul
ları bitirenlerden üniversiteye girişte aday olmak isteyenlere lise imti
hanlarını vermenin şart koşulması vb.

Çekiciliği sağlamak için genel, meslekî ve teknik orta öğretim ku- 
rumlarmı bir bütünlük içinde ele almak veya, hiç değilse mesleki ve tek

il) Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı. İkinci Beş YUlık Kalkınma Plânı. 
Başbakanlık Devlet Matbaası, 1967. Sayfa 161.
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nik orta öğretim kurumlarmda öğrencileri hayatta mutlu kılacak mesleki 
becerilerle teçhiz etmek kadar, bu okulları bitirenlerden istekli ve kabili
yetli olanlara kendi yetiştikleri yönde üniversitelere girişte aday olmak 
hakkının verilmesi gerekir. Nitekim Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bu 
yönde ilk olumlu adımı atmıştır.

Meslekî ve teknik okullara üniversiteye giriş yolunun açılmayışı, bu 
okullara dayalı bazı yüksek okulların kurulmasını intaç etmiş; ancak bu 
yüksek okullarda öğrenim daha üst öğrenim için geçerli sayılmamış; böy- 
lece yüksek okullardan mezun olan kabiliyetli ve başarılı gençlerin iler
leme ve yükselme yolları, genel olarak kapalı tutulmuştur. Ayrıca yüksek 
okullardaki idare ve öğretim elemanları statüsünün, diğer yüksek öğretim 
kurumlan olan akademilerden, üniversitelere bağlı fakülte, yüksek okul 
ve enstitülerden çok farklı olması, yüksek okulların da akademi statüsüne 
kavuşma isteklerini tahrik etmiş; bu durum ise huzursuzluğu artırmıştır. 
Bu huzursuzlukları gidermek için yüksek öğretim kurumlarmm bağlı 
bulundukları ortak esasları tesbit eden bir kanun tasarısı hazırlanarak 
yüce meclislere sunulmuş bulunmaktadır. Yüksek öğretim kurumlarmda 
kuruluş, işleyiş ve statü bakımından birliği sağlayan bu tasarıya paralel 
olarak, yüksek öğretime geçiş için orta öğretim seviyesinde de birlik sağ
lanması, menşe ayrılıklarından doğan huzursuzlukları ortadan kaldıra
cak, eşsüreli yüksek öğretim kurumlan mezunlarının istihdam statülerine 
birlik getirecek ve millî eğitim sistemimizi dengeli ve ahenkli bir bütün
lüğe kavuşturacaktır.

Bugüne kadar ki uygulamada orta dereceli meslekî veteknik okullar 
üniversiteye geçiş bakımından millî eğitim sisteminin dışında tutulmuş 
ve üniversiteye hazırlayan orta öğretim derecesindeki ders çeşitleri sa
dece lisede okutulan dersler olarak kabul edilmek suretiyle meslekî ve 
teknik okullarda görülen öğrenime, akademik öğrenime hazırlama açısın
dan hiçbir denklik tanınmamış ve bu okulları bitirenlerden üniversiteye 
intikal etmek isteyenlere lise derslerini başarmaları şart koşulmuştur. Böy
le bir uygulamanın bazı sakıncaları olduğunda şüphe yoktur. Üniversiteye 
hazırlayan dersler arasında liselerimizde okutulmayan teknik resim, tek
noloji, ekonomi, mekanik, elektro teknik, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolo
jisi gibi temel dersler de yer almaktadır. Bu gibi derslere de yüksek öğre
time hazırlayan dersler arasında denklik tanındığını; yani yüksek öğre
time hazırlayan çeşitli orta öğretim programlarını teşkil eden dersler ara
sında, temel bir ortak öğrenime ek olarak, bazı özel derslerin tesbitinde 
«aynilik» yerine «denklik» ilkesinin uygulandığını birçok ülkelerde gör
mekteyiz.
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Bu uygulama, yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kollarının çe
şitlendirilmesi bakımından zorunludur. Çeşitli ülkelerin üniversiteye ha
zırlayan orta öğretim kollarında okutulan ders çeşidinin genellikle yılda 
6 - 7 yi geçmediği; kolları teşkil eden derslerin tesbitinde her çocuğa bü
tün dersleri az veya çok okutmaktan ibaret olan «ansiklopedizm» yerine, 
belli ders gruplarına ağırlık verilmek suretiyle üniversitedeki temel öğ
renim çeşitliliğine göre çeşitli orta öğretim programlarının uygulanmakta 
olduğu malûmdur. Hattâ aynı derslerin daha takviyeli olarak okutulma
sından ibaret Fen ve Edebiyat kolu ayırımı ile üniversiteye hazırlayan orta 
öğretim sistemlerinin kalmadığını görmekteyiz. Kısacası, üniversiteye ha
zırlayan yol tek değil çeşitli; dersler ise aynı değil, fakat ortak bir temel 
formasyona ilâve olarak denk sayılan çeşitli özel derslerle olmaktadır.

Bu düşünceler birçok devletleri orta öğretim kuruluşlarmı genel, 
meslekî ve teknik olarak birbirlerine kapalı dikey kanallar olarak değil; 
fakat öğrencileri başarılarına göre takip edebilecekleri programlara yö
nelten bir bütünlük içinde teşkilâtlandırmağa götürmüştür. Birleşik Ame
rika’da doğan bu tarz uygulamanın Sovyetler Birliği, Japonya, İskandinav 
ülkeleri, İngiltere Birleşik Kırallığı gibi memleketlerde, bu ülkelerin ih
tiyaç ve şartlarına göre başarı ile gerçekleştirildiği malûmdur.

Gerçekten orta öğretimin yapısını birbirlerine kapalı dikey kuruluş
lardan ibaret sayan uygulamanın toplumda sosyal sınıflar yaratacak ni
telikte olması, yatay ve dikey sosyal mobiliteyi kolaylaştırmaması, aym 
seviyede çeşitli okul mezunları arasında aşağılık duygusu veya huzursuz
luk doğurması, çeşitli kabiliyetlerin belli bir kanala zorlanması, nihayet 
üniversite öğrenimine giriş hakkının yalnız lisenin inhisarında tutulmak 
suretiyle halkın gözünde yalnız bu yolun itibar görmesi ve diğer öğrenim
lerin arka plânlara itilmesi gibi sakıncaları üıtiva ettiğinde şüphe yoktur. 
Eğitimin demokratikleştirilmesi ilkeleriyle bağdaşmıyan orta öğretim 
sistemindeki bu dikey sınırların erimekte olduğunu ve çeşitli orta öğre
tim kuruluşlarının öğrencileri başarılarına göre yönelten bir bütünlük 
içinde teşkilâtlandırılmağa çalışıldığını ileri ülkelerde bir gelişme temayülü 
olarak görmekteyiz (1).

(1) Reuchlin, Maurice. Okul Döneminde Çocuğu Yöneltme. (Çevirenler: 
T. Saraç ve N. Engez) (Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Milli Eğitim 
Basımevi, 1970. 271 S.

Aytaç, Kemal. Eğitimde Demokratlaşma Temayülleri. (Talim ve Terbiye Dai
resi Yayınları). İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1970.

— 9 —



Aynı gelişme temayülü yurdumuzda da yeni değildir. 1952 de girişi
len çok gayeli okul denemeleri, 1962 de VII. Millî Eğitim Şûrasının ince
lemesine sunulan millî eğitim kurumlarımn tarifleri gelişmenin yönünü 
açıkça belirtir. Bu gelişmenin seyri bu defa VIII. Millî Eğitim Şûrasına 
sunulan şekliyle, (Ek: 1, 2 ve 3) deki şemalarda bir bakışta görülebilir.

VII. Millî Eğitim Şûrasından önceki eğitim sistemimize göre mevcut 
olan ortaokullar ile çeşitli meslek okullarının ortaokula denk birinci dev
releri, ilkokul üzerine her biri farklı programlar uygulayan çeşitli okullar 
olarak düzenlenmişti. Bu çeşitlilik çocukların istidat ve kabiliyetlerine 
göre değil, okulların tiplerine göre idi. Meslek okullarının birinci devresin
den mezun olanlar, istek ve kabiliyetleri ne olursa olsun, aynı okulların 
ikinci devresine girmek zorunda idiler. Bu sakıncaları gidermek için VII. 
Millî Eğitim Şûrasına götürülen teklif ile “ ortaokul, ilkokulun devamı, 
genel ve meslekî orta öğretimin müşterek kaynağı ve hayata hazırlayan 
bir kurum olarak çok gayeli ortaokul halinde düşünülmüş ve amaç ve il
keleri bu esasa dayanılarak tesbit edilmiştir.” (1). Geçen dönem içinde- 
meslek okullarının birinci devreleri ortaokul haline getirilmiş; yalnız 
imam - hatip okullarının birinci devreleri kalmıştır.

VII. Millî Eğitim Şûrasına sunulan ikinci önemli teklif, genel ve mes
lekî orta öğretimin ikinci devre okullarını ilgilendirmekte idi: “Mevcut 
sistem esas itibariyle yüksek öğrenime, özellikle üniversiteye hazırlık öğ
retimini yalnız liselere inhisar ettirmekte; lise dengi bütün meslek okul
larını ise, sayıları ve kontenjanları pek mahdut yüksek meslek okullarına 
giriş imkânı hariç, önleri kapalı birer meslek okulu halinde tutmakta ve 
yüksek öğrenime devam etmek istiyen meslek okulü mezunlarını lise re
jiminden geçmeğe mecbur kılmaktadır. Bu durumun neticesi olarak lise
lere rağbet artmakta; memleketin meslek okullarına büyük ihtiyacı ol
duğu halde lise sayısı her yıl hızla çoğalmakta ve orta öğretim seviyesin
de meslek okullarına devam eden öğrenci yüzdesi, millî kalkınmamızın 
hedeflerine aykırı olarak, liselere göre daima çok düşük kalmaktadır.” (1) 
Bu gerekçe ile “ (a) Liselerin öğrencilerini sadece yüksek öğrenime hazır
layan okullar olarak değil, aynı zamanda hayata hazırlayan genel öğretim 
kurumlan olarak düzenlenmeleri; (b) iki yıllık orta dereceli meslek okul
larının çeşitli meslekler için eleman yetiştirmek olan esas fonksiyonları 
aynen muhafaza edilerek öğrenim sürelerinin, aynı zamanda orta öğretim 
derecesi içinde bütünlüğü ve ahengi sağlamak üzere üç yıla çıkarılması ve 
(c) liselerden ve lise dengi meslek okullarından mezun olan kabiliyetli öğ-

(1) Millî Eğitim Bakanlığı, VII. Millî Eğitim Şûrası. 1962. Sayfa 2 7 - 28.
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rencilere yetiştirildikleri alanlarda üniversiteye giriş hakkım elde etme
lerine imkân vermek maksadıyla bir çeşitli olgunluk imtihanları sisteminin 
ihdası” teklif edilmiştir (1). Lise ile ilgili teklif VII. Millî Eğitim Şûra
sında aynen kabul edilmediği halde, çeşitli olgunluk imtihanları sisteminin 
esas olarak benimsenmesi meslekî ve teknik okulların önlerinin üniversi
teye açılması çalışmalarında önemli bir aşama olmuştur. Nitekim 1962 
Şûrasından bu yana geçen zaman içinde Bakanlıkça bu yönde başlıca şu 
uygulamalar yapılmıştır.

1 — Teknik ve meslek okullarını bitirenlerden lise diploması almak 
isteyenler için Esenin fen ve edebiyat kollarına göre tesbit edilmiş dördü, 
temel, ikisi seçmeli, sadece altı dersten imtihana tabi tutulmasına dair 
yönetmelik (Resmî Gazete, 28*3-1969 gün ve 13160 sayı);

2 — Bazı sanat enstitülerinin 4 yıllık teknisyen okulları haline getiri
lerek mezunlarına üniversiteye girişte lise mezunları gibi aday olma hakkı 
tanınması (Resmî Gazete, 22 Kasım 1969 gün, 13358 sayı);

3 — İlkcğretmen okullarının öğrenim süresi bir yıl artırılmak sure
tiyle ilköğretmenlik formasyonu seviyesinin en az lise seviyesinde tutul
ması ve dolayısıyla mezunlarına üniversiteye girişte aday olma imkânı
verilmesi (M. E. B. Tebliğler Dergisi, 20 Nisan 1970 gün ve 1603 sayı);

/
4 — Ticaret lisesini bitirenlerin lise diploması alabilmeleri için lisenin 

üç dersinden ticaret lisesinde kurulacak karma komisyonlarca imtihan 
edilmelerine dair yönetmelik (M. E. B. Tebliğler Dergisi, 18 Mayıs 1970 
gün ve 1607 sayı) ;

5 — Yüksek öğrenimlerini lise üzerine yapmayan yüksek okul me
zunlarından üniversiter seviyede bir öğrenim daha yapmak isteğinde 
olanların, yüksek okullarda gördükleri öğrenimle ulaştıkları genel ve mes
lekî kültür seviyesi göz önünde tutularak bu gibilerden üniversiteye giriş
te, aday olmak üzere, ayrıca lise diplomasının aranmaması ve yüksek okul 
diplomalarının en azından bu diploma yerine sayılması (Resmî Gazete, 
16 Temmuz 1970 gün ve 13550 sayı).

Bu uygulamalar yanında, bir kısım yabancı üniversiteler gibi, son 
yıllarda üniversitelerimiz de orta dereceli meslekî ve teknik okulları biti
renlere kapılarını açmış bulunmaktadırlar.

• Üniversite boykotları ve gençlik olaylarının da etkilediği bu geliş
meler karşısında «üniversite öncesi eğitim sorunları» konusunda Bakan
lığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile üniversitelerimiz arasında

(1) Millî Eğitim Bakanlığı, VII. Millî Eğitim Şûrası. 1962. Sayfa 21-22.
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görüşmelere önem verilmiş ve gerek üniversitelerimizce kurulan komis
yonlarla gerekse Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile işbir
liği çerçevesinde yapılan devamlı temaslarda orta öğretim sisteminin ya
pısı ve üniversiteye geçişin yeniden düzenlenmesi konusunda üniversitele
rimiz mensuplarının görüşleriyle teklif ve temennilerini tesbit etmek ve 
değerlendirmek mümkün olmuştur. Bu temasların sonuçlarını gösteren 
raporların incelenmesinden de görüleceği gibi, liseleri sadece üniversiteye 
öğrenci hazırlamakla görevli kuruluşlar sayan bugünkü uygulamayı hiç
bir üniversite komisyonu desteklememekte;

a) Orta öğretim sistemimizin yeniden düzenlenmesinde ikinci devre 
genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının bir bütünlük içinde mü
talâa edilmesi;

b) Birinci devre orta öğretimin, mecburi öğretimin devamı ve orta 
öğretimin ilk kademesi olarak, müşahede ve yöneltme kurumu niteliğin
de tek tip bir ortaokul halinde düzenlenmesi;

c) Üniversiteye hazırlayan orta öğretim kollarının çeşitlendirilmesi, 
bu kollarda derslerin ortak temel dersler, kollara göre özel dersler ve seç
meli dersler olarak tesbit edilmesi ve derslerin çeşitleri ile ders gruplarına 
verilecek ağırlıkların tâyininde ders gruplarına denklik tanınması;

ç) Kolların düzenlenmesinde öğrencilere ansiklopedik mahiyette bil
giler aktarmağa ağırlık vermek yerine, genel anlamda, öğrenme ve ince
leme yollarını kazandıran ve bilimsel düşünme ve araştırma kabiliyetleri
nin geliştirilmesini esas alan muhteva ve metotlara önem verilmesi;

d) Liselerde üniversiteye hazırlayan kollardan ayrı olarak lise sevi
yesinde hayata ve işe hazırlayan genel kollar (iş) • düzenlenmesi ve bu 
kollarda İrse öğrenimi ile yetinerek hayata atılmak isteyen öğrencilere 
asgarî bir orta öğretim genel kültürü ile birlikte büyük tesis gerektirme
yen iş alanlarına hazırlayan çeşitli programlar uygulanması;

e) İkinci devre orta öğretimin birinci sınıfının yöneltme sınıfı olarak 
düzenlenmesi ve bu sınıf sonunda öğrencilerin yüksek öğretime hazırla
yan kollara veya hayata ve mesleğe hazırlayan çeşitli programlara yönel
tilmeleri ;

Çeşitli kollara ayırmanın zorlayıcı ve gücendirici bir imtihan düzeni 
ile değil, fakat en azından bir öğretim yılı boyunca sistemli olarak yürütü
len yol gösterici ve özendirici bir “ yöneltme” düzeni ile yapılması;

f) Üniversiteye hazırlayan programlarla üniversiteye aday olma hakkı 
vermeyen, fakat sadece bir mesleğe veya hayata hazırlayan programlar 
arasındaki farkın açık olarak belirtilmesi ve programlar arasındaki yatay 
ve dikey geçiş yollarının belirtüerek kararın öğrencilerin ihtiyarına bıra
kılması ;
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g) Orta öğretim sistemindeki bu yapı değişikliğine paralel olarak 
ders programları ve öğretim metotlarının modernleştirilmesine ve buna 
göre öğretmen yetiştirilmesine önem verilmesi gibi hususlarda, genellik
le, görüş birliği mevcuttur. Ancak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rek
törlüğünce kurulan komisyonla yapılan çalışmalarda, diğerlerinden farklı 
olarak,

a) Orta öğretim sisteminin sınıf geçme yerine, ders geçme ve kredi 
esasına göre düzenlenmesi ve ,

b) Hangi çeşit orta öğretim programını bitirirse bitirsin, öğrenciye 
üniversiteye girmek için aday olma hakkının tanınması, ancak giriş şart
larının üniversitelere e tesbit edilmesi teklif edilmiştir. Üniversitemi
zin, çeşitli meslek okulları mezunlarını giriş imtihanlarına kabul eden 
uygulamasına paralellik arzeden bu teklifini aynen not etmek faydalı 
görülmüştür.

Orta öğretim sistemimizin yapısını Bakanlığımız, üniversitelerimiz, 
öğretmen kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları çerçevesinde yapılan 
toplu veya ferdî inceleme ve araştırmalarla birlikte inceleyen, dış memle
ketlerdeki uygulamalarla milletlerarası incelemeleri mukayeseli olarak 
değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulumuz, aşağıda tesbit edilen esaslarm 
VIII. Millî Eğitim Şûrasının incelemesine sunulmasını kararlaştırmıştır.

Hemen belirtmelidir ki bu teklifler, orta öğretim sisteminin yapısı 
gibi son derece geniş ve karışık bir meselenin, üyeleri ilk defa bir araya 
gelen Şûraca sınırlı bir zaman içinde incelenmesini, sadece, kolaylaştır
mak amacını gütmektedir. Görüşmeler sırasında belirecek çeşitli mese
lelerin çözümünde mevcut bütün alternatiflerin tekrar inceleneceği ve 
yurdumuzun imkân ve şartlarına en uygun düşecek çözüm yollarının bu
lunmasına çalışılacağı ve varılacak sonuçların VIII. Millî Eğitim Şûrasının 
eseri olacağı şüphesizdir.

Şûra’nm incelenmesine sunulan “ esaslar” a geçmeden önce bir husu
sun özellikle belirtilmesi gerekir.

Şûra’nın gündemi orta öğretim sistemimizin ve yüksek öğretime ge
çişin “kuruluşu” dur. Bu itibarla incelemeye sunulan esaslar “kuruluş” 
ile ilgilidir. Kuruluş kadar önemli olan, bütün ilk ve orta öğretim kuruma
larında “ öğretimin muhteva ve metotlarının modernleştirilmesi (prog
ramlar, ders kitapları, ders araçları...)” , “ okul yapıları” ve en önemlisi 
“ öğretmen yetiştirme ve mesleği cazip kılma” gibi konular da, aynı şekil
de, öğretim sistemimizin bütünlüğü içinde yeni kanuna göre bundan böyle 
her yıl toplanacak olan gelecek Millî Eğitim Şûralarımn gündemlerini 
teşkil edecektir.
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N O T :

« Giriş » te açıklanan amaçlara 
ve ilkelere dayalı teklifler, bu 
bölümde maddeler halinde sıra
lanmak suretiyle VIII. Millî 
Eğitim Şûrasının incelemesine 
sunulmuştur.
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

(1) Millî eğitimin amaçlarını gerçekleştirmekle görevli Türk eğitim 
sistemi biri diğerine dayalı üç öğretim derecesinden oluşur:

1 — İlköğretim,
2 — Orta öğretim,
3 — Yüksek Öğretim.

(2) Her okul bu öğretim derecelerinden birine uygıın olarak yatay 
ve dikey geçiş yolları belirtilmek suretiyle mutlaka öğretim sisteminin 
bütünlüğü içinde açılır. Çeşitli kurslar veya dershanelerde bu kayıt aran
maz (1).

İLKÖĞRETİM (2)
(3) İlköğretim ve eğitim 5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunda belirtilen ilk öğrenim 
kurumlan şunlardır:

A — Mecburi olanlar:
1 — İlkokullar (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar, bölge okulla

rı, gezici okullar ve gezici öğretmenlikler),
2 — Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
3 — Özel eğitim ve öğretime muhtaç çocuklar için okullar, sınıflar 

ve gezici öğretmenlikler.
B — İsteğe bağlı olanlar:
1 — Okul öncesi eğitim kurumlan,
2 — Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

İlköğretim veren kurumlarm, kuruluş, işleyiş ve yurt sathına dağı
lışları ile son 15 yıllık dönemde illere ve bölgelere göre yayılışları ‘‘Fırsat 
ve İmkân Eşitliği Bakımından Türk Millî Eğitimindeki Gelişmeler (1955 - 
1968)” adlı araştırmada gösterilmiştir.

(1) Ele alınan konu öğretim sistemine giren okullar olduğu için, pratik sanat 
okulları, akşam kız sanat okulları, sabit ilçe ve gezici köy kursları, çıraklık mües- 
sesesi, teknik eğitim merkezleri gibi yetiştirici ve tamamlayıcı nitelikte olan her 
çeşit kurslar veya dershaneler burada incelenmiyecektir.

(2) Şûra’nın gündemi “orta öğretim sisteminin kuruluşu” olduğundan ilköğ
retim başlığı altındaki açıklamalar, konu ile ilgisi dolayısiyle, sadece bügi için 
sunulmuştur.
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Ayrıca, 1962 yılında hazırlanıp 6 yıl denendikten sonra 1968 - 1969 
ders yılı başında yurt çapında uygulanmasına başlanan “ İlkokul Progra
mı’’ da bilgi için Şûra üyelerine sunulmaktadır.

İlkokullarda öğrenci, derslik ve öğretmen sayıları ile mevsim özellik
leri dikkate alınarak uygulanan çeşitli haftalık çalışma programları 1968 
ilkokul programının 269 - 300. sayfalarında gösterildiği şekilde düzenlen
miştir :

1 — Normal öğretim yapan okullar:
(Çizelge No: 1, 2, 3, 4, 5, 6),
2 — Çift öğretim yapan okullar:
a) Uzun günler: (Çizelge No: 7, 8, 9, 10, 11, 12),
b) Kısa günler: (Çizelge No: 13, 14, 15, 16, 17, 18),
3 — Birleştirilmiş sınıflı okullar: (Çizelge No: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27).

İLKOKULLARDA (şehir ve köy) OKUTULAN DERSLERİN ADLARI

1. Sınıf 2. Sınıf oo. Sırrf 4. Sınıf 5. Sınıf
Hayat B. 
Türkçe 
Matematik 
Müzik 
Resim - Iş 
Beden Eğ.

Hayat B. 
Türkçe 
Matematik 
Müzik 
Resim - iş 
Beden Eğ.

Liayat B. 
Türkçe 
Matematik 
Müzik 
Resim - İş 
Beden Eğ.

Sosyal B. 1er 
Fen ve Tab. B. 
Türkçe 
Matematik 
Müzik 
Resim - İş 
Beden Eğ.
Din Bilgisi

Sosyal B. ier 
Fen ve Tab. B. 
Türkçe 
Matematik 
Müzik 
Res’m - İş 
Beden Eğ.
Din Bilgisi

(İlk ve orta öğretim kurulularımızın programları ve metotları, VIII. 
Millî Eğit*m Şûrası sonunda geliştirilecek eğitim sistemimizin yapısına 
uygun olarak bütünlük içinde incelenmek üzere gelecek Şûraların günde
mini teşkil edecektir.)

ORTA ÖĞRETİM
(4) Orta öğretim ilköğretime dayalı 12 -17 yaşları arasındaki bütün 

öğrencilerin genel, meslekî ve teknik her türlü eğitimlerini kapsar.
(5) Hangi «sosyal ve ekonomik çevreden olursa olsun, ilkokulu biti

ren istekli her öğrenci orta öğretime devam etmek ve genel, meslekî ve 
teknik her türlü orta öğrenim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.
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(6) Şu halde orta öğretimin görevi öğrencilere, önce, kişisel ve top
lumsal hayatın gerektirdiği nitelikte ortak bir genel kültür ve vatandaş
lık eğitimi kazandırmak; sonra da onları ilgi, istidat ve kabiliyetlerine 
göre iş alanlarına, mesleklere veya yüksek öğretime hazırlamaktır. Bunu 
sağlamak için orta eğretim derecesi iki kademeden kurulur:

A — Birinci devre orta öğretim,
B — İkinci devre orta öğretim.

A -  BİRİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM 

İLKELER:
(7) Birinci devre orta öğret'm, orta öğrenim görmek isteyen 12 -14 

yaşlarındaki öğrencilere verilen eğitimin tümünü kapsar.
(8) a) Yanlış ve erken bir seçimi önlemek ve bu yüzden normal öğ

renim süresini uzatabilecek herhangi bir zaman kaybına yer vermemek 
için bu devrede öğretim ihtisaslaşmaz. Ancak, seçmeli dersler yoluyla, öğ
renciye istidat ve kabiliyetlerini anlamak ve buna göre ya ikinci devre
nin çeşitli programlarına yönelmek ya da hayata hazırlamak bakımından 
yard'.m edilir.

b) İkinci devrenin çeşitli programlarına yöneltme “ zorlayıcı” değil, 
sadece “yol gösterici” niteliktedir.

c) Bu sebeplerle birinci devre orta eğretim programı bütün ik'nci 
devre program1 arının ortak gövdesidir ve bu programın uygulandığı okul 
tek tip ortaokuldur.

ORTAOKUL:
(9) Ortaokul, ilköğretimin devamı ve orta öğretimin birinci devresi 

olarak,
a) Öğrencilerin genel eğitimlerini yaş ve fikir seviyelerine uygun su

rette sağlamak;
b) Çevrenin ekonomik özellikleri de gc-zönünde bulundurularak öğ

rencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkarıp geliştirmek;
c) Öğrencilere ikinci devre orta öğretim programlarını takip için ge- 

jek li olan bilgi ve becerileri kazandırmak ve
ç) Hayata atılmak isteyenlere tutacakları işlerde başarı şartlarının 

esaslarını kavratmak ile görevli bir kurumdur.
(10) Bu görevleri yerine getirebilmek için ortaokulda dersler:
a) Temel dersler, b) Seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. 

Temel dersler her öğrencinin istisnasız mecburi olarak alacağı genel ders
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lerdir. Seçmeli dersler ise, her öğrencinin istek ve ihtiyaçlarına ve çevre=- 
nin özellik ve şartlarına göre seçme hakkı tanınan özel derslerdir.

(11) Ortaokulun görevlerini ifa etmesini sağlayan temel ve seçmeli 
derslerin çeşitleri ile bu derslerin sınıflara göre haftalık dağıtımı (Ek: 4 ) ’te 
gösterilmiştir.

(12) Aynı ortaokul programı, ikinci devre genel, meslekî, teknik 
okulların varsa birinci devrelerinde de uygulanır. Bu okullarda sadece 
seçmeli derslerin uygulamaları ve lâboratuvar çalışmaları, ilgili okulun 
ikinci devresinin amaçları ve özellikleri dikkate alınarak artırılabilir.

(13) Sınıf öğretmenler kurulu, öğrencinin isteğini ve sınıf öğretme
ninin teklifini de inceleyerek, çocuğun ikinci devre orta öğretimde yöne
lebileceği programı tâyin hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyeyi 
kararlaştırır. Okul idaresi bu tavsiyeyi öğrencinin “ okul dosyası”na ve dip
lomasına işler. Bu tavsiye “zorlayıcı” değil, “yol gösterici” dir.

B -  İKİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM 
İLKELER:

(14) ikinci devre orta öğretim:
a) Ortaokula dayalı 15 -17 yaş grubundaki öğrencilere verilen eğiti

min tümünü kapsar;
b) Bütün öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yönele

bilecekleri çeşitli programlarla ya yüksek öğretime ya da onları hayatta 
verimli ve mutlu kılacak bir işe veya mesleğe hazırlar.

c) Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir gene? 
kültür kazandırır; böylece onlara hem meslekî yetişmeleri için, hem de 
hayata atıldıklarında toplumdaki sürekli değişmelere uyabilmeleri için 
yararlanabilecekleri sağlam bir temel hazırlar;

ç) Birinci devrede temayül ve yetenekleri belirmekle beraber ikinci 
devre başlarında pek çok çocuk henüz yollarını aramakta olduklarından, 
öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin daha belirgin olmasına fırsat* 
verir, istekle yönelebilecekleri çeşitli programlar için geniş seçim imkân
ları hazırlar;

d) Yönelmede yanılmaları önlemek, muhtemel gelişmelere göre tek
rar yönelmeyi kolaylaştırmak ve zaman kaybına yer vermemek için çe
şitli programlar arasında yatay ve dikey geçiş yolları açar.

GÖREVLER:
(15) Yukarıdaki ilkelere göre ikinci devre orta öğretimin üç temel, 

görevi vardır:
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1 — Yüksek öğretime hazırlamak;
2 — Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlamak;
3 — Hayata veya mesleğe hazırlamak.
Bu görevler öğrencilerin isteklerine ve toplumun ihtiyaçlarına göre 

ağırlık ve yoğunluk kazanır.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR:
(16) Bu üç temel görevi yerine getirebilmek için ikinci devre orta 

öğretim kurumlarmda,
a) Yalnızca yüksek öğretime hazırlayan programlar;
b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlar;
c) Yalnız hayata veya mesleğe hazırlayan programlar düzenlenir.
öğrencileri bu programlara yöneltebilmek için ikinci devre orta öğ

retimin birinci sınıfı, ortak nitelikleri olan bir yöneltme sınıfı olarak dü
zenlenir.

YÖNELTME SINIFI:

(17) Yöneltme sınıfı genel, meslekî ve teknik orta öğretimin ikinci 
devresinin birinci ’sınıfıdır. (Kuruluş şeması 3). Bu sınıfta:

a) Birinci devreden gelen öğrenciler arasındaki seviye farkları gi
derilmeğe çalışılır;

b) Birinci devre sonunda öğrencilere yapılan yöneltme tavsiyelerin
deki muhtemel yanılmaları düzeltme imkân ve fırsatı verilir.

c) Öğrenciler, müteakip sınıfta yönelecekleri programlar için hazır
lanır.

(18) Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için yöneltme sınıfında ge
nel kültürü sağlayan ortak temel dersler ile öğrencileri ilgi, istidat ve kabi
liyetlerine göre ikinci sınıflara yönelten seçmeli özel dersler vardır.

(19) Yöneltme sınıfında okutulan dersler ve saatlar (Ek: 5) de taslak 
halinde verilmiştir.

(20) Ortak temel dersler bütün meslek ve teknik okullarının birinci 
sınıflarında da aynen uygulanır; ancak seçmeli derslerin tesbitinde okulun 
amaçları ve özellikleri dikkate alınır ve gerekiyorsa, haftalık ders saati 
35’e kadar artırılabilir. Aynı seçmeli dersleri bu saatlar kadar uygulama
yan diğer okulların birinci sınıflarından bu okulların ikinci sınıflarına 
geçmek isteyenler için yeni ders yılma başlamadan önce yoğunlaştırılmış 
telâfi kursları düzenlenir.

(21) Yöneltme sınıfında, birinci ve ikinci kanaat dönemleri sonların
da, sınıf öğretmenler kurulu, öğrencinin isteğini ve sınıf öğretmeninin
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teklifini de inceleyerek, öğrencinin yöneltme sınıfından sonra yönelebile
ceği programı seçme hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyeyi ka
rarlaştırır. Okul idaresi, yıl sonunda yapılan tavsiyeyi öğrencinin okul 
dosyasına ve karnesine işler. Bu tavsiye zorlayıcı değil, yol göstericidir.

(22) Yöneltme sınıfında öğrenciler isteklerine, kabiliyetlerine ve 
derslerdeki başarı derecelerine göre:

a) Ya yüksek öğretime hazırlayan kollara,
b) Ya hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan kollara,
c) Ya da hayata veya mesleğe hazırlayan kollara yöneltilmiş olurlar-
(23) Bu kollara giriş için yöneltme sınıfında okutulan derslerden 

veya ders gruplarından aranacak başarı seviyeleri her kolun özelliğine 
göre ayrı ayrı belirtilir.

YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN PROGRAMLAR

(24) Onuncu sınıfta ya’nızca yüksek öğretime hazırlayan iki çeşit 
kol vardır: a) Edebiyat, b) Fen.

(25) Onbirinci sınıfta dört çeşit kol vardır: onuncu sınıfın Edebiyat 
kolundan gelenler için a) Dil - Edebiyat, b) Sosyal ve Ekonomik bilimler* 
Fen kolundan gelenler için c) Matematik - Fizik, ç) Tabiat Bilimleri.

(26) Bu dört kol, dört ana yönde yüksek öğretime öğrenci hazırlar:
Dil - Edebiyat kolu: dil ve edebiyat fakültelerine, ilgili diğer aka

demi ve yüksek öğretim kurumlarına;
Sosyal ve Ekonomik Bilimler kolu: hukuk, siyasal bilgiler, eğitim, ik

tisadi ve ticarî bilimler, ilgili diğer akademi ve yüksek öğretim kuram
larına ;

Matematik - Fizik kolu: uygulamalı bilimlere, fen fakültelerine ve 
ilgili diğer akademi ve yüksek okullara;

Tabiat Bilimleri kolu: F. K. B. ye dayalı fakültelere, ilgili diğer aka
demi ve yüksek öğretim kurumlarına.

y ü k s e k  ö ğ r e t im e  h a z i r l a y a n  ç e ş it l i  p r o g r a m l a r d a
DERSLERİN ÇEŞİTLERİ VE AĞIRLIKLARI:

(27) Yüksek öğretime hazırlayan kollarda okutulan derslerin adlan 
ve haftalık saat sayıları (Ek: 5 ve 6 da) taslak halinde gösterilmiştir. Çi
zelge hazırlanırken cumartesi saatiarımn çarşamba öğle sonuna alınabi
leceği ve günde 6 dersten haftada normal olarak 30 saat ders yapılacağı 
da hesaplanmıştır.
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Yüksek öğretime hazırlayan ikinci devre orta öğretimin çeşitli kol
ları, gerek öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden olan ferdi 
farklılıklarına, gerekse yöneltildiği yüksek öğrenim dallarının istek ve 
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere,

a) Ortak dersler ile,
b) Özel derslerden kurulur.
Ortak Dersler, her kolda her öğrenci için mecburi olan derslerdir.
Özel Dersler, çeşitli kollarda öğrenciyi ilerde gireceği yüksek öğreni

me yönelten ve ona bu yönde kabiliyeti ölçüsünde gelişme ve derinleşme 
imkânı veren, yalnız ilgili koldaki öğrenciler için alınması gereken ders
lerdir.

Ortak dersler ile özel dersler arasındaki oran sınıf yükseldikçe özel 
dersler lehine artar ve öğrenim süresince özel derslere ayrılacak zaman 
ortak derslere ayrılan zamanın üçte birinden az olmaz.

Yüksek öğretime hazırlayan çeşitli programlardaki ortak dersler ile 
özel derslerin çeşitleri ve yıllara göre haftalık ders saatleri (Ek: 6) da be
lirtilmiştir. Bu çizelgede görüleceği gibi ortak dersler her çeşit program 
için mecburidir ve haftalık ders saati toplamı birinci sınıfta 24, ikinci sı
nıfta 19 ve üçüncü sınıfta 15 olmak üzere üş yılda haftalık toplam 58 
saattir. Özel dersler ise çeşitli programlara göre ayrı ayrı tesbit edilmiş 
olup haftalık ortak ders saati toplamını 30’a tamamlayan derslerdir.

(28) Yüksek eğretime hazırlayan programların öğrenim süresi yö
neltme sınıfı üzerine şimdilik iki yıldır.

HEM MESLEĞE HEM DE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN 
PROGRAMLAR :

(29) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programların 
öğrenim süresi, yöneltme sınıfı üzerine üç yıldır. Bunlar her çeşit teknis
yen okulları ile ilköğretmen okulları gibi eğitim kurumlandır.

(30) Bu okullarda, yüksek öğretime hazırlayan programlar arasından 
seçilecek biri ile meslek dersleri ve uygulamaları verilir. Sadece bazı özel 
dersler ile seçmeli dersler arasında aynilik yerine denklik düşünülebilir. 
Gerekiyorsa haftalık ders saati artırılır.

(31) Diğer bakanlıklara bağlı teknisyen seviyesinde eleman yetiştiren 
okullar da bu gruba girebilir.

(32) Bu okulları bitirenlerin personel statülerinde bir yıllık öğrenim 
farkı değerlendirilir. Ayrıca bunların hangi akademi veya yüksek okulla
ra tercihli olarak alınabilecekleri belirtilir.
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HAYATA VEYA MESLEĞE HAZIRLAYAN PROGRAMLAR:

(33) ikinci devre orta öğretim derecesinde bir öğrenim görerek haya
ta atılmak isteyen öğrenciler için onları hayata, işe veya mesleğe hazır
layan çeşitli programlar düzenlenir. Bunlar:

a) Az masraflı tesis, araç ve gereç isteyen programlar (Iş Kolları), 
veya;

b) Masraflı tesis ve atelyeler gerektiren programlar (Meslek Kolları) 
olarak başlıca iki grupta toplanır.

IŞ KOLLARI:
(34) Birinci gruba giren programlar az masraflı tesis, araç ve gereç 

isteyen çalışma alanlarını kapsar: büro eğitimi ve 'sekreterlik, muhasebe, 
turizm (tercüman rehberlik), kooperatifçilik, teknik ressamlık, genel ev 
ekonomisi, sağlık eğitimi, genel tarım (tavukçuluk, arıcılık, meyvecilik, 
tarım endüstrisi gibi) kütüphanecilik, güzel sanatlar (resim, müzik, sahne 
sanatları gibi).

(35) Bu programlar, “ iş kolları” adıyla, imkân ve şartları elverişli 
olan ikinci devre her orta öğretim kurumunda düzenlenebilir.

(36) Bu programların ortak özelliği şudur ki, öğrenci hangi programı, 
seçerse seçsin, ona ikinci devre orta öğretim seviyesinde asgari bir genel 
kültür kazandırılır; buna ek olarak bir iş alanı tanıtılır, sevdirilir ve bu 
yolda temel beceriler kazandırılır. Bunu sağlayabilmek için, yöneltme sı
nıfım takip eden iki sınıfın programı, öğrenciye yarı yarıya genel kültür 
ve meslek formasyonu verecek şekilde düzenlenir. (Ek: 7 -1 0 ) ’da bazı 
program örnekleri verilmiştir.

MESLEK KOLLARI:
(37) ikinci grup programlar masraflı tesis, atelye, araç ve gereç is

teyen meslek türlerini kapsar: yapı, tesviyecilik, demircilik, marangozluk, 
motorculuk, elektrikçilik, elektronik, dökümcülük, modelcilik, lâborantlık, 
matbaacılık, mensucat, otelcilik ve turizm, IBM araçları, giyim, konfeksi
yon, el sanatları (nakış, dokumacılık, halıcılık, hasır işleri, yapma çiçek), 
besinler, ve beslenme, ev idaresi vb.

Bu programlar ancak gerekli tesisleri olan meslek ve teknik öğretim 
kurumlarında düzenlenir.

(38) Bu programların ortak özelliği, öğrenciye seçtiği programda 
vasıflı işçi seviyesinde bir meslek formasyonu kazandırmaktır. Bunu sağ
layabilmek için yöneltme sınıfına dayah onuncu ve onbirinci sınıflarda
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ders saatlarının en az üçte ikisi meslek derslerine ve uygulamalara ayrılır. 
Bazı meslekler için yalnız onuncu sınıftan meslek belgesi veren program
lar da düzenlenebilir.

(39) Mevcut programlar bu esaslara göre gözden geçirilecektir.
(40) Meslek kollarının hepsinin her yerde temini gerekmez. Bunların 

türlerinin çoğaltılması öğrenci sayısına, ihtiyacı, çevrenin imkân ve şart
larına göre plânlanır. Gereken hallerde, aym kurumun imkânlarmdan bir
kaç okul ortaklaşa yararlanabilir.

ORTA ÖĞRETİMDE YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER:
(41) ikinci devre orta öğretimde yüksek öğretime hazırlayan çeşitli 

programlar arasında sınıflara göre yatay ve dikey geçiş imkânları sağla
nır; bu maksatla başarılması gereken farklı dersler açık olarak belirtilir.

Yüksek öğretime hazırlayan programların herhangi bir sınıfından 
hayata ve mesleğe hazırlayan herhangi bir programa geçilebileceği gibi, 
hayata ve mesleğe hazırlayan bir programdan yüksek öğretime hazırla
yan herhangi bir programa da farklı derslerden imtihan verme yoluyla 
geçilebilir veya dışardan bitirme imtihanlarına girilebilir.

(42) “Nüfusu az olan yerlerde, ikinci devre orta öğretimin genel, 
meslekî ve teknik öğretim programları, aynı çatı altında toplanan çok ga
yeli bir okul olarak kurulabilir” (1).

Ayrı ayrı genel, meslekî ve teknik öğretim verecek okulları besliye- 
cek sayıda öğrenci çıkarmayan bu yerlerde çok gayeli okullar ekonomik ol
duğu kadar fırsat ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine uygun ola
rak eğitimin düzenlenmesine de daha uygundur. Bu okullarda iyi işleyen 
bir rehberlik düzeninden yararlanmak suretiyle başarılarına göre öğren
cileri ortak derslere ve seçmeli derslere yöneltmek ve sınıf geçme düzeni 
yerine ders geçme düzenini uygulamak da mümkün olur.

SINIF GEÇME VEYA DERS GEÇME:
(43) İkinci devre orta öğretim kurumlarında çeşitli programlar:
a) Sınıf geçme ve kol düzenine veya,
b) Ders seçme, ders geçme ve kredi toplama düzenine göre tamamla

nır (2).
Ders geçme ve kredi düzeni imkân ve şartları elverişli bazı okulları

mızda denenecektir.

(1) Millî Eğitim Bakanlığı, VII. Millî Eğitim Şûrası, 1962. Sayfa 124 ve 179.
(2) Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Raporu, ekli.
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NOT VERME DÜZENİ:

(44) Öğrencileri başarılarına göre yöneltmek ve çalışmağa teşvik 
etmek esas olduğundan, her derste öğrenci başarısı dört ayrı notla, başa
rısızlık i'se bir tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar şun
lardır :

Pekiyi .................  A
iyi ......................... B
Orta ............  C
Geçer .....................  D
Başarısız .............. E

BİTİRME İMTİHANLARI VE DİPLOMALAR:

(45) Yüksek öğretime hazırlayan programlar ile hem yüksek öğreti
me hem de mesleğe hazırlayan programlar sonunda, bugünkü lise bitirme 
imtihanlarında olduğu gibi, her kolun özelliğine göre tesbit edilecek ders
lerden, bitirme (olgunluk) imtihanı yapılır.

Başaranlara verilen diplomanın adı “ Olgunluk Diploması” dır.
(46) Olgunluk diploması yüksek öğretime girişte aday olma hakkı 

veren diplomadır. Diplomanın üzerinde okulun adı, takip edilen progra
mın adı, sınıflara göre okunan dersler ve başarı notları, bitirme imtihan
larında alman notlar çizelge halinde gösterilir.

(47) Iş kolları ve meslek kolları sonunda verilen diplomanın adı ikin
ci devre orta öğretimi “Bitirme Diploması” dır. Bu diplomada da okulun 
adı, takip edilen programın adı, sınıflara göre okunan dersler ve başarı 
notları çizelge halinde gösterilir. Orta öğretimi bitirme diploması yüksek 
öğretime girişte aday olma hakkı vermez.

İKİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ ADLARI:

(48) Yüksek öğretime hazırlama tek bir okulun inhisarı altında bu
lunmadığına, imkân ve şartları elverişli her ikinci devre orta öğretim ku- 
rumunda hem yüksek öğretime, hem de hayata veya mesleğe hazırlayan 
programlar düzenlenebileceğine göre her çeşit ikinci devre orta öğretim 
kurumuna “ lise” adı verilebilir. Tek ycnîü programlar uygulayan okullara 
programın adı da eklenir: Fen Lisesi, Kız Sanat Lisesi, Öğretmen Lisesi, 
Teknisyen Lisesi gibi.
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y ü k s e k  ö ğ r e t im e  g e ç iş  ( i ) :

(49) ikinci devre orta öğretim kurumîarmda,
a) Yalnız yüksek eğretime hazırlayan üç yıllık çeşitli programlar ile;
b) Hem yüksek öğretime hem de mesleğe hazırlayan 4 yıllık çeşitli 

programları bitirerek olgunluk diploması alan öğrencilere üniversitelere, 
akademilere ve yüksek okullara girmek için aday olma hakkı tanınmış 
olur.

Yalnız mesleğe hazırlayan okulları bitirip de yüksek öğretime gitmek 
isteyenler seçecekleri programın 6 dersten bitirme imtihanlarını o prog
ramın uygulandığı bir okulda vermekle mükelleftirler.

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara hangi programları biti
renlerin, nasıl girecekleri ilgili kurumlarca kararlaştırılır.

Giriş, a) Ya yalnızca diplomadaki derslere ve notlara göre, b) Ya 
merkezî müsabaka imtihanları sistemiyle, c) Ya da her kurum tarafından 
münferit olarak düzenlenebilir.

UYGULAMANIN PLANLANMASI :

(50) Getirilen orta öğretim sisteminin birinci sınıf hazırlıkları ta
mamlandıktan sonra ikinci devre orta öğretimin birinci sınıfından başlı- 
yarak her yıl bir üst sınıfa geçmek suretiyle 3 yılda uygulanacak şekilde 
plânlanması düşünülebilir.

Sistem ile ilgili çalışmaların sonu alındıktan sonra bu konuda bir ka
rara varılabilir.

Uygulamada, her halde, şu unsurlar birlikte ele alınır:

(51) Bütün idareci ve öğretmenler için sistemle ilgili seminerler dü
zenlenmesi ;

(1) Mıhçıoğlu, Cemal. Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz. Ankara, Ankara Üni
versitesi Basımevi, 1969. 222 S.

Ayrıca bu konuda Bakanlıkça dilimize çevirtilerek yayımlanan, aşağıdaki üç 
temel eser, Şûra üyelerinin incelemesine sunulmaktadır :

—  Bowles, Frank. Yüksek Öğrenime Giriş; Üniversiteye Öğrenci Kayıt ve Kabul
leri Hakkında Milletlerarası İnceleme. Cilt I. (Çeviren: Necmi Z. Sarı) (Talim ve 
Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1967. 292 S.

—  Brown, James ve Thornton, James W. Yüksek Öğretim. (Çevirenler: A. Ferhan 
Oğuzkan, Ahmet Akgün. Şefik Uysal). Ankara, Millî Eğitim Basımevi, 1965. 292 S.

—  Robbins, Lord Başkanlığındaki Yüksek Öğretim Komitesi. Çeşitli Ülkelerde 
Yüksek Öğretim. (Çevirenler: A. Ferhan Oğuzkan ve Turhan Oğuzkan). (Talim 
ve Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Varlık Yayınevi, 1967. 255 S.

27 —



(52) Sistem bütünlüğü içinde, ilk ve orta dereceli bütün okullarda 
uygulanacak eğitimin muhteva ve metotlarının (programlar, ders kitap
ları, diğer eğitim araçları gibi) modernleştirilmesi çalışmalarının hızlandı
rılması ;

(53) Okullarda rehberlik teşkilâtının kurulması ve geliştirilmesi;
(54) Okul yapılarıyla lâboratuvar, atelye, kitaplık, konferans salonu, 

spor salonu, bahçe gibi tesislerin ve araç ve gereçlerin süratle tamamlan
ması.
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E K L E R :

Ek: 1 a ve b — Türk Eğitim Sisteminin Yapısı (1960- 1961 den önce)
Ek: 2 a ve b — Türk Eğitim Sisteminin Yapısı (VII. Millî Eğitim

Şûrası)
Ek: 3 a ve b — Türk Eğitim Sisteminin Yapısı (VIII. Millî Eğitim

Şûrasına sunulan)
Ek: 4 —
Ek: 5 —

Ek: 6 —

Ek: 7-10 —

Yeni Ortaokul Haftalık Ders Dağıtım Taslağı 
İkinci Devre Orta öğretimde Yüksek Öğretime Hazırla
yan Sınıfların Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Taslağı
İkinci Devre Orta Öğretimde Yüksek Öğretime Hazır
layan Ortak ve Özel Dersler ve Haftalık Saat Sayıları 
İş Kolları için Bazı Taslaklar.
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TÜRK EĞİTİM

Yaşlar

O k u l  Ö n c e . .  I l k o k n l l a r

Diplom a

'E d e b iy a t  Fakültesi
• D il  Vt» T a rih -C o ğ ra fy a  F a k ülte si
- Fen Fakültesi 
-H u k u k  Fakültesi 
-l l& iııy a t Fa küllus ı 
-S iy a .a l  B ilg ile r Fakültesi 
- T ı r »  Fakültem  
-V e t e r in e r  Fakültesi
-  7 1ınt»ı Fakültesi 
— O rm a n  Fakültemi 
— İk tisa t Fakültesi 
-M a d e n  Fakültesi
-  İnşaat Fakültesi
— F ış k ır ık  F a k ü lte n  
-M i m a r l ı k  Fııkülteal 
-M a k in e  Fakültesi 
— 4d.ırl İlim le r Fakültesi
•  Y Ü k a y k ^ O ğ r e t m c n  O k u l u  

Akademisi
A kadem ici

Z i - T e k n i k  O k u l
21 — T ic a re t Yüksek ö ğre tm e n  O k u lu
24 — E rke k Te k n ik  Ojret<rnen O k u lu  -------
21 - K ı r  Te k n ik  Û Jrv tm e n  O k u lu  
2v'j —  Yülutak is lim  E n stitü sü  
2 1 - E ; , i l i m  E n stitü sü
2 1 - T a t b i k i  Güzel S a n atla r O k u lu  -------
2 1 -  Te k n ik e r  O k u lla rı 
30 -  Svkreleritk  O k u lu
J I - İ I U .  O r ta , S*a*t F n c tıtü s ü . T e k n ik  O k u lla rı 

g ibi ( « » i t l i  k u ru m la n  İhtiva  cd «r 
32-Giri| «artı kar kura için ayrıdır

EK la

SİSTEMİNİN YAPISI

(  t  J  6 0 - 1  9 6 I  da n  S no e  )

I I  13 14 .3  U  17

III III
B ir in c i d rv re

-00-E0—X-
-f̂ VRîiı-RîîF
0 0 - 0 0 -X-
0 0 0 1 -----
0 0 & -X —   --- EEJ-CEHED—S-

, K u  Sanat F .n .tU û le ri

0 0 & -X — < ►--- 0 0 -----X-
0-00HX-

(uuol nii/.ı

-R-f̂ VF̂ -X— *'----3-0

-0-0-0—X-
ö gx«  t ı n c a  O fc u lla n

—0 -0 0 —X-
In u m  H a tip  O k u lla rı

—0 & B -4 -
-0 -0 0 —X-
T ic a r e t  L ia rU

E rk e k  Sanat E n a tttü le rl

---0-0--- X----
M otor  Sanat E nstitü leri

3 -0 ------ ?-------
FJcktrıJk ve H a d yo  Sanat L n .t lt ü le r

—0 0 ——X------
Y .p ı  E n s titü leri

■— 0 0 — x—
57 m ıı s t F .n stıtü lrrı

0 0 ——X-
M a tb a a cılık O ü u lu

— 0 0 -— X-

U n k o n l ı k l a r n  b  .  d I . m .  .  I «  |, a k u l U ı  

( A y r ı  « e rıın d «  « r t i t e n i m i » I i r  )
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EK 2a

COM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

Yaşlar[
i  4 i  •> 1 8  0 to  II

(VII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI)

12 II  14 II  16 II

O k u l  O  n C • s I I I k r. k u l l a r

te c i l l i  Olgunluk 
Diploma

I—Edebiyat Fakültesi)
2— Dil v »  T n r ih C oğ ra iv a  Fakültesi 
3—F«n I nkült»*i|
4 —Hukuk Fakültesll 
3 -llâh iynt Fakültesll 
6 -S ly « s » l  Bilgiler i nkültası 
•7—*fip Fakültesi,
8 —Veteriner Fakültesi»
9 -Z l r a ı l  Fakülte»!1 

10-O rm an  Fnküjleai 
*l~lklİH at .Fttkii)|çb|
I2 -M a den  Fakülte»!
13—İnşaat Fakülteni.
I ‘I —Elektrik Fakültesi!
15—Mimarlık I akiıltt si'
16—Makine Fakültesi!
17—ıdnrı ilimler Fakülle*jN 
18—Fgltiın Bilic ileri Yüksçk_..Eh®tltÜ»ü 

(I ¿Tt>m BılitnJerı Akademini)!
10-Y  ükoek O ğrçim en jOkuİPİ _____
20-Gij?<l Sanallar Ak/tilçjB.b'»*
2 1—Devlet Müzik ve Temsil Akadem isi ve KonaervatuvurUin 
2 2 -Ik tıkadı ve T icari İlimler' A kadem isi1 
23 -Teknik Okul,
2 4 -Jıcaret Yüksek O&rctmen Okuluı 
25 -I ı kek feknık Yükh«.k ¿ J r r lm t n  Okuluı 
2(. Kır Tekntk.^Vukiek Öğretm en Okulu 
İJzYüJkıvkı .Islftm Fnetitüsü'
2.8.-V»;** »'o. • njıtıti'ı..üı
20-Tnlbi'lti Güzel Sanatlar Okutul ■■ 1
30-TekrUker OkullarıV 
3 I —Sek r» iri lik . Okulu 
3 2 -M ‘ skA 0«r*trnrn  Okuluı 
3 ) -B ir  senelik kurs1
3 4 -İlk , Orta. Saıjı^ , F.nstitüsü. T eknik Okulları 

« ıh i çeşitli' kurym luri' ihl|vj» «d«r*‘
3>-C#ir^ «arlı lıeı kur* İçin ayrıdif

ı-----
_| Dİ«.

‘ Liseler ve Kolejler

— 0-0-0—X-
öğretm en  Okulları

— 0-0-0—X-
İ m a n ı  I l a l  ıp ( »kul la 11

— 0 -0 0 —X-
K o n s e r  v a t  ı ı v a r

-0 0 0 -X -

T

Ticaret Liseleri

---- 0 0 -0 —X-
Kız Sanat En stitüler»

— -0 0 -0 —X-
F.rkek Sanat Enstitüleri

---- 0 -0 0 —X-
M otor Sanal (Enstitüleri

— 0 0 -0 —X-
Uadyo Sanal Frıalittileri

-0 -0 -0—X-
Yapı F.nshlüleri

-0-0-0—X-
Mensucat Sanat F.nstıtUleri

------- s ® a - * -
Kimya Sanat Enstitüsü

---—0 0 0 —X—
M atbaacılık Okulu

----- 0 -0 0 —X—
I* Okulları 34

H a k a n l ı k l a r a  b u i 11 m « I r k  o k u l l ı  
( Ayrı .curada gö.lurllnıi.lır. I
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EK: 2b
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

(VII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA KABUL EDİLEN)

#  ÇESÎTLÎ OLG0BL0K ÎHTİBAMARI BÎSTENt

IKU
L O

HC
esl

 M
n|

 
Il

k
M

m
t

Ih
 

| 
, 

ng
°g

gA
 1

06
n,E

f>
pg

Bg
 

1 
YÜ

KS
EK

 P
OŞ

ET
İM



EK 3a

CaSA*

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI
(Vin. MİLLÎ EÛÎTÎM ŞÛRASININ İNCELEMESİNE} SUNULAN)

> A  S e 7 e  . a  10 n >3 T3 H I S 10 17 18

4 4 4 4 4 4 1 4  4 4 4 4 4 4 4 Y AÇL Af t

O K . 6 n c e  s  i v~ • L  K ö  ö R E  T  İ M O R T A Ö  û  R E T \ n T  Ö K 3  e  K Ö 6 R E T  i M

~\ r r

OKUL Ö N C E S İ t L K O K M L L A R O R T A  OKU L LAR

rrü—lh—lIü—cı̂ !—cm—o —h —s —h —®—0 —

O  Bir üst öğrenime geçiş hakkı veren diploma 

X  Yüksek öğretime lıazırlıynn olgunluk diploması)

O  Lise ve Meslek Liseleri bitirme diploması 

i <X> Mesleğe ve Yüksek öğretime lıazırlıynn olgunluk diploması 

- * C  Genel olaralt yüksele öğrenime geçiş

Kendi yönünde gidebileceği en uygun yüksek öğrenim dalı*

ÜNİVERSİTE. AK.VE YÜKSEK OKULLAR

t 0 1 L VE E D E B İ  Y A T

‘ SOSYAL VE EKON OM İ K

B İ L İ M L E R

T A B İ  AT B İ L İ  M L ERİ

U Y G U L A M A L I

B L i MLER
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ÖK: 3b
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
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EK: 4
YENİ ORTAOKUL HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ TASLAĞI

D E R S L E R
S I N I F L ı\ R

DÜŞÜNCELER
I II m

Türkçe (1)6 4 4

Sosyal Bilgiler 4 4 4

P$
w Tabiat Bilgileri 4 4 43
« Matematik 4 4 4
w
a Yabancı Dil 3 3 3
•>—» 
P5 Beden Eğitimi (2) 2 2 2

CQ
O
W
§

Müzik 1 1 I

Resim - İş 2 2 2
I -

Iı- 'ü * £ a :— >> 4:
Din Bilgisi 1 1 —

r
Toplam 27 25 24

Ticaret İşleri veya

P5
Tarım İşleri veya 2 2 2

W
m
P5

Ü
Teknoloji (kızlar için 
ev işleri) (4)

w
Q Müzik çalışmaları
•HH t—i o  

^  P5 
Ü

veya 1 1 1
W
s

Resim çalışmaları
Ol
w
U2

II
I.

G
R

U
P Lâboratuvar ve ki -  

taplık çalışmaları (5) — 2 3

Genel Toplam 30 30 30

1 —  Haftada en az bir saat kitaplık çalışmaları yapılacaktır.
2 —  Haftada iki saat beden eğitimi dersi dışında, cumartesinden başka günlerde, son dersten sonrt^

bir saat beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliği ile çeşitli oyunlar oynatılacaktır (Çift öğre
tim yapan okullar dışında).

8 —  Her üç gruptan da birer ders seçilecektir.
4 —  Çeşitli malzemeye ve alet ve işlere göre teknolojik bilgi ve beceri kazandırılacaktır, 
o —  Öğrenciler tabiat bilgilerini ve sosyal bilgileri tercih ettiklerine göre, iki grupa ayrılacak, ilgiIG 

öğretmenlerin rehberliği ile lâboratuvar ve kitaplık çalışmaları yapacaklardır.
6 —  Birinci sınıfta başlayan seçmeli dersler ikinci sınıfta ve ikinci sınıfta başlayanlar üçüncü sınıfte

değiştirilebilir.
7 —  ilk derse doğu illerinde saat 7.30 da, yurdun orta bölümlerinde 8.00 de, batı illerinde 8.30 (te

başlanacaktır.
8 —  Normal öğretim yapan orta dereceli okullarda, öğleden önce 4, öğleden sonra 2 saat ders ve 1,E’

saat öğle paydosu yapılacaktır.
9 —  Normal öğretim yapan ortaokullarda ders süreleri 45’er, teneffüsler 15’er dakikadır; çift öğretiz&-

yapanlarda bu süreler 40 ve 10’ar dakikadır.
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EK: 5
İKİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİMDE

yüksek öğretime hazirliyan siniflarin haftalik ders dağitim çizelgesi

3 I * t F L A R

Yöneltme S ı n ı f ı

Edebiyat Sını f ı

T I K E l  D E R S  G R U P L A R I

DU-Ede. Tarih-Coğrafya Hate-
matik Fen Felaefe-Ekonomi

S E Ç H E L t D E R S L E R  
(Her Oruptan B ir  Dere)

I .  Orup 2
Orup

3 .
Orup

30

Fen S ın ı f ı

D il-E debiyat S ın ı f ı

Soayal ve Ekonomik 
B ilim le r  S ı n ı f ı

30

30

PU tem atik-f'ltlk  S ın ı f ı

Tabiat B il im le r i  S ı n ı f ı

30

30

I (* ) Din b i l f i i l  almayanlar



EK: 6
ÖCÎNCÎ DEVRE ORTA ÖĞRETİMDE 

' YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLI YAN ORTAK VE ÖZEL DERSLER 
VE HAFTALIK SAAT SAYISI

U V
Va e
n 

M O
< t •S(• —

a .  s ı ı iF MSS
SAATİ ı . s m r BESS

SAATİ x ı.  s ra ır DuC
saat!

Türk D ili vs Edebiyatı t Türk D ili ve Edebiyatı II Türk D ili ve Edebiyatı III
ve Kompozisyon 4 ve Eonpoalayon 4 t« Eoapoziayoa 4

Tarik I 2 Tarik 11 2 T.C. Tarihi 3

Coğrafya I 2 ■anlık 2

•Uteaatik 4 Ratenatik 2

(Fizik-K ısya) Fen I 4

Tabancı Bil I 4 Tabancı B il Xx 4 Tabeüet Dil n «

B«4en Eğiti»*! 2 Beden Eğitini 2 Bode» £ğ ltia l i

D il li  Güvenlik B ilg isi 1 ■ i l l i  Güvenlik B ilg isi 1 K il li  Güvenlik B ilg isi 1

Seminer (s ) I
J

Seaieer (x ) 2 S es iner 2

T o p l a n  1 19 15

> O
m e

1- Teknik Reaıs-Tekoolo’ i oyçula ” u  veya
2- t« İdaresi ve uydulaşası veya 
>- Ev idaresi ve uygulanası veya
4- 7arış ve uygulasası veya
5- İkinci Tabancı Dil
1- Kâjik veya
2- Besi s
Dia B ilg is i 1

T e p 1 a a

■eslek B ilg is i ve Uygulana 6-12

(E) Tarik III 2
(E) Coğrafya II 2
(E) ik in ci Tabancı Dil

veya Ekor.oai I 2
(E) B iy o lo ji î 4
(F) Türkiye Coğrafyası f 2
(F) Katenatik 4
(?) Kinya 4
(E.P) Besi» veya «aslk 1
Cin B ilg is i 1
?ooiaa»lar:
(E) Edebiyat 30
(7 ) Fan 30

Topl a JO-35

(E) Edebiyat 17 >
(E) Felsefe 2
(E) P s ik o lo ji  2
(S) Sanat Tariki 2
(S) İk inci Tabancı Dil 2
(E.S) S osy o lo ji 2
(E.S) Türkiye Coğrafyası 2
(S) Rateoatik II I  *
(S) lYcononi II  6
(S ) T.C. Anayasası l
0 0  Ha te rs tik  17 4»
0 0  H e ri Katecatik b
0 0  Astroaooi 1
(■ .T .)  F ilik  6
(T) B iyeio<1 7
(T) J e o lo ji  2
Top Laalar
(S) DU-Edeblyat Kola 39
(S) Sosyal ve tionsaik B il . Sola 30 
0 0  Ma t rast ik -F iz ik  Kola 30

38



EK: 7

İ Ş  K O L L A R I

BÜRO EĞİTİMİ VE SEKRETERLİK İÇİN TASLAK

10. Sınıf 11. Sınıf

1. Daktilografi 6 3
2. Stenografi 6 6
3. Muhaberat 1 —

4. Ticaret Bilgileri 2 —

5. Büro Tatbikat ■— . 3
6. İş Psikolojisi — 3

Toplam 15 15
Genel Kültür Dersleri 15 15

Genel Toplam 30 30

— 39 —



İ Ş  K O L L A R I

MUHASEBE İÇİN TASLAK

I

EK: 8

10. Sınıf 11. Sınıf

1. Muhasebe 5 5
2. Ekonomi 2 2
3. Hukuk Bilgisi 2 2
4. Gelir Vergisi ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı — 2
5. İstatistik 2 2
6. Ticaret Aritmetiği 4 —
7. Malî Cebir — 2

Toplam 15 15
Genel Kültür Dersleri 15 15

Genel Toplam 30 30

— 40 —



İ Ş  K O L L A R I

TERCÜMAN REHBERLİK İÇİN TASLAK

EK: 9

10. Sınıf

1. Yabancı Dil (İng., Fr., Alm.) 7
2. Genel Turizm Bilgisi 2
2. Turizm Ekonomisi ve Turizm Organizas

yonu 2
4. Turizm Mevzuatı —*
5. Türkiye Turizm Coğrafyası ve Türkiye’nin

Turistik Özellikleri 2
6. Beşerî Münasebetler, Etiket ve Protokol —
7. Propaganda ve Reklâm 2

Toplam 15
Genel Kültür Dersleri 15

Genel Toplam 30

11. Sınıf 

7

2
2

2
2

15
15

30

— 41 —



EK: 10

İ Ş  K O L L A R I

GENEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANACAK 
MESLEK ÖĞRETİMİ İÇİN

MAKİN A TEKNİK RESSAMLIĞI HAFTALIK 
DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

Sınıflar
Meslek Dersleri 11 III Toplam

Makina Bilgisi 2 2 4
Mekanik — 2 2
Malzeme Bilgisi 2 — 2
Tasarı Geometri 3 3 6
Teknik Resim Atelye Uygulaması 8 8 16

Toplam 15 15 30
Genel Kültür Dersleri 15 15 30

Genel Toplam 30 30 60

— 42 —
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R A P O R L A R

1 — İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Komisyon Raporu

2 — İstanbul Teknik Üniversitesi Komisyon Raporu

3 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Komisyon Raporu

4 — Hacettepe Üniversitesi Komisyon Raporu

5 — Ankara Üniversitesi Komisyon Raporu

6 — Ege Üniversitesi Senato Raporu

7 — Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Komisyon Raporu

8 — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Başkanları Toplantı Raporu

9 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Raporu

10 — Modern Fen ve Matematik Öğretmenleri Semineri Raporu

11 — Fen Eğitimini Geliştirme Bilimsel Komisyonunun Görüşü

2 — Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun Teklif ve Görüşü 

Î3 — Millî Eğitim Müdürleri Bölge Toplantı Raporları

— 43 —



Rapor: 1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE
YAPILAN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA AİT

R A P O R
(İstanbul, 8 -9  Aralık 1969)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi «Üniversite Öncesi Eğitim 
Sorunları Komisyonu»nun raporu üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanmın teklifi ile 8 ve 9 Aralık 1969 günlerinde 
Edebiyat Fakültesinde Sayın Dekan’m Başkanlığında aralıksız 4 oturum 
devam eden bir toplantı yapılmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu’nun, Kurul Üyesi 
Dr. Ferhan Oğuzkan, T. B. T. A. K. Temsilcisi Süleyman Çetin Özoğlu ve 
İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yüzbaşıoğlu ile birlikte bulunduğu bu top
lantıya, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Erzen, Edebiyat Fakül
tesi Üniversite Öncesi Eğitim Sorunları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Vehbi Eralp ve Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. 
Refia Semin, Prof. Dr. Nezahat Arkun, Prof. Dr. İsmail Yalçınlar ve Üni
versitelerarası Giriş İmtihanları Komisyonu Başkanı Prof Dr. Haydar 
Furgaç katılmışlardır.

Toplantıda her derece ve tipteki öğretim kurulularımızın amaçlan, 
programları, birinden diğerine yatay ve dikey geçiş yolları ile ilgili çeşitli 
meseleler tartışılmış; “ üniversiteye tehacüm” vakıası karşısında orta öğ
retim seviyesinde meslekî ve teknik öğretimin câzip hale getirilmesi, lise 
seviyesindeki öğrenim kollarının çeşitlendirilmesi ve yüksek öğrenime 
geçişin yeniden düzenlenmesi gibi konularda alınması gereken kısa ve 
uzun vadeli tedbirler üzerinde fikir teatisinde bulunarak aşağıda sırala
nan sonuçlara varılmıştır:

1. İlkokul mezunlarına kayıtsız şartsız açık bulunan ve sayıları git
tikçe hızla artan ortaokullar, her bakımdan birer oryantasyon (yöneltme)

44



kurumu olarak çalışmalı ve imkânların elverdiği rehberlik faaliyetleriyle 
öğrencilerinin, mezun olduktan sonra, en uygun öğrenim yollarından 
birini seçmelerine veya iş hayatına atılmalarına yardımcı olmalıdır. Bu 
dönemde kazandıkları kabiliyetlere ve elde ettikleri başarılara göre ço
cuklarımızı ya toplumun ihtiyaçlarına veya daha üst öğrenimlere yönelt
mek mümkündür. Bu maksatla ortaokulların son sınıflarında öğrencileri 
ikinci devre genel, meslekî ve teknik öğretimin çeşitli dallarına göre ha
zırlamak yönünden, fen bilgisi veya sosyal bilgiler gibi branşlamaya 
gidilmesi de düşünülebilir. Bu konuda, yeni imtihan yönetmeliği ile, orta
okul bitirme imtihanlarında fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerini öğren
cinin seçimine bırakmaktan ibaret olan uygulama müsbet bir adım olarak 
değerlendirilmiştir.

2. Artan nüfusumuz ve halkın eğitime gittikçe daha fazla verdiği 
önem sonucu olarak sayıları hızla çoğalan okullarımızda kaydedilen kan- 
tite gelişmesinin öğretimin kalitesini düşürme tehlikesini önliyebilmek 
için her derece ve tipteki okullarda öğretmen sayısı, sınıf mevcutları, 
ders araç vegereçlerinin miktarı, oku Ihmalarının durumu gibi hususlar
da aranacak bazı asgarî şartların tesbiti yerinde olur.

3. Lise sınıflarında, birçok ileri ülkelere kıyasla, ders sayılarının fazla 
ve programların yüklü olması sonucu olarak öğrencilere alabildiğine bilgi 
yüklemek çabası üzücü ve yaygındır. Halbuki üniversitelerimizin orta 
öğretimden beklediği öğrenme yollarını kavramış, meseleleri düşünme, 
araştırma, incelemeye müsbet davranışlar gösterme alışkanlıkları ve ye
tenekleri kazanmış gençlerin yetiştirilmesidir. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için bir yandan programların ve öğretim metotlarının modernleştirilmesi 
yolunda büyük ölçüde girişilen çalışmalar süratle geliştirilirken bir yan
dan da her sınıfta tatbiki zaruri olan ders sayısının azaltılması gerekir. Bu
nu gerçekleştirebilmek için lise, aşağıda sıralanan esaslar dikkate alınarak 
kısa ve uzun vadeli tedbirlerle yeniden düzenlenmelidir.

a) Bugünkü lisenin daha fonksiyonel bir hale getirilebilmesi için çok 
gayeli bir öğrenim kurumu olacak şekilde mevcut kol sayısının artırıl
ması gerekir. Lisenin gayesi:

1 — Üniversiteye,
2 — Meslekî akademilere veya enstitülere,
3 — Kısa yoldan hayata hazırlamak olmalıdır.
b) Bunu gerçekleştirmek için lise, fakültelerin istek ve ihtiyaçlarına 

cevap verecek şekilde en az şu üç kola ayrılmalıdır:
— Sosyal Bilimler kolu,
— Fen kolu,
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— Matematik kolu,
Kolların müşterek temel dersleri olmalı; diğer dersler fakültelerin, 

akademilerin ve enstitülerin ihtiyaçlarına göre tesbit edilmelidir.
c) Liselerin birinci sınıfı, ortaokul mezunlarında çeşitli sebepler so

nucu mevcut olan seviye farklarını azaltıcı ve öğrencilerini ikinci sınıfta 
başlıyarak çeşitli kollara veya diğer okullara yöneltici nitelikte bir or- 
yantasyon sınıfı olarak düzenlenmelidir.

ç) İkinci sınıftan itibaren başlıyacak olan çeşitli kolların ortak ve 
özel dersleri, çeşitli fakültelerin görüşleri alınarak, yeniden tesbit edilme
lidir. Bu konuda yeni öğretim ve imtihan yönetmeliğinde, lise bitirme 
imtihanları için dördü mecburi, ikisi seçmeli olarak tesbit edilmiş olan 6 
ders grubu sistemi uygulanan müsbet bir adım olarak değerlendirilmiştir. 
Bu uygulama da dikkate alınmak suretiyle öğrencilerini Edebiyat Fakül
tesine ve sosyal ve beşerî ilimlerin bulunduğu öteki fakültelere yönelten 
ljse «Sosyal Bilimler» kolunda son sınıf öğreniminin şu 7 dersi ihtiva et
mesinin yeterli olacağı mütalâa edilmiştir.

Temel Dersler (5 ders):

Edebiyat
Türkçe Kompozisyon
Felsefe
Tarih
Yabancı Dil

Seçmeli Dersler (her iki gruptan birer ders):

I. Grup

Coğrafya 
Sanat Tarihi

II. Grup

Matematik
Fizik
Kimya

Son sınıfı bu dersler teşkil edecek şekilde diğer dersler daha önceki 
sınıflarda bitirilmiş ve bitirme notu verilmiş olmalıdır.
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d) Lise sonunda «Lise Bitirme Diploması» verilmeli; bu diplomayı 
kazananlardan üniversiteye ve akademilere girmek isteyenler olgunluk 
imtihanına tâbi tutulmalıdırlar.

4 — Olgunluk imtihanı, lise diploması sahiplerine yetiştikleri istika
mette fakültelere giriş hakkını verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu imti
hanlar merkezî test sistemi şeklinde olmalı; üniversite ve Millî Eğitim 
Bakanlığının yetkili elemanlarından kurulu merkezî bir kuruluş tarafın
dan yürütülmelidir.

Bu konu ile ilgili olarak mevcut üniversitelerarası giriş imtihanları
nın ihdas edilmesi hususunda Üniversitelerarası Giriş İmtihanları Korniş- 
yonu Başkanı Prof. Dr. Haydar Furgaç tarafından hazırlanan ve bu rapora 
eklenen (ek 1) teklif, prensip olarak, olumlu karşılanmıştır.

5 — Orta öğretim kademesindeki okullar arasında bugünkü lise lehine 
gelişmiş statü ve prestij farkına son vermek ve hayata daha iyi hazırla
mak amacıyla lise dengi meslekî ve teknik okulların tümüne birden «lise» 
adını vermek bir çözüm yolu olabilir. Bu bir bakıma Fen Lisesi, Ticaret 
Lisesi, Sağlık Lisesi, Tarım Lisesi, Sosyal Bilgiler Lisesi, Öğretmen Lisesi,
Teknisyen Lisesi, adlarıyla bugünkü liselerin çeşitlendirilmesi anlamına 
da gelebilir. Asıl amaçları bu kademede vasıflı insangücünü yetiştirmek 
olan meslek liselerinde öğretim programları, kabiliyetli öğrencilere lise
deki temel dersleri de yapabilecek tarzda (yıl eklemek veya seçmeli ders
ler koymak) düzenlenmeli ve bunları da başarabilen kabiliyetli öğrenciler 
olgunluk imtihanlarına girebilmelidirler. Bu imtihanları kazananlar başa
rılarına göre, lise mezunları gibi, puanlarını tutturdukları fakültelere gire
bilmelidirler. İlgili akademi ve yüksek okullara giriş, olgunluk imtihanı 
ile ilişkisi olmayan ayrı bir imtihanla olmalıdır.

6 — Ortaokuldan başlamak üzere yüksek eğitime gelinceye kadar 
öğrenciler her kademe ve her okulda kendilerinin bir mesleğe (işe) yö
nelmelerini mümkün kılacak şart ve imkânlarla karşılaştırılmalıdırlar. 
İBu, hiç şüphesiz bu alanda, yani rehberlik alanında yetişmiş elemanlarla 
gerçekleşebilir. Bu sebeple meslekî oryantasyon ve uygulama çalışmala
rını yürütecek kimselerin eğitimine önem verilmelidir.

7 — Yüksek öğretime devam eden öğrencilerin kısa yoldan iş veya 
meslek hayatına atılmalarını sağlamak için üniversite bünyesinde yeni 
tedbirler alınmasına çalışılması yerinde olacaktır. Üniversitelerin bugün
kü öğrenim sürelerini memleket şartlarına göre yeniden düzenlemelerine 
ve ara sertifika veya diplomalar ihdas etmelerine ihtiyaç vardır.
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8 — Yüksek öğrenime tehacümün belli başlı sebeplerinden biri üni
versite ve yüksek okul mezunlarına tanınan yedek subaylık hakkıdır. 
Eğer bu hak, hem lise, hem de yüksek okul öğrencilerine verilen veya 
«yedek subaylık» lise mezunlarının ancak sıkı bir imtihanla elde edecek
leri bir hak haline getirilirse akademik kabiliyeti yüksek öğrenime deva
ma elverişli olmıyan gençler bir fakülte veya yüksek okula girmekte ısrar 
fctmiyeceklerdir.

9 — Lise felsefe müfredat programının yenileştirilmesi için Bakan
lıkça Edebiyat Fakültesinden bir proje istenmesinin uygun olacağı mü
talâa edilmiştir.

10 — Millî Eğitim Bakanlığının, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı 
seviyesinde böyle bir danışma toplantısını arzu etmiş olması toplantıya 
katılan Sayın Dekan ve üniversite öğretim üyelerince büyük memnun
lukla karşılanmış; önemli millî eğitim meselelerini, özellikle yüksek öğre
time geçiş ile ilgili konuları daha geniş bir perspektif içinde mütalâa ede
bilmek ve danışma mekanizmasına süreklilik ve resmîlik getirebilmek 
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversite temsilcilerini bir araya ge
tiren kanunî bir kuruluşa gidilmesi; bu kuruluşta çeşitli öğretim basa
makları temsilcilerinin bulunması ve üyelerin çoğunluğunun seçimle be
lirtilmesi hususlarının raporda yer alması bütün üniversite öğretim üye
lerince temenni edilmiştir.

Karşılık olarak, Edebiyat Fakültesince gösterilen büyük ilgi ve ka
bulü öven Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı, bu rapora giren hususların 
konuya eğilen diğer üniversitelerimizle görüşüldükten sonra Bakanlıkça 
tesbit olunacak esasların önümüzdeki yaz aylarında toplanacak Sekizinci 
Millî Eğitim Şûrasına verilmesinin Bakanlık Makamının direktiflerinden 
bulunduğunu ifade ve üniversitelerle istişare konusunda serdedilen görüş 
ve tekliflerin, hazırlıkları sona ermekte olan Millî Eğitim Şûrası Kanun 
Tasarısında dikkate alınacağını beyan etmiştir.
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Rapor: 1/Ek 1

ÜNİVERSİTELERARASI GİRİŞ İMTİHANLARI KOMİSYONU 
BAŞKANI Prof. HAYDAR FURGAÇ TARAFINDAN HAZIRLANAN

T E K L İ F

1 — Üniversitelerarası Giriş İmtihanı Yerine Bir Olgunluk İmtihanının
İhdas Edilmesi:

a) İmtihana lise mezunları iştirak edebilir,
b) İmtihan her yıl Temmuz ve Eylül aylarmda yapılır,
c) İmtihan yüksek öğretim müesseseleri temsilcilerinden meydana 

gelen bir komisyon tarafından yürütülür,
ç) Komisyonun denetimi altında çalışacak bir imtihan bürosu imti

hanların tatbikiyle meşgul olur,
d) İmtihanlar test usulü ile yapılır,
e) İmtihana girenlere verilecek diplomada, gerek aldıkları puan, ge

rek bu puana tekabül eden derece gösterilir.
f) Verilecek diploma üzerinde, Millî Eğitim Bakanının ve Komisyon 

Başkanmm imzaları bulunur.
g) Olgunluk imtihanı diplomasını alanlar, ilk akademik ünvanı almış 

olurlar ve bu diplomaya sahip olmayanlar bir yüksek tahsil müessesesinde 
okuyamazlar.
2 — Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin İşbirliği:

a) Komisyonun tesbit edeceği konularla ilgili soruları, Bakanlıkça 
vazifelendirilecek lise öğretmenleri hazırlarlar.

b) Soru karnelerinin baskısı Millî Eğitim Basımevinde yapılır.
c) Soru karnelerinin tevziinde ve imtihanın memleketin çeşitli şehir

lerinde yürütülmesinde Bakanlık ve üniversiteler elemanlarından fayda
lanılır.

ç) Lise Müdürlükleri, İmtihan Büro’suna liselerinden imtihana gire
cek öğrencilerin dilekçelerini toplu olarak yollarlar.
3 — Neticelerin Değerlendirilmesi :
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İmtihana giren öğrencilerin aldıkları notların nasıl değerlendirilebi
leceği ekte izah edilmiştir.

Uygun görüldüğü takdirde, birinci kademe, el’an tatbik edilmekte 
olan usûl önümüzdeki yıl da yürütülmeye devam edilir. İkinci bir kade
mede hem imtihan neticeleri, hem de öğrencinin mezuniyetine esas teşkil 
eden notlar gözönünde tutularak ortalama bir puan hesaplanabilir.

Ek: Ağırlıklı Puanların Hesabı:

1 — Tatbik edilmekte olan usûl:
İmtihana giren bir adayın verdiği doğru cevap sayısı :
Sosyal Bilimler için: S 
Fen Bilimleri için : F 
Yabancı Dil için : Y

olsun. İmtihana giren bütün adayların aldıkları puanların ortalama ve 
standart inhiraflarını da:

Sosyal Bilimler için: S ve dS 
Fen Bilimleri için : F ve 6F 
Yabancı Dil için : Y ve 6Y

ile gösterelim. Adayın bu üç testten alacağı standart puanlar şu şekilde 
hesaplanacaktır :

Standart Puan = Adayın puanı - Teste ait ortalama puan 
Teste ait standart inhiraf

Buna göre: 

SS
S'- S F - F------- . cp  _ _____ .
6S ’ °  6F ’ SY

Y - Y  
~6Y~

Standart puanlardan itibaren a ağırlıklı» denen puanları hesaplamak 
için standart puanların her birine münasip bir katsayı verilerek çarpımlar 
toplanır. Meselâ, Fen Fakültesine girmek isteyen bir adayın bilhassa fen 
bilimlerinden aldığı puan üzerinde durulmak istendiğini ve bunun için, 
eldeki standart puanlara şu katsayıların tatbik edildiğini farzedelim:

Sosyal: 15 Fen: 45 Y. Dil: 2,5 
Ağırlıklı puan =  15 SS +  45 SF -)- 2,5 SY

Hesaplanan puanların negatif çıkabileceği aşikârdır. Bunun teorik 
bakımdan herhangi bir mahzuru olmamakla beraber, bir imtihanın neti
cesinin negatif puanlar ile değerlendirilmesine alışılmadığı için, her adayın
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ağırlıklı puanına sabit bir değer ilâve edilerek negatif puanları pozitif 
hale getirmek faydalı olur. Ü. G. İ. neticeleri değerlendirilirken, ağırlıklı 
puanlara 250 değeri ilâve edilmiştir.

Bu vesileyle bir noktaya işaret edelim; 250 değeri ilâve edilmeden 
önce hesaplanan ağırlıklı puanların toplamı, bütün öğrenciler dikkate 
almdığı takdirde, sıfıra eşittir. Şu halde bu puanların ortalaması da sıfıra 
eşittir. Her adayın notuna da 250 ilâve edilirse, bu kerre ortalamanın 250 
olacağı aşikârdır.
II — İmtihan neticeleri ve lisede alınan notların bir arada ele alınması:

a) Adayların lisede aldıkları notlardan itibaren her lise için ayrı 
ortalamalar ve standart inhiraflar hesaplanacak.

b) Belli bir lise talebesinin, liseye ait A. O ve S.I lara istinaden stan
dart puanları hesaplanacak.

c) Olgunluk imtihanı neticelerine istinaden hesaplanan standart 
puanlara SPO, lise neticelerine göre hesaplananlara SPL diyelim bu ilk 
puana a, İkincisine b katsayısını verirsek aşağıdaki ortalama standart 
puanı elde ederiz:

0Sp (axSPO) +  (bxSPL)
a +  b

ç) Elde edilen ortalama standart puanlardan, kolaylıkla ağırlıklı pu
anların hesabına geçmek kabildir.

d) Bu 'suretle, giriş imtihanının objektifliğinden doğan fazla haşin bir 
tarafı yumuşatümış olmaktadır. Ayrıca, adayın hakkında varılan hüküm
de, lisedeki arkadaşları arasındaki yeri de gözönünde tutulmuş olmak
tadır.

Bununla beraber, teklif olunan sistemde, zayıf liselerden gelen tale
benin iltizam edileceği de unutulmamalıdır. Mamafih orta öğretim mües- 
seseleri daha mütecanis bir hale geldiği nispette bu mahzurun da azala
cağı aşikârdı.

III— Devreden devreye mukayeselerin sağlanması:
a) Ağırlık puanların, belli bir imtihan devresinde bütün adaylar için

hesaplandığım farzedelim. Ortalamanın sıfıra eşit olduğunu ve her puana 
250 ilâve edildiği takdirde 250 olacağını biliyoruz. Demek ki, her devrede 
hesaplıyacağımız puanların ortalamalarını sabit tutmamız kabildir.

Buna mukabil, yukarıda izah edilen şekilde hesaplanan puanların 
standart inhirafları devreden devreye değişebilir. Bunun neticesi, devre
den devreye mukayeselere elverişli olmayan puanlar elde edilmesidir.
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b) Farzedelım ki, Temmuz’da yapılan imtihan için S.I. 48’e, ve Eylül 
de yapılan da 50’ye eşittir. Diğer taraftan, bir öğrencinin Temmuz’da 322 
diğer bir öğrencinin de Eylül’de ağırlıklı puanı yine 322 olsun.

Bu iki adavm aynı notu almalarına rağmen aynı derecede muvaffak 
olduklarını iddia etmek caiz değildir. Zira Eylül’de notların dağılımı Hazi
rana nazaran daha yüksektir. Bu bakımdan Eylül’de ortalamadan 72 puan 
fazla almak Ilaziran’a nispeten daha kolaydır.

c) İşaret olunan mahzuru yeni bir standartlaşmaya başvurarak ber
taraf edebiliriz. Şöyle ki:

rn / Ağırlıklı puan - Ağırlıklı Puanlar A. O. su wCA* , OCAfashıhlı puan =  ( —5---------1------------- -----------------------------------X o0)+ 2o0
Ağırlıklı Puanlar St. inhirafı

Misal olarak aldığımız iki adayın puanları için yapılacak işlem şöyle 
olacaktır:

. . , 322 - 250
Temmuz ıçm : ( -------—----- x  50) +250 =  1,5 x  50 + 250= 325

*10

Eylül için : ( — x  50) -f- 250 =  72 4- 250 =  322
50

Bu ameliyeden sonra iki adayın notlarını aynı liste içinde mütalâa 
etmek kabil olur.

İV — Neticelere keyfi bir ifade verilmesi :

Bu hususu bir misalle izah edelim A. B, C, D diyeceğimiz dört talebe
nin notları aşağıdaki gibidir.

A: 248,45 B: 279,12 C: 314,86 D: 362,95
Bu notlardan, 250 ye eşit olan aritmetik ortalamayı çıkartıp neticeyi 

50 ye eşit olan standart inhiraf ile bölersek şu neticeleri elde ederiz :

A =  —0,031 =  geçmez (B < 1)
B =3 0,5824 =  orta (0 ^  B <1)
C =  1,297 =  iyi (1 <  B <  2)
D =  2,399 =  Pekiyi (B ^ 2 )
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Rapor: 2

R A P O R (1)
(İstanbul, 9 - 10 Ocak 1970)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN KOMİSYON
ÇALIŞMALARINA AİT

“ Üniversite öncesi eğitim sorunları” üzerinde ortak bir çalışma ya
pılması konusunda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Baş- 
kanınm 23.12.1969 tarih ve 6875 sayılı teklif yazısı ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörünün 2.1.1970 tarih ve 6 sayılı cevabı üzerine Makina 
Fakültesinde 9 - 10 Ocak 1970 günlerinde devam eden bir toplantı yapıl
mıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu’nun, Kurul üyesi, 
Dr. Ferhan Oğuzkan ve raportör Ali Tunç ile birlikte bulunduğu toplan
tıya, Teknik Üniversite Senatosunca görevlendirilen Komisyon olarak 
Makina Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kafalı (Komisyon Başkanı), 
Prof. Dr. Lütfullah Ulukan ve Prof. Dr. Ali Sümer katılmışlardır.

Toplantıda, lisenin amaçları, lise seviyesindeki öğrenim kollarının 
çeşitlendirilmesi, yüksek öğrenime geçişin yeniden düzenlenmesi gibi 
konular tartışılmış, alınması gereken kısa ve uzun vadeli tedbirler üze
rinde fikir teatisinde bulunulmuş ve aşağıda sıralanan hususlar tesbit 
olunmuştur.

1 — Bir yandan hızlı nüfus artışı diğer yandan halkımızın gittikçe 
fazlalaşan eğitim talepleri sonucu olarak okul sayılarının son yıllarda sü
ratle çoğaldığı, bu suretle kaydedilen kantite gelişmesinin öğretimin kali
tesini etkilediği mütalâa edilmiş; kaliteyi İslah için, öğretmen yetiştiren 
kurumların seviye ve statülerinin İslahı ve yükseltilmesi öğretmenliği ca
zip kılacak kanunî tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması, ilk ve orta de-
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reçeli her çeşit okulların öğretim programları ile ders kitaplarının ve eği
tim araçlarının modernleştirilmesi yolunda Bakanlıkça yoğunlaştırılan 
gayretler hakkında bilgi edinilmiş; bu arada her derece ve tipteki okul
larda öğretmen ve idareci sayısı, sınıf mevcutları, ders araç ve gereçlerinin 
miktarı, bina ve tesislerin durumu gibi hususlarda aranacak standartların 
tesbiti ve bunlara uyulması temenni olunmuştur.

2 — Liselerimizde tahsil süresi kısa olduğu ve eğitim standartları 
beklenen seviyede olmadığı halde, birçok ileri ülkelere kıyasla mecburî 
ders çeşitlerinin fazla, programların yüklü, ders araçlarının ve lâboratu- 
varm yetersiz olması, genel olarak, ezberciliğe yol açmaktadır. Halbuki 
ilmin ve teknolojinin süratle gelişmesi ve bilgilerin durmadan yenilenmesi 
ve artması gerçeği karşısında Teknik Üniversite, orta öğretimden, ezber
leme yolu ile bilgi edinmiş değil, fakat problem çözme alışkanlığı elde et
miş, araştırma, analiz ve sentez yapma bakımından müsbet davranışlar 
kazanmış gençlerin yetiştirilmesini beklemektedir. Bunu gerçekleştirebil
mek için, bir yandan, öğretmen yetiştirme, program ve metotları yenileş
tirme, bina ve tesisleri geliştirme yolunda girişilen gayretlere süratle de
vam edilirken, aym zamanda, lise sınıflarında okutulan temel ders sayı
sının azaltılması, farklı derslere ağırlıklar veren yeni kollar açılması, çe
şitli kolların belli fakültelere öğrenci hazırlaması, üniversiteye götüren 
kollardaki programları başaramayan öğrencilerin ayrı programlara tabi 
tutularak hayata hazırlanmaları, kısaca lisenin amaç ve görevlerinin ve 
üniversiteye geçişin yeniden düzenlenmesi gerektiği mütalâa edilmiştir.

3 — Lise tarifinde şu üç alternatif üzerinde tartışılmıştır:
1 — “ Lise, öğrencilerini yalnızca üniversiteye hazırlayan bir okul 

tipidir.

2 — Lise, öğrencilerini hem üniversiteye hem de hayata hazırlayan 
bir okul tipidir.

3 — Lise öğrencilerini üniversiteye hazırlayan bir okul olmakla bera
ber bu amaçla düzenlenmiş kolların programlarını başaramayanları, daha 
genel mahiyetteki temel derslere ilâve edilecek seçmeli bazı teknik ve 
meslek dersleri ile hayata hazırlayan, böylece üniversiteye gidemiyecek 
gençleri verimli bir yurttaş haline getirmeye çalışan bir genel kültür 
kurumudur.”

Bu tanımlardan üçüncüsünün memleketimizin şartlarına daha uygun 
olacağı düşünülmüştür.

4 — Bu tanıma uygun olarak lise şöyle kurulmalıdır.
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a) Bugünkü durumda çeşitli şartlardaki ortaokullardan liselere gel
miş öğrencilerdeki seviye farklarını imkân ölçüsünde telâfi etmek, onları 
lise öğrenimine alıştırmak, lisedeki bölümlerin mahiyetini ve önemini 
kavratmak, öğretmenlerin öğrencileri tanımalarına ve onlara rehberlik et
melerine imkân vermek gibi gayelerle lisede birinci sınıf ortak bir yetiş
tirme, gözlem ve yöneltme sınıfı olmalıdır.

b) Lise, ikinci sınıftan itibaren, bir yandan öğrencinin birinci sınıf
taki başarılarına ve temayüllerine, diğer yandan ilerde yapmayı düşün
düğü yüksek öğrenimin veya hayata hazırlanmanın çeşidine göre yetiş
tirilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiş üç kol veya üç değişik sı
nıfa ayrılmalıdır. Bunlar,

1 — Edebiyat,
2 — Fen,
3 — Genel Eğitim kollarıdır.
c) Lisenin son sınıfları, yüksek öğrenime yönelmiş öğrencileri çeşitli 

fakültelerin şart koştuğu temel derslere ağırlık verecek şekilde düzenlen
miş daha fazla kollara ayrılmalıdır. Bu kollar ikinci sınıfın,

Edebiyat kolundan gelenler için;
— Edebiyat kolu,
— Sosyal ve Ekonomik Bilimler kolu,
Fen kolundan gelenler için;
— Matematik kolu,
— Tabiî Bilimler kolu olabilir.
ç) Genel eğitim koluna ayrılmış olanlar genel mahiyette bazı temel 

derslere ilâve edilecek seçmeli bazı teknik ve meslek dersleriyle (Örnek 
olarak, teknik resim, sekreterlik, muhasebe, ticaret, turizm, otelcilik, ev 
ekonomisi, beslenme, el - işleri, tarım gibi) toplumda en fazla ihtiyaç du
yulan ve kazanç sağlıyan bazı işlere ve görevlere kısa zamanda uyabilecek 
şekilde yetiştirilmelidirler.

Genel eğitim koluna geçmek her zaman için serbest olmalı, diğer kol
lar arasında da öğrencinin gelişmesine, yeni başarılarına ve başarısızlık
larına göre geçiş imkânları yaratılmalıdır.

d) Bir lisede bütün kolların bulunması şart değildir. Kollar, çevrenin 
şartlarına ve mevcut imkânlarına göre kurulmalıdır.

5 — Yüksek öğrenime hazırlayan kollarda, bu kolların özelliğine göre 
tesbit edilmiş temel dersler, genel eğitim kolunda ise seçmeli dersler ön 
plânda tutularak sınıf ilerledikçe ağırlık kazanmalıdır.



6 — Yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan kolları bitirenlerin özellikle 
gidebilecekleri yüksek öğrenim dalları belli olmalıdır.

Örnek olarak:
Edebiyat Bölümü: Edebiyat fakültelerine,
Sosyal ve Ekonomik Bilimler Bölümü: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Eği

tim, İktisat v.b. fakültelere,
Matematik Bölümü: uygulamalı bilimlere,
Tabiî Bilimler Bölümü: F. K. B. ye dayalı fakültelere gibi...
7 — Liseyi bitiren öğrencilerin ve tesbit edilecek bazı şartları yerine 

getiren orta dereceli meslek ve teknik okulu mezunlarının, okudukları bö
lüm derslerinden bir “ olgunluk imtihanı” na girmelerinin faydaları kabul 
edilmiştir. Olgunluk imtihanları, lise diploması sahiplerine yetiştirildikle
ri istikamette fakültelere giriş hakkını verecek şekilde olmalı, üniversite 
ve Millî Eğitim Bakanlığının yetkili elemanlarından kurulu bağımsız mer
kezî bir kuruluş tarafından yürütülmelidir.
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Rapor: 3

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN 
KOMİSYON ÇALIŞMALARINA AİT 

R A P O R
(O. D. T. Ü., Ocak 1970)

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının 16 
Ocak 1970 tarih ve 222 sayılı yazılarıyla üniversite öncesi eğitimin yeni
den düzenlenmesi konusunda üniversitemiz görüşünün alınmasının isten
mesi üzerine Rektörlüğün talimatı ile aşağıda isimleri yazdı üyelerden 
teşkil olunan bir komisyon, haftada bir defa olmak üzere ve çoğu hallerde 
M. E. B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve temsilcilerinin de katılma
sıyla yaptığı müteaddit toplantılar sonucunda aşağıdaki görüşlere ulaş
mıştır :

PROBLEM VE TEMEL AMAÇ:

Türkiye'de orta öğretimin ikinci devresinin reorganizasyonu en azın
dan aşağıdaki temel sebeplere davalı gözükmektedir:

1 — Orta öğretimin ikinci kademesinde mevcut eğitimsel fırsat eşit
sizliğini ortadan kaldırmak.

2 — Hızlı kalkınmamız için gerekli nitelik ve nicelikte teknik eleman 
yetiştirilmesi için, bu kademedeki teknik eğitime ağırlık ve öncelik ka
zandırmak,

3 — Değişik mesleklere karşı yeni değer hükümleri geliştirmek “ elle 
çalışanlar” — “zihinle çalışanlar” ayırımını ortadan kaldırmak,

4 — Genellikle okul seviyesinde son üç yılda verilen eğitimin kalite
sini yükseltmek. Bunun için:

a) Bu seviyedeki eğitime, bugünün bilgilerine dayalı, tutarlı ve bi
limsel bir muhteva kazandırmak,
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b) Öğretime kişisel farkları gözeten bir esneklik kazandırıp yüksek 
öğretime geçişi öğrencilerin kabiliyetlerine, ilgilerine ve ülkenin ihtiyaç
larına dönük ve rasyonel hale getirmek,

c) Bilgiye ağırlık vermekten çok genel anlamda “bilimsel düşünme 
ve araştırma kabiliyetinin” gelişmesini esas alan bir öğretim stratejisini 
hakim kılmak.
İLKELER:

Yukardaki genel amaçların gerçekleştirilmesine yönelmiş bir reorga- 
nizasyonda bize kılavuzluk edecek başlıca ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

1 — Lisenin reorganizasyonu, orta öğretimin ikinci kademesindeki 
meslekî ve teknik eğitim reorganizasyonuyla birlikte düşünülmelidir.

2 — Lise eğitimi öğrenciyi en az üç yönde hazırlar:
a) Üniversite ve yüksek öğretime hazırlamak,
b) Bir mesleğe hazırlamak,
c) Genel vatandaşlık kültürü kazandırmak.
3 — Öğrencileri yukarıda öngörülen yönlerde yeterince hazırlamak 

ve aynı zamanda kişisel farkları karşılayıp üstün kabiliyet ve motivasyona 
sahip öğrencilerin hızlı gelişmelerini, sınırlı kabiliyette olanların ise eği
tim süresi içersinde ezilip israf edilmemelerini sağhyacak nitelikte bir dü
zen olan “kredi sistemine” göre mezuniyet görüşü benimsenmelidir.

4 — Kredi sistemine göre mezuniyette, öğrenci başarısının kıstası 
“dersten geçme” dir. Böylece öğrenci sınıf değil ders geçer, sınıf değil ders 
tekrarlar ve sınıfta kalmak yerine dersten başarısız olur.

5 — Lise mezuniyeti için gerekli olan toplam kredi verilen derslerin 
uygun bir düzende seçilip başarılmasıyla sağlanır.

6 — Derslerin seçiminde uygun bir düzen olarak, bir anlamda yoğun
laştırılmış öğrenme alanları şeklinde niteliyebileceğimiz, kol düzeni dü
şünülebilir.

7 — Kollardaki dersler üç ayrı niteliktedir:
a) Herkes için her kolda, aynı olan dersler (genel mecburi dersler),
b) Kolun kendine özel herkes için aynı olan dersleri (özel mecburi 

dersler),
c) Kollarda kişiden kişiye değişen, okulun imkânlarıyla sınırlı, seç

meli dersler (i. Kol içi seçmeli, ii. Kol dışı seçmeli dersler).
8 — Dersler birer sömestrelik üniteler halinde düzenlenir. '
9 — Herkes için genel bir hazırlanma alanı olarak düşünülen “genel 

vatandaşlık kültürü” herkes için mecburi olan ortak dersler yardımıyla 
kazandırılır ve genel eğitim dersleriyle pekiştirilir.
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10 — Öğrencilerin kollara ayrılmasında rehberlik servisinin yardımı 
şarttır. Alt seviyede eğitimde mevcut kalite ve fırsat eşitsizliğinden ötürü 
ve öğrenci kabiliyetini (genel ve özel kabiliyet) güvenli bir şekilde ortaya 
koyacak ölçme araçları henüz geliştirilmemiş olduğundan başlangıçta ge
çici bir devre için bu ayırımda öğrencinin dokuzuncu sınıfın birinci ve 
(veya) ikinci sömestresindeki matematik başarısı kıstas kabul edilebilir. 
Ancak böyle bir ayırımda öğrencinin aldığı diğer derslerdeki başarısının 
ve anlaşılmış ise ilgi alanlarının da göz önünde tutulmasında yarar vardır.

PLÂN VE STRATEJİ:

1 — Plânın uygulanmasında uzun vadede çok gayeli lise kompleksle
rinin meydana getirilmesi; kısa vadede ise meslek okulları içinde akade
mik, liselerde ise meslekî ve teknik kolların ihdası şeklinde düşünülebilir. 
Kolların tür ve sayıları çevrenin ihtiyaçlarına ve okulun imkânlarına göre 
şekillenir.

2 — Çok amaçlı, mecburî ve seçmeli dersler esasına göre düzenlene
cek liselerin bugünkü şartlar altında aşağıdaki şekilde gruplanması ve 
kollandırılması düşünülebilir.

(D
Akademik Lise

a (Akademik kollar) b (Meslek kolları)

A. Genel Eğitim Kolu
B. Fen Bilimleri Kolu
C. Biyolojik Bilimler Kolu
D. Sosyal Bilimler Kolu

Büyük atelye istemeyen meslekî ve 
teknik alanlar, imkânlara göre,
Kentte:

i. Ticaret ve Sekreterlik
ii. Radyo - Televizyonculuk
iii. Sağlık Teknisyenliği
iv. Turizm ve Otelcilik
v. Eğitim ve Öğretmenlik v.b.

Tarımsal Bölgelerde:
Tarım (meyvecilik, hayvancılık, balık
çılık, konservecilik, v.b.)

Pratik El Sanatları
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( 2)
Teknik Lise

a b

Çeşitli meslek kolları Akademik kollar
(Büyük atelye faaliyetini gerekti- (Yukarıda belirtilmiştir),
ren teknik alanlar da dahil)

(3)
Diğer Meslek Liseleri

a b

A. Öğretmen Lisesi Akademik kollar
B. Maliye Meslek Lisesi (Yukarıda belirtilmiştir).
C. Tarım Lisesi
D. Ticaret Lisesi
E. Diğer Meslek Liseleri

3 — x\şağıda biri akademik, diğeri meslekî ve teknik olmak üzere üç 
yıla ait iki koldaki öğretimi aksettiren iki örnek verilmiştir. Bu örnekler
de, Temel derslerin neler olduğu meslekî ve akademik ders grupları ara
sındaki oran ve denge, seçmeli ve mecburi ders grupları arasındaki oran 
ve denge üzerinde durulmuş, derslerin türlerine ait ayrıntılara gidilme
miştir..>

A. ORTAK (GENEL) MECBURİ DERS ALANLARI:

Bu alanlar akademik hem de meslekî ve teknik kollardaki bütün öğ
rencilerin başarıyla tamamlaması gerekli ders alanlarıdır.

Ders alanları Öngörülen süre

Türk Dili 
Matematik 
Beden Eğitimi 
Türkiye Tarihi 
Fen Bilgisi 
Sosyal Bilgiler 
Güzel Sanatlar Alanı

Her sömestr
2 sömestr (Muhtemelen 9 sınıf) 
Her sömestr
1 sömestr
2 sömestr 
2 sömestr 
1 Sömestr
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Ortak (genel) mecburi dersler toplam mezuniyet kredisi örneğin 120 
olan bir düzende. 30 kredilik bir ağırlık taşımalıdır.

B. KOLLAR - ALANLAR VE KREDİLER:

Kollarda seçmeli, mecburi ve genel ders alanlarına ayrılan krediler
aşağıda gösterilmiştir: (Toplam mezuniyet kredisi 
miştir.)

Akademik üç yıllık eğitim

120 olarak itibar edil- 

Toplam kredi

a) Genel mecburi dersler 30
b) Kol için mecburi dersler 60
c) Seçmeli dersler (Kol içi ve kol dışı olabilir.) 30

Meslekî ve teknik üç yıllık eğitim

a) Genel mecburi dersler 30
b) Kol için mecburi dersler (toplam) (80)

i. Akademik 15
ii. Teknik 65

c) Seçmeli 10

4 — Böyle bir okul düzeninde, herhangi bir kolu başarıyla tamam
lamış olan öğrenciye, Millî Eğitim Bakanlığı üniversiteye girmek için aday 
olma hakkını tanımış olur.

5 — Hangi fakültelere kimlerin, nasıl gireceği üniversitelerce karar
laştırılır. Üniversitelerin uygulamaları ya merkezi sistemle ya da ferdi 
olarak düzenlenebilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

Prof. Dr. Vedat Enüstün 
Prof. Dr. Hüseyin Batuhan 
Assoc. Prof. Dr. Tuğrul Taner 
Assoc. Prof. Dr. A. Kemal Özinönü 
Yard. Prof. Dr. Turhan Oğuzkan 
Yard. Prof. Dr. Teo Grünberg

RAPORTÖRLER

Prof. Dr. Vedat Enüstün 
Assoc. Prof. Dr. A. Kemal Özinönü
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Rapor: 4

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN 
KOMİSYON ÇALIŞMALARINA AİT 

R A P O R

“ Üniversite öncesi eğitim sorunları üzerinde ortak bir çalışma yapıl
ması konusunda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka- 
mnm 16.1.1970 gün ve 223 sayılı teklif yazısı ve Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğünün tensibi üzerine kurulan Komisyon, Şubat - Mayıs aylarında 
yaptığı çeşitli toplantılarda orta öğretim sisteminin kuruluşu ile üniversi
teye geçişin yeniden düzenlenmesi konusunu incelemiştir. Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu’nun T. T. K. üyesi Dr. Ferhan Oğuzkan 
ve raportör Ali Tunç ile katıldığı Komisyon, Hacettepe Üniversitesi Sos
yal ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Okyar (Başkan), 
Fen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Şenvar, Sosyal Bi
limler Enstitüsü Müdürü, Doç, Dr. Bozkurt Güvenç, Eğitim Bölümü Baş
kanı, Doç. Dr. Selahattin Ertürk ve Dr. Ionna Kuçuradis’ten kurulmuştur. 
Komisyonun ilk oturumunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğra
macı konuya ilişkin görüşlerini açıklamıştır.

Bu çalışmalar sonunda üniversite ilgililerince hazırlanarak 16 Tem
muz 1970 tarihli yazı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderi
len rapor aşağıdadır.”

“ÜNİVERSİTE ÖNCESİ BAZI EĞİTİM SORUNLARI” ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER :

Orta öğretim programlarını yeni baştan ele alma gereğini ortaya 
çıkaran bazı müşahedeler:

1 — Memleketimizde üniversite önünde bir yığılma vardır; ve üni
versite, başvuranların tümünü eğitecek kapasiteye sahip değildir.
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2 — Teknik elemana duyulan ihtiyaç daha büyük olduğu halde, sa
dece üniversiteye hazırlayıcı bir öğretim kurumu olan liselere hücum var
dır. Teknik alanda insan gücüne duyulan ihtiyaç karşılanamamaktadır.

3 — Liselerimizde sınıfta kalma oranının çok yüksek oluşu eğitimde 
israfa yol açmaktadır.

4 — Üniversite kapıları lise dışında birçok orta dereceli okul mezun
larına kapalıdır. Böylece, çeşitli sosyo - ekonomik sebeplerle liseye gire
memiş fakat akademik bakımdan yetenekli öğrenciler, üniversiteye giriş 
imkânını daha başlangıçta yitirmektedirler.

5 — Liselerimizin üniversiteye hazırlayıcı fonksiyonuna rağmen üni
versiteye gelen öğrencilerin pek çoğunun hazırlık bakımından yetersiz 
oldukları görülmektedir.

6 — Sosyal ihtiyaç ve baskılar sonucu yeterli şartlar hazırlanmadan 
yeni liseler açılmakta ve bu hal, eğitim standartlarını düşürücü etkide 
bulunmaktadır.

7 — Üniversiteye hazırlandığı kanısıyla ve girme ümidiyle gelen bir
çok öğrencinin üniversite kapılarından çevrilmesi gençlik içinde bunalıma 
ve huzursuzluğa yol açmaktadır.

8 — Üniversite kapılarından geri çevrilen gençlerin hayatta bir işe 
yarama bakımından da hakkıyle hazırlanmadıkları görülmektedir.

II

Problem:
Orta öğretim nasıl İslah edilmeli ve ne gibi tedbirler alınmalıdır ki 

yukarıda bir kısmı yansıtılan güçlükler ortadan kaldırılabilsin ?

III

Bazı temel ilkeler:

1 — Öğrenciler gelecekteki toplumsal fonksiyonların gerektirdiği bir 
biçimde eğitime tabi tutulmalıdır.

2 — Öğrencilerin programlara yöneltilmeleri işi, memleket ihtiyaç
larına göre plânlanmalıdır.

3 — Modern toplumun karmaşıklığı ve toplumsal fonksiyonların çok
luğu münasebetiyle hiçbir öğrenci bütün toplumsal fonksiyonlar için aynı 
derecede hazırlanamaz.

4 — Bir öğrenci geçirdiği yaşantılara göre belli davranışlar kazanır.
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0 — Her öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun düşen bir yönde ve se
viyede eğitime tâbi tutulmalıdır.

6 — Üniversitede öğrenim imkânları tahsil çağındaki nüfusun yüzde 
yüzüne değil, akademik bakımdan yetenekli belli bir kısmına açık olabilir.

IV

Orta öğrenimin ıslahı ve alınabilecek 'sürekli tedbirler ile ilgili bazı 
teklifler:

1 — Sadece üniversite ihtiyacı bakımından liseler değil, orta dereceli 
okulların tümü hem hayata hem de üniversiteye hazırlama bakımından 
ele alınmalıdır.

2 — Orta öğretim yeniden düzenlenmeden önce, bir yandan yüksek 
öğrenimin akademik yönden doğurduğu ihtiyaçlar, öte yandan iş ve mes
lek hayatının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar tesbit edilmeli, toplumun insan 
gücü ihtiyacı alanlara göre belli kılınmalıdır.

3 — Orta öğrenimin, plân hedeflerine uygun sayıda ve özellikte insan 
yetiştirme bakımından etkili olabilmesi ve öğrencileri ilgi ve yeteneklerine 
göre gelişme imkânına kavuşturabilmesi için bütün orta dereceli okul
larda “çeşitli program” sistemi uygulanmalıdır.

4 — Çeşitli program sisteminde özellikle:
a) Bir okulda bir kısmı üniversiteye bir kısmı ise daha kısa yoldan 

hayata hazırlayıcı çeşitli programlar bulunmasına,
b) Her programın katılan öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun 

dersleri ihtiva etmesine;
c) Okuldaki ders çeşidinin artmasına karşılık ibir programa giren ders 

çeşidi sayısının azaltılmasına;
ç) Sınıf geçme yerine ders geçmenin tercih edilmesine (Bu noktanın 

isabeti hususunda Prof. Okyar’m ciddi endişeleri vardır) ;
d) Problem çözmeye yönelik öğrenim faaliyetlerine ağırlık veril

mesine;
e) İşe sevgi ve saygı kazandırıcı öğrenim yaşantılarına özellikle yer 

verilmesine dikkat edilmelidir.
5 — Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri daha ortaokulda keşfedilerek 

izleyeceği program belli kılınmalıdır. Akademik gücü üstün bir öğrenci, 
üniversiteye hazırlayıcı programlardan birini izlerken; yetenekleri başka 
alanlara yönelmeyi gerektiren bir öğrenci de daha kısa yoldan hayata ha
zırlayıcı programlardan birini izlemelidir. Böylece orta öğrenimde alına
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cak tedbirlerle hem üniversite önündeki yığılma önlenir, hem üniversite
ye girecekler daha iyi hazırlanabilir, hem de üniversiteye gitmemesi gere
ken öğrenciler hayatta bir işe yarayacak şekilde yetiştirilebilir.

6 — Tek sınavla öğrencilerin istikbali hakkında karardan sakmılma- 
lı; ve üniversiteye girecek ve girmeyecek öğrencilerin orta dereceli okul
larda izleyecekleri programlarla seçilmesine çalışılmalıdır. Üniversiteye ha
zırlamayan bir program izlemiş olmasına ve aksi yöndeki tavsiyelere rağ
men üniversiteye girme arzusu gösteren öğrencilere son bir şans olarak 
ilâve program takip etme şansı tanınabilir. Bu hazırlayıcı programda da 
başarılı olmayanlara üniversiteye girme yolu kapatılmalıdır.

7 — Çeşitli program sisteminin işlemesini sağlama yolunda alınması 
gerekli tedbirler arasında münasip tutum ve anlayışa sahip öğretmenle
rin yetiştirilmesine ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtında gerekli 
değişmelerin yapılmasına önem verilmelidir.

8 — Çeşitli program sistemine geçiş, 6 yıllık bir devrede tamamlana
bilecek şekilde plânlanmalıdır. İlk adım olarak meslekî okulların akademik 
programla, liselerin de seçmeli derslerle takviyesi memleket gerçeklerimiz 
bakımından tavsiyeye şayandır.

V

Çeşitli program sistemine geçiş döneminde alınabilecek geçici tedbirler ile 
ilgili bazı teklifler:

1 — Geçiş döneminde eski sistemle yetişenler için bir üniversiteye 
geçiş eşiği konmalıdır. Bu hususta Prof. Furgaçhn teklifi üzerinde durula
bilir.

2 — Üniversiteye giren öğrencilerin yetersizliklerini gidermek için 
üniversitelerde telâfi programları ihdas olunmalıdır. Bu hususta Hacet
tepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksek Okulu denemesinden yararlanı
labilir.

3 — Üniversiteye giremeyen lise mezunu öğrenciler için liselerde kısa 
yoldan hayata hazırlayıcı seçmeli dersler ihdas olunmalıdır.

4 — Ortaokulu bitirip de lise seviyesine geçecek öğrencilere ortaokul
daki notlarına ve öğretmen kanaatlarma göre (geçiş döneminde) hangi 
okula giderlerse, başarılı olacakları hususunda tavsiyelerde bulunulma
lıdır.
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Rapor: 5

ANKARA ÜNİVERSİTESİNİN VIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA 
İNCELENECEK “ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM SORUNLARI” 

HAKKINDA GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİ

Üniversitemiz Senatosu öğrenim çağındaki gençlerimizin eğitimi ile 
ilgili sorunları incelemek üzere kurduğu komisyonun raporunu onaylıya- 
rak yayınlamıştır (1). Bu raporun birinci maddesinde “ Üniversitelerimi
zin bugün karşılanmakta olduğu ve uzun süreli tedbirlerle çözümlenmesi 
mümkün olabilecek sorunları, aslında genel eğitim sorununun üniversite 
düzeyinde ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Bu yüzden üniver
site sorun’arı genel eğitim plânlaması içinde üniversiteden önceki öğre
tim basamaklarında çözümlenmeye başlanmak gerekir” denilmektedir. 
Orta dereceli okullarımızın amaç, çeşitlilik, nitelik ve nicelik bakımların
dan memleketimizin kültürel ve sosyal gelişmesine, kalkınma plânı hedef
lerine hizmet edecek, dengeli bir düzen içinde bulunması gerekir. Bu ise 
sözü geçen raporda belirtildiği gibi “ ... Eğitim sisteminin her derecesin
deki ve her tipteki kurumlarm yeniden değerlendirilmesini, düzenlenme
sini, geliştirilmesini ve gerekirse yenilerinin açılmasını zorunlu” kılmak
ta, k saca “ işgücü plânlamasına dayanan bir eğitim plânlaması” gerektir
mektedir. Ancak böylelikle üniversitelerimizin sayı baskısı ve kalite dü
şüklüğünün 'sebep olduğu sıkıntılardan bir ölçüde kurtulmaları mümkün 
olacaktır.

Bu anlayış içinde üniversite öncesi eğitim sorunlarını üç konu halin
de incelemeyi uygun bulmaktayız:

a) Orta dereceli öğretimin yapısı ile ilgili sorunlar;
b) Kapsam ile ilgili sorunlar (müfredat programı ve öğretim metod- 

ları);
c) Yüksek öğrenime geçiş.

(1) Üniversite Sorunlarını İnceleme Komisyonları Raporları. Ankara Üniversitesi 
Basımevi, 1968.
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A — Yapı ile ilgili sorurlar:
1 — Birinci devre. İlkokul ile yüksek öğrenim arasında üçer yıllık iki 

devre halinde örgütlenmiş bulunan öğrenim basamağının birinci devresi 
genellikle tek tip programların uygulandığı tek biçimli bir kuruluştur. 
Orta dereceli meslek okullarının çoğunun ortaokula dayandığı gözönüne 
alınırsa birinci devrenin ilkokulun devamı anlayışında bir genel öğrenim 
devresi olarak ele alınması isabetli bir eğilimdir ve bu eğilimin sistem- 
ieştirilmssi gerekir. Zira ilkokul mezunu bir çocuğun mesleğe yöneltilmesi 
hem çok erkendir, hem de bugün bu yöneltme öğrenci yetenek ve eği
limleri üzerinde hiçbir değerlendirme olmadan yapılmaktadır. Birinci dev
reyi içine alan orta dereceli meslek okulları içinde en kalabalık grup olan 
imam-lıatip okullarının önleri kapalı çalışma alanları sınırlı olduğu için ne 
kadar ağır bir sosyal problem yaratmak istidadında olduğu açıktır.

Tavsiye: Orta öğretimin birinci devresi meslek formasyonu dışında 
ilkoku’un devamı anlamında ortak programlı bir genel öğretim devresi 
olmalı, temel dersler yanında çok az sayıda seçmeli bazı beceri ve teknik 
dersleri okutulmalıdır. Bütün meslek okullarının birinci devreleri bu tek 
tip içine girmelidir. Mecburî öğretimin ortaokulun sonuna kadar uzatıl
masını aydın vatandaş yetiştirmenin ilk şartı saymak yerinde olur.

2 — ikinci devre: Orta öğretimin ikinci devresi bugünkü haliyle ge
nel akademik (liseler), meslek ve teknik öğretim (öğretmen okulları, sa
nat enstitüleri vb.), gibi iki ana grup içinde mütalâa edilebilir. Bu öğre
nim basamağının genel karakteri ve arzettiği problemler Senatomuz Ra
porunun 20. sayfas nda etraflıca analiz edilmiştir: “Bu devrede her biri 
ayrı genel müdürlüğe bağlı o’an, ayrı öğretmen yetiştiren kaynaklar ta
rafından desteklenen çeşitli okullar bulunmaktadır. Bu kurumlarm bir
birinden ayrı olarak gelişmeleri,

a) Lı’seden ayrı o'arak gelişen orta öğrenim kurumlarının kendi me
zunları için ayrı yüksek okullar açmalarına,

b) Açılan bu yüksek öğretim kurumlan camiasına statü ve prestij 
sağlamak için en kısa zamanda akademi ya da fakülte haline gelme arzusu 
göstermelerine yol açmıştır.

Hangi öğretim kurumuna girerse girsin gencin son hedefinin üniver
site olduğu görülmektedir. Üniversite ise kendisine öğrenci hazırlayan 
liseyi bir tek kaynak saymaktadır.

Halen üniversite lise mezunürının, meslek okullarından mezun olan
ların ve teknik okul mezunlarının giriş talepleriyle karşı karşıyadır. Lise
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mezunlarının üniversiteye baskı yapmaları normal görülebilir. Ancak çö
zümlenmesi gereken sorun liselere gerçekten yüksek öğretim yapabilecek 
akademik kabiliyette öğrencilerin seçilip seçilmediğidir.

Aynı iddia meslekî ve teknik öğretim kurumlan için de doğrudur. 
Bu okullara öğrenci bir mesleğe yöneltme ile değil genel olarak sosyo-eko- 
nomik imkânlar dolayısiyle gelmektedir. İçlerinde üstün kabiliyetli pek 
çok gencin bulunduğu bu grubun sayısı arttıkça sosyal hareketlilik imkân
ları aranmakta yukarı geçişler zorlanmaktadır. Eğitimi gittikçe artan 
ölçüde büyük kütlelere maletme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama üze
rinde duran memleketlerde görülmüş ve görülmekte olan bu baskının 
genel olduğu söylenebilir.

Bu iki grup arasındaki farkın öğrencilerin kabiliyetleri ile değil uy
gulanan programlarla ilgili olduğu açıktır. Programlar ise her öğrenci 
grubunu aynı verime götürecek standart müeyyideler değildir. Program 
verimi, geniş ölçüde insan unsuruna ve genellikle çevre şartlarına bağlı
dır. O halde liseleri kaliteli hale getirmek, bu kurumlara kabiliyetli öğren
cilerin alınmasına öğretmenlerin yeterli olmasına vb. faktörlerin gerçekleş
mesine bağlı olacaktır. Bu da mevcut liselerin köklü bir reorganizasyona 
tabi tutulması ile mümkün olabilir. Böyle bir reorganizasyonda muhteme
len öğrencisi az olan ve özellikle kalkınmada fonksiyonel katkısı olmayan 
durumların liseye dönüştürülerek toplam öğrencinin dörtte birinin aka
demik program izlemesi, öteki dörtte üçüne ise yine yukarı geçiş imkân
ları vermek kaydıyla cazip hale getirilerek iş alanlarına hazırlayıcı bir 
program uygulanması ve böylece orta öğretimin ikinci kademesinde çok 
yönlü bir program izlenerek bütün öğrencilerin kültürün asgari müşterek
lerini paylaşmaları sağlanabilir.,,

Bu anlayışa göre orta öğretimin ikinci devresinin:
1 — Her gence yeteneklerine göre gelişme imkânı sağlamak;
2 — Toplumun ihtiyacı olan yüksek dereceli meslek ve ihtisas adam

ları yetiştirecek yüksek öğretim kurumlarma kaliteli öğrenci adayları ye
tiştirmek ;

3 — Orta dereceli meslek adamları yetiştirmek;
4 — Orta öğrenim görmüş aydın kafalı vatandaşlar yetiştirmek; ile 

yükümlü olduğunu kabul edebiliriz. O halde ikinci devrenin yapı bakımın
dan aşağıdaki şekilde düzenlenmesi tavsiye edilebilir.

1 — Orta öğretimin ikinci devresinin seçmeli dersler ve derslerin kre
diye bağlanması metoduna dayanan çok gayeli bir okul halinde örgütlen
mesi en işlek şekildir. Fakat buna yeterince hazır olmamaktan ileri gelen.
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bir takım güçlükler çıkacağı düşünülebilir. Bu bakımdan bu amaca götü
ren bir basamak olmak üzere şimdilik ikinci devredeki konuların çeşidini 
arttırmak ve ortak bir temel orta öğretim kültürü yanında çeşitli formas
yonlara imkân sağlamak uygun olur.

2 — Orta öğretimde mesleğe yöneltilmiş veya akademik doğrultuda 
giden öğrenciler için yatay geçişlere mutlaka imkân verilmesi gerekir. Bu 
sağlandığı zaman yukarı geçiş yolu da kendiliğinden açılmış olacaktır.

3 — Böylece bugün orta öğretim basamağındaki bütün akademik ve 
meslekî eğitim kurumlarmm eş değerliğini sağlamak ve bunların hepsine 
lise adı (Sanat Lisesi, Öğretmen Lisesi gibi) vermek mümkündür. Bu ted
bir hem bugünkü liseyi anormal yığılmadan kurtaracak hem de meslekî 
ve teknik öğretimin gelişmesini bağlıyacaktır.

4 — İkinci devrenin yapısı ne olursa olsun birinci sınıfın bir genel 
yönelme sınıfı olması ve bütün öğrencilerin eğilim ve kol farkı gözetmek
sizin aynı öğrenimi görmeleri gerekir. Öğrencinin bu sınıftaki ve belki de 
ortaokuldaki puanlarını dikkate alarak ve rehberlik örgütü yardımiyle 
akademik veya meslekî konulara yöneltilmesi uygundur.

5 — Birinci sınıftan sonraki kollarda bir minimum ortak temel ders 
yükü tesbit edilmeli bunun dışındaki dersler kollara göre ayarlanmalıdır. 
Son iki yılda artan ölçüde seçmeli dersler verilmesi öğrenciye eğilimine 
göre gelişme imkânı sağlar.

6 — Orta dereceli öğretimin bütün basamaklarında ders sayısının 
kesin olarak azaltılması ve bu amaçla bütün derslerin birer yıl içinde ve 
pek büyük zorunluk halinde iki yıl içinde bitirilmesi gerekir.- Bu tedbirin 
öğrenmeyi daha etkili hale getireceği bilinmektedir.

7 — Sınıf geçme yerine ders geçme ve okulu bitirmek için belli mik
tarda kredi doldurma metodunun uygulanması orta öğretimde büyük fe
rahlık yaratacaktır.

B — Orta dereceli okulların öğretim kapsamı ile ilgili sorunlar:
Okulların yapısı ile ilgili görüşlere ilâve edilecek daha da önemli bir 

konu müfredat programları konusudur. Çeşitli disiplinleri öğretmenin or
tak amacı öğrencinin o disiplinler içinde düşünme, değerlendirme, anlama 
ve hüküm verme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. İkinci Dünya Sa
vaşından bu yana özellikle fen uygulamalarının ulusların hayatında ne 
kadar önemli bir yer tuttuğunun anlaşılması ana okulundan üniversitenin 
sonuna kadar bütün öğretim basamaklarında “ne öğretilmesi gerektiği” 
ve bunun “nasıl öğretilmesi gerektiği” konusu ciddi bir problem halinde 
ele alınmıştır. Konu bugün öylesine önem kazanmıştır ki batıda ünlü pek
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çok bilim adamının orta öğretim hattâ ilköğretim düzeyinde program ge
liştirme ders kitabı öğretmen ve lâboratuvar klâvuzu yazma çalışmaları
na katıldıkları görülmüştür. Bu bakımdan:

1 — Orta dereceli okulların müfredat programlarının ele alınması 
ve modernleştirilmesi için üniversitelerle işbirliği halinde uzun vadeli 
ciddi çalışma'ara girilmesi konusunu çok önemli saymaktayız. Fen öğre
timini geliştirmek için Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesin
de üniversite eğretim üyelerinden oludan bir “Fen Öğretimini Geliştirme 
Bilimsel Komisyonu” kurulmuş bu'unması ve bu komisyonun çalışmaları 
ile 9 pilot lisede yeni fen müfredatları uygulamağa başlanması çok olumlu 
bir ad'mdır. Bu gibi çalışmaların aynı anlayış içinde sosyal bilimler ve dil 
öğretimi gibi alanlara da genişletilmesi gerekir.

2 — öğretimimizin bütün basamakları ile içinde bulunduğu dogma
tik, ezberci ve kısır çıkmazdan kurtulması için çok şey öğretmeye çalışa
cak yerde öğretilenleri iyi öğretmek gerekir. Bu bakımdan sosyal bilim
lere yönelmiş kollarda bir ya da en faz1̂  iki fen disiplini işlenmesi yeter- 
lidir. Paralel olarak fenne yönelmiş kollarda da daha az sosyal bilimler 
dersleri verilmelidir.

3 — Bilginin büyük hız’a geliştiği ve genişlediği bir çağda bugün 
okul çağındaki gençlerin 2000 yıllarındaki yaşantıları içinde bambaşka 
problemlerle karşılaşacaklarını hesaba katmak ve öğretilen disiplinlerde 
nasıl o’sa değişecek olan kapsamdan çok bilgi edinme metodlarım ve ken
di kendine öğrenme ve kendini yetiştirme yaratıcı olma yollarının öğre
tilmesi gerekir. Temel kavramlar geçici ayrıntılar içinde kaybolup gitme
melidir.

4 — Türk dili öğretiminin ne kadar önemli bir konu olduğu açıktır. 
Üniversiteye giren bir kısım öğrencinin doğru konuşma, doğru yazma güç
lüğü çektiğini görmek çok üzücü ve endişe verici bir haldir. Türk dili 
öğrenimi probleminin millî bir dava olarak ele alınması ve ana okuldan 
üniversite sonuna kadar izlenecek yolun millî bir politika olarak tesbit 
edilmesi gerekir.

5 — Öğrencinin kişiliğinin gelişmesine yardım eden lâboratuvar ve 
kütüphane çalışmaları gibi kişisel faaliyetlerin modern eğitim anlayışı 
içinde mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir. Yaratıcı adam yetiştirmenin 
en etkili yolu budur.

C — Yüksek Öğretime Geçiş:
Gençliğimizin içinde bulunduğu bunalım nedenlerinden birini her dü

zeydeki öğretim örgütlerindeki sıkışıklıkta ve bu sıkışıklık yüzünden ge
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rekli nitelikte öğretim yapılamamasında görmek yerinde olur. Senato
muzun genel öğretimle ilgili raporunda sayı baskısı konusu, “ Üni
versitelerimizin orta öğretimin ikinci döneminden gelen öğren
cilerle ilişkin olarak karşılaştığı güçlükler, hem sayı yönünden, hem de 
bu öğrencilerin yetenekleri yönünden ele alınmak gerekir. Sayıca baskı 
demografik nedenlerle birlikte, liselerin mezunlarım hayata değil üniver
siteye hazırlayan tek öğretim kurumu sayılması ve uygulamada bu anla
yışın benimsenmiş olması sonucudur. Lise dengi meslek okulları mezun
ları sayıları ve kontenjanları pek sınırlı olan yüksek meslek okullarına 
gidebilmektedirler; bu da lise dengi meslek okullarına önleri kapalı bir 
nitelik vermekte yüksek öğretime gitmek isteyen meslek okulu mezunla
rını lise rejimine geçmeye zorlamaktadır. Bu yüzden memleketimizde li
selere rağbet artmaktadır. Memleketin kalkınma hedefleri uyarınca teknik 
alanların her kademesinde uzmanlara ihtiyaç varken liselerin sayısı ço
ğalmakta orta öğretim seviyesindeki meslek okullarına devam eden öğren
ci yüzdesi millî kalkınmamızın hedeflerine aykırı olarak çok düşük kalmak
tadır.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu bakımdan üniversiteye giriş basama
ğı sürekli bir şikâyet konusudur. Memleketin farklı koşullar altında bulu
nan okullarından gelen öğrencilerin aynı giriş sınavından geçmeleri yani 
seviye dengesizliğinin dikkate alınmaması bir adaletsizlik duygusu yarat
maktadır. Nedenleri çok iyi bilinen bu dengesizliğin öğrencinin yetişkin
liğinde bıraktığı büyük boşluklar onun, girişte olduğu kadar bütün yük
sek öğrenimi boyunca da yakasını kurtaramadığı bir dert halindedir. Bu- * 
gün üniversite üzerindeki sayı baskısının en büyük nedeni yeterli koşul
lar sağlanmadan açılan liselerin üniversite kapısına yığdığı gençlerdir. 
Yüksek öğretim kurumlan giriş sınavları tatminkâr değildir. Sadece kitap 
bilgisine dayanan bilgiyi ve kabiliyeti ölçmeyen bir tek imtihan fazla bir- 
şey ifade edemez. Bugünkü koşullar içinde yüksek öğretime geçişte bir 
seçme imtihanı gerekli olduğuna göre 100.000’e doğru tırmanan aday sa
yısının normal sınırlar içine dönmesi için şu tedbirler alınabilir:

1 — Orta öğretimin bünyesini değiştirerek her öğretim doğrultusu
nun gerçekten kabiliyetli öğrencilere açık tutulması,

2 — Öğrencinin orta öğretimdeki başarı durumunun değerlendiril
mesi;

3 — Liseyi bitiren öğrencilerin çeşitli yönlerden merkezi bir olgunluk 
imtihanı sisteminden geçirilmesi;

4 — Liseyi geçmiş yıllarda bitirdiği halde yerleştiği öğrenim kuru- 
munu beğenmiyen ya da ücretli özel kurumlardan ücretsiz devlet kurum-
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larma geçmek isteyenlerin her yıl imtihana yeniden girmekle yarattık
ları haksız rekabetin sınırlanması;

5 — Yüksek dereceli meslekî ve teknik okulları artırarak üniversi
telerin sosyal prestij sağlayan tek müessese olmaktan kurtarılması gerek
lidir.

Saygılarımızla arzolunur. Ankara, Temmuz 1970.

Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu Prof. Dr. Şerafettin Turan

Doç. Dr. Fatma Başaran
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Rapor: 6

“ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİMİZİN KURULUŞU İLE YÜKSEK ÖĞRE
TİME GEÇİŞİN YENİDEN DÜZENLENMESİ” KONUSUNDA MİLLÎ 
EĞİTİM BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA EGE 

ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN DÜŞÜNCELERİ

1 -  GİRİŞ

Ege Üniversitesi Senatosu Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
“Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden 
Düzenlenmesi” konusundaki raporu ve buna dayanak olan incelemeleri ele 
alarak gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalara bir aralık Bakanlık 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Zekâi Baloğlu’da katılmıştır. Yapı
lan çalışmaları tevhid etmek için kurulan Prof. Dr. Yusuf Vardar, Prof. 
Dr. İsmet Köktürk ve Genel Sekreter Nurettin Âşıkhan’dan kurulu ko
misyon bir rapor hazırlamış ve bu rapor Senatonun 17 Eylül 1970 günü 
yaptığı toplantıda etraflı olarak tartışılarak aşağıdaki hususların belirtil
mesinde fayda mülâhaza edilmiştir.

2 -  EĞİTİM POLİTİKASI

Eğitim yönünden memleketin bugün en çok ihtiyacını duyduğu hu
sus kararlı bir eğitim politikasıdır. Eğitim diğer devlet hizmetlerinden 
farklı olarak çok uzun vadeli bir çalışmadır. Bugün bir siyasî iktidarın 
zamanında dikilen fidanların meyvesini hangi siyasî iktidarın toplıyacağı 
belli değildir. Eğitimin günlük siyasî tartışmaların üstünde ve millî bir 
politikayı hedef tutar tarzda düzenlenmesinde zorunluk vardır. Böyle bir 
ortamın yaratılması, eğitim sorunlarının çözümünün ilk ve olumlu kade
mesi olacaktır.

Çağımızda ekonomik gelişmenin ön plâna çıkması ve geçmiş asırlar
daki ile kıyaslanmıyacak bir hıza erişmesi, eğitimin klâsik anlamını değiş
tirmiş ve bir insan gücü yetiştirme hizmetine dönüştüğü gerçeğini orta
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ya koymuştur. Plânlı bir ekonomik çalışmada gerekli insan gücü ve bu
nun dağılımının tesbiti eğitim politikasının başlangıç noktası olmalıdır.

Konu insangücü yetiştirme açısından ele alındığında eğitimin bir 
bütün olarak düzenlenmesinde zorunluk vardır. Esasen, memleketimizde 
bugüne kadar eğitim alanında girişilen yenilik hareketlerinin yeteri ka
dar başarılı olamamasının nedeni bunların, ilköğretim seferberliği, orta 
öğretim düzenlenmesi, teknik öğretim hamlesi, üniversite reformu gibi 
eğitim’n belirli alanlarını ilgilendiren çalışmaların farklı zamanlarda uy
gulanmasından ileri gedmektedir. Halbuki, bunların bir bütünün tamam
layıcı elemanları olarak aynı anda ele alınmasında ve gelişmenin paralel 
gerçeklenmesinde zorunluk vardır.

3 -  ORTA ÖĞRETİMİN NİTELİKLERİ
\

Orta öğretim memleketimizde, batıdan alınma geleneğine uygun 
olarak, uzun yıllar, ilköğretime dayanan ve yüksek öğretime hazırlayan 
bir sistem halinde gelişmiştir. Genel anlam taşıyan bu öğretimin yanısıra 
meslek ve teknik öğretim kendi kuruluşlarını, ihtiyaca cevap vermek için, 
yaratmak zorunda kalmış ve zamanla eğitimin bu kanadı da yüksek öğ
renim kuruluşlarına sahip olmuştur. Bu davranış eğitimde ayırıcı bir sis
temin hâkimiyetine yol açmıştır.

Ayırıcı srstemin ıslahı yolunda ilk adım VII. Millî Eğitim Şurasında 
atılmıştır. O zamana kadar meslekî ve teknik öğretim kuruluşları ilkokul 
mezmüarını a’makta iken Şûradan sonra gerek liseye gideceklere, gerekse 
meslek ve teknik okullarına gideceklere ortaokul öğretimi bir ön şart ola
rak gerçekîenmiştir. Ortaokulu bitiren öğrenciler üç yıllık bir öğrenim
den sonra lise mezunu olarak üniversiteye gidebilmekte veya yine üç yıl
lık bir öğrenimden sonra meslek okulu mezunu olabilmekte idiler. İkinci
lerin üniversiteye girme haklarının olmamasına karşılık bunlar kendileri 
için kurulan yüksek öğrenim kuruluşlarında yüksek öğrenimlerini tamam
layabilmekte idiler.

Bu durum zamanla huzursuzluk yaratmış ve Bakanlık, meslek yük
sek öğrenim kuruluşlarının sayısını çoğaltmasına rağmen üniversitelere 
girme talepleri gittikçe yoğunlaşan bir baskı halinde hissedilir olmuştur. 
Bu hareket bir taraftan meslek okulu mezunlarını lise mezunu yapacak 
yönetmeliklerin hazırlanmasına yol açarken diğer taraftan meslek yüksek 
okullarına üniversite statüsü getiren akademiler kurulmağa başlanmış
tır. Tabiî, bu hareketler olumlu çözüm yolu getirmekten uzak kalmışlardır.
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4 -  ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİ HAKKINDA YENİ TEKLİF

Bakanlığın orta öğretim sistemi hakkında yeni teklifi herşeyden önce 
orta öğretimin birleştirilmesi yönünden olumlu ve yapıcı bir nitelik taşı
maktadır. Ortaokulun sonuna kadar müşterek öğretim bugünkü uygula
manın aynı olmakla beraber daha sonraki safha için şu yenilikler getiril
mektedir.

a) Yöneltme sınıfı: Bugüne kadar ortaokul öğrencilerinin liseye ve
ya meslek okuluna gitmeleri gerçekçi bir ayırımla olmuyordu. Bir süre 
uygunnan kategorik imtihan ise farklı şartların yetiştirdiği öğrencilere 
fırsat eşitliğini sağlayamamış ve vazgeçilmiştir. Ayırım için en doğru yol 
değerlendirme sistemini uygulamak olduğundan bir yıllık yöneltme sınıfı 
bunu sağlayabilecektir.

b) Yatay ve Dikey Geçişler: Yeni sistem üniversiteye hazırlamakla 
görevli liselerin yanında meslek liseleri ve iş kolları ile birlikte hem mes
leğe hem de üniversiteye hazırlayan liseleri de getirmektedir. Bu sonun
cular bir yıl fazla öğrenim süresi ile liselerin bilim seviyesini ayrıca ger- 
çekleyeceklerdir. Uzun süredenberi bir problem olan meslek okulu mezun
larının üniversiteye girme işini bu yol en olumlu bir şekilde çözebilecek
tir. Bunların arasında objektif esaslara göre düzenlenecek yatay ve dikey 
geçiş imkânları öğrenim sırasında ve hayatta bir elemanı sınırlı ortam
dan kurtarabilecek, heves ve istidada göre yolları açabilecektir. Bu suretle, 
Bakanlığın bir bölümünün yine aynı Bakanlığın diğer bir bölümüne an
latamadığı dâvasının çözümünü, üniversitelerden bekleme durumu da 
kendiliğinden nihayete erecektir.

c) Ders geçme: Ders geçme sistemi ihdas edilmek suretiyle bir yeni
lik getirilmek istenmektedir. Ders geçme, seçme esasına göre işleyen ku
ruluşlarda uygulanan kredi sisteminin tabiî bir neticesidir. Bu da tavsiyeci 
öğretmene ihtiyaç gösterir. Zaman zaman yüksek öğretim kuruluşlarında 
denenmeğe kalkılan bu sistem öğretim verimi yönünden bir gevşeklik ya
ratmaktadır. Yeteri sayıda ders ve bunu gerçekleyecek öğretmenin bulun
madığı kuruluşlarda bu sistem bir verim sağlayamaz. Orta öğretim gibi 
öğretmen ihtiyacının had safhada bulunduğu bir kademede konu sadece 
yenilik olarak değil, aynı zamanda uygulanabilme ve verim yönünden de 
dikkatle eleştirilmelidir.

ç) Olgunluk diploması: Yüksek öğrenim kuruluşlarının müracaat 
eden öğrencilerin hepsini alamadığı bir devirde klâsik anlamda, bir ol
gunluk diploması, meslek liselerinden verilen bitirme diploması ile bir
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ayırım yapma dışında bir fayda sağlamayacaktır. Üniversitelere öğrenci
lerin daha objektif esaslara göre alınması konusu incelenirken olgunluk 
diplomasının da ele alınması uygun olacaktır.

5 — YENİ SİSTEMİN GEREKLİ TEDBİRLERİ :
Getirilmek istenen yeni 'sistem bir bütün olarak verimli durum göster

mekle beraber gerçekleşmesi ayrıntıları ile iyice düzenlenmesi gereken 
tedbirlere bağlıdır. Bu tedbirlerin ana hatları şöyle sıralanabilir :

a) Yeni öğretim plânları ve programları: Orta öğretimin veriminin 
arttırılması yeni öğretim plânlarına ve programlarına ihtiyaç gösterecek
tir. Bilhassa okutulmakta olan derslerin batı memleketlerindeki durum
larına getirilmeleri yoğun ve güç bir çalışmayı icabettirecektir. Bunun 
sağlanması Millî Eğitim Bakanlığı imkânları ile kabil olmadığından üni
versitelerle işbirliği yapmak bir zorunluk hâlini alacaktır. Millî Eğitim 
Bakanlığınca temin edilecek yabancı plân, program ve ders kitaplarının 
üniversitelerde kurulacak komisyonlara Bakanlık mensuplarının katıl- 
masiyle memleketimiz şartlarına intibak ettirilmesi ve mevcut öğretmen
lerin üniversitelerde açılacak yaz kurslariyle yeni plân ve programlara 
alıştırılması akla ilk gelecek tedbirlerdendir.

b) Yeni sistemin kitap ve teçhizatı: Yeni sistemde öğrencinin kendi 
kendini yetiştirmesine yer ayrılmıştır. Bunun ilk şartı yeterli kitap ve 
cihazların teminidir. Bu sistemi uygulayan bazı yabancı okullarda öğren
cinin kitap alımı şikâyet konusu olmaktadır. Sistem yaygın hale geldiği 
takdirde bu husus memleketin problem: haline gelecektir. Halkın çoğun
luğunun alım gücünün sınırlı olduğu düşünülerek liselerde büyük kitap
lıklar kurulması şimdiden plânlanmalıdır.

Diğer taraftan öğretim cihazları da çağımızın gerçeklerine göre dü
zenlenmeli ve bu konuda gelişme devamlı bir araştırma ile sağlanmaya 
çalışılmalıdır.

c) Yabancı dil öğretimi: Orta öğretimde yabancı dil öğretimi üze
rinde de yeteri kadar durulmalıdır. Bugün belki dünyanın en verimsiz 
yabancı dil öğretimi sistemi bizde uygulanmaktadır. Dilimizin batı dille
rinden farklı bir dil grubu içinde bulunması, yabancı dil öğretimini daha 
da güçleştirmektedir. Buna karşılık modern yabancı dil öğretim me- 
todları geliştirilmiştir. Batıda, çok farklı yabancı diller bu metodlar saye
sinde kısa sürede öğretilmektedir. Yabancı dil öğretimini yoğun hale ge
tirmek ve öğrencinin kendi kendini yetiştirdiği ders gruplarında bu dilde 
yazılmış kitaplardan faydalanmasını zorunlu kılmak dil öğreniminin ve
rimini arttırdığı kadar bunun kullanılması geleneğini de yaratabilecektir.
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ç) Yedek subaylık konusu: Bir zamanlar lise öğretimine olduğu 
gibi bugün de yüksek öğretime itici nedenlerden biri yedek subaylıktır. 
Bu zahirî etki eğitim düzeninin maksadını gölgelemektedir. Bu bakımdan 
son Askerlik Kanununun askerlik hizmetinin niteliklerini mânalandırau 
bir anlayışla hazırlanmış olması konunun, çözümüne ışık tutacaktır. Ka
nunun uygulama tüzükleri ve yönetmelikleri hazırlanırken Millî Eğitim 
Bakanlığı da çalışmalara katılmalı ve bunlara eğitim maksadının yansı
masını temin etmelidir.

d — İSTİHDAM POLİTİKASINA GÖRE EĞİTİM DÜZENLENMESİ :

VIII. Milli Eğitim Şûrasının görevi, orta öğretime yeni bir sistemin 
getirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu daha ziyade kalitenin arttırılması 
yönünden ele alınmıştır. Halbuki memleketin daha büyük problemi çok 
sayıda eleman yetiştirilmesi halinde karşımıza çıkmaktadır.

Batı memleketleriyle aramızdaki açığın kapanması hızla eleman 
yetiştirmeye bağlı bulunmaktadır Bu elemanların istihdam alanlarına 
göre dağılmaları probleme yeni bir veçhe getirmektedir. En fazla eleman 
ihtiyacı içinde bulunduğumuz teknik alanın cazibesini arttıracak tedbirler 
getirilen yeniliklerde belirmekle beraber, kalkınma ile doğrudan doğruya 
etkisi bulunmayan eğitim dallarında sınırlamalar da yapmak gerekecektir.

Meslek eğitimine akımı gerçekleyecek tedbirlerden biri de bu eğitimi 
yapmış olanlara ilgili alanlarda rüçhaniyet tanınması ve malî imkânlar 
yaratılmasıdır. Bu husus da eğitimin bütün iş alanı ile paralel düzenlen
mesini zarurî kılan nedenlerden biridir.

Kısa sürede çok sayıda eleman yetiştirme problemi, öğretim kuruluş
larının sayısını çoğaltmak ve süresini azaltmakla elde edilebilir. Şimdi 
bunları inceleyelim:

a) Sayısını çoğalmak : Öğretim kuruluşlarının sayısını çoğaltmak 
karşımıza öğretmen sorununu çıkarmaktadır. Orta öğretim öğretmeni, 
yüksek öğretim kuruluşlarında yetişmektedir. Bu nedenle tedbirin üni
versiteler tarafından alınması gerekmektedir.

Üniversitelerin öğretmen yetiştirmesi esaslı olarak ele alınmamıştır. 
Eğitim enstitüleri ise bir orta öğretim havasında çalışmaktadırlar. Kısa 
yolda alınacak önemli tedbir üniversitelerin aldığı öğrenci kapasitesini, 
ikili öğretim ve gece öğretimi ile arttırmak, sosyal bilimlerde ve fen ve 
teknik bilimlerin de öğrencilere dört yıllık öğreniminin ikinci yılından 
sonra bir (ön diploma) vermektir. Bunlara fakülte tamamlama hakları 
yanısıra orta öğretimin önce ilk devresinde, belirli yaz kurslarından sonra
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ikinci devresinde öğretmen olma hakkı tanınması hem öğretmen kalitesini 
yükseltecek, hem de öğretmen temin etme kaynağını genişletecektir.

b) Süresini kısaltmak: Bugün bazı memleketlerde öğretim süresi 
bizdekinden uzundur. Üstelik hemen bütün memleketlerde bir yılda öğ
retim yapılan günlerin sayısı bizdekinden fazladır. Bu gerçekler karşısın
da sürenin kısaltılmasını iddia etmek tuhaf karşılanabilir. Fakat insan 
gücü yetiştirme probleminin âcil durumu bizi ister istemez bu konuya 
eğilmeye zorlamalıdır.

VII. Millî Eğitim Şûrasından beri ilkokul ile ortaokul bütün öğren
cilere uygulanmaktadır. Bu özellik ilköğretimle, orta öğretimin birinci 
devresinin birleştirilebilme imkânını ortaya koymaktadır. Bu gerçeklen- 
diği takdirde konuların ilkokul ve ortaokulda tekrarı önlenebilir ve en 
•azından bir yıl kısaltma yapılabilir.

İlkokul ve ortaokulun birleştirilmesi öğretmen niteliğini de olumlu 
yolda geliştirecek ve öğrenci, öğretimin ilk kademelerinden itibaren farklı 
konuları farklı öğretmenlerden alma itiyadını kazanacaktır.

7 — SONUÇ :
Memleketimizin eğitim problemi aşağıdaki şartlarla olumlu yolda 

çözülebilir :
a) İstihdam imkânlarını ve bunların gelecekteki gelişmesini öngören 

bir insangücü yetiştirme sorunu eğitim politikasının hareket noktası ol
malıdır. Bu, politika dışında millî bir anlayışla düzenlenmelidir.

b) Üniversiteler çeşitli meslek ve bilim elemanları yetiştirmeleri 
yanısıra orta öğretim sorunlarına da eğilmeli, bunların düzenlenmesi ve 
geliştirilmesinde yardımcı olmalıdırlar.

c) Öğretimde fırsat eşitliği ve hayatta öğretim imkânları her kade
mede ve her çağda gerçeklenmeli ve hiçbir elemanın önüne eğitim yönün
den aşılmaz duvar çıkarılmamalıdır.

Yukarıda açıklanan esaslar karşısında Millî Eğitim Bakanlığınca VIII. 
Millî Eğitim Şûrası için yapılmış hazırlıklar, gelişme sağlar nitelikte bu
lunmuş ve olumlu karşılanmıştır.
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Rapor: 7

o r t a  ö ğ r e t im  s is t e m im iz in  k u r u l u ş u  il e  y ü k s e k  ö ğ r e 
t im e  GEÇİŞİN YENİDEN DÜZENLENMESİ KONUSUNDA ANKARA

ü n iv e r s it e s i  e ğ it im  f a k ü l t e s in in  k o m is y o n  r a p o r u

8 Eylül 1970 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Kenan Akyüz başkanlığında yapılan toplantıda, Millî Eğitim Ba
kanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı Zekâi Baloğlu tarafından, VIII 
inci Millî Eğitim Şûrasında ele alınacak olan orta öğretimin yeniden dü
zenlenmesi konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş, bu amaçla yapılan hazırlı
ğın hareket noktaları açıklanmış ve Fakültemizin bu soruna ilişkin gö
rüşlerinin bir hafta içinde bildirilmesi istenmiştir. Dekanlıkça görevlen
dirilen komisyonumuzun böyle bir süre içinde hazırlamış bulunduğu bu 
raporun birinci kısmında, orta öğretimde yeniden düzenleme konusunda 
Bakanlıkça ben’msenen hareket noktalarına ilişkin görüşlerimiz belirtil
miştir. ikinci kısımda ise, aynı soruna ilişkin olmakla beraber, hiç veya 
yeterli derecede üzerinde durulmamış olan temel ve yan sorunlara değinil
miş ve eldeki sorunun çözümünü kolaylaştıracak tekliflere gidilmiştir.

BİRİNCİ KISIM:
Orta öğretimin Bakanlıkça tasarlanan amaç, fonksiyon ve yapı içinde 

VIII inci Şûraya getirilmesi genellikle uygun görü'müş ve bu tasarıda 
Bakanlıkça kabul edilmiş olduğu bildirilen hareket noktaları aşağıdaki şe
kilde değerlendirilmiştir:

1 — Ortaokul ilkokulun devamı ve orta öğretimin ortak bir gövdesi 
olmalıdır.

Komisyonumuz bu görüşe katılmakla beraber, teklif edilen ortaokul 
tipinin ilkokulun devamı ve orta öğretimin ortak gövdesi o’acak nitelikte 
özellikler taşıdığı konusunda tereddütlüdür. Çünkü teklif edilen ortaokul, 
orta öğretimin ikinci devre özelliklerini tüm olarak taşımamaktadır. Bu 
durum araştırılmalı ve ortaokullarımızın bu hareket noktasına getirilmesi 
sağlanmalıdır.
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2 — Orta öğretimin ikinci devresi, bütünlük içinde çeşitlilik prensi
bine dayanmalıdır.

Komisyonumuz bu prensibe de katılmaktadır. Ancak, yukarıya doğru 
daralan çeşitliliğin doğurması mümkün katılık ve engellerin, her seviye
deki yatay geçişlerle giderilmesini de zorunlu görmektedir.

3 — Lise birinci sınıf, yöneltme sınıfı kabul edilmelidir.
Komisyonumuzca, ortaokula yayılmış bir oryantasyon, lise birinci

■sınıfta toplanmış bir oryantasyondan daha etkili olacaktır. Böyle bir or- 
yantasyonun öngördüğü ders seçme imkânlarının birinci prensibe aykırı 
düşecek derecede çoğaltılmaması, mesleklerin tümüyle ve tercihsiz olarak 
tanıtılması, oryantasyon süresinin gerektireceği yardımcı hizmetlerin sağ
lanması da zorunlu bulunmaktadır.

4 — Yüksek öğretime geçiş dört ayrı program ile yapılacaktır.
Yüksek öğretime geçişin çeşitli programlar yoluyla yapılması uygun

görülmektedir. Fakat bu dört programın yeterli olup olmadığı, üniversite 
ve yüksek okul programlarının kapsamları incelendikten sonra anlaşıla
bilir. Ayrıca, böyle bir gruplaşmanın, ilişkin yüksek öğretim kurumlarma 
geçiş için bir yüklenme taşımadığı da ilgililere duyurulmalıdır.

5 — Yüksek öğretime giriş, bu programlarda başarılara göre düzen
lenir.

Yüksek öğretime giriş çeşitli faktörlere dayalı bulunmaktadır. Bu
nunla beraber, böyle programlarda başarı, yüksek öğretime girişte bir 
tercih faktörü sayılmalıdır.

İKİNCİ KISIM:
Komisyonumuz bu kısımda orta öğretimde yeniden düzenleme sorunu 

ile dolaysız veya dolaylı olarak ilişkili gördüğü temel ve yan sorunları ele 
almış ve bunlarla ilgili ön teklifler getirmiş bulunmaktadır.

I — Sistem:
Bir eğitim sisteminin birlik ve beraberlik niteliği taşıması ve bütün 

parçalarının aynı amaçları gerçekleştirecek şekilde etkileşmesi gerekir. 
Böyle bir sistemin parçalarını, yani alt sistemleri, birbirinde ayrı ve ara
lıklı olarak yenilemenin bazı zorlukları olabilir. Sistem özelliğinin zarar 
görmesi yani alt sistemler arasındaki ilişkilerin aynı anda kurulamaması, 
her aşamada ele alman bir alt sistemin daha önce yenilenmiş bulunan di
ğer bir alt sistemde bazı değişiklikler gerektirmesi, aralıklı olarak yenile
nen veya kurulan alt sistemlerin bir sistem olarak bütünleştirilmesinde 
güçlükler çıkması, kuvvet ve yetki değişmeleri sonunda yenilenen alt sis
temler ile yenilenemeyen alt sistemler veya sistem merkezi arasındaki
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sürtüşmelerden dolayı sistemin amaçlarının gerçekleşememesi bu zorluk
lardan bazılarıdır. Yukarıdaki nedenlerle eğitim sistemimizin bir bütün 
olarak yenilenmesi ve yeni özellikleriyle hukukî bir statüye sokulması daha 
uygun görülmektedir.

II — Organizasyon:
Orta öğretimde çeşitli alanlara yönelme ve yatay geçişlere imkân ve

ren bir yapının, okul olduğu kadar taşra ve özellikle merkez organizasyo
nunda yapı yenilikleri gerektirmesi beklenmektedir. Eğer okul seviyesin
de yapı değişikliğine gidilmemiş olsaydı, diğer değişikliklerin yetki dağı
lımının yeniden düzenlenmesi ile sağlanması mümkün olurdu. Ancak, ya- 
tay geçişlere dayalı okulların dikey kuruluşlara dayalı merkezlerden idare
si aykırılığı, bu kademelerde yapı yeniliklerini zorunlu kılmaktadır.

III — idareci:
Eğitim sistemimizde idareci sınıfının geliştirilmesi şimdiye kadar 

yapılan çeşitli toplantı ve projelerde önemle teklif edilmesine rağmen, 
henüz gerçekleşmemiştir. Halbuki gene şimdiye kadar teşebbüs edilen 
yenilik hareketlerinin gecikme veya başarısızlığında, bu ihmalin rolü bü
yük olmuştur. Sistem çapında bir yenilik hareketinin hazırlık şartların
dan biri de, eğitim idarecisinin yeni bilgi ve hünerler kazanmasıdır, özel 
likle orta öğretimin bütünleşmesi öngörülen yapısı içinde çalışacak okul 
idarecisinin, işbirliği, işbölümü, karar, komünikasyon, koordinasyon, de
ğerlendirme gibi İdarî ameliyelerde iyi yetişmiş olması gerekir. Halbuki 
bugünkü idarecilerimiz bu alanda hizmet - öncesi eğitimden geçmemiş bu
lunmakta, hizmet - içi eğitim imkânları da sınırlı kalmaktadır. Uygulama
nın yetki ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan idarecilerimizin biran önce 
yetiştirilmesi amacıyla, hizmet - içi eğitim organizasyon ve imkânları ge
nişletilmeli ve üniversiteler ile işbirliğine gidilmelidir. Bu amaçla 4489 
sayılı kanunun değiştirilerek, eğitim ve öğretim elemanlarının yurt içinde 
de öğrenim imkânlarına kavuşturulması yararlı olacaktır.

IV — Teftiş:

Orta öğretimde yeni yapı ve fonksiyonların uygulamadaki başarı de
recesini tayin edecek değerlendirme ve kontrol mekanizmalarının başında 
teftiş kurulu gelmektedir, önceden hazırlanmış ölçülere göre başarının 
ölçülmesi ve yeni yapının öngördüğü amaçları tehlikeye düşürecek sap
maların önlenmesinde en büyük sorumluluk bu kurula düşmektedir. Yeni 
yapı ve fonksiyonların gerektirdiği rehberlik faaliyetleri de bu sorumlu
luk arasına girmektedir. Teftişin değerlendiren ile değerlendirilen arasm-
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da ortak bir ameliye durumuna gelebilmesi için, teftiş elemanlarının özel
likle idarecilerin geçeceği hizmet - içi eğitim programlarına ilişkin prog
ramlardan geçmesi gerekecektir. Böyle olmazsa, karar merkezlerine gelen 
informasyon eksik veya yanıltıcı olabileceği gibi, orta öğretim kurulula
rındaki yeni organizasyonun değerlendirilmesi de zorlaşacaktır.

V — Uygulama:
Orta öğretimde yeni yapının, uygulamaya hangi koşullar altında gire

ceğinin de incelenerek kararlaştırılması gerekmektedir. Tüm, bölgesel ve
ya kurumsal olarak yapılabilecek bu uygulamalar, maddî ve beşerî hazır
lıklara dayalı olarak düşünü’melidir. Özellikle insan unsuru geliştirilme
den uygulamaya girmek, yenilik hareketini tehlikeye düşürebilir. Eğitimi
mizde yeni modellere dayalı bazı uygulama hareketleri, insan unsurunda 
bunlara paralel gelişme sağlanamadığından başarısızlığa uğramıştır.

VI — Öğretmen yetiştirme:
Uygulamayı etkiliyen tedbirlerin başında hiç şüphesiz, teoriyi uygu

lama alanına koyan eğitim personeli gelir. Sistemin başarı ve yararlılık 
şansı öncelikle uygulayıcı personelin bu yenilikleri anlayış durumlarına, 
bunlara karşı olan tutumlarına ve nihayet uygulamanın gerektirdiği olum
lu beceri ve alışkanlıklara ne dereceye kadar sahip olduklarına bağlıdır. 
Bu yüzden, orta öğretimle ilgili olarak öngörülen yeniliklerin ışığı altın
da, personel durumumuzun ve bunları yetiştiren kaynakların nitelik ve 
yeterliklerinin dikkatle değerlendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu değer
lendirmenin ışığı altında alınması gerekli olan tedbirlerin, hiç değilse te
mel esaslarının kararlaştırılması gereklidir.

Bu hususu üç açıdan ele almak doğru olur:
a) Halen alanda çalışan personelin durumu ve yetişmeleriyle ilgili ola

rak alınacak tedbirler.
b) Millî eğitime personel yetiştiren meslekî kaynakların amaç, orga

nizasyon ve programlar açısından durumları ve alınması gereken tedbirler.
c) Bu iki hususa, millî eğitimde istihdam politikamızı düzenliyen mev

zuatın durumu ve yeterlik derecesi de eklenebilir.
Meslek adamı yetiştiren kaynaklar, bugünkü durumuyla, orta öğretim 

için düşünülen sistem değişikliğini başarı ile uygulayabilecek nitelikte 
personel yetiştirmekten uzaktır. Böyle kaynaklardan yetişmiş bir kadro 
ile, orta öğretimin ikinci devresinde yatay geçişleri öngören ve rehberliğe 
ağırlık veren bir programın başarı ile uygulanabilmesi, personelin iş ba
şında yeni programların gereklerine göre yeterli bir şekilde yetiştirilip

npınıoz ıuısaui[iJiq.§i[0S
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Orta öğretimde öngörülen yenilikleri gerçekleştirecek nitelikte per
sonel yetiştirebilmesi için, bu kaynakların aynı yenilikle bir yapıya kavuş
turulması gerekir. Bu te-dbirlerin de daha sonraki tarihlere ertelenmesi 
doğru olmaz. Çünkü benimsenecek yeni organizasyon ve programlar uy
gulamaya başladığı halde personel yetiştiren kaynakların eski tutum için
de çalışmayı bir zaman daha sürdürmesi hiç şüphesiz engelleyici bir etken 
clacaktır.

Bugün yürürlükte olan ve istihdam politikasını düzenliyen mevzuat 
da, değişmesi gereken bu durumu destekleyici ve koruyucu bir niteliktedir. 
Bu mevzuat içinde eğitim ve öğretimi destekliyen yardımcı uzmanlık hiz
metlerinin geliştirilmesini ve bu personeli o görevlerde kullanmayı sağlı- 
yacak hiçbir kanuni esas mevcut değildir. Bundan başka aynı mevzuat, 
öğretmenliğin, özel yetişme gerekleri olan bir meslek olduğunu ve her is
teyenin başarabileceği bir iş olmadığını düzenliyecek durumda değildir. 
Aksine “bilen öğretir” ilkesini pekiştirecek durumdadır.

Bu üç konuyla ilgili olacak tedbirlerin, hiç değilse esaslarının, orta 
öğretim için öngörülen sistem değişikliği çerçevesi içinde birlikte düşü
nülmesi ve kararlaştırılması kanımıza göre başarılı uygulama şansı açısın
dan hayatî bir önem taşımaktadır.

VII — Değerlendirme:
Şûra bülteninde değerlendirme sorunu çok kısa bir tarzda ele alın

mıştır. Bugün, okullarımızda kullanılan değerlendirme tekniklerinin sa
vunulacak yönleri pek azdır. Yeni sistemle birlikte en uygun bir değerlen
dirme mekanizmasının getirilmesi gereklidir. Çünkü, davranış değişikli
ğini ana sorun olarak ele alan bir eğitim sisteminin, ortaya konmuş amaç
lara ne dereceye kadar ulaşıldığını görebilmesi, ancak, amaçlara uygun
luğu saptanmış bir değerlendirme faaliyeti sonucunda elde edilebilir.

Yeni sistemde, eskiye göre, genel amaçlarda farklılık görülmemekle 
birlikte, bu amaçlara dönük özel amaçlar ve davranış amaçları yönünden 
değerlendirme sisteminde kesin değişikliklere yol açacak farklılıklar bu
lunmaktadır. Örneğin, bir yazılı sınav sonucu, öğrencinin başarısını ve 
meslekî yönelimini sağlamak kesinlikle mümkün değildir. Buna göre, de
ğerlendirme araçlarında çeşitlilik, araçların kullanılması ve sonuçların yo
rumlanmasında gerekli teknik bilgilere sahip olmak gibi özellikler, yeni 
sistemin özünde mevcuttur. Şûrada bu yönde de çalışmalar yapılması zo
runlu görülmektedir.

Ayrıca sınıf geçme yerine ders geçme esasının da incelenmesinde fay
da ümit etmekteyiz. Eldeki bilgilere göre, ders geçme prensibi, diğerinden 
daha yararlı görünmektedir.
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Başarı değerlendirilmesinde rakam yerine harf derecelerini getiren 
beş noktalık bir ölçek tatminkâr olabilir. Yalnız ölçeğin kendisinden çok* 
öğrencileri başarılarına göre bu ölçek üzerindeki gerçek yerine yerleştir« 
inek önemlidir. Ayrıca öğretmenin bu yönde bilgili olması da gerekmek
tedir. Bu yüzden öğretmenler tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek ve ko
laylıkla uygulanabilecek bir sistemin yaratılması veya mevcutlardan bi
rinin seçilmesi zorunlu bulunmaktadır.

VIII — Yardımcı hizmetler:
Millî Eğitim Bakanlığınca teklif edilen yeni orta öğretim sistemi öğ

rencileri bilgileri, yetenekleri, ilgileri ve diğer özellikleri yönünden tanı
mayı öngörmektedir. Aslında bunlar, mevcut programda da yerine getiril
mesi istenen görevler arasındadır. Fakat öğrenciyi tanıma yönünden öğ
retmenin dışında diğer gerekli personele yer verilemediğinden, bugünkü, 
şikâyetçi olduğumuz durum ortaya çıkmıştır. Öyle ise öğrenciyi tanımayı 
sistemin özü olarak öngören yeni yapıda, eğitim ve öğretime yardımcı 
hizmetlerin yine öğretmene bırakılması durumunda, sonuç bugünkünden 
farklı olmayacaktır. Bu yüzden teklif edilen orta öğretim yapısının başa
rıya ulaşması, büyük ölçüde, bu hizmetleri sağlamaya bağlı kalmaktadır,.

Bu hizmetlerin başında, şüphesiz ki, öğrencileri yöneltmek için gerek
li kişisel ve akademik bilgileri sistematik bir şekilde derleyebilecek ve 
bunları değerlendirerek öğrencilere yardımcı olabilecek rehberlik servis
lerinin kurulması gelmektedir. Bu servislerde çalışacak kimseler, rehber
lik konusunda da akademik eğitim almış olmalıdırlar. Mevcut yönetme
likteki rehber - öğretmen kavranr.na göre, bu hizmetin görülebileceğini 
kabul etmek bizce mümkün değildir. Ayrıca, eğitim ve öğretimi daha ka
liteli hale getirmede öğretmene ve dolayısı ile öğrenciye yardımcı olabile
cek çeşitli uzmanlık a'amarı ve elemanlarına da, il çapında yer verilmesi. 
gerekli kabul edilmektedir.

IX — Araştırma:
Millî Eğitimimizde yeni sistemlerin uygulanması çoğu kere, bir de

neme - yanılma düzeyinden kurtulamamıştır. Bunun birçok örneklerini, 
vermek mümkündür. Dolayısı ile uygulanan her yeni 'sistemin Türkiye 
gerçekleri için yararlı ve sakıncalı yönlerini gerçek anlamı ile tanımak 
mümkün olmamaktadır. İdarî mekanizmalar yoluyla yapılan değerlendir
melerin ise geçerlikleri daima tartışma konusu olabilir.

Halbuki uygulanan her yeni sistemi, bilimsel verilere dayanarak, de
ğerlendirmek ve geliştirmek kaçınılmaz bir düşünce yöntemi olmalıdır, 
işte bu düşünceden hareket ederek, Millî Eğitim Bakanlığının İdarî yapısı
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dışında bağımsız bir “Eğitim ve öğretim Sistemlerini Geliştirme Enstitü
sü” kurulmasını yararlı görmekteyiz. Bu Enstitü Bakanlık, üniversiteler 
ve araştırma kurumlarmdan yararlanarak kurulabilir. Böylece İdarî endi
şelerden uzak yargılara varmak mümkün görülmektedir. Ayrıca idarenin 
uygulamada öne sürdüğü güçlüklerin çözümünde de böyle bir kurum ya
rarlı olacaktır. Temel düşüncede anlaşmaya varılırsa, böyle bir kurum ay
rıntıları ile tartışılabilir.

X — ilköğretimden çıkış:
Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen dokümanlar tetkik edildiği za

man, memleketimizde ilköğretimin tam gerçekleştirilemediği açıkça gö
rülmektedir. Ayrıca ilkokula devam edenlerin mezun olma şansının da, 
başka memleketlere kıyasla oldukça düşük olduğu müşahade edilmekte
dir. Sonuç olarak, ilköğretimde eşit eğitim imkânları ve eğitimde fırsat 
eşitliği sağlanmış sayılamaz. Bu sonuçları destekleyecek bilgileri çeşitli 
kaynaklardan edinmek mümkündür. O halde orta öğretime geçiş büyük 
Ölçüde tesadüflere imkân bırakacak nitelik arzetmektedir. Komisyonumuz, 
orta öğretime daha kaliteli öğrenci geçişini sağlamak yönünde ilk aşama 
olarak, ilköğretimin amaçlarına uygun bir niteliğe ve niceliğe kavuşturul
ması gereği üzerinde durmaktadır.

Orta öğretimdeki yöneltmenin daha etkin olabilmesi için, ilkokulda 
öğrencilerin ciddi şekilde gözlenmesi, elde edilen verilerin sistemli olarak 
dosyalanması ve bunların orta öğretime aktarılması zorunlu görülmekte
dir. Böylece orta öğretimde çok gayeliliğin gerektirdiği yöneltme etkinlik 
kazanacaktır.

XI — Yüksek öğretime giriş:
Yeni orta öğretim sistemi ile yüksek öğretim kurumlan arasında iliş

kilerin aynı anda kurulması gerekli görülmektedir. Diğer bir deyişle, lise
nin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrencilerin yetiştikleri alana uygun 
fakültelere girmelerinde yarar beklenmelidir. Böylece, ancak lisenin ilk 
sınıfında öngörülen yöneltme programına ve takip eden sınıflardaki alan
lara giren öğrencilerin yoğun çalışmaları değerlendirilmiş olacaktır.

Üniversite ve yüksek okullara girişte lisedeki alanı ile birlikte öğren
cinin okul başarısı, giriş sınav sonuçları ve düşünülebilecek diğer ölçüleri 
dikkate alınmalıdır. Çok amaçlı lise programına göre yetiştirilmiş bütün 
gençlerin mutlaka ilgili fakülte veya yüksek okullara girmeleri gerektiği 
yönünde yanlış bir kanının yayılmasına da meydan verilmemelidir.

Doç. Dr. Şefik Uysal Dr. Ziya Bursalıoğlu
Dr. Mithat Enç Dr. Hıfzı Doğan
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Rapor: 8

İKTİSADÎ VE TİCARÎ ÎLÎMLER AKADEMÎLERÎ BAŞKANLARI
TOPLANTISINA AÎT RAPOR

Toplantı yeri: Ankara İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi,
Toplantı tarihi: 8 Eylül 1970,
Toplantıya katılanlar: Prof. Hakkı Uma, Ankara İktisadî ve Ticarî 

ilimler Akademisi Başkanı; Prof. Dr. Reşat Kaynar, İstanbul İktisadî ve 
Ticarî ilimler Akademisi Temsilcisi; Doç. Dr. Suat Mirza, Eskişehir İkti
sadî ve Ticarî ilimler Akademisi Temsilcisi; Prof. Dr. Kemal Dal, Ankara 
İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi Temsilcisi. Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Zekâi Baloğlu ve Kurul üyesi Dr. Hıfzı Doğan toplantıya birlikte 
katılmışlardır.

17—18 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da toplanan Akademiler arası 
kurulda “ Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçişin 
Yeniden Düzenlenmesi" konusunda fikir teatisinde bulunulmuş ve:

1 — Yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim programlarının çe
şitlendirilmesi,

2 — Ticaret liselerinin kabiliyetli ve başarılı öğrencilerine üniversite
ye giriş hakkı tanıyan diploma verilmesi,

3 — Bu diploma için gerekli programları yapamayan veya doğrudan 
hayata atılmak isteyenler için meslekî diplomalar verilmesi,

4 — Aynı esasın diğer meslek okulları içinde gerçekleştirilmesi gibi 
konularda görüş birliğine varılmıştı.

Bu defa toplanan komisyonda Bakanlıkça Şûraya sunulan esaslar 
üzerinde görüşmelerde bulunulmuş ve:

1 — Yüksek öğrenime hazırlayan kollar arasında, ticaret liseleri de 
dikkate alınarak, Sosyal ve Ekonomik Bilimler kolunun ihdas edilmiş ol
ması;
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2 — Yöneltme sınıfında istenen başarıyı sağlıyabilen öğrencilerin bir 
kola yöneltilmeleri ve bu maksatla yöneltme sınıfına seçmeli ders grubu 
konulması;

3 — Yöneltme sınıfından sonra, ticaret öğretiminin kapsadığı çeşitli 
iş alanlarında öğrencilerin istek ve başarılarına göre girebilecekleri iş ve 
meslek kolları düzenlenmesi gibi, esaslarda görüş birliğine varılmıştır.



Rapor : 9

VIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINA SUNULAN «ORTA ÖĞRETİM SİSTE
MİMİZİN KURULUŞU İLE YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞİN YENİDEN 

DÜZENLENMESİ» KONUSUNDA TÜRKİYE BİLİMSEL VE 
TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMUNUN GÖRÜŞÜ

A. ŞÛRAYA GETİRİLEN TEKLİFİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ:o

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak Şûra üyelerine gönderilen 
esaslarda bugünkü orta öğretim 'sisteminin amaçlarına ulaşamadığı; orta 
öğretim seviyesinde ihtiyaç duyulan insangücünü yetiştiremediği ve lise
lerimizin yüksek öğrenim kumrularının kapılarına sadece öğrenci yığdığı 
tjesbit edilerek sistemin değiştirilmesi gerektiği belirtilmekte ve hedefler 
tesbit edilmektedir. Bu hedefler :

I — Orta öğretim okullarında, özellikle liselerde, öğrencilerin bilgi 
deposu haline gelmeleri yerine bilgileri bir ölçüde kendi kendilerine kaza
nıp kullanabilen kişiler haline gelmesini sağlamak,

II — Öğrencilerin tabiî kabiliyetlerine göre yönlendirilerek kısa za
manda prodüktif - üretici vatandaş haline gelmelerini sağlamak. Bu gaye 
ile öğrencilerden bir kısmına (kabiliyetlerine göre) orta öğretim seviye
sinde teknik ve meslekî hazırlık sağlamak ve üniversite kapılarında mey
dana gelen sunî izdihamı önlemek,
şeklinde iki ana grupta toplanmaktadır.

Getirilmesi teklif edilen sistem ile ilgili tedbirlerin ana hatları ise 
şöyle görülmektedir :

1 — İlköğretim artı ortaokul müşterek bir öğretim sistemi haline ge
tirilmektedir. Ortaokul tek tip olarak ve esas itibariyle ilkokulun bir de
vamı olarak düşünülmektedir. Kabiliyetlerin ortaya çıkması ve yöneltil
mesi bakımından bu devre erken itibar edilmektedir. Bu devrede iki nu
maralı hedef hemen hemen söz konusu değildir. Bununla beraber teknik 
mahiyette telâkki edilebilecek bazı konuların seçmeye bağlı olarak öğre
tim programlarına konulması teklif edilmektedir. Teklif edilen esaslar
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mevcut durumda bir numaralı hedefi öngören büyük bir değişiklik getir
memektedir. Hattâ tek tip ortaokul görüşünün dışında bugünkü mevcut 
durumu devam ettirmesi söz konusu hususlara yer verilmektedir ki, bu 
uygulama hatalı olur. (İlke 12) Ders nevileri ve saatleri hemen hemen ay
nen muhafaza edilmektedir.

2 — Lise birinci sınıf bir ortak hazırlık ve yöneltme sınıfı haline geti
rilip öğrencilerin kabiliyetlerine göre muhtelif programlara ayrılmaları 
plânlanmaktadır. Bu devrede iki numaralı hedef ön plâna alınmaktadır. 
Bu maksatla simültane üç program teklif edilmektedir. 1) Yalnızca yük
sek öğretime hazırlıyan programlar 2) Hem mesleğe, hem de yüksek öğ
retime hazırlıyan programlar, 3) Yalnız hayata veya mesleğe hazırlıyan 
programlar. İlk yıl programların ortak senesi olmakta ve mevcut lise 1 
programında türkçe, matematik ve yabancı dil derslerinden birer saat, 
fen derslerinden 5 saat azaltılmakta ve bu suretle «seçmeli derslere» 4 
saatlik yeni bir imkân temin edilmekte ve ayrıca toplam ders saati iki 
saat azaltılmaktadır. Bu durumun hedeflere ne suretle hizmet edeceği 
esaslarda belirtilmemektedir.

Yalnız yüksek öğretime hazırlıyan programlarında ikinci yıl halen 
mevcut Fen ve Edebiyat kolları muhafaza edilmekte, ancak bazı ders 
saatlerinde gerekçesi belli olmayan azaltmalar veya ilâveler yapılmakta
dır. Üçüncü yıl mevcut Fen ve Edebiyat kolları dörde ayrılmakta ve bun
lar için ders dağıtımları, anlaşıldığına göre, esasları hazırlıyanlarm ka- 
naatları çerçevesinde ,isimlerine uygun olarak teklif edilmektedir.

Ayrıca teknik ve meslek okullarının da liselerle şeklen birleştirilmesi 
teklif edilmekle beraber aslında mevcut durumun devamının dışında bir 
tedbir getirilmemektedir.

3 — Ayrıca genel fikirler olarak benimsenen şu hususlara yer veril
mektedir :

— Yöneltmenin gerekliliği,
— Programlardan birinden diğerine geçiş imkânı sağlanması fikri,

— Sınıf geçme yerine ders geçme prensibine ve uygulamasına te
mayül.

Bu teknik ve kompleks konular hakkmdaki görüşlerimizi komisyon 
çalışmalarında belirtmeğe çalışacağız.

B. TEKLİF İLE İLGİLİ GENEL DÜŞÜNCELER :
1 — Esasen daha önce Kurumumuzca düzenlenen «Orta Öğretimde 

Fen Öğretimi Simpozyumu»nda orta öğretimde köklü bazı değişikliklerin 
yapılması özellikle fen öğretiminde metod, muhteva, araç, öğretmen, de
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ğerlendirme konularında bu değişikliklerin şekli ve hedefleri belirtilmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan yukarıda iki ana grup halinde belirtilen 
genel ve temel hedeflerde mutabıkız. Ancak, problemimiz, yalnız hedef
leri tâyin etmek değil, bu hedeflere bugüne kadar yaklaşamamış olmamı
zın konkret sebeplerini ve hedeflere mevcut sosyo - ekonomik şartlarımız 
altında ulaşabilmek için gerekli tedbirleri bulmaktır. Bu sebepler arasın
da herkesçe bilinen şu hususlar zikredilebilir :

— Cemiyetin ideal eğitime katkısı yok denecek kadar azdır,
— Öğretmenlik cazip bir meslek değildir. Öğretmen mevcut ekono

mik şartlar içinde benliğini mesleğine verememektedir,
— Öğrenci - öğretmen oranı çok büyüktür. Öğretmen idealist bile 

olsa görevini ancak şeklen yapabilir durumdadır,
— Hayatta başarının, okul çağında edinilecek bilgi ve becerilerden 

ziyade prodüktif olmıyan bir takım hususlara bağlı oluşu hakkın
da cemiyetimizdeki yaygın kanaat,

— Müfredatın yüklülüğü, eskiliği muhteva ve metod bakımından 
bilgi depolama mahiyetinde oluşu.

Bu sebeplerden en önemlisi olan öğretmenlik mesleğinin cazip bir 
meslek haline gelmesi iki temel unsura bağlı görünmektedir.

a) Ekonomik bakımdan öğretmenin durumunun sosyal çevresindeki 
denk yetenekli kimselerin, diğer meslek mensuplarının durumuna gel
mesi,

b) Öğretmenin idarecilerine, Millî Eğitim Bakanlığına, saygı ile bak
masının sağlanması.

Bu hususlardan İkincisi pratik olarak Millî Eğitim Bakanlığınca temin 
edilebilirse de, birinci hususun realizasyonu zor görülmektedir. Ancak, 
kısa zamanda öğretmen sayısı arttırılmadan ekonomik yönden tatmin 
ve terfi belki temin edilebilir. Öğrenci - öğretmen oranı bu durumda daha 
da büyüyecektir. Bu şekilde bir hususu düzeltirken, bozuk olan diğer bir 
hususun durumu daha da bozulacaktır. Bozulan bu hususu düzeltmek için, 
insangücü - kalifiye öğretmen yetiştirilmesinden hiçbir şekilde fedakârlık 
yapılmamak şartı ile, mekanik - elektronik bu arada TV gibi cihazlardan 
faydalanılabilinir. Bu cihazlar maliyet itibariyle insangücü yetiştirilme
sinden daha ucuzdur. Meselâ sınıflara TV cihazları yerleştirilebilir ve 
bunlar tedrisatın bir kısmını experler tarafından hazırlanmış malzeme ile 
yapılmasını sağlıyabilir. Öğrencinin yetişmesinde belki en önemli unsur 
olarak kendi başına çalışması ve bu çalışmaları ödevler şeklinde ifade et
mesi kabul edilebilir. Bu ödevlerin mutlaka tashih edilmesi ve öğrencilere
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iadesi gerekmektedir. Öğretmenin az olduğu eğitim sistemimizde bu tas
hih işi merkezî olarak experler tarafından hesap makinalarmm yardımı 
ile yapılabilir.

2 — Sadece orta öğretimde yapılması öngörülen değişikliğin kendin
den önceki ilkokul ve kendinden sonraki yüksek öğretim üzerindeki etki
lerinin düşünülmesi ve bir bütün olan eğitim kademeleri arasında bir 
koordinasyon, devamlılık ve entegrasyon boşluğu çıkmasına meydan ve
rilmemesi gerekir.

3 — Şûraya getirilen teklifte büyük bir önem kazanan IX. sınıftaki 
yöneltme işleminin objektif, âdil, isabetli ve bilimsel metodlarla yapılması 
şarttır. Bunun için öngörülen tedbirler yetersiz durumdadır. Yöneltme 
konusunun eğitim süresince bir devamlı işlem olarak ele alınması ve bu 
tip orta öğretim sistemlerini uygulayan memleketlerde olduğu gibi 
mutlaka profesyonel bir organizasyon ve elemanlar tarafından yapılması 
gereklidir.

4 — Öngörülen çok yönlü orta öğretim 'sistemindeki programların 
tesbit edilen hedeflere ulaşması için gerekli konkret tedbirlerin alınması 
ile birlikte bu programları yürütecek olan merkezî teşkilâtta bir reorga- 
nizasyona gidümesine, üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı araştırma ku
ruluşları arasında müşterek anlayış tesisine nicelik ve nitelik bakımından 
yetiştirilecek veya adapte edilecek eğitici ve öğretici kadroya, bina, araç, 
gereç ve en önemli olarak da metod konularında yapılacak değişme ve 
gelişmelere bağlı olacaktır.

5 — Yüksek öğrenime geçiş ile ilgili olarak, öngörülen sistemde yatay 
ve dikey geçişler çerçevesinde öğrencilerin alması söz konusu «olgunluk') 
diploması uygun görülmektedir. Üniversitelere mutlaka bir seçme 
ile öğrenci alma söz konusu olduğuna göre bu seçmenin Millî Eğitim Ba
kanlığı ile üniversitelerin müştereken teşkil edecekleri bir merkez örgüt 
tarafından yapılması uygun olur. Bu meslekî örgütün seçme için tesbit 
edeceği kritere esas olarak öğrencilerin orta öğretim programlarında ka
zandıkları başarı notları ile yapılacak bir standart sınav puvanları dahil 
edilmelidir. Bu konuda Prof. Dr. Haydar Furgaç’m teklifi benimsenmek
tedir.

C. TEKLİF :
Özet olarak, Şûraya sunulmuş bulunan esaslarda tesbit edilen hedef

lerle teklif edilen tedbirler arasında fonksiyonel bir bağıntı bâriz bir gö
rünüşte değildir. Bu bakımdan kurumumuz;

— Orta öğretimde istenilen bu sistem değişikliğini müfredat, muh
teva ve metod yönlerinden hakikaten uygulanabilecek bir duruma geti
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rerek çeşitli sosyo - ekonomik bilgilerde denemeye tâbi tutarak geliştiril
mesini sağlıyacak ve genel uygulamaya hazırlıyacak,

— Sistem ile ilgili tedbirler yönünden ana problemleri teknik sevi
yede çözecek ve meselâ yukarıda sözü edilen TV filimlerini, komputer 
programlanmış ödevlerin hazırlanmasını ve yürütülmesini üzerine alacak, 
akademik, idare ve diğer ilgili yönlerden sorumlu kılınacak bir merkezî 
örgütün — Orta Öğretimi Geliştirme Enstitüsünün — kurulmasını teklif 
etmektedir. Bu enstitünün kuruluş ve işleyişinde Millî Eğitim Bakanlığı, 
üniversiteler ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu müşterek 
görev almalıdır.
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MODERN FEN VE MATEMATİK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME 
SEMİNERİ ORTAK TOPLANTI TUTANAĞI

(Fen Lisesi, 3/7/1970)

Rapor: 10

Fen ve matematik değerlendirme seminerine katılan fizik, kimya ve 
biyoloji öğretmenleri ile 3/7/1970 cuma günü yapılan genel toplantıda 
şu kararlar alındı:

1 — Liselerimizin bugünkü bünyesi çağdaş eğitimin isteklerini karşı
layacak biçimde değildir. Bir biçim değişikliği kesin olarak kendini zor
lamaktadır.

2 — Seminere katılan öğretmenler bu biçim değişikliğinin çok amaçlı 
lise, yani seçimli dersler ve kredi metoduna yönelmiş olmasının en iyi yol 
olduğuna inanmakla birlikte, bunun uygulamada bir takım güçlükler çı
karabileceğini düşünerek bu amaca bir basamak olmak üzere şimdilik 
kolların çeşidini artırmakla yetinilmesinin uygun olduğu kamsmdadırlar.

3 — Hangi sistem tercih edilirse edilsin öğretmenler,
a) Ders sayısının kesin olarak azaltılmasının,
b) Derslerin bir yıl, en fazla iki yıl içine toplanmasının,
c) Seçimli dersler bulunmasının ve öğrencinin eğilimine göre bir se

çim yapma imkânı tanınmasının uygun olduğunu düşünmektedirler.
4 — Liselerin birinci sınıfının bütün kolları için ortak bir yöneltme 

sınıfı olması bu sınıfta bir fen dersi okutulması uygun bulunmuştur.
5 — Liselerin Sosyal Bilimler kollarında (birinci yıldan sonra) sadece 

bir fen dersi okutulması uygun görülmüştür.
6 — Liselerin Fen kollarında ise birinci sınıftan sonra iki fen dersinin 

okutulması uygun bulunmuştur.

N o t :  Bu metin, Fen Öğretimini Geliştirme Bilimsel Komisyonunun
9 Temmuz 1970 günkü toplantısında seminerin diğer grup raporları ile- 
birlikte incelenmiş ve ilişikteki görüşler tesbit edilmiştir (Rapor: 11).
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Rapor: 11

FEN EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME BİLİMSEL KOMİSYONUNUN

G Ö R Ü Ş Ü

(16/7/1970 tarihli toplantı zaptından aynen alınmıştır.)

Fen ve matematik programlarının modernleştirilmesi konusunda 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca desteklenen araştırma 
projesinin yürütülmesinden sorumlu bulunan Fen Eğitimini Geliştirme 
Bilimsel Komisyonu, (Komisyon, T. T. K. Reisinin başkanlığında, halen, 
aşağıdaki üyelerden kuruludur:
Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi (Fizik) 
Prof. Dr. Kâmil Karamanoğlu, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

(Biyoloji)
Prof. Dr. Vedat Enüstün, O. D. T. Üniversitesi (Kimya)
Prof. Dr. Cemil Şenvar, Hacettepe Üniversitesi (Kimya)
Prof. Dr. Tuğrul Taner, O. D. T. Üniversitesi (Matematik)
Dr. Süleyman Çetin Özoğlu, T. B. T. A. K. Temsilcisi 
Esat İnetaş, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
Bakir Soykal, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, (Komisyon Genel Sekreteri) 

9 deneme lisesinde görevli modern fen ve matematik öğretmenleri 
.seminerde hazırlanan matematik, fizik, kimya ve biyoloji komisyonları 

raporlarını da inceledikten sonra, Bakanlıkça VIII. Millî Eğitim Şurasına 
sunulan orta öğretim sisteminin yüksek öğretime hazırlayan kollarında 
fen ve matematik derslerinin aşağıda belirtildiği şekilde yer almasımn 
uygun olacağını kabul etmiştir :

Fen Dersleri:
1 — Yöneltme sınıfında: Fen bilgisi adı ile fizik - kimya
2 — ikinci sınıfların Edebiyat kolunda, sadece biyoloji I, Fen kolun

da sadece kimya.
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3 — Üçüncü sınıfların, Matematik - Fizik kolunda, fizik; Tabiat Bi
limleri kolunda, fizik ve biyoloji I ve II.
Matematik Dersleri:

1 —- Yöneltme sınıfında: Matematik
2 — İkinci sınıfların Edebiyat kolunda, matematik; Fen kolunda, 

matematik
3 — Üçüncü sınıfların Sosyal ve Ekonomik Bilimler kolunda, mate

matik ; Matematik - Fizik kolunda, matematik.
Komisyon ayrıca,
a) Mevcut modern fen ve matematik programlarının VIII. Millî 

Eğitim Şûrası sonunda kabul edilecek orta öğretim sistemi kuruluşuna 
.¡göre, gözden geçirilmesinin mümkün olduğunu;

b) Okul yapılarına katılacak “Fen Blokları”  tipinin isabetli seçilmesi 
için önce, «Orta Öğretim Sistemi» ile ilgili tercih kararlarının verilmiş 
bulunması gerektiğini, bu itibarla VIII. Millî Eğitim Şûrasının modern fen 
ve matematik programlarının teşmili bakımından büyük önem taşıdığını 
mütalâa etmiştir.
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Rapor: 12

v i i i . m il l i  e ğ it im  ş ü r a s in i n  g ü n d e m in i  t e ş k il  e d e n

«ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİMİZİN KURULUŞU İLE YÜKSEK ÖĞ
RETİME GEÇİSİN YENİDEN DÜZENLENMESİ» HAKKINDAJ o

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN
GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafın
dan çeşitli üniversitelerde kurulan komisyonlar çalışmalarından da fay
dalanmak suretiyle “ Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ve Yüksek öğ 
retime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi» konusunda hazırlanan ve VIII. 
Millî Eğitim Şûrasının incelenmesine sunulan esasları havi doküman, 
Konfederasyonumuzca etraflı surette incelenmiş ve meselenin reformist 
bir anlayışla ve dirayetle ele alınmış olması büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır.

Takdir olunacağı veçhile, sanayi âleminin çeşitli problemlerini birer 
çözüme bağlamak aslî görevini yüklenmiş bir işveren kuruluşu olarak, 
Konfederasyonumuzu daha ziyade Şûraya arzolunan dokümanın mesleki 
ve teknik öğretime taallûk eden bölümleri ilgilendirmektedir. Bununla 
beraber, aşağıda, doküman üzerindeki genel kanaatlerimize ve eğitim dâ
vamızın tümü üzerindeki görüşlerimize de Şûra gündemi sınırları içinde 
kalmak kaydıyla yer verilmektedir.

1 — Genel Mülâhazalar :
Her şeyden evvel, her sahada olduğu gibi, eğitimin veya eğitimde 

yapılacak reformun gayesini açık ve seçik olarak tâyin ve tarif etmek ge
rekir. Zira, bizatihi eğitim, bir gaye değil, fakat muayyen gayelere eriş
menin bir vasıtasıdır. Bu gayeler, kanaatimizce,

1 — Gerek sayı, gerek nitelik itibariyle, kalkınma hamlemizin gerek
tirdiği kalifiye insan gücünü yetiştirmek,

2 — Bu kimselerin, aynı zamanda, insan vekarma yaraşır bir seviyede
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geçinebilmelerini sağlayacak bilgi ve mesleklerle teçhizini gerçekleştir
mek,

3 — Arzuladığımız millî karaktere uygun fertleri cemiyete kazandır
mak,

Şûraya sunulan dokümanda ilk iki gaye, gereği gibi değerlendirilmiş 
bulunmaktadır. Gerçekten, fertleri ülkelerine en mükemmel şekilde hiz
met edebilecek formasyonlara sahip kılmak, insanlara daha iyi hayat şart
ları hazırlamak ve kişilerin toplum içindeki davranışlarının medenî 
cemiyetlerle gerektiği gibi olmasını sağlamak eğitimin gayesi olmalıdır. 
.Ancak, böyle bir gayeyi güden bir eğitim sistemi kişilerin mutluluklarına 
ve toplumun yüksek vasıflı olmasına hizmet edebilir.

Diğer taraftan, yukarıda eğitimin diğer bir gayesi olarak temas etti
ğimiz millî karaktere yönelme konusu da önemle ele alınmalıdır. ((Millî 
karaktere yönelmiş eğitim» deyimi ile terbiyevî telkinler ve yurda fera
gatle hizmet duygusunun geliştirilmesi kastedilmektedir. Eğitimde re
forma karar verdikten sonra, millî karakterin nasıl olması gerektiğinin 
tâyini cihetine gidilmelidir. Bir şeyi hak etmek için çalışmanın esas ol
duğu, kişilerin birbirlerine saygı göstermesi, başkasının hakkına tecavü
zün kınanması, meşru olmayan yollardan menfaat temini çabalarının hoş- 
görülmemesi ve benzeri prensipler millî karakterin özelliklerini meydana 
getirir. Bu özelliklerin tesbitini müteakip bütün öğretim müesseselerinin 
programları gözden geçirilerek millî karakterin teşekkülünü sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenir. Böylelikle, fertlere onların iç âlemlerini zen
ginleştiren mânevi değer ve moral kuvvetler de kazandırılmış olur.

VIII. Millî Eğitim Şûrasına sonulan dokümanda eğitimimizin reforma 
muhtaç noktaları isabetle tesbit edilmiştir. Ülkemizde artık eğitimin sırf 
mücerret bilgileri ezberletmek anlamına gelemiyeceği kabul olunmuştur. 
Öğrencilere daha ziyade araştırıcı, yeni bilgi cereyanlarını takipçi bir zih
niyetin kazandırılması ön plâna alınmıştır. Orta öğretimdeki ders sayısı
nın çokluğu tenkit edilmiş, bu mahzuru giderici ön tedrisat programları 
formüle edilmiştir. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte olgunluk im
tihanının ihdası teklifi de yerinde bulunmuştur.

Ancak, kanaatimizce, olgunluk imtihanında alman puanların orta 
öğretim derslerindeki basarı derecesi ile mutlaka irtibatlandırılması seci- 
mi daha realist ve âdil bir hale getirecektir. Bunun yanında, teklif olunan 
yeni tedrisat programlarında yabancı dil derslerinin sayısı muayyen öl
çüde arttırılmakla beraber, maksada kifayet edecek seviyeye ulaşamamış
tır. Gelecek kuşakların çok iyi bildikleri en az bir yabancı dille cihazlan-
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maları o günün şartlarına göre elzem olacaktır. Bu nedenle, yabancı dil 
öğrenimine mümkün ise daha büyük bir ağırlık verilmesi ancak Türkçe 
öğreniminin daima ön plânda tutulması gerekliliğine inanmaktayız.

Bunlar dışında, sınıf geçme yerine, kredi veya ders geçme usulünün 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Kredi veya ders geçme sisteminin ülkemiz 
şartları ve yerleşmiş öğrenci psikolojisi karşısında özellikle orta öğretim 
için sakıncalı olacağı görüşündeyiz. Böyle bir sistem belki her sınıfta bir 
ders için düşünülebilir.

Edebiyat - Fen kolları ayırımının orta öğretim ikinci devresinin ikinci 
sınıfında yapılması, üçüncü sınıfta ise bu kolların Dil-Edebiyat, Sosyal ve 
Ekonomik Bilimler, Matematik, Fizik ve Tabiat Bilimleri şeklinde dört 
branşa ayrılması ve bu branşlar öğrencilerinin muayyen yüksek öğretim 
dallarına yöneltileceğinin kabulü de Konfederasyonumuzca muvafık mü
talâa kılınmaktadır.

II — Meslekî ve Teknik Öğretim Kuruluşuna İlişkin Görüş ve T ekilileri
miz :

Derhal işaret etmek isteriz ki, Şûra dokümanında orta öğretimin 
“Yüksek öğretime hazırlayan” , “hem mesleğe, hem yüksek öğretime ha
zırlayan» ve «işe veya mesleğe hazırlayan» şeklindeki üç kola ayrılması, 
öğrencilerin ikinci devre orta öğretimin birinci sınıfında bu kollardan 
birine yöneltilmeleri esasının benimsenmesi, ortak temel dersler dışında
ki özel derslerin «aynilik» yerine «denklik» prensib açısından değerlen
dirilmesi ve böylelikle ikinci devre orta öğretimin ikinci ve üçüncü yılla- 
ıında «yatay» ve «dikey» geçişlere imkân yaratılması teknik ve meslekî 
eğitimi teşvik ve kıymetlendirme yönlerinden olumlu gelişmelerdir. Ter
minoloji açısından, bütün orta öğretim kuruluşlarına «lise» adı verilme
sinin düşünülmesi ve yukarıda anılan her üç orta öğretim koluna da mu
ayyen şartlarla yüksek öğretime geçiş hakkının bahsedilmesi, keza aynı 
istikametteki olumlu adımları teşkil etmektedir.

Orta öğretimin ikinci devresinin birinci sınıfı «yöneltme sınıfı» haline 
getirilmektedir. Yöneltme sınıfının birinci ve ikinci kanaat dönemi sonla
rında, sınıf öğretmenler kurulunun öğrencinin yönelebileceği programı 
seçme hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyelerle kararlaştıracağı 
öngörülmektedir. Ancak, sınıfları 70 - 80 kişiyi bulan ve ayrıca çift tedrisat 
esasını uygulayan okullarda, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri tanıyıp ye
rinde tavsiyelerle seçecekleri branşlara yöneltebilmeleri biraz şüphelidir. 
Bu itibarla, derpiş olunan sistem yanında, öğrencilerin «kabiliyet testleri
ne” tâbi tutulmaları imkânları da araştırılmalı ve takip olunmalıdır.
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Şûra dokümanında meslekî ve teknik öğrenime olan ilgi ve rağbetin 
azaldığı belirtilerek yukarıda değinilen ve bizce de tasvip olunan hal 
çareleri teklif olunmaktadır. Gerçekten, 1955 - 1968 yılları arasında lise
lere kaydolunan öğrencilerin orta öğretime kaydolunan bütün öğrencilere 
oranı % 43’ten % 62’ve yükselmiş, buna mukabil aynı devrede 
sanat enstitülerine kaydolunan öğrenciler için bu oran % 18’den % 
13’e düşmüştür. Şûra dokümanında bu düşüşün nedenleri yani mesleki ve 
teknik öğretime rağbeti azaltan sebeplerin tahlili gayet kısa bir özet halin
de verilmekte ve şöyle denilmektedir :

“ Teknik öğretim kurum-arını bitirenlerin sanayide güçlükle iş bul
maları ,buldukları işten tatmin edilmeyişleri, iş hayatına hazırlayan im
kânların öğretim sırasında yaratılmamış olması, öğrenimin sanayi ile iliş
kilerinin kopuk olması yüzünden sanayideki gelişmelerin izlenmemesi, 
işverenlerin bu elemanların yeterliği konusundaki güvensizlikleri, ele - 
manlarm ücret, yetki ve sorumluluklarının tesbit edilmemiş olması».

Bu sebeplerin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânından tadadı olarak 
aktarıldığına dair bir de şerh verilmektedir. Oysa, bu kanunun daha de
rinliğine incelenmesi ve temel gerçeklere kadar inilmesi gerekirdi. Şöy
le ki :

Teknik öğretim kurumlarım bitirenlerin sanayide güçlükle iş bulma
ları ve işverenlerin bu elemanların yeterliği konusundaki güvensizlikleri 
sanayi âleminin bu kabil uygulamalarda karşılaştığı problemlere dayan
maktadır. Meslekî ve teknik okul mezunları büyük ölçüde nazarî tedrisat
tan geçtikleri için, daha yüksek ücretle işe alındıkları halde, işe alıştırd- 
malarmda hemen hemen hiçbir şekilde kalifiye olmayan elemanlara sarf- 
edilen zaman kadar bir kayba uğranılmaktadır. Diğer bir ifade ile, öğre
nimlerinde gereği kadar tatbikata ve sanayiin ihtiyaç duyduğu ihtisas - 
laşmaya yöneltilmedikleri için meslekî ve teknik öğretim okulları mezun
ları kısa bir süre içinde makinanm basma geçip istihsal faaliyetine katı- 
lamamaktadırlar. Yetiştikleri meslekler dışında, büro ve İdarî işleri tercih 
cihetine gitmeleri ise bahse konu okullar mezunlarının biraz da şahsî ve 
ps:ko!ojik bir problemi olmaktadır. Bunun yanında, meslekî ve teknik öğ
retim mezunlarına cemiyetin verdiği değer hükümlerinde, olumlu yönde 
bir değişiklik yaratacak ortamın hazırlanması gerekmektedir. Meslekî ve 
teknik öğretim görevlilerinin sanayi âlemi ile kopuk ilişkiler içinde ol
maları, tâbir caiz ise, öğretmen doğup öğretmen olarak ölmeleri ve hayat
larını tamamen okul ve sınıf çerçevesi içinde geçirmeleri, problemin 
önemli bir veçhesini ifade etmektedir. Sanayi sektörünün devrevi ihti
yaçlarını mutlaka yakından takip etmek, teknolojik gelişmelerin gerektir
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diklerini izlemek ve eğitim programlarını devamlı olarak bu zaruretlere 
uyacak şekilde ve elâstikiyette tertiplemek şarttır. Diğer bir deyimle, ge
niş bir meslek alanının dar bir bölümü içinde becerili ve operatör teknis
yenlerin pratik olarak yetiştirilmelerini teminen sanayi sektörü ile daimî 
bir işbirliği ve fikir teatisi içinde bulunulması elzemdir.

Meslekî ve teknik okul mezunlarından sanayi sektöründe çalışanların 
maddî imkânları konusunda da daha öğrenim sırasında aydınlatılmaları 
faydalı olacaktır. Zira, 1963 yılından bu yana yürürlükte olan 274 ve 275 
sayılı kanunların işleyişi, sanayi sektöründeki elemanlara, henüz büyük 
bir memur kitlesinin dahi ulaşamadığı bir ücret ve sosyal yardımlar sevi
yesini bahsetmiştir. Böyle bir durumda, sanayi sektöründeki meslekî ve tek
nik öğrenim mezunlarının şikâyeti, daha ziyade işçi teşekküllerinin top
lu sözleşme müzakerelerinde, vasıf ve verimlilik kıstaslarını gözönüne al
maksızın bütün işçi ve çalışanlar için seyyanen ayni ücret zammını iste - 
meleri olsa gerektir.

Burada, ülkemizde kalifiye işgücü açığının, meslekî ve teknik öğretim 
programlarına yön ve şekil verecek şekilde tesbit edilemediği noktasına da 
değinmek uygun olacaktır. Gerçi bu konuda Devlet Plânlama Teşkilâtının 
muayyen anketlere dayanan ve projeksiyon yolu ile 1968 yılma kadar ge
tirilen bazı rakamları mevcuttur. Ancak, bu açıklar global olarak ve ayrm- 
tısız tarzda ve «şu kadar mühendis, teknisyen ve sanatkâr» şeklinde ileri 
sürülmektedir. Oysa ki, insangücü açıklarını bütün ayrıntıları ile ve ta
mamen hakikî ihtiyaçları kapsayacak şekilde istatistikî olarak tesbit için 
yeni bir imkân doğmuş bulunmaktadır. 931 sayılı İş Kanununun 86. mad
desi hükmü gereğince hazırlanan «İşverenlerin İşçi İsteklerini İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkmdaki Tüzük» 2/8/1970 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük hükümlerine 
göre, gerek kamu, gerek özel sektör işverenleri, işgücü ihtiyaçlarını bütün 
ayrıntıları ile İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorundadırlar. Bu 
bilgiler şüphesiz Kurumca devrevî istatistikler haline getirilecektir. Bu 
istatistiklerin Millî Eğitim Bakanlığınca dikkatle izlenerek meslekî ve tek
nik öğretimin reel ihtiyaçlara göre plânlanacağı ve programlanacağı ümi
dini taşımaktayız.

Şûra dokümanı «Giriş» bölümünün son paragrafında, gündemin orta 
öğretim sistemimizin ve yüksek öğretime geçişin «kuruluşuna» münhasır 
olduğu belirtilmekte ve “ders kitapları ve araçlarının modernleştirilmesi,
okul yapıları ve öğretmen yetiştirilmesi» gibi önemli ve ilişkin diğer ko
nuların artık her yıl toplanacak olan diğer Millî Eğitim Şûralarının meşe-
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leşi olacağı ifade edilmektedir. Bununla beraber, kuruluş konusunun an
cak diğer Şûra gündem konuları hal tarzına bağlandıktan sonra gereği 
gibi uygulama sahasına geçebileceğine önemle işaret etmek isteriz.

Sonuç olarak, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı tarafından VIII. 
Millî Eğitim Şûrasına sunulmak üzere hazırlanan dokümanın genel hat
ları ile mükemmel ve müemmen niteliğini bir defa daha açıklamayı bir 
borç ve görev saydığımızı beyan ederiz.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu
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Rapor : 13

EGE BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISINA AİT

R A P O R

Toplantı y eri: İzmir
Toplantı tarihi: 15 - 16 Ağustos 1970

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, beraberinde Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu olduğu halde on dört ilin (Aydın, 
Afyon, Antalya, Burdur, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, İs
parta, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) Millî Eğitim Müdürleri ile 15 -16 
Ağustos 1970 tarihlerinde, bir bölge toplantısı yapmıştır. Toplantıda ele 
alman konulardan “ Orta Öğretim Sistemi” ile ilgili görüşmelere İzmir’deki 
orta dereceli genel, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarmm, ikinci 
devrelerinde görevli yöneticileri de katılmıştır.

Toplantıda; “ Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek öğretime 
Geçişin Yeniden Düzenlenmesi” konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına 
sunulacak esaslar üzerinde fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu konuda 
yapılan görüşmelerde tesbit edilen hususlar aşağıda sıralanmıştır :

1 — Millî eğitim sistemimiz; ekonomik kalkınmayı ve sosyal geliş
meyi destekliyecek ve hızlandıracak bir kuruluşa sahip kılınmalıdır.

2 — Orta öğretim kurumlan bir bütün olarak ele almmah ve orta öğ
retimin görevleri şunlar olmalıdır:

a) Yüksek öğretime hazırlamak.
b) Hayata ve işe hazırlamak,
c) Mesleğe ve yüksek öğretime hazırlamak. Bu görevleri yerine ge

tirmek için çeşitli programlar düzenlemeli ve öğrenciler ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine göre yöneltilmelidir.

3 — Çeşitli programlara ayrılma fırsat ve imkân eşitliği ile sosyal 
adalet ilkelerini zedeleyici nitelikte olan imtihanlarla değil, fakat en az 
bir öğretim yılı devam eden yöneltme usulleri ile gerçekleştirilmelidir;
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4 — Orta öğretimin birinci devresi mecburi öğretimin devamı ve orta 
öğretimin ortak gövdesi olarak düzenlenmelidir. Ortaokul programı öğ
rencileri ikinci devre programlarına teşvik edici ve hayata hazırlayıcı ni
telikte mecburi temel dersleri ve seçmeli dersleri kapsamalıdır.

5 — Her çeşit ikinci devre orta öğretim programı için IX. sınıf ortak 
bir yöneltme sınıfı olarak kabul edilmeli ve mecburi temel dersler ve seç
meli özel dersler yolu ile öğrenciler istek, kabiliyet ve başarılarına göre 
çeşitli programlara yöneltilmelidir.

6 — Yüksek öğretime hazırlayan programlar X. sınıfta Fen ve Edebi
yat; XI. sınıfta;

a) Dil ve Edebiyat,
b) Ekonomik ve Sosyal Bilimler,
c) Matematik ve Fizik,
ç) Tabiat Bilimleri olarak gruplandırılmak ve programlar özellikleri

ne göre tesbit edilen ders gruplarını kapsamalıdır. Ders sayısı her yıl için 
6 veya 7 yi geçmemeli, her öğrenciye bütün dersleri okutmak yerine denk 
sayılan ders grupları verilmelidir.

7 — Hayata ve mesleğe hazırlayan programları cazip kılmak için eko
nomik hayatın, çevrenin ve aile hayatının istediği alanların seçilmesinde 
titizlik gösterilmelidir.

8 — Mesleğe ve yüksek öğretime hazırlayan programlar, teknisyen 
seviyesinde insangücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hızla teşkilât- 
landırılmalıdır.

9 — Dört yıllık öğretim programları uygulayan ilköğretmen okulları 
en kısa zamanda yüksek öğretim kurumlan haline getirilmelidir. Orta 
dereceli okullara öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlan akademi 
haline getirilerek öğretmenlik formasyonunun arzu edilen seviyeye ulaş
ması ve istihdam bakımından da menşe birliği sağlanmalıdır.

10 — Öğrencileri başarıları ölçüsünde çeşitli programlara yöneltmek 
esas olduğuna göre her dersten öğrenci başarısının dört ayrı notla ve 
başarısızlığın tek notla değerlendirilmesi esas alınmalıdır.

11 — VIII. Millî Eğitim Şûrasmda kabul edilecek esaslar ne olursa 
olsun, uygulama bütün ayrıntıları ile uzun ve kısa süreli plânlar halinde 
düzenlenmeli; bu arada özellikle idareci, öğretmen ve kamu oyunun ay
dınlatılmasına büyük önem verilmelidir.

12 — Orta öğretimde böyle zaruri ve köklü bir değişime giderken 
müfredat programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve ıslahı ile birlikte
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okul yapıları, ders araçları, kitaplık, atelye, konferans salonu gibi maddi 
imkânlarm hazırlanması hızlandırılmalı ve özellikle beden eğitimi, müzik, 
resim ve yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesine önem verilmelidir.

Yukarıda özetlendiği üzere orta öğretim sisteminin kuruluşu ile yük
sek öğretime geçişin yeniden düzenlenmesi konusunda tesbit edilen esas
ları tamamiyie benimseyen Millî Eğitim Müdürleri bu esasları kendi illeri 
içinde idareci ve öğretmenlere açıklamak ve kamu oyunu hazırlamak için 
gerekli tedbirleri alacaklarını belirtmişlerdir.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, Millî Eğitim Müdürleri 
toplantısına büyük önem atfettiğini bildirmiş ve önemli millî eğitim 
meselelerinin iller çerçevesinde görüşülmesine imkân vermek üzere bu top
lantıların bundan böyle periyodik olarak yapılacağını açıklamıştır.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri:

Ali Demiralp 
Lütfü Göksel 
İsmail Kutluk 
Abdürrazzak Tığlıoğlu 
Ertuğrul Seyhan 
Celâlettin Torun 
Şevket Ur al 
Kâmil Baykara 
Sadık Güneş 
Cemal Eşiyok 
Kemal Aydoğdu 
Abdülkadir Ariç 
Muzaffer Karmca

Aydın Millî Eğitim Müdürü 
Antalya Millî Eğitim Müdürü 
Balıkesir Millî Eğitim Müdürü 
Burdur Millî Eğitim Müdürü 
Bursa Millî Eğitim Müdürü 
Çanakkale Millî Eğitim Müdürü 
İzmir Millî Eğitim Müdürü 
Denizli Millî Eğitim Müdürü 
İsparta Millî Eğitim Müdürü 
Kütahya Millî Eğitim Müdür Vekili 
Manisa Millî Eğitim Müdürü 
Muğla Millî Eğitim Müdürü 
Uşak Millî Eğitim Müdürü
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Rapor: 14

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA AİT RAPOR

Toplantı yeri: Van
Toplantı tarihi: 21-22 Ağustos 1970

Millî Eğitim Bakanı Prof Dr. Orhan Oğuz, beraberinde Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanı Sayın Zekâi Baloğlu olduğu halde Ağrı, Bingöl, Bit
lis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli 
ve Van illerinin Millî Eğitim Müdürleri ve her ilden seçilmiş ikişer orta 
dereceli okul müdürünün iştirakiyle 21 Ağustos 1970 günü Van’da bir 
bölge toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılanlarm listesi eklidir.

Toplantıda “ Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile Yüksek öğre
time Geçişin Yeniden Düzenlenmesi» konusunda VIII. Millî Eğitim Şûra
sına sunulan esaslar üzerinde görüşmeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar 
müşterek görüş halinde tespit edilmiştir:

1 — Ortaokul, ilkokulun devamı ve orta öğretimin birinci devresi 
olarak düzenlenmelidir.

2 — Orta dereceli genel, meslekî ve teknik okulların ikinci devreleri
nin birinci sınıfları yöneltme sınıfı olmalıdır.

3 — Yöneltme sınıfı sonunda öğrencinin ilgi ve kabiliyetine göre 
ikinci devre ikinci sınıflarda ayrılabileceği kollar tespit edilmeli ve bu 
hususta, okul idaresince, öğrenci velisine tavsiyede bulunulmalıdır.

4 — Orta öğretimin ikinci devresi öğrenciyi:
a) Yüksek öğretime,
b) Mesleğe ve yüksek öğretime,
c) Hayata ve mesleğe

hazırlayan programlar halinde düzenlenmelidir.
5 — Orta öğretimin ikinci devre ikinci ve üçüncü sınıflarında öğren

cilere ayrıldıkları kollarda ansiklopedik bilgiler verme yerine bu kollar 
için yoğunlaştırılmış programlar uygulanmalıdır.
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6 — Orta öğretimde sınıf geçme yerine ders geçme usulü denenmeli
dir.

7 — İlk ve orta dereceli okullarda tek tip kitap sistemi en kısa za
manda gerçekleştirilmeli ve parasız dağıtılmalıdır.

8 — Doğu Anadolu illerinde çok sayıda bölge okulu açılmalıdır.
9 — Şartları elverişli olan bölge okullarının hepsinde ortaokul sınıf

ları hemen açılmalıdır.
10 — Bölge okuilarmda okuyan başarılı öğrencilere daha üst öğretim 

imkânı verilmelidir.
11 — Bu okulları bitiren öğrencileri daha üst okullara göndermek 

maksadıyla bölge okullarında hayata ve mesleğe hazırlayıcı programlar 
uygulanmalıdır.

12 — İlkokul öğretmeni yüksek tahsil yapmak suretiyle yetiştirilme
lidir.

13 — Öğretmenlikte nakil işlemleri yalnız isteğe göre değil, istekle 
birlikte başarı, liyakat ve bölge hizmeti esasına göre ayarlanmalıdır.

14 — Prefabrik okulların yapımında doğu illerine öncelik tanınma
lıdır.

15 — Millî Eğitim Müdürleri, yukarıda özetlenen esaslara ait uygulama 
ortamının hazırlanması için bölgelerinde gerekli tedbirleri alacaklar, bu 
maksatla yönetici ve öğretmenleri yetiştirici toplantılara ve ferdî temas
lara önem vereceklerdir. Ayrıca, bu esasların mahallî basında ve yayın or
ganlarında yer almasını sağlamak üzere Valilikçe gerekli tedbirlerin alın
masına çalışacaklardır.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri:

Z. Çetin Dağlı 
İsmail Bozoğlu 
Vahap Çepe 
İsmail Sezgi 
M. Lâtif Oğuz 
Metin Genç 
Mehmet Nazik 
Faysal Duruöz 
Suphi Mutlu 
Cemil Çetin 
Hazım Koç 
A. Rıza Çatılı 
Naci Özden

Ağrı Millî Eğitim Müdürü 
Bingöl Millî Eğitim Müdürü 
Bitlis Millî Eğitim Müdürü 
Elâzığ Millî Eğitim Müdürü 
Erzincan Millî Eğitim Müdür Vekili 
Erzurum Millî Eğitim Müdür Vekili 
Hakkâri Millî Eğitim Müdürü 
Kars Millî Eğitim Müdürü 
Malatya Millî Eğitim Müdürü 
Muş Millî Eğitim Müdürü 
Siirt Millî Eğitim Müdürü 
Tunceli Millî Eğitim Müdürü 
Van Millî Eğitim Müdürü
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Rapor : 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA AİT RAPOR

Toplantı yeri: Diyarbakır 
Toplantı tarihi 24 - 25 Ağustos 1970

Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz, beraberinde Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Zekâi Baloğlu olduğu halde; Adana,. 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, İçel, Maraş, Mardin, Hatay, Urfa Millî 
Eğitim Müdürleri ve her ilden seçilen ikişer orta dereceli okul müdürünün 
katılması ile 24 Ağustos 1970 günü saat 8.00 de Diyarbakır Kız Enstitüsü 
binasında bir bölge toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılanlarm listesi 
ilişiktir.

Toplantıyı Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz bir 
konuşma ile açmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Zekâi Bal
oğlu «Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçişin 
Yeniden Düzenlenmesi» konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına sunulan 
esaslar üzerinde gerekçeli bir açıklama yapmıştır.

Orta öğretim sisteminin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin yeni
den düzenlenmesi konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına sunulan esaslar 
üzerinde verilen bilgiler toplantıya katılan üyelerin tümü tarafından 
genellikle benimsenmiş ve memnunlukla karşılanmıştır.

Sistemin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin esasları tartışılmış ve 
aşağıdaki hususlar tespit ve temenni edilmiştir :

1 — Sistemin esaslarından olan ortaokulun, ilkokulun devamı ve orta 
öğretimin birinci devresi olarak kabul edilmesi,

2 — Orta öğretimin ikinci devresinin birinci sınıfının yöneltme sınıfı 
olarak düzenlenmesi,

3 — Orta öğretim ikinci devresinin öğrenciyi:
a) Ya yüksek öğretime,
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b) Ya hem mesleğe ve hem de yüksek öğretime,
c) Ya da hayata ve mesleğe, 

hazırlayan programlara ayrılması,
4 — Orta öğretimde, bu sistemle getirilen sınıf geçme yerine ders 

geçme usulünün denenmesi,
5 — Sistemin uygulanmasında gerekli olan müfredat programlarının, 

değerlendirme tekniklerinin, ders kitaplarının, süratle geliştirilmesi ve 
ilgili yönetmeliklerin en kısa zamanda hazırlanması,

6 — İlk ve orta dereceli okullarda tek kitap sistemine dönülmesi ve 
muhtaç öğrencilere kitapların parasız olarak temin edümesi,

7 — İlk ve orta dereceli okul öğretmenlerinin nakil sisteminde; ba
şarı, istek ve mecburi bölge esaslarının ihdas edilmesi,

8 — İlkokul öğretmenlerinin menşe ayrılıklarını gidermek, itibar ve 
etkilerini geliştirmek amacıyla ilköğretmen okullarının yüksek okul sevi
yesine çıkarılması,

9 — Bu sistemin amacına ulaşması için, idareci, öğretmen, veli ve 
öğrencilerin işbirliği halinde her çeşit fırsat ve imkânları kullanarak ma
hallen gerekli tedbirlerin alınması,

10 — Çeşitli yönlerden sakıncaları tespit edilen öğretmen okulunu 
hariçten bitirme imtihanlarının kaldırılması,

11 — Yeni sistemde, imam - hatip okullarının gerektiği şekilde dü
zenlenip geliştirilmesi,

12 — Yeni sistemin çevre ve toplum tarafından benimsenmesi için 
Millî Eğitim Müdürlerince yukarıda özetlenen hususların uygulama or
tamının yaratılması, meslektaşların hazırlanması konusunda idareci, öğ
retmen ve veli toplantıları yapılması, basın ve yayın yoluyla sistemin 
esaslarının halka duyurulması için gereken hassasiyetin ve gayretin gös
terilmesi.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri:
Hilmi Metin 
Cezmi Bozkurt 
Suphi Ayduk 
Rahmi Gemici 
Naci Berköz 
Galip Aköz 
Kerim Denge 
Emin Altınkanat 
İsmail Tuncay

Adana Millî Eğitim Müdürü 
Adıyaman Millî Eğitim Müdürü 
Diyarbakır Millî Eğitim Müdürü 
Gaziantep Millî Eğitim Müdürü 
Hatay Millî Eğitim Müdürü 
İçel Millî Eğitim Müdürü 
Maraş Millî Eğitim Müdürü 
Mardin Millî Eğitim Müdürü 
Urfa Millî Eğitim Müdürü

108 -



Rapor: 16

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA AİT RAPOR

Toplantı yeri: Trabzon 
Toplantı tarihi: 29 Ağustos 1970

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, beraberinde Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu olduğu halde, 10 ilin (Amasya, Art
vin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon) 
Millî Eğitim Müdürleri ve her il’den seçilen ikişer orta dereceli öğretim 
kurumu müdürleri ile bir bölge toplantısı yapmıştır. Aynı zamanda Trab
zon Valisi Kemalettin Gazezoğlu’nun hazır bulunduğu toplantıya Trab
zon Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Orhan Bolak ve Trab
zon ile Samsun Eğitim Enstitüsü Müdürleri de katılmışlardır.

Toplantıda «Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime 
Geçişin Yeniden Düzenlenmesi)) konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına 
sunulan esaslar üzerinde görüşmelerde bulunulmuş ve aşağıdaki hususlar 
tesbit edilmiştir:

1 — Millî eğitim sistemimizi, kalkınmamızı gerçekleştirecek bir ku
ruluşa kavuşturmak amacıyla :

a) Ortaokulun, ilkokulun devamı ve her çeşit orta öğretimin ortak dev
resi olarak kabul edilmesi ve ortaokul programının temel dersler ve seç
meli dersler yolu ile öğrencileri çeşitli ikinci devre programlarına yönel
meye teşvik edici nitelikte düzenlenmesi,

b) İkinci devre orta öğretimin 1. sınıfının ortak bir yöneltme sınıfı 
olarak düzenlenmesi ve yöneltme sınıfı programının, öğrencileri çeşitli 
programlara yöneltecek şekilde düzenlenmesi,

c) Ortak sınıf sonunda öğrencilerin ya yüksek öğretime hazırlayan 
programlara, ya işe ve mesleğe hazırlayan programlara, ya da hem mes
leğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan programlara yöneltilmesi,
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ç) Ortak sınıfta başarı değerlendirmesinin daha objektif esaslara göre 
elması, öğrenci ve velilerin tatmin edilmesini sağlamak amacıyla Şubat 
ve Haziran aylarında yöneltme imtihanları yapılması, (bu imtihanların 
imtihan komisyonlarınca gerçekleştirilmesi) ve imtihan komisyonlarınca 
takdir edilen notlar ile daha önce öğretmen tarafından verilen notların 
ortalamasının alınması, nihaî değerlendirme işinde sınıf öğretmenler 
kuruluna yetki tanınması, ders öğretmeninin muvafakati şartının kaldı
rılması ve kararların çoğunlukla alınması;

2 — İlköğretmen okullarının bir yönden ilkokul öğretmenlerine 
yüksek öğrenime hazırlayan programlardan birini, diğer yönden gerekli 
meslekî formasyonu verebilmesi için şimdilik 4 yıllık kurumlar haline 
getirilmesi, bu okulların, — bir geçiş tedbiri olarak gerekli görülmekle 
birlikte — ilk fırsatta ve mutlaka en az iki yıl süreli yüksek öğretim ku
rumlan haline getirilmesi,

3 — Yöneltme sınıflarının genel, meslekî ve teknik okullarda ayrı 
ayrı düzenlenmesi, uygulamada da aym bölgede bir takım eşitsizlikler 
doğuracağından imkân ve şartları elverişli olan her yerde yöneltme sınıf
larının bir çatı altında toplanması, ancak seçmeli ders gruplarının şartları 
elverişli atölye ve tesisleri bulunan meslek okullarında düzenlenmesi,

4 — Yalnız yüksek öğrenime hazırlayan programların şimdilik 3 yıl
da gerçekleştirilmesi zaruri bulunmakla beraber teknisyen programları
na, yani 4 yıllık kollara, cazibenin arttırılması esas olduğuna göre yüksek 
öğrenime hazırlayan kolların da en kısa zamanda 4 yıla çıkarılması,

5 — Ortaokullarda parasız yatılılık sisteminin sadece ortaokulu 
bulunmayan yerlerin çocukları için uygulanması, yatılı bölge ilkokulla
rının tümüne ortaokul devrelerinin eklenerek bu okulların yatılı bölge 
okulları haline getirilmesi,

6 — İkinci devre orta öğrenim okullarına kayıt olan her öğrenciden 
az miktarda da olsa okul idarelerince para alınması ve bu paranın ya 
merkezî veya bölge sistemiyle okulların en zaruri giderlerine harcan
ması imkânlarının sağlanması,

7 — Sistemin okullarda başarı sağlayabilmesi için, her okulda reh
berlik teşkilâtının kurulması ve rehber öğretmenlerin yetiştirilmesi ga
yesiyle kurs ve seminerlerin düzenlenmesi, diğer yandan her il’de reh
berlik ve dokümantasyon merkezleri kurularak okullardaki rehberlik teş
kilâtları ile bu merkezler arasında ölçme, değerlendirme ve yöneltme gibi 
konularda sıkı bir işbirliğinin tesis edilmesi,

8 — İkinci devre orta öğretim, bir bütünlük içinde yeniden düzenlen
diğine göre, bugünkü taşra teşkilâtında bir değişiklik düşünülmediği tak
dirde, il merkezlerinde Millî Eğitim Müdürlüklerinden başka bir Millî
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Eğitim Baş Müdürlüğü, ikinci devre orta öğrenim kurumu bulunan her 
ilçede de Başmüdürlüğe bağlı bir İlçe Eğitim Müdürlüğünün ihdas edil
mesi ve yeni sistemin esası olan yöneltme işleri ile bunu sağlıyabilmek 
için mevcut bütün bina ve tesislerin kullanılması ve öğretmenlerin görev
lendirilmesi ve programların gerçekleştirilmesi yetki ve nihai sorumlu
luğunun bu müdürlüklere verilmesi, bu müdürlerin sicil âmiri duru
muna getirilmesi, rehberlik ve denetleme (soruşturma hariç) yetkisi ile 
teçhiz edilmesi,

9 — Her derece ve tipteki okullar için tek tip kitap sisteminin gerçek
leştirilmesi, maddî imkânlardan yoksun olanlara parasız kitap verilmesi, 
yardımcı ders kitaplarının teşvik edilmesi,

10 — İş ve meslek kollarından bitirme diploması alan elemanların 
ücret, yetki ve sorumluluklarının teminat altına alınması,

11 — Yöneltme sınıfları ders programları ve ders kitapları ile eğitim 
araçlarının süratle hazırlanması ve millî kültürün kuvvetlendirilmesini 
sağlayan derslere ve konulara ağırlık verilmesi,

12 — Tecrübeli öğretmenlere yurdun her yerinde hizmet vermek im
kânını sağlamak maksadıyla, tâyin ve nakilleri daha objektif esaslara bağ
lamak için istihdam şartlarının bugünkü gibi yalnız isteğe bağlı olarak 
değil, aynı zamanda liyakat, başarı ve bölge mecburi hizmeti esasına göre 
düzenlenmesi ve bazı derecelerin belli hizmet bölgelerine tahsisi cihetine 
gidilmesi,

13 — Orta öğretim sisteminin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin 
yeniden düzenlenmesi konusunda tesbit edilen esasların tanıtılması ve 
uygulama ortamının hazırlanması için bölge toplantısına katılan bütün 
Millî Eğitim Müdürlerinin okul müdürleri ile birlikte illerine dönüşlerin
de basın ve yayın yoluyla, usulü gereğince açıklamalarda bulunmaları, 
meslekî toplantılar düzenlemeleri ve neticelerinden, gerekiyorsa, Bakan
lığa bilgi vermelerinin sağlanması.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri :
Ali Güleç 
Aziz Gözacan 
Sami Pelitli 
Tevfik Poyraz 
Salih Sabri Küıç 
İsmet Akkaya 
Haşan Basri Özgen 
Lütfullah Okyay 
İbrahim Pehlivanoğlu 
Süleyman Varlı

Amasya Millî Eğitim Müdürü 
Artvin Millî Eğitim Müdürü 
Giresun Millî Eğitim Müdürü 
Gümüşhane Millî Eğitim Müdür Vekili 
Ordu Millî Eğitim Müdürü 
Rize Millî Eğitim Müdürü 
Samsun Millî Eğitim Müdürü 
Sinop Millî Eğitim Müdürü 
Trabzon Millî Eğitim Müdürü 
Tokat Millî Eğitim Müdürü
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Rapor: 17

İÇ ANADOLU BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA AİT RAPOR

Toplantı y e r i: Konya 
Toplantı tarihi: 31 Ağustos 1970

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, bereberinde Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu olduğu halde, 11 ilin  (Ankara, Çan
kırı, Kastamonu, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yoz
gat ve Konya) Millî Eğitim Müdürleri ve bu illerden seçilen ikişer okul 
müdürü ile, bir bölge toplantısı yapmıştır. Toplantıya katılanların bir lis
tesi ektedir.

Toplantıda ayrıca Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Müdürü, Yüksek İs
lâm Enstitüsü Müdürü ile Konya merkezi orta dereceli okul müdürleri de 
bulunmuşlardır.

Orta öğretim sistemimizin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin yeni
den düzenlenmesi konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına sunulacak esas
ların etraflı görüşüldüğü toplantıda tesbit edilen hususlar aşağıya çıkarıl
mıştır :

1 — Türk öğretim sisteminin kalkınmayı destekliyecek bir kuruluşa 
sahip olması için,

a) Ortaokulun, ilkokulun devamı ve orta öğretimin birinci ortak 
devresi olarak düzenlenmesi,

b) İkinci devre orta öğretimin bir bütünlüğe kavuşturularak öğren
cileri ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre, ya yüksek öğretime, ya ha
yata ve mesleğe veya hem mesleğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan 
çeşitli programlar halinde düzenlenmesi,

c) İkinci devre orta öğretimin 1. sınıfının yöneltme sınıfı olarak teş
kilâtlandırılması; bu sınıfın genel, meslekî ve teknik bütün organlar için
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genel olarak her merkezde ayrı çatı altında toplanmaya çalışılması veya 
büyük merkezlerde şartları elverişli birkaç okulda veya şartları elverişli 
her okulun kendi bünyesinde düzenlenmesi,

ç) Yöneltme sınıfında I. ve II. sömestrde toplanacak sınıf öğret
menler kurulunun yöneltme tavsiyesinde öğrencinin isteği, sınıf öğ
retmeninin teklifi, rehberlik teşkilâtının tavsiyesi, öğrencinin başarısı ile 
birlikte öğrenci velisinin temayülünün de dikkate alınmasına önem ve
rilmesi,

2 — Orta öğretimin II. devresine dikey kuruluşlar yerine yatay ku
ruluşlar getirildiğine göre gerek merkez teşkilâtının, gerekse il ve ilçe teş
kilâtlarının yatay kuruluşlara uygun şekilde kavuşturulması ve bu ku
ruluşlara mevcut çeşitli okul, bina ve tesisleri ile öğretim elemanları
nın rasyonel olarak kullanılması yetkisinin verilmesi,

3 — İlk ve orta dereceli bütün öğretim kurumlarmda tek kitap 
sisteminin uygulanması ve en azından muhtaç öğrencilere parasız verme 
imkânları sağlanması,

4 — Orta öğretimin ikinci devresinde öğrenciden bir miktar para 
alınması ve bu paranın merkezî ve mahallî bir sistemle okulların zaruri 
giderlerine harcanması imkânlarının sağlanması,

5 — Yeni sistemin uygulanmasına geçilebilmesi için yöneltme sınıfı
nın program, ders kitapları ve eğitim araçları ile ilgili hazırlıklarının 
sür’atle tamamlanması ve uygulanmasının 1. sınıfta başlayarak kademeli 
olarak gerçekleştirilmesi, deneme veya geliştirme adıyla herhangi bir 
uygulamaya geçilmeksizin bütün okullarda birden uygulamanın başlaması,

6 — Orta öğretim sistemiyle ilgili esasların Millî Eğitim Müdürleri
nin bölgelerine dönüşlerinde basın ve yayın araçlarından yararlanarak 
usulüne göre kamu oyuna tanıtılması, öğretmen ve idareciler için toplan
tılar tertiplenerek uygulama ortamının hazırlanması ve zuhuru muhte
mel çeşitli güçlüklerden zamanında Bakanlığa bilgi verilmesi.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri:

Necip Güngör Kısaparmak Ankara Millî Eğitim Müdürü 
Musa Eroğlu Çankırı Millî Eğitim Müdürü
Mevlût Ulaş Kastamonu Millî Eğitim Müdürü
î. Hakkı Kadıoğlu Çorum Millî Eğitim Müdürü
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Selâhattin Özcan 
Şerafettin Devecioğlu 
Mehmet Didin 
Bekir Sıtkı Kalaycı 
Cafer Cengiz 
Harun Çağlayan 
Vahit Yılmaz

Kayseri Millî Eğitim Müdürü 
Kırşehir Millî Eğitim Müdürü 
Nevşehir Millî Eğitim Müdürü 
Niğde Millî Eğitim Müdürü 
Sivas Millî Eğitim Müdürü 
Yozgat Millî Eğitim Müdürü 
Konya Millî Eğitim Müdürü
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Rapor: 18

MARMARA BÖLGESİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ
TOPLANTISINA AÎT RAPOR

Toplantı yeri: İstanbul
Toplantı tarihi: 2 -3  Eylül 1970

Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz beraberinde Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanı Zekâi Baloğlu olduğu halde; Bolu, Bilecik, 
Eskişehir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zon
guldak Millî Eğitim Müdürleri ile 2 -3  Eylül 1970 tarihlerinde bir bölge 
toplantısı yapmıştır. Toplantıya İstanbul Eğitim Enstitüsü Müdürü, Yük
sek Öğretmen Okulu Müdürü ve 9 orta dereceli okul müdürü ile diğer il
lerden seçilen ikişer orta dereceli okul müdürü ve basın mensupları katıl
mıştır.

Toplantıda orta öğretim sisteminin kuruluşu ile yüksek öğretime ge
çişin yeniden düzenlenmesi konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasına sunu
lacak esaslar üzerinde görüşmeler yapılmış ve tespit edilen hususlar aşa
ğıda sıralanmıştır.

1 — Ortaokul ilkokulun devamı ve orta öğretimin ortak devresi ola
rak kabul edilmeli ve özel dersler yolu ile öğrenciler çeşitli ikinci devre 
programlarına yöneltilmeye teşvik edilmelidir.

2 — ikinci devre orta öğretim bir bütün halinde ele alınmalı ve çe
şitli programlardan oluşmalıdır.

3 — ikinci devrede orta öğretimin birinci sınıfı, ortak bir yöneltme 
sınıfı olarak düzenlenmelidir.

Yöneltmede objektif olabilmek için:
a) Öğretmen, çocuk velisi ile tek başına bırakılmamalıdır.
b) Okullarda rehberlik servisleri süratle kurulmalıdır.
c) Öğrenci velileri ile temasları şıklaştırıcı tedbirler getirilmelidir.
ç) Özellikle büyük şehirlerde il çapmda rehberlik merkezleri kurul

malı ve yöneltme işlemi bu merkezlerde sonuçlandırılmalıdır.
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4 — Yöneltme sınıfının açılacağı yerin tayini Millî Eğitim Müdür
lüklerine bırakılmalıdır. Orta dereceli okul müdürlerinden kurulacak bir 
komisyonda tespit edilecek esaslara göre yöneltme sınıfları,

a) Bir çatı altında,
b) Birkaç çatı altında,
c) Şartları elverişli bir okulda düzenlenebilmelidir.

5 — Küçük şehirlerde yöneltme sınıfından sonra çeşitli program
ların uygulama şartları kolaylıkla yaratılamıyacağmdan gerek yöneltme 
sınıfı temininde, gerek X. sınıf sonunda yöneltilmiş öğrenciler için o prog
ram aynı okulda mevcut değilse,

a) Öğrenci parasız yatılı veya kredi sistemlerinden yararlanarak baş
ka okullara gönderilmeli;

b) Öğrenci, şartları taşıyorsa, parasız yatılı öğretmen okullarına ter
cihle alınmalı;

c) Yatılı bölge liselerinin sayısı ve kapasitesi süratle artırılmalıdır.
ç) Ortaokulu bulunan bölgelerin öğrencilerine parasız yatılı hakkı

verilmemeli, bu imkânlar ortaokulu bulunmayan bölgeler ile çeşitli prog
ramlara yöneltilmiş fakat o programın bulunmadığı yerlerin öğrencilerine 
öncelikle tahsis edilmelidir.

d) İkinci devre orta öğretim paralı olmalıdır.
6 — îş ve meslek kolları mutlaka toplumda kazanç getiren konularda 

düzenlenmeli ve bu kollardan bitirme diploması alan gençlerin ücret, yetki 
ve sorumlulukları kanuni teminat altına alınmak suretiyle bu kollara ca
zibe sağlanmalıdır.

7 — Her çeşit orta öğretim programının bir müessesede mutlaka 
bulunması gerekmez; kollar çevrenin ihtiyaçları, toplumun imkân ve 
şartları gözönünde bulundurularak mahallince tesbit edilmeli ve kolların 
açılıp kapanmasında illere yetki tanınmalıdır. İller:

a) İkinci devre orta öğretim programlarının çeşitlerinin tespitinde,
b) Bu programların yürütülebilmesi için mevcut bütün bina ve te

sislerin kullanılış tarzını tayinde,
c) Bütün öğretim elemanlarının çeşitli programlara göre istihdam 

edilebilmelerinde,
ç) Öğretmen ve idarecilerin programlarını yürütecek şekilde iş ba

şında yetiştirilmelerinde görevli ve yetkili kılınmalıdır.
8 — Öğretmenlerin istihdam düzeni,
a) İstek,
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b) Başarı,
c) Liyakat,
ç) Bölge mecburi hizmeti, esaslarına istinat ettirilmelidir.
9 — İlk ve orta öğretimde tek kitap sistemi uygulanmalıdır.
10 — Ortaokulda seçmeli dersler arasına yabancı dil de eklenmelidir.
11 — Şûradan sonra kabul edilecek sistemin uygulamasına geçilme

si için çok beklenmemelidir. Program v. s., hazırlıkları önümüzdeki yılda 
hızla tamamlanarak müteakip yılda birinci sınıftan başlamak üzere kade
meli olarak uygulanmaya geçilmelidir.

Her Millî Eğitim Müdürü, şimdiden, il çapında uygulama ortamının 
•sağlanmasını planlamalıdır.

12 — Her Millî Eğitim Müdürü kendi ilinde yeni sistemle ilgili esas
ların basın ve yayın yolu ile tanıtılması ve meslek efkârının hazırlanması 
için gerekli tedbirlere hemen girişmelidir.

Toplantıya katılan Millî Eğitim Müdürleri:

Avni Memioğlu 
Muzaffer İslâmoğlu 
Ferit Çamoğlu 
Recai Erayrıç 
Ali Yalkm 
Osman Gülal 
Ö. Lütfü Taştan 
Nejat Tezcan 
Sabahattin Avcıoğlu 
Recep Açıkalm

Bolu Alilli Eğitim Müdürü 
Bilecik Millî Eğitim Müdürü 
Eskişehir Millî Eğitim Müdürü 
Edirne Millî Eğitim Müdürü 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ivırklareli Millî Eğitim Müdürü 
Kocaeli Millî Eğitim Müdürü 
Sakarya Millî Eğitim Müdürü 
Tekirdağ Millî Eğitim Müdürü 
Zonguldak Millî Eğitim Müdürü
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B Ö L Ü M  II

GENEL KURUL RAPORU
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«Orta Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçişin Ye
niden Düzenlenmesi» konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca 54 madde ha
linde VIII. Millî Eğitim Şûrasının incelemesine sunulan esaslardan, 
gündem gereğince 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ve 44. maddeler I. Ko
misyonda; diğerleri II. Komisyonda ve buna bağlı üç alt Komisyonda in
celenmiş ve her iki komisyonun raporları Genel Kurulda görüşülerek 
kabul edilmiştir.

Genel Kurulca kabul edilen raporlar aşağıdadır:
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BİRİNCİ KOMİSYON RAPORU

I — Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp VIII. Milli Eğitim Şûrası
nın incelemesine sunulan “ Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile Yüksek 
Öğretime Geçişin Yreniden Düzenlenmesi” hakkmdaki esasların, önceden 
tespit edilen gündem ile Komisyonumuzun incelemesine tevdi edilen 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43 ve 44 üncü maddeleri üzerinde, 29 Eylül - 
1 Ekim 1970 tarihleri arasında yapılan beş oturumda, bütün ayrmtılarıy- 
le durulmuştur.

II — İlgili maddelerin tartışılması sonunda maddelerde yapılması ön
görülen değişikliklerle, bunların gerekçelerinin, ayrıca maddelere ilişkin 
teklif ve temennilerin aşağıda belirtildiği şekilde Genel Kurulun tetkik ve 
tasvibine sunulması kararlaştırılmıştır.

1 — (4) üncü maddenin redaksiyona tabi tutularak şu şekilde dü
zenlenmesi:

(4) Orta öğretim, ilköğretime dayalı olarak 12 -17 yaşları arasın
daki öğrencilerin genel, meslekî ve teknik her türlü eğitimlerini kapsar.

2 — Görevleri sıralayan (6) mcı maddede, görevlerden birinin ötekine 
tekaddüm ettiği veya tercih edildiği gibi bir yanlış anlamaya meydan ver
mesi muhtemel olan «önce» ve «sonra» kelimelerinin metinden çıkarıl
ması suretiyle maddenin şu şekilde düzenlenmesi:

(6) Şu halde orta öğretimin görevi, öğrencilere kişisel ve toplumsal 
hayatın gerektirdiği nitelikte ortak bir genel kültür ve vatandaşlık eğiti
mi kazandırmak, onları ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre iş alanlarına, 
mesleklere veya yüksek öğretime hazırlamaktır. Bunu sağlamak için orta 
öğretim derecesi iki kademeden kurulur:

a) Birinci devre orta öğretim,

b) İkinci devre orta öğretim.
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3 — İlkeler başlığı altındaki (7) maddesinin, «orta öğrenim görmek 
isteyen” kelimeleri kaldırılarak şu şekilde düzenlenmesi:

(7) Birinci devre orta öğretim 12 -14 yaşlarındaki öğrencilere ve
rilen eğitimin tümünü kapsar.

4 — Öğrencinin istidat ve kabiliyetini, madde (8 a) da belirtildiği şe
kilde sadece seçmeli dersler yolu ile anlamanm mümkün olmıyacağı düşü
nülmüştür. Fikrî, bedenî ve ruhî gelişme içinde bulunan 12 -14 yaşların
daki öğrencileri tam anlamı ile tanıyabilmek ve onların istidat ve kabiliyet
lerine göre ikinci devrenin çeşitli programlarına yönelmelerine yardımcı 
olabilmek için seçmeli dersler yanında ders dışı eğitsel ve sosyal faaliyet
ler, sürekli gözlemler, öğretmen - veli ilişkileri ve rehberlik gibi faktör
lere ihtiyaç vardır. Bu itibarla (8 a) maddesinin şu şekilde düzenlenmesi:

(8 a) Yanlış ve erken bir seçimi önlemek ve böyle bir seçim sonucu 
normal öğrenim süresini uzatabilecek herhangi bir zaman kaybına yer 
vermemek için bu devrede öğretim ihtisaslaşmaz. Ancak öğrencilere seç
meli dersler, ders dışı eğitsel ve sosyal faaliyetler, öğretmen - veli ilişkile
ri, sürekli gözlemler ve rehberlik yolu ile, istidat ve kabiliyetlerini anla
mak, buna göre ya ikinci devrenin çeşitli programlarına yöneltmek ya da 
hayata hazırlamak bakımından yardım edilir.

5 — “Yol göstericiliğin yöneltmede esas faktör olduğu gözönünde 
tutularak (8 b) maddesinin şu şekilde düzenlenmesi:

(8 b) İkinci devrenin çeşitli programlarına yöneltme sadece “yol 
gösterici” nitelikte olup “zorlayıcı” değildir.

6 — (İlkeler başlığı altında toplanan 7 ve 8 inci maddelerin ve fıkra
larının incelenmesi sırasında bunların yeniden sıralanması zarureti göze 
çarpmıştır. Komisyonun kanısına göre 8 inci maddenin müstakil madde 
numarası olarak kaldırılması, ihtiva ettiği fıkraların 7 inci maddenin fıkra
ları olarak düzenlenmesi.)

7 — (9) uncu maddenin (ç) fıkrasına “millî bir eğitim ve öğretim’' 
kelimelerinin ilâvesi ile şu şekilde düzenlenmesi:

(9 ç) Hayata atılmak isteyenlere tutacakları işlerde başarı şartları
nın esaslarını kavratmakla görevli millî bir eğitim ve öğretim kurumudur.

8 — (10) uncu maddede a ve b olarak iki grupta gösterilen derslerden 
“Temel dersler” , “Ek 4” çizelgesinin ilgili bölümünde “Mecburi dersler” 
adı altında gösterilmiştir. Birliği sağlamak ve burada ayırıcı olan niteli
ğin, bu gruba giren derslerin her öğrenci için mecburî olması keyfiyeti ol
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duğuna göre, bu birliğin “Mecburî dersler” adı altında sağlanması düşü
nülmüştür. Bu itibarla maddenin şu şekilde düzenlenmesi:

(10) Bu görevleri yerine getirebilmek için ortaokuldaki dersler
a) Mecburî dersler, b) Seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. 
Mecburî dersler, her öğrencinin istisnasız mecburî olarak alacağı genel 
derslerdir. Seçmeli dersler ise, her öğrencinin istek ve ihtiyaçlarına, çev
renin özellik ve şartlarına göre seçme hakkı tanınan özel derslerdir.

9 — (11) inci madde ile incelemeye sunulan (Ek 4 ) ’ teki yeni ortaokul 
haftalık ders dağıtımı çizelgesi taslağı adını taşıyan çizelge incelenmiştir.

Çizelgenin ihtiva ettiği ders saatleri üzerinde bir tartışmanın ayrı 
bir teknik çalışmayı gerektireceği, böyle bir toplantıda bu konuda sonuç 
almanın mümkün ve faydalı olamıyacağı düşüncesiyle cetvelin aynen mu
hafazası uygun görülmüş, ancak çizelgede tabiat bilgileri olarak adlan
dırılan dersin, bu öğretim yılında bazı okullarda denenmesi kabul edilen 
taslak programda fen bilgisi olarak adlandırıldığı görülmüştür. Bu itibar
la ikiliğin giderilmesi,

Çizelgede bir yandan seçmeli dersler arasında yer alan, öte yandan 
Türkçe derslerinin bir kısmının kendisine ayrılabileceğine değinilen dip
not dolayısiyle önem kazanan kitaplık çalışmalarının, okullarda maksada 
elverişli, verilen öneme uygun bir şekilde ele alınması ve uygulanması hu
susu komisyonumuzca benimsenmiştir. Bu ilgiye cevap verecek tedbirle
rin sorumlu makamlarca ele alınması,

Çizelgedeki 1, 2, B, 6, 9 uncu dip-notların olduğu gibi kalması, ancak 
metne düzgünlük vermek üzere 4 üncü maddedeki “malzemeye” kelime
sinin “ye” hecesi ile ondan sonra gelen “ve” bağlacının kaldırılması,

Beşinci dip-nottaki ilk “ve” bağlacının “veya” olarak değiştirilmesi,
Türlü bölgelerde derslere başlama saatlerini tespit eden 7 inci dip - 

notun, bu hususun bölgelerin iklim ve diğer şartlarına göre mahallerince 
tesbiti daha uygun olacağından çizelgeden kaldırılması.

10 — Daha fazla açıklık vermek üzere (12) inci maddenin şu şekilde 
düzenlenmesi:

(12) Aynı ortaokul programı, ikinci devre genel, meslekî ve teknik 
okulların, varsa birinci devrelerinde de uygulanır. Ancak, bu okullarda 
seçmeli derslerin sayı ve çeşitleriyle bunların uygulama ve lâboratuvar 
çalışmaları, ilgili okulun ikinci devresinin amaç ve özellikleri dikkate alı
narak, artırılabilir.



11 — (13) üncü maddede öğrencinin çeşitli süzgeçlerden geçtikten 
sonra ikinci devrede yönelebileceği programı tayin hususunda yapılacak 
tavsiyenin diplomaya işlenmesinin, erken ve hatalı bir teşhisin tescili 
anlamına gelmesi gibi, sakıncalarına değinilmiştir. Bu itibarla bu kaydın 
maddeden kaldırılarak sadece “ okul dosyası” na kaydedilmekle yetinilme- 
si ve maddenin şu şekilde düzenlenmesi:

(13) Sınıf öğretmenler kurulu öğrencinin isteğini de dikkate ala
rak ayrıca tespit edilecek yöntemlere göre çocuğun ikinci devre orta öğ
retimde yönelebileceği programı tayin hususunda öğrenci velisine yapı
lacak tavsiyeyi kararlaştırır. Okul idaresi bu tavsiyeyi öğrencinin “ okul 
dosyası” na işler. Bu tavsiye “ zorlayıcı” değil “ yol gösterici” dir.

12 — (43) üncü maddenin telkin etmek istediği “ sınıf geçme” veya 
“ders geçme” konusu, maddenin getiriliş şekli itibariyle orta öğretimin 
ikinci devresini ilgilendirmesi bakımından, komisyonumuzda bu konuda 
bir münakaşa açılmamıştır.

13 — (44) üncü madde ile getirilen yeni not verme düzeninin, değer
lendirme müessesesinin bütün icapları yerine getirilmek kaydıyla, orta
okullarda da uygulanabileceği kanaatine varılmıştır.

1 Ekim 1970

Komisyon Başkanı 
Kâmil SU

Sözcü
Nurettin BAÇ

Raportör 
Hasan BOZALP

Raportör 
Aydın YALÇIN
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II. KOMİSYON RAPORU

1 — 4. maddede “ ilköğretime dayalı” ibaresinden sonra “genel olarak” 
kaydının eklenmesi.

2 — 6. maddede paragraf başındaki “şu halde” , 1. satırdaki “ önce'’ 3. 
satırdaki “sonra da” kelimelerinin çıkarılması.

3 — 14. maddenin (a) fıkrasında “ ortaokula dayalı” dan sonra “ ge
nel olarak” kaydının eklenmesi;

(b) fıkrasının “Bütün öğrencileri çeşitli programlarla ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine göre iş alanlarına, mesleklere veya yüksek öğretime ha
zırlar” şekline getirilmesi;

(c) fıkrasında 2. satırdaki “ böylece" ve 3. satırdaki “atıldıklarında 
toplumdaki sürekli değişmelere” ifadelerinin kaldırılması;

(d) fıkrasında “yöneltmede yanılmalarından sonra “ ve zaman kay
bını” eklenmesi; 3. satırdaki “ve zaman kaybına yer vermemek” ibaresi
nin çıkarılması.

4 — 15. maddede paragraf başlarındaki 1, 2, 3 yerine a, b, c denmesi, 
3. paragraftaki “mesleğe” kelimesinin yerine “ iş alanlarına” denmesi, son 
paragrafın “ Bu görevlerin yerine getirilmesinde öğrencilerin yönelme is
tekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanması 
göz önünde tutulur” şekline getirilmesi.

5 — 16. maddede (a) fıkrasındaki “yalnızca” , (c) fıkrasındaki “yal
nız” kelimelerinin çıkarılması; (c) fıkrasının 1. satırındaki “mesleğe” 
kelimesinin yerine “ iş alanlarına” denmesi;

Son paragraftaki “ birinci sınıfı” yerine “birinci yılı” denmesi.
6 — Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 19. maddede atıf yapılan ders 

dağıtım çizelgesi taslağının sistemin genel prensiplerini belirtmek mak
sadıyla hazırlandığını, kesin ders dağıtım çizelgesi ile programların IX. 
Millî Eğitim Şûrasının incelenmesine sunulacağını, çizelge taslağına bu 
defa son şekli vermenin gelecek çalışmaları bağlayıcı nitelikte olabilece
ğini ifade etti ve bu gerekçe ile 19. maddeyi geri aldı.
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7 — 20. maddedeki “35’ e kadar’' kaydının kaldırılması.
8 — 21. maddenin şu şekle getirilmesi: “ 21. yöneltme yılında, birin

ci ve ikinci kanaat dönemleri sonlarında sınıf öğretmenler kurulu, rehber
lik servisinin teklifini öğrencinin isteğini ve sınıf öğretmeninin görüşü
nü de inceliyerek, öğrencinin yöneltme sınıfından sonra yönelebileceği 
programı seçme hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyeyi kararlaş
tırır. (diğer kısmı aynen).

9 — 22. maddenin ilk satırındaki “ isteklerine” yerine “ istekleri de 
dikkate alınmak suretiyle” denmesi.

10 — 26. maddede: Giriş cümlesi yerine aşağıdaki cümlenin konması: 
“ Bu dört program, dört ana yönde öğrencilerin yüksek öğrenime yönel
mesini sağlar:” .

11 — 27. maddede başlıktaki “ çeşitli programlar” dan “ çeşitli” keli
mesinin çıkarılması;

27. maddenin aşağıdaki şekle getirilmesi:

Yüksek öğretime hazırlayan ikinci devre orta öğretimin çeşitli prog
ramları, öğrencilerin, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden ferdî farklılık
larına, yöneltildiği yüksek öğretim dallarının istek ve ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere,

a) Ortak temel dersler,
b) Seçmeli dersler,
c) Programlara ait özel derslerden, 

kurulur.
Ortak temel dersler, her kolda her öğrencinin ilgi ve kabiliyetine göre 

alabileceği derslerdir.

Programlara ait özel dersler, çeşitli programlarda öğrenciyi ileride 
gireceği yüksek öğrenime yönelten ve ona bu yönde kabiliyeti ölçüsünde 
gelişme ve derinleşme imkânı veren, yalnız ilgili programdaki öğrenciler 
için alınması gereken derslerdir.

Yüksek öğretime hazırlayan programlarda, dersleri çeşitli yıllara 
yaymak ilkesi yerine, mümkün olduğu ölçüde teksifi olarak öğretmek il
kesi benimsenmelidir.

12 — 29. maddenin 2. cümlesinin “bu programlar özellikle teknisyen 
okulları ile ilköğretmen okulları gibi eğitim kurumlarında uygulanır.” 
şekline getirilmesi.

13 — 30. maddenin 2. cümlesinin sonundaki “düşünülebilir” kelime
sinin “ düşünülür” şeklinde değiştirilmesi ve son cümlenin kaldırılması.
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14 — 31. maddenin son kelimesinin “girer” şeklinde değiştirilmesi.
15 — 32. maddenin son cümlesinin “ayrıca bunların hangi yüksek 

öğretim kurumlarma tercihli olarak alınabilecekleri belirtilir.” şekline 
getirilmesi.

16 — Metnin tümünde “ okulları” ve “kolları” yerine, “programlar” 
deyiminin kullanılması.

17 — 33. maddenin ikinci satırındaki “işe” kelimesinin kaldırılması 
ve aynı satırdaki “mesleğe” kelimesi yerine “ iş alanlarına” ibaresinin ko
nulması.

(a) fıkrasındaki “ (iş kolları), veya” ve (b) fıkrasındaki “meslek kol
ları” ibarelerinin kaldırılması.

18 — 34. madde ile başlıyan kısmın başına “ iş kolları” başlığı yerine 
“ az masraflı tesis, araç ve gereç isteyen programlar” başlığının konulması;

Bu maddenin ikinci satırındaki “ve” kelimesinin çıkarılması;
Madde başındaki “birinci” kelimesinin yerine “ bu” kelimesinin kon

ması.
19 — 35. maddenin ilk satırındaki “ İş kolları adıyla” ibaresinin kal

dırılması.
20 — 36. maddenin birinci satırındaki özelliği kelimesinden sonra 

iki nokta konulması ve aynı satırdaki “şudur ki” kelimesinin kaldırılması; 
bu maddenin ilk cümlesinin sonuna “ve kişisel kabiliyetler geliştirilir” 
ibaresinin ilâve edilmesi;

“ (Ek: 7 -1 0 )’da bazı program örnekleri verilmiştir” cümlesinin kal
dırılması.

21 — 37. madde ile başlıyan kısmın başlığının “Masraflı tesis ve atel- 
yeler gerektiren programlar” şeklinde değiştirilmesi.

Bu maddenin 1. satırındaki “ ikinci” kelimesi yerine “bu” denmesi; 
üçüncü satırdaki “ elektronik” kelimesinden sonra “ elektronik hesap ma
kineleri” sözünün konulması ve beşinci satırdaki “ İBM araçları” ibaresinin 
kaldırılması.

22 — 40. maddenin ilk cümlesinin “Bu programların türleri öğrenci 
sayısına, ihtiyaca, çevrenin imkân ve şartlarına göre kararlaştırılır” şek
line getirilmesi;

İkinci cümlenin başındaki “gereken hallerde” ibaresinin kaldırılması; 
Madde sonuna “mümkün olan hallerde ve yerlerde endüstri ile işbirliği 
yapılır.” cümlesinin ilâve edilmesi.
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23 — 41. maddede 2. paragrafın 2. ve 3. satırlarındaki “mesleğe” ke
limeleri yerine “ iş alanlarına” denmesi.

24 — 43. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:

“ İkinci devre orta öğretim kurumlarında çeşitli programların ders 
geçme ve kredi toplama düzenine göre tamamlanması ilke olarak kabul 
edilmiştir. Bu ilkenin uygulanması için Bakanlıkça hazırlanacak plân IX. 
Millî Eğitim Şûrasında incelenecektir.”

25 — 44. maddede ikinci satırda “ esas olduğundan” , ibaresinden son
ra “ ölçme ve değerlendirme objektif yöntemlerle yapılarak” kaydının ek
lenmesi.

26 — 45. maddede “dördü mecburi, ikisi seçmeli olmak üzere” kaydı 
ile “ (olgunluk)” kelimesinin kaldırılması;

Son paragraftaki “ olgunluk diploması” deyimindeki “ olgunluk” ke
limesinin yerine başka bir ad bulunması ve müteakip maddelerde de aynı 
adın kullanılması.

27 — 46. maddede 3. satırdaki “ sınıflara göre” ibaresinin kaldırılması.
28 — 47. madde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından geri 

alınmıştır.
29 — 48. madde 5. satırdaki “verilebilir” yerine “verilir” denmesi;

Maddenin sonundaki “ tek yönlü programlar uygulayan okullara prog
ramın adı da eklenebilir:” yerine “belli bir programa ağırlık veren okulla
ra bu programın adı da eklenir.” denmesi.

30 — 49. maddede (a) fıkrasındaki “üç yıllık” ve (b) fıkrasındaki “4 
yıllık kaydının kaldırılması;

Maddeye “yalnız...” ile başlayan ikinci paragrafın yerine aşağıdaki 
paragrafın eklenmesi:

“Yalnız mesleğe hazırlayan okulları bitirip de yüksek öğretime git
mek isteyenler seçecekleri programın özelliğine göre, aynilik yerine denk
lik ilkesi de gözetilerek tesbit edilecek derslerden bitirme imtihanlarını o 
programın uygulandığı bir okulda vermekle mükelleftirler” ; “kararlaştı
rılır” ile biten müteakip paragrafın sonuna şu cümlenin eklenmesi: “ giriş 
şartlarının tesbitinde ve uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili 
kurumlar arasında sıkı bir işbirliği yapılır.”

31 — 50. maddenin yerine aşağıdaki maddenin konması:

“ Kabul edilmiş sistemin uygulamaya başlama tarihi IX. Millî Eğitim
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Şûrasında, uygulama hazırlıklarının müzakeresi neticesinde tayin edile
cektir. ”

32 — 51, 52, 53 ve 54. maddeler 50. maddenin (a), (b), (c) ve (ç) 
fıkraları haline getirilmiştir.

33 — 50. maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesi:

“ Sistemin hazırlıklarının yapılması ve uygulamanın plânlanması için 
Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı olmak üzere Üniversiteler, Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Bakanlık yetkililerinden kurula
cak bir örgütün hemen çalışmalara başlayabilmesi için gerekli tedbirler 
en kısa zamanda alınmalıdır.”

34 — Teklif ve temenniler:
(1) 2 Ekim 1970 günü komisyonumuzda geri alman 47. maddenin 

yerine aşağıdaki teklif tavsiye olarak kabul edilmiştir.
47. maddeye aşağıdaki cümlenin eklenmesi: “Halen meslek okulunda 

bulunan öğrencilerin yüksek öğrenim yapmaları için sağlanan haklar sak
lıdır.”

(2) Bu Şûrada okullar değil programlar hakkında kararlar alınmıştır. 
Programlar ile okullar arasındaki ilişki hakkında da açıklığa varılması 
faydalı olacaktır. Bu münasebetle orta öğretim kapsamına giren her okul
da değişik tipteki çeşitli programların, imkân nisbetinde ve şartlara gö
re açılabileceği; ve hiçbir okulda şu ya da bu programın açılmasını ya
saklayan herhangi bir prensibe itibar edilmemesi gerekir.

(3) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar hariç “ko
lej” adının kaldırılması temenni olunur.

Komisyon Başkanı Raportör Raportör
Prof. Kenan Akyüz Doç. Dr. Selâhattin Ertürk Dr. S. Çetin Özoğlu
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BÖLÜM III

SEKİZİNCİ MİLLÎ EGlTÎM ŞÛRASI KARARLARI

(Sekizinci Millî Eğitim Şûrası 
kararlarının onanması hakkın
da 16 Kasım 1970 tarih ve 1631 
sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yınlanan 5 Kasım 1970 tarih ve 
334 sayılı Talim ve Terbiye Ku
rulu Kararı bu bölümde yer al
maktadır.)
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Türk çocuklarının, Millî Eğitimimizin amaçlarına uygun olarak, ilgi 
istidat ve kabiliyetlerine göre hayata, iş alanlarına veya daha üst öğreni
me hazırlanabilmeleri ve sosyal gelişmemiz ve ekonomik kalkınmamız 
için yeterli sayıda ve vasıfta insangücünün yetiştirilebilmesi için,

“ ORTA ÖĞRETİM SİSTEMİMİZİN KURULUŞU İLE YÜKSEK ÖĞRE
TİME GEÇİŞİN YENİDEN DÜZENLENMESİ”
konusunda Talim ve Terbiye Kurulunca hazırlanan ve VIII. Millî Eği
tim Şûrasmca incelenerek kabul edilen aşağıdaki esasların Teşkilât Kanu
numuzun üçüncü maddesi gereğince onanması ve uygulamanın planlan
ması hususları Bakanlık Makamınca uygun görülerek yürürlüğe konul
muştur.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI:
1 — Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmekle görevli Türk eğitim 

sistemi, biri diğerine dayalı üç öğretim derecesinden oluşur:
1 — İlköğretim,
2 — Orta öğretim,
3 — Yüksek öğretim.
2 — Her okul bu öğretim derecelerinden birine uygun olarak yatay 

ve dikey geçiş yolları belirtilmek suretiyle mutlaka eğitim sisteminin bü
tünlüğü içinde açıhr. Çeşitli yaygın eğitim kurulularında bu kayıt aran
maz.

İLKÖĞRETİM:
3 — İlköğretim ve eğitim 5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 

ve Eğitim Kanunu ile düzenlenmiştir.

ORTA ÖĞRETİM:
4 — Orta öğretim, ilköğretime dayalı genel olarak 12-17 yaşları arasın

daki öğrencilerin genel, meslekî ve teknik her türlü eğitimlerini kapsar.
5 — İlkokulu bitiren istekli her öğrenci, orta öğretime devam etmek 

ve genel, meslekî ve teknik her türlü orta öğrenim imkânlarından ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.
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6 — Orta öğretimin görevi, öğrencilere kişisel ve toplumsal hayatın 
gerektirdiği nitelikte ortak bir genel kültür ve vatandaşlık eğitimi kazan
dırmak, onları ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre iş alanlarına, mesleklere 
veya yüksek öğretime hazırlamaktır. Bunu sağlamak için orta öğretim de
recesi iki kademeden kurulur:

a) Birinci devre orta öğretim,
b) ikinci devre orta öğretim,

A) BİRİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM:
7 — a) Birinci devre orta öğretim, genel olarak 12-14 yaşlarındaki 

öğrencilere verilen eğitimin tümünü kapsar.
b) Yanlış ve erken bir seçimi önlemek ve böyle bir seçim sonucu nor

mal öğrenim süresini uzatabilecek herhangi bir zaman kaybına yer ver
memek için bu devrede öğretim ihtisaslaşmaz. Ancak, öğrencilere 'seçmeli 
dersler, ders dışı eğitsel ve sosyal faaliyetler, öğretmen - veli ilişkileri, sü
rekli gözlemler ve rehberlik yolu ile istidat ve kabiliyetlerini anlama, bu
na göre ya ikinci devrenin çeşitli programlarına yönelme, ya da hayata 
hazırlanma bakımından yardım edilir.

c) ikinci devrenin çeşitli programlarına yöneltme “yol gösterici” ni
telikte olup “zorlayıcı” değildir.

ç) Bu sebeplerle birinci devre orta öğretim programı, bütün ikinci 
devre programlarının ortak gövdesidir ve bu programın uygulandığı okul 
tek tip ortaokuldur.

ORTAOKUL:
8 — Ortaokul, ilkokulun devamı ve orta öğretimin birinci devresi ola

rak,
a) Öğrencilerin genel eğitimlerini yaş ve fikir seviyelerine uygun 

surette sağlamak;
b) Çevrenin ekonomik özellikleri de gözönünde bulundurularak öğ

rencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkarıp geliştirmek;
c) Öğrencilere ikinci devre orta öğretim programlarım takip için ge

rekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak;
ç) Hayata atılmak isteyenlere, tutacakları işlerde başarı şartlarının 

-esaslarını kavratmak;
ile görevli millî bir eğitim ve öğretim kurumudur.
9 — Bu görevleri yerine getirebilmek için ortaokulda dersler,
a) Mecburi dersler, b) Seçmeli dersler olmak üzere iki grupta topla
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nır. Mecburi dersler her öğrencinin istisnasız olarak alacağı genel dersler
dir. Seçmeli dersler ise, çevrenin özelliklerine ve şartlarına göre tesbit edi
len ve seçimi her öğrencinin isteğine bırakılan derslerdir.

10 — Ortaokulun görevlerini ifa etmesini sağlayan mecburi ve seçme
li derslerin çeşitleri ile bu derslerin sınıflara göre haftalık dağıtımı (Ek: 1)' 
deki taslakta gösterilmiştir.

11 — Aynı ortaokul programı, ikinci devre genel, meslekî ve teknik 
okulların varsa birinci devrelerinde de uygulanır. Bu okullarda 'seçmeli 
derslerin sayı ve çeşitleriyle bunların uygulama ve lâboratuvar çalışma
ları, ilgili okulun ikinci devresinin amaçları ve özellikleri dikkate alınarak,, 
artırılabilir.

12 — Sınıf öğretmenler kurulu, öğrencinin isteğini ve sınıf öğretme
ninin teklifini de inceleyerek, çocuğun ikinci devre orta öğretimde yöne
lebileceği programı tayin hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyeyi 
kararlaştırır. Okul idaresi bu tavsiyeyi öğrencinin “ okul dosyası” na işler„ 
Bu tavsiye “ zorlayıcı” değil, “yol gösterici” dir.

B) İKİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM:
13 — İkinci devre orta öğretim,
a) Ortaokula dayalı, genel olarak 15 -17 yaş grubundaki öğrencilere* 

verilen genel, meslekî ve teknik eğitimin tümünü kapsar;
b) Bütün öğrencileri çeşitli programlarla ilgi, istidat ve kabiliyetle

rine göre iş alanlarına, mesleklere veya yüksek öğretime hazırlar;
c) Bütün öğrencilere orta öğretim 'seviyesinde asgari ortak bir genel 

kültür kazandırır; onlara hem meslekî yetişmeleri için, hem de hayata 
uyabilmeleri için yararlanabilecekleri sağlam bir temel hazırlar;

ç) Birinci devrede temayül ve yetenekleri belirmekle beraber, ikinci 
devre başlarında pek çok çocuk henüz yollarını aramakta olduklarından, 
öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin daha belirgin olmasına fırsat 
verir, istekle yönelebilecekleri çeşitli programlar için geniş seçim imkân
ları hazırlar;

d) Yönelmede yanılmaları ve zaman kaybını önlemek, muhtemel ge
lişmelere göre tekrar yönelmeyi kolaylaştırmak için çeşitli programlar 
arasında yatay ve dikey geçiş yolları açar.

14 — Yukarıdaki ilkelere göre ikinci devre orta öğretimin üç temel 
görevi vardır:

a) Yüksek öğretime hazırlamak,
b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlamak,
c) Hayata veya iş alanlarına hazırlamak.

132 -



Bu görevlerin yerine getirilmesinde, öğrencilerin istekleri ve kabili
yetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanması gözönünde tu
tulur.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR:
15 — Bu üç temel görevi yerine getirebilmek için ikinci devre orta 

öğretim kurumlarında,
a) Yüksek öğretime hazırlayan programlar,
b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlar,
c) Hayata veya iş alanlarına hazırlayan programlar, düzenlenir.
öğrencileri bu programlara yöneltebilmek için ikinci devre orta öğ

retimin birinci yılı, ortak nitelikleri olan bir yöneltme sınıfı olarak düzen
lenir.

YÖNELTME SINIFI:
16 — Yöneltme sınıfı genel, meslekî ve teknik orta öğretimin ikinci 

devresinin birinci yılıdır. (Kuruluş şeması (Ek: 2) ).
Bu sınıfta,
a) Birinci devreden gelen öğrenciler arasındaki seviye farkları gide

rilmeğe çalışılır;
b) Birinci devre sonunda öğrencilere yapılan yöneltme tavsiyelerin

deki muhtemel yanılmaları düzeltme imkân ve fırsatı bulunur;
c) öğrenciler, müteakip yıllarda yönelecekleri programlar için hazır

lanır.
17 — Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için yöneltme sınıfında ge

nel kültürü sağlayan ortak mecburî dersler ile öğrencileri ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine göre müteakip yıllardaki çeşitli programlara yönelten seo- 
meli dersler vardır.

18 — Ortak mecburî dersler bütün meslekî ve teknik okulların birinci 
sınıflarında da aynen uygulanır; ancak seçmeli derslerin tesbitinde okulun 
amaçları ve özellikleri dikkate alınır ve gerekiyorsa, haftalık ders saati 
artırılabilir. Aynı seçmeli dersleri bu saatlar kadar uygulamayan diğer 
okulların birinci sınıflarından meslekî ve teknik okulların ikinci sınıfları
na geçmek isteyenler için yeni ders yılma başlamadan önce yoğunlaştırıl
mış telâfi kursları düzenlenir.

19 — Yöneltme yılında, birinci ve ikinci kanaat dönemleri sonlarında, 
sınıf öğretmenler kurulu, “rehberlik servisi” nin teklifini, öğrencinin iste
ğini ve sınıf öğretmeninin görüşünü de inceleyerek, öğrencinin yöneltme 
sınıfından sonra yönelebileceği programı seçme hususunda öğrenci velisi
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ne yapılacak tavsiyeyi kararlaştırır. Okul idaresi, yıl sonunda yapılan 
tavsiyeyi öğrencinin okul dosyasına ve karnesine işler. Bu tavsiye zorla
yıcı değil, yol göstericidir.

20 — Yöneltme sınıfında öğrenciler, istekleri de dikkate alınmak su* 
retiyle, kabiliyetlerine ve derslerdeki başarı derecelerine göre;

a) Ya yüksek öğretime hazırlayan programlara,
b) Ya hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlara^.
c) Ya da hayata veya iş alanlarına hazırlayan programlara, 

yöneltilmiş olurlar.
21 — Bu programlara ayrılmada, yöneltme yılında okutulan dersler

den veya ders gruplarından aranacak başarı şartları her programın özel
liğine göre ayrı ayrı belirtilir.

YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN PROGRAMLAR:

22 — Onuncu sınıfta yüksek öğretime hazırlayan iki çeşit program 
vardır:

a) Edebiyat,
b) Fen.
23 — Onbirinci sınıfta dört çeşit program vardır: onuncu ■sınıfın;

Edebiyat programından gelenler için,
a) Dil - Edebiyat,
b) Sosyal ve Ekonomik Bilimler,
Fen programından gelenler için,
c) Matematik - Fizik,
ç) Tabiat Bilimleri.
24 — Bu dört program, dört ana yönde öğrencilerin yüksek öğrenime- 

yönelmelerini sağlar:

Dil - Edebiyat: Dil ve edebiyat fakültelerine, ilgili diğer akademi 
ve yüksek öğretim kurumlarma;

Sosyal ve Ekonomik Bilimler: Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler ve eği
tim fakültelerine, İktisadî ve ticarî bilimler fakülte veya akademilerine*, 
ilgili diğer akademi ve yüksek öğretim kurumlarma;

Matematik - Fizik: Uygulamalı bilimlerle ilgili fakültelere, fen fakül
telerine; ilgili diğer akademi ve yüksek öğretim kurumlarma;

Tabiat Bilimleri: F. K. B. ye dayalı fakültelere, ilgili diğer akademi 
ve yüksek öğretim kurumlarma.
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YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN ÇEŞİTLİ PROGRAMLARDA 
DERSLERİN ÇEŞİTLERİ VE AĞIRLIKLARI:

25 — Yüksek öğretime hazırlayan ikinci devre orta öğretimin çeşitli 
programları, öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden olan ferdî 
farklılıklarına ve yöneltildikleri yüksek öğrenim alanlarının istek ve ih
tiyaçlarına cevap vermek üzere,

a) Ortak mecburî dersler,
b) Programlara ait özel dersler,
c) Seçmeli derslerden kurulur.
Ortak mecburî dersler, her programda her öğrenci için mecburî olan 

derslerdir.
Özel dersler, öğrenciyi, ilerde gireceği yüksek öğrenimin çeşitli prog

ramlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme ve derinleşme imkânı veren, 
yalnız ilgili programdaki öğrenciler için alınması gereken derslerdir.

Seçmeli dersler, belli bir programa girmiş olan öğrencinin, ortak 
mecburî ve özel dersleri dışında, ilgi ve istidatma göre serbestçe seçtiği 
derslerdir.

Yüksek öğretime hazırlayan çeşitli programlarda, dersleri yıllara 
yaymak ilkesi yerine, mümkün olduğu ölçüde teksifi olarak toplamak il
kesi benimsenmelidir.

26 — Yüksek öğretime hazırlayan programların öğrenim süresi, yö
neltme ‘sınıfı üzerine şimdilik iki yıldır.

HEM MESLEĞE HEM DE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN 
PROGRAMLAR:

27 — Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programların 
öğrenim süresi, yöneltme sınıfı üzerine üç yıldır. Bu programlar özellikle 
teknisyen okulları ile ilköğretmen okulları gibi eğitim kurumlarında uy
gulanır.

28 — Bu okullarda, yüksek öğretime hazırlayan programlar arasın
dan seçilecek biri veya birkaçı ile meslek dersleri ve uygulamaları verilir. 
Sadece bazı özel dersler ile seçmeli dersler arasında aynilik yerine denklik 
düşünülür. Gerekiyorsa haftalık ders saati artırılır.

29 — Diğer Bakanlıklara bağlı teknisyen seviyesinde eleman yetişti
ren okullar da bu gruba girer.

30 — Bu okulları bitirenlerin personel statülerinde bir yıllık öğrenim 
farkı değerlendirilir. Ayrıca bunların hangi yüksek öğretim kurumlarına 
tercihli olarak alınabilecekleri belirtilir.
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HAYATA VEYA IŞ ALANLARINA HAZIRLAYAN PROGRAMLAR:

31 — ikinci devre orta öğretim derecesinde bir öğrenimle yetinmek 
isteyen öğrenciler için onları hayata veya iş alanlarına hazırlayan çeşitli 
programlar düzenlenir. Bunlar;

a) Az masraflı tesis, araç ve gereç isteyen programlar,
b) Masraflı tesis ve atelyeler gerektiren programlar olarak başlıca 

iki grupta toplanır.

AZ MASRAFLI TESİS, ARAÇ VE GEREÇ İSTEYEN PROGRAMLAR:
32 — Bu gruba giren programlar az masraflı tesis, araç ve gereç iste

yen çalışma alanlarını kapsar: büro eğitimi ve sekreterlik, muhasebe, 
turizm (tercüman rehberlik), kooperatifçilik, teknik ressamlık, ev ekono
misi, sağlık eğitimi, tarım (tavukçuluk, arıcılık, meyvecilik, tarım endüst
risi gibi), kütüphanecilik, güzel sanatlar (resim, müzik, sahne sanatları 
gibi).

33 — Bu programlar, imkân ve şartları elverişli olan ikinci devre her 
orta öğretim kurumunda düzenlenebilir.

34 — Bu programların ortak özelliği, öğrenci hangi programı seçerse 
seçsin, ona ikinci devre orta öğretim seviyesinde asgari bir genel kültür 
kazandırmasıdır; buna ek olarak da bir iş alanı tanıtılır, sevdirilir, bu yol
da temel beceriler kazandırılır ve kişisel kabiliyetler geliştirilir. Bunu sağ- 
lıyabilmek için, yöneltme sınıfını takip eden iki yılın programı, öğrenciye 
yarı yarıya genel kültür ve meslek formasyonu verecek şekilde düzenlenir.

MASRAFLI TESİS VE ATELYELER GEREKTİREN PROGRAMLAR:
35 — Bu programlar masraflı tesis, atelye, araç ve gereç isteyen mes

lek türlerini kapsar: yapı, tesviyecilik, demircilik, marangozluk, motor
culuk, elektrikçilik, elektronik, elektronik hesap makineleri, dökümcülük, 
modelcilik, lâborantlık, matbaacılık, mensucat, otelcilik ve turizm, giyim, 
konfeksiyon, el sanatları (nakış, dokumacılık, halıcılık, hasır işleri, yap
ma çiçek), besinler ve beslenme, ev idaresi vb.

Bu programlar ancak gerekli tesisleri olan meslek ve teknik öğretim 
kurumlarmda düzenlenir.

36 — Bu programların ortak özelliği, öğrenciye seçtiği programda 
vasıflı işçi seviyesinde bir meslek formasyonu kazandırmaktır. Bunu sağ- 
lıyabilmek için yöneltme sınıfına dayalı onuncu ve onbirinci sınıflarda 
ders saatlarının en az üçte ikisi meslek derslerine ve uygulamalara ayrılır. 
Bazı meslekler için yalnız onuncu sınıfta meslek belgesi veren program
lar da düzenlenebilir.
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37 — Mevcut programlar bu esaslara göre gözden geçirilecektir.
38 — Bu programların türleri öğrenci sayısına, ihtiyaca, çevrenin 

imkân ve şartlarına göre kararlaştırılır. Aynı kurumun imkânlarından 
birkaç okul ortaklaşa yararlanabilir. Mümkün olan hallerde ve yerlerde 
endüstri ile işbirliği yapılır.
ORTA ÖĞRETİMDE YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER:

39 — İkinci devre orta öğretimde, yüksek öğretime hazırlayan çeşitli 
programlar arasında sınıflara göre yatay ve dikey geçiş imkânları sağla
nır; bu maksatla başarılması gereken farklı dersler açık olarak belirtilir.

Yüksek öğretime hazırlayan programlardan hayata veya iş alanları
na hazırlayan herhangi bir programa geçilebileceği gibi, hayata veya iş 
alanlarına hazırlayan bir programdan yüksek öğretime hazırlayan herhan
gi bir programa da farklı derslerden imtihan verme yoluyla geçilebilir ve
ya dışardan bitirme imtihanlarına girilebilir.

40 — Nüfusu az olan yerlerde, ikinci devre orta öğretimin genel, mes
lekî ve teknik öğretim programları, bir yönetim altında toplanan çok ga
yeli bir okul olarak kurulabilir.

Ayrı ayrı genel, meslekî ve teknik öğretim verecek okulları besliye- 
cek sayıda öğrenci çıkarmayan bu yerlerde bu tip okullar ekonomik ol
duğu kadar, fırsat ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine uygun ola
rak eğitimin düzenlenmesine de daha elverişlidir. Bu okullarda iyi işleyen 
bir rehberlik düzeninden yararlanmak suretiyle başarılarına göre öğren
cileri ortak mecburi derslere ve seçmeli derslere yöneltmek ve sınıf geçme 
düzeni yerine ders geçme düzeni uygulamak daha kolay olur.
SINIF GEÇME VEYA DERS GEÇME:

41 — İkinci devre orta öğretim kurumlarında çeşitli programların 
ders geçme ve kredi düzenine göre tamamlanması ilke olarak kabul edil
miştir. Bu ilkenin uygulanması için Bakanlıkça hazırlanacak plân IX. 
Millî Eğitim Şûrasında incelenerek karara varılacaktır.
NOT VERME DÜZENİ:

42 — Öğrencileri başarılarına göre yöneltmek ve çalışmağa teşvik 
etmek esas olduğundan, ölçme ve değerlendirme objektif yöntemlerle yapı
larak her derste öğrenci başarısı dört ayrı notla, başarısızlık ise bir tek 
notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar şunlardır:

Pekiyi ..................  A
İyi ......................... B
Orta .....................  C
G eçer.....................  D
Başarısız ............... E
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BİTİRME İMTİHANLARI VE DİPLOMALAR:

43 — ikinci devre orta öğretimin sonunda, bugünkü lise bitirme im
tihanlarında olduğu gibi, her programın özelliğine göre tesbit edilecek 
derslerden bitirme imtihanı yapılır. Başaranlara verilen diplomanın adı 
“ Lise Bitirme Diploması” dır. Diplomanın üzerinde okulun adı, takip edi
len programın adı, yıllara göre okunan dersler ve başarı notları, bitirme 
imtihanında alman notlar çizelge halinde gösterilir. Diplomanın üzerine 
ayrıca yüksek öğretime girişte aday olma hakkı verip vermediği hususu 
kaydedilir.

Halen meslek okullarında bulunan öğrencilerin yüksek öğrenim yap
maları için sağlanan haklar saklıdır.

İKİNCİ DEVRE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ ADLARI:
44 — Yüksek öğretime hazırlama tek bir okulun inhisarı altında bu

lunmadığına, imkân ve şartları elverişli her ikinci devre orta öğretim ku- 
rumunda yüksek öğretime, hem mesleğe hem de yüksek öğretim, veya ha
yata ve iş alanlarına hazırlayan programlar düzenlenebileceğine göre her 
çeşit ikinci devre orta öğretim kurumuna “ Lise” adı verilir. Belli bir prog
rama ağırlık veren okullara bu programın adı da eklenir. Fen Lisesi, Mes
lek Lisesi, Öğretmen Lisesi, Teknisyen Lisesi gibi.

YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ:
45 — İkinci devre orta öğretim kurumlarmda,
a) Yalnız yüksek öğretime hazırlayan programlar ile,
b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programları bi

tirerek Lise Bitirme Diploması alan öğrencilere üniversitelere, akademilere 
ve yüksek okullara girmek için aday olma hakkı tanınmış olur. Yalnız 
hayata ve iş alanlarına hazırlayan okulları bitirip de yüksek öğretime 
gitmek isteyenler seçecekleri programın özelliklerine göre, aynilik yeri
ne denklik ilkesi de gözetilerek tesbit edilecek derslerden bitirme imtihan
larını, o programın uygulandığı bir okulda vermekle mükelleftirler.

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara hangi programları biti
renlerin, nasıl girecekleri ilgili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartlarının 
tesbitinde ve uygulamasında Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurumlar 
arasında sıkı bir işbirliği yapılır.

Giriş,
a) Ya yalnızca diplomadaki derslere ve notlara göre,
b) Ya merkezî müsabaka imtihanları sistemiyle,
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c) Ya da her kurum tarafından münferit olarak 
düzenlenebilir.

UYGULAMANIN PLANLANMASI
46 — a) Sistemin bütünlüğü içinde orta dereceli öğretim kurumla- 

rınca uygulanacak çeşitli programların tesbiti ve derslerin muhteva ve 
metodlarmın modernleştirilmesi yolunda Talim ve Terbiye Kurulunca yü
rütülmekte olan çalışmalara hız verilecek; ortaokul birinci sınıf ile yönelt
me yılı ders programları, IX. Millî Eğitim Şûrasımn incelemesine sunula
caktır.

b) Sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi düzeninin getirilmesi ve 
ölçme ve değerlendirmenin VIII. Millî Eğitim Şûrasmca kabul edilen not 
verme şekline göre yeniden düzenlenmesi konusunda, Talim ve Terbiye 
Kurulunca hazırlanacak esaslar, IX. Millî Eğitim Şûrasının incelemesine 
sunulacaktır.

c) Orta öğretim kurumîarında rehberlik teşkilâtının kurulması, geliş
tirilmesi ve bu konu için gerekli personelin işbaşında yetiştirilmesi ile 
ilgili çalışmalar, 10.8.1970 tarih ve 1619 sayılı Tebliğler Dergisinde yayım
lanan 297 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı da gözönünde tutularak, 
Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesince yürütülecektir.

ç) Sistemin icaplarına ve uygulanacak çeşitli programların ihtiyaçla
rına uygun olarak bütün orta öğretim kurumlarımn eğitim araçları ile 
donatılması işi, Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğünce 
sağlanacaktır.

d) Yöneltme sınıflarının açılacağı yerler, her ilde, Millî Eğitim Mü
dürlüğünce tesbit -edilecektir. Bu maksatla Millî Eğitim Müdürünün Baş
kanlığında mahallî orta dereceli okul müdürlerinden kurulacak komisyon 
(veya komisyonlar), mevcut imkân ve şartlara göre, yöneltme sınıfları
nın ya bir, ya birkaç çatı altında veya şartları elverişli her okulda düzen
lenebilmesi hususunda Millî Eğitim Müdürlüğüne yardımcı olacaktır.

Millî Eğitim Müdürleri, kendi illerinde uygulanacak ikinci devre or
ta öğretim programlarının yürütülebilmesi için, mevcut bina ve tesisle
rin kullanılış tarzını tesbit ve öğretmenlerin orta öğretim sisteminin bü
tünlüğü içinde çeşitli okullarda ve programlarda rasyonel olarak istihdam 
edilebilmelerini temin gibi hususlarda görevli ve yetkili kılınacaklardır.

Yönetmeliklerde bu konularda gerekli değişiklikler yapılacaktır.
e) öğretmen ve idarecilere yeni orta öğretim sisteminin tanıtılması 

ve bu sistemin bütünlüğü içinde çeşitli programları yürütebilecek şekil
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de işbaşında yetiştirilmeleri ile ilgili tedbirler, ilgili dairelerle işbirliği 
yapılarak, Eğitim Birimi Müdürlüğünce alınacaktır.

f) Yeni sisteme göre uygulamanın yıllık bütçelere intikal edecek şe
kilde plânlanması, ilgili dairelerle işbirliği yapılarak, Plânlama - Araştır
ma ve Koordinasyon Dairesince yürütülecektir.

g) Bakanlık Merkez ve taşra teşkilâtının, VIII. Millî Eğitim Şûra- 
'smca kabul edilen sistemin bütünlüğüne cevap verecek şekilde, yeniden 
düzenlenmesi ve bir teşkilât kanunu tasarısının hazırlanması için bir ih
tisas komisyonu kurulacaktır.

h) Hayata ve iş a^nlarma hazırlayan programların itibar görmesi 
için şart olan “ Çırak - Kalfa - Ustalar Kanun Tasarısı” nın bir an önce çı
karılması ve yaygın eğitim kurumlarınm geliştirilmesi ile ilgili çalışma
lar takip edilecektir.

47 — Yeni sistemin uygulama şekli ve başlama tarihi IX. Millî Eği
tim Şûrasında tesbit edilecektir.

48 — Uygulamanın plânlanması ile ilgili çalışmaların takip ve mura
kabesi ve gerekli kararların alınması, Millî Eğitim Bakanının Başkanlı
ğında, Müsteşarlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu 
Başkanmdan teşekkül eden bir üst kurul tarafından yerine getirilecektir. 
Bu kurulun Sekreterlik görevi Şûra Genel Sekreterliğince sağlanacaktır.

49 — Sistemin hazırlıklarının yapılması ve uygulanmanın plânlanma- 
sı için Bakanlık dışı eğitim, bilim ve kültür kurumlarınm işbirliğinden de 
yararlanılmağa devam olunacaktır.
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EK: 1
YENİ ORTAOKUL HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ TASLAĞI
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Genel toplam: 1 30 30 30

1 —  Haftada en az bir saat kitaplık çalışmaları yapılacaktır.
2 —  Haftada iki saat beden eğitimi dersi dışında, cumartesinden başka günlerde, son dersten sonra

bir saat, beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliği ile çeşitli oyunlar oynatılacaktır. (Çift öğretim 
yapan okullar dışında).

5 —  Her üç gruptan da birer ders seçilecektir.
4 —  Çeşitli malzeme, alet ve işlere göre teknolojik bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
5 —  Öğrenciler fen bilgisi ve sosyal bilgileri tercih ettiklerine göre iki grupa ayrılacak, ilgili öğret

menlerin rehberliği ile lâboratuvar ve kitaplık çalışmaları yapacaklardır.
6 —  Birinci sınıfta başlayan seçmeli dersler ikinci sınıfta ve ikinci sınıfta başlayanlar üçüncü sınıfta

değiştirilebilir.
7 —  Normal öğretim yapan orta dereceli okullarda, öğleden önce 4, öğleden sonra iki saat ders

ve 1,5 saat öğle paydosu yapılacaktır.
8 —  Normal öğretim yapan ortaokullarda ders süreleri 45,er, teneffüsler 15’er dakikadır; çift öğretim

yapanlarda bu süreler 40 ve 10’ar dakikadır.
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EK : 2
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VIII. MÎLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 
(28 Eylül - 3 Ekim 1970) 

Bakanlık Şûra Salonu

G Ü N D E M

Konu: “Orta Öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçi
şin Yeniden Düzenlenmesi” .

Temel çalışma dokümanı

“ Orta öğretim sistemimizin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin ye
niden düzenlenmesi konusunda VIII. Millî Eğitim Şûrasının incelemesine 
sunulan esaslar” .

28 Eylül 1970 Pazartesi (1) :

09.00 — Başbakan Süleyman Demirel’in açış konuşması.
— Millî Eğitim Bakanı ve VIII. Millî Eğitim Şûrası Başkanı Prof. 

Dr. Orhan Oğuz’un açış konuşması.
— iki Başkan Yardımcısı seçilmesi.
— Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Zekai Baloğlu’nun Şûraya 

sunulan esasları takdimi.

14.00 — Genel Kurul: “Millî Eğitimin Amaçları”na uygun olarak tesbit
edilmek suretiyle Şûra’ya sunulan orta öğretim sisteminin temel 
ilkeleri üzerinde genel görüşmeler.

29 Eylül Salı:

09.00 — Genel Kurul: Genel görüşmelerin devamı.

(1) Günlük normal çalışma saatlan : 9.00 -12.00 ve 14.00 -18.00
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14,00 — Komisyon çalışmaları:
Temel çalışma dokümanında 54 madde halinde Şûra’ya sunul
muş olan esaslar, 30 Eylül -1 Ekim günleri, başlıca şu iki ko
misyonda incelenecektir:

Birinci Komisyon: “Birinci devre orta öğretim” .

Bu komisyonun gündemi:
1 — (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43 ve 44 numaralı esaslar).
2 — Konu ile ilgili teklifler ve temenniler.
3 — Komisyon raporunun genel kurula sunulmak üzere teksir için 

en geç Perşembe saat 18.00 e kadar Genel Sekreterliğe verilmesi.

İkinci Komisyon: “İkinci devre orta öğretim” .
(Aşağıda belirtildiği gibi, bu komisyonun gündeminde yer alan ortak 

esaslar doğrudan doğruya Komisyonda; bazı maddeler ise, ortak esasların 
müzakeresinden 'sonra, önce alt komisyonlarda incelenecek, alt komisyon
larca tesbit edilen hususlar Komisyonun tetkikine sunulacaktır. Bu sıraya 
göre. II. Komisyonun ve alt komisyonların gündemleri aşağıya çıkarılmış
tır. Böylece Şûra’ya sunulan esasların ilgili ve yetkili ihtisas kadrolarında 
da incelenmesine imkân sağlanmış olmaktadır.)

İkinci komisyonun gündemi:
1 -  Ortak esaslar: (1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 

numaralı esaslar).
2 — Alt komisyonun çalışmaları : İlgili konular üç alt komisyonda 

incelenecektir:
a) Birinci alt komisyon: “ Yüksek öğretime hazırlayan programlar'’.

Gündemi: (24, 25, 26, 27 ve 28 numaralı esaslar) ;
b) İkinci alt komisyon: “Hem mesleğe hem de yüksek öğretime ha

zırlayan programlar” .
Gündemi: (29, 30, 31 ve 32 numaralı esaslar) ;

c) Üçüncü alt komisyon: “Hayata ve mesleğe hazırlayan programlar” .
Gündemi: (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 numaralı esaslar).

3 — Alt komisyonlara ait raporların Komisyonda görüşülmesi ve 
birleştirilmesi.

4 — Ortak esasların Komisyonda incelenmesine devam edilmesi: (41 
den 54 e kadar olan esaslar).
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5 — Komisyon gündemine giren konularla ilgili diğer teklif ve temen
niler.

6 — İkinci Komisyon raporunun Genel Kurula sunulmak üzere, teksir 
için, en geç Perşembe saat 18.00 e kadar Genel Sekreterliğe verilmesi.

2 Ekim Cuma:
09.00 — Komisyon raporlarının teksiri.
14.00 — Genel Kurul:

— Birinci ve İkinci Komisyonlarca hazırlanan raporların incelen
mesi.

3 Ekim Cumartesi:
09.00 — Genel Kurul:

— Komisyon raporlarının incelenmesi.
— Teklif ve temenniler.
— Kapanış: Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz’un Şûra 

kararlarını değerlendirme konuşması.

NOT: VIII. Millî Eğitim Ş ûrasımn kuruluş şeması Ek: 1 de, toplantı günleri çizelgesi ise 
Ek: 2 dedir.
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ZK 1

VTD. MİLLÎ EC I TİM Ş O RA S LN W KURULUŞU 

(ÇALIŞMA SAFHALARINA GÖRE)

I. SAFHA II. SAFHA I I I .  SAFHA

28 -  29 EYLÜL JO EYLÜL - 1 EKİM 2 - 3  EKİM

K O M İ S Y O N L A R
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EK: 2

V1U. MİLLÎ EĞtTÎM ŞÛRASI GENEL KURUL VE KOMİSYON 

TOPLANTI GÜNLERİ ÇİZELGESİ
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vm. milli eğitim şûrasi 
üyeleri

(28 Eylül—3 Ekim 1970)
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Selâhattin Başiplikçi Orta Öğretim Genel Müdürü

Zeki Sofuoğlu Öğretmen Okulları Genel Müdürü jj
Yusuf Önertoy Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü

Teftiş Kurulun
dan üç Üye

Kâmil Su Bakanlık Başmüfettişi

Mahir Tuna Bakanlık Başmüfettişi

Haşan Acar Bakanlık Müfettişi

Hukuk Müşaviri Mehmet Kalaç

Millî Eğitim Mü

dürlerinden ye
di Üye

Ali Yalkın İst. Millî Eğitim Müdürü

Şevket Ural İzmir Millî Eğitim Müdürü

S. Sabri Kılıç Ordu Millî Eğitim Müdürü

Galip Aköz İçel Millî Eğitim Müdürü

N. Güngör Kısaparmak Ankara Millî Eğitim Müdürü

Faysal Duruöz Kars Millî Eğitim Müdürü

Rahmi Gemici Gaziantep Millî Eğitim Müdürü

/
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İst. Üniversitesi Rek
törü

Prof. Dr. Nazım 
Terzioğlu *

!
İst. Teknik Üniversitesi 
Rektörü

Prof. Dr. Kâzım 
Ergin

Ankara Üniversitesi 
Rektörü

Prof. Dr. Tahsin
Özgüç

Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü

Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı

O. D. T. Ü. 
Rektörü

Prof. Dr. Erdal 
İnönü

Ege Üniversitesi 
Rektörü

Prof. Dr. Mustafa 
üluöz

Atatürk Üniversitesi 
Rektörü

Prof. Dr. Kemal 
Bıyıkoğlu

Karadeniz Teknik 
üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet 
Özel

A . Ü. Eğitim 
Fakültesi Dekanı

Prof. Kenan 
Akyüz

(—
CU

d

Plânlama Müsteşarı Turgut Özal (Bulunmadı)

Sosyal Planlama Daire- ı 
si Başkanı

Doç. Dr. Nevzat 
Yalçmtaş
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İst. Üniversitesi
Prof. Dr. Münir 
Aktepe

İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi

f

İst. Teknik 
Üniversitesi

Prof. I .ûtfullah 
Ulukan İst. Tek. Ün. Öğretim Üyesi

i

Ankara Üniver
sitesi

Prof. Dr. Rauf 
Nasuhoğlu Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Hacettepe Üni
versitesi

Doç. Dr. Boz- 
kurt Güvenç

Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi

-

O. D. T. Ü. Y. Prof. Dr. Ne
cat Erder

O. D. T. Ü. İdarî İlimler Fak. Öğ. 
Üyesi

z
id

Ege Üniversitesi
Prof. Kemal 
Karhan

Mühendislik Bilimleri Fakültesi Tek
nik Bilimler Kürsüsü Profesörü

\

o
az.
Ld
J
ld
H

Atatürk Üniver
sitesi

Prof. Dr. Fah
rettin Tosun Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversi
tesi Eğ. Fakültesi

Doç. Dr. Şefik 
Uysal

—

Ank. Ün. Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi

'

c/l
es
Ld
>

z
Q

İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat 
Fakültesi Eğitim 
Bölümü

Prof. Halil Vehbi 
Eralp

İst. Üni. Ed. Fakültesi Öğretim 
Üyesi

f

£

Ankara Üniver
sitesi Dil ve T. 
C. Fak. Eğitim 
Bölümü

Prof. Dr. Şera- 
fettin Turan Ank. Üni. D.T.C.F. öğretim Uyesâ

-

-

Hacettepe Üni. 
Sos. ve İdari Bi
limler Fakültesi 
Eğitim Bölümü

Doç. Dr. Sefa
hattin Ertürk

Sos. ve İdarî Bilimler Fak. Eğitim 
Bölümü Başkanı

\
i;

O. D. T. ü . Fen 
ve Edebiyat Fa
kültesi Eğitim 
Bölümü

Y. Prof. Dr. Tur 
han Oğuzkan

O. D. T. Ü. Fen ve Edebiyat Fakül
tesi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
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Sedat Türkyılmaz Çorum Şeyh Mustafa Köyü Öğretmeni !

Hıdır Dokuz Tunceli - Ovacık Yatılı Bölge Okulu \ 
Öğretmeni j

Köy veya Bucak 
Öğretmenleri

Ahmet Çiçek Ankara - Yenimahalle Akçaören 
Köyü Okulu Müdürü

z
UJ
a

Vahit Hayta
Konya - Ereğli Büyükburun Köyü 
Okulu Müdürü

s

H
u]
OL

O

Hikmet Güral Çanakkale - Merkez Kirazlı Yatılı 
Bölge Okulu Müdürü

Şehir veya Kasa
ba Öğretmenleri

Yusuf Erdemir Urfa - Suruç İlçesi Atatürk İlkokulu 
Öğretmeni

Fikret Uz Çankırı Karatekin Okulu Müdürü

Esat Caner Muğla - Merkez Dumlupınar İlkoku- 
lu Müdürü

İlköğretim
Müfettişleri

Nihat Işık İzmir ilköğretim Müfettişi

Zafer Ertuna Tekirdağ İlköğretim Müfettişi

Rıfat Erser İstanbul ilköğretim Müfettişi

Otelcilik Okulları
Aydın Yalçın 
Ahmet Tığlıoğlu

İst. Kadıköy Koleji Öğretmeni 
Nevşehir Kozaklı Ortaokulu Müdürü

Liseler
Kâmil Demirsoy Samsun Mithatpaşa Kız Lisesi Müdürü

i  Vahdettin Yıldız Artvin Şavşat Lisesi Müdürü

îlköğretmen
Okullan

Haşan Bozalp Çorum îlköğretmen Okulu Müdürü

Selâhattin Kaynar Ankara Atatürk Îlköğretmen Okulu 
Müdürü (Müşahit)

Ticaret Liseleri
i  Ihsan Yener İst. Beyoğlu Tic. Lisesi Mes. D. Öğ.

Nurettin Bayramoğlu Adapazarı Ticaret Lisesi Müdürü

Teknisyen
Okulları

Kemal Botsalı İzmir Mithatpaşa Teknisyen Okulu 
Müdürü

Haşan Akyarlı Eskişehir Teknisyen Okulu Müdürü

Erkek Sanat 
Enstitüleri

Ihsan Torol Bursa Sanat Enstitüsü Müdürü

Halis Kavruk Turgutlu Sanat Enstitüsü Müdürü

Kız Enstitüleri
Tevhide Sayguner İst. Nişantaşı Kız Ens. Müdürü

İsmet Rabalı İst. Cagaloglu Kız Ens. Müdürü

Otelcilik Okulları
Lâtif Taner İst. Otelcilik Ok. Müdürü (Müşahit)

İbrahim Serin Ank. Otelcilik Ok. Müdürü (Müşahit

İmam - Hatip 
j Okulları

Kemalettin Erdil Ank. Imam-Hatip Okulu Müdürü

Halil Hayıt Düzce Imam-Hatip Okulu Muduru



i
Eğitim Enstitüleri

Nurettin Baç
i

İst. Çapa Eğitim Enstitüsü Öğretmeni

Ahmet Gürsoy
:

Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü 
Öğretmeni

Yüksek Öğret
men Okulları

Abdülnaim Buluç İst. Yüksek Öğretmen Okulu 
Öğretmeni

Şevki Altındağ
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 
Öğretmeni

Erkek Teknik 
Yüksek Öğretmen 
Okulu

Abdullah Nişancı
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu Öğretmeni

Kız Teknik Yük
sek Öğretmen 
Okulu

Ülker Muncuk
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
Öğretmeni

Ticaret ve Turizm 
Yüksek Öğretmen 
Okulu

Ekrem Altay
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğret
men Okulu Öğretmeni

Tatbikî Güzel San
atlar Yüksek 
Okulu

Mustafa Aslıer
Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu Öğretmeni

Yüksek İslâm 
Enstitüleri

Necati Çerçioğlu
İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü 
Müdürü

Ahmet Hamdi 
Savlu

Ko,nya Yüksek İslâm Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı

İktisadî ve Tica
ri İlimler Akade
mileri

Prof. Dr. Hakkı 
Uma

Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Başkanı

Prof. Şekip 
Yeğin

Adana İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Başkanı

Devlet Güzel Sa
natlar Akademisi

Prof. Feridun 
Akozan

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi | 
Başkanı

Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık 
Akademileri

Prof. Süreyya 
Yarasa

İst. Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Başkanı (Bulunmadı)

Prof. Nuri 
Karahöyüklü

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi Başkanı

Devlet Konser- 
vatuvarı

Mithat denmen Devlet Konservatuvarı Müdürü

İlhan Usmanbaş Devlet Konservatuvarı Öğretmeni 
ve Nefsaz Bölümü Şefi
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Özel Okullar

Sıtkı Dost
İst. Özel Dost Ana ve İlkokulu 
Müdürü

Sırrı Özerdem İzmir Özel Erdem Koleji Müdürü

Prof. Dr. Meh
met Bilge

Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu Müdürü

Öğretmen Meslek 
Kuruluşları

Katılmadı Türkiye Öğretmenler Sendikası

Katılmadı T. İlkokul Öğretmenleri Sendikası

Selâhattin Arıkan
T. Milliyetçi Öğretmenler Konfede
rasyonu Başkanı

Abdullah Altıntaş
Türkiye İlköğretim Müfettişleri Sen
dikası Başkanı

Prof. Dr. Faruk 
K. Timurtaş Türkiye Muallimler Birliği Başkanı

Prof. Adnan 
Ergeneli

Türkiye Yüksek Okullar Öğretim 
Üyeleri ve Yardımcıları Sendikaları 
Federasyonu Başkanı

Bakanlığa Bağlı 
Müzeler

Raci Temizer Ank. Arkeoloji Müzesi Müdürü
Halûk Elbe Bodrum Müzesi Müdürü

Bakanlığa Bağlı 
Kütüphaneler

Muzaffer Gökman
İst. Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
Müdürü

Nimet Bayraktar İst. Süleymaniye Kütüphanesi Müdür 
Yardımcısı

Halk Eğitimi 
Başkanlıkları

Kâzım Arık Adana Halk Eğitimi Başkanı

Avni Kaynar Samsun Halk Eğitimi Başkanı
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M3LL! EĞİTİM BAKANI TARAFINDAN DAVET EDİLEN
Ü Y E L E R

Gündemdeki konuyla 
ilgili resmî ve özel 

İlmî kurumlarla; mes
lek içi ve meslek dı
şından ( 1 5 üye)

Dr. S. Çetin Özoğlu

Sabahattin Alpat

Prof. Dr. Kemal 
Kafalı

Prof. Dr. Reşat 
Kaynar

Prof. Dr. Haydar 
Furgaç

Prof. Dr. Mehmet 
Kaplan

Prof. Dr. Cemal 
Mıhçıoğlu

Prof. Dr. İlhan 
Cemalcılar

Assoc. Prof. Dr. 
Kemal Ozinönü

Medeni Berk

Halil Kaya

Halil Tunç

Kaya Özdemir

Ali Utku

M. Emin Zorkun

TÜBİTAK BAY Grubu Genel Sek
reteri

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı

İst. Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi

İst. Ik. ve Tic. İlimler Akademisi 
Öğretim Üyesi

İst. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

İst. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Ank. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö ğ
retim Üyesi

Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Başkanı

O. D. T. Ü. Fen ve Ed. Fak. 
Eğitim Bölümü Başkanı

Ticaret Odaları Başkanı (Bulunmadı)

Türkiye 1 şveren Sendikaları Konfe
derasyon Genel Başkanı Ankara

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Genel Sekreteri Ankara

Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları 
Cemiyeti Genel Başkanı Ankara

Türkiye Meslekî ve Teknik Öğret
menler Sendikası Genel Başkanı İst.

Türkiye Teknik Öğretmenler Sendi
kası Genel Başkanı Ankara
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Alb. Selâhattin 
Parlakyıldız

Genel Kurmay Başkanlığı Eğitim 
Dairesi Temsilcisi

Öğ. Yb. Sıtkı 
Gürses

Genel Kurmay Başkanlığı Eğitim 
Dairesi Temsilcisi

Ord. Alb. Rasim 
Örnek

Dz. K. K. Per. Bşk. Ok. Krs. Da. 
Bşk. Öğrenim Şb. Md.

Tuğg. Bayram 
Arslan K. K. K. Okullar ve Kurslar Dairesi

Öğ. Yb. Osman 
Feyzoğlu K. K. K. Okullar ve Kurslar Dairesi

Abidin Daver 
Kıymaz Bayındırlık Bakanlığı Müşaviri

Bakanlıklardan Dr. Ali Tekeşin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Meslekî Öğretim Genel Müdürü

Ahmet Elgin Tarım Bakanlığı Müşaviri

Reşat Bayramiçli Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri

Ferit Hacaloğlu
-

Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu 
Üyesi

Beyhan Bertan
Sanayi Bakanlığı İnsangücü Eğitimi 
Başkanı

Dr. Ali Orhon
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Özel Yardımcısı

• Haşan Hüseyin 
Özden

Köy İşleri Bakanlığı Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cemil 
Şenvar

Hacettepe Üniversitesi Fen ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Fen Öğretimini

Prof. Dr. Vedat 
Enüstün

O. D. T. Ü. Fen ve Edebiyat Fakül
tesi Dekan Yardımcısı

Geliştirme
Bilimsel
Komisyonundan

Prof. Dr. Kâmil 
Karamanoğlu

Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr. Tuğ
rul Taner

O. D. T. Ü. Matematik Bölümü 
Öğretim Üyesi

Dr. Fuat Turgut
O. D. T. Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi 
Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
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Prof. Bedrettin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Tünce! Başkanı

Prof. Dr. Bedii İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
H. Şehsuvaroğlu Öğretim Üyesi

Prof. Abdülkadir İstanbul Üniversitesi Edebiyat
KaraKan Fakültesi Öğretim Üyesi

İsmail Şengel
Elâzığ Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi Başkanı

Sadrettin Alpan M. T. A . Enstitüsü Genel Direktörü

Reşat Tardu M. E .B. Eski Müsteşarı (Bulunmadı)

Meslekiçi veya 
Meslek Dışından Osman Bener

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürü

Ali Rıza Alp Yazar

İhsan Akpolat Ankara Deneme Lisesi Müdürü

M. A . Raif Kıbrıs Maarif Müdürü

Burhan Tuna Kıbrıs Orta Öğretim Şube Müdürü

Ali Süha
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Eğitim 
ve Öğretim İşleri Üyesi

Hulûsi Menteş Kıbrıs ilköğretim Şube Müdürü
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Müşavir Aydoğan Ataünal (Büro Müdürü)
Müşavir
Müşavir

Hüseyin Aktuğ 
Hüseyin Hasdemir

Uzman
Yardımcısı

Kadriye Yalçmtemel

Sekreterler Ayşe Cenat 
Mefkûre Akidil 
Remziye Yanardağ
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VIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINA SUNULAN YAYINLAR

1 — Agazzi, Aldo. imtihanların Pedagojik Yönleri. (Çeviren: ismet Bir
kan). (Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Millî Eğitin 
Basımevi, 1970. 144 S.

2 — Aytaç, Kemal. Eğitimde Demokratlaşma Temayülleri. (Talim v<
Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1970

3 — Ayverdi, Aligül. Orta Eğitimde ve Yüksek Eğitimin ilk Yıllarındi
Bilim Adamı Yetiştirme Bazı Örnekler ve Bazı Öneriler. (Türkiyt 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayınları). Ankara, 1969

4 — Bowles, Frank. Yüksek Öğrenime Giriş: Üniversiteye Öğrenci Ka
yit ve Kabulleri Hakkında Milletlerarası inceleme. Cilt I. (Çeviren 
Necmi Z. Sarı). (Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul 
Millî Eğitim Basımevi, 1967. 292 S.

5 — Brown, James ve Thornton, James W. Yüksek Öğretim. (Çeviren
ler: A. Ferlıan Oğuzkan, Ahmet Akgün, Şefik Uysal). (Talim v< 
Terbiye Dairesi Yayınları). Ankara, Millî Eğitim Basımevi, 1965 
292 S.

6 — Bursalıoğîu, Ziya. Okul idaresinde Yapı ve Davranış Yenilikleri
(Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları). Ankara, Başnın 
Matbaası, 1969. 149 S.

7 — Çavuşoğlu, Mustafa. Ahşap Doğrama Meslek Analizi. (Millî Eğitin
Bakanlığı Etüd ve Programlama Dairesi Başkanlığı Yayınları) 
Ankara, Başnur Matbaası, 1970. 149 S.

8 — Ertürk, Selâhattin. On yıl Öncesine Kıyasla öğretmen Davranışları
(Millî Eğitim Bakanlığı Planlama - Araştırma ve Koordinasyor 
Dairesi Yayınları). Ankara 1970, 136 S.

9 — Görme ve işitme Yoluyla Eğitim Araçları Kataloğu. (Film Radyc
Televizyon ile Eğitim Merkezi III. Akşam Sanat Okulu Yayınları), 
Ankara, Ajans - Türk Matbaacılık Sanayii. 144 S.
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0 — Güngör, ismet ve Uzsoy, Z. Şafak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1967 - 1968 Giriş Imtihan’arma Katılan öğrencilerin Başarı Dere* 
çeleri Bakımından Liselerin Durumu. (Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Yayınları). Ankara, Mars Matbaası, 1968. 158 S.

1 — Harris, Kenneth E. öğretmenler İçin Meslekî Rehberlik ve Danış
manlığa Giriş. (Millî Eğitim Bakanlığı Etüd ve Programlama Daire
si Yayınları). Ankara, 1970. 158 S.

2 — İlköğretim Yıllığı 1967- 1968. (Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları).
Ankara, 1968. 131 S.

.3 — ilköğretim Yıllığı 1968 - 1969. (Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları). 
Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1969. 176 S.

4 — İzmir Motor Tekniker Okulu Mezunları Takip Araştırma Raporu.
(Millî Eğitim Bakanlığı Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları). 
Ankara, 1970. 158 S.

.5 — Kendir, S. Üniversite Giriş Sınavları Üzerinde istatistiksel Bir De
neme.

.6 — Koçer, Haşan Ali. Türkiyede Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi 
(1773- 1923). (Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları). İstanbul, Millî 
Eğitim Basımevi, 1970. 272 S.

.7 — Meslekî Rehberlik Semineri. (Millî Eğitim Bakanlığı Etüd ve Prog
ramlama Dairesi Başkanlığı Yayınları). Ankara, 1970. 50 S.

l8  —  Mıhçıoğlu, Cemal. Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz. Ankara, An
kara Üniversitesi Basımevi, 1969. 222 S.

L9 — Millî Eğitim Bakanlığı. Orta öğretim Sistemimizin Kuruluşu ile 
Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi Konusunda VIII. 
Millî Eğitim Şûrasına Sunulan Esaslar. Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı, Şûra Genel Sekreterliği, 1970.

£0 — ...................  Fırsat ve imkân Eşitliği Bakımından Türk Millî Eğiti
mindeki Gelişmeler, 1955 - 1968. (Teksir), iki Cilt. Şûra Genel Sek
reterliği, 1970.

21 — ...................  ilkokul Programı. İstanbul, Millî Eğitim Basımevi,
1969. 410 S.

22 — Millî Eğitim Bakanlığı Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Ge
nel Müdürlüğü. Çiner, Abdurrahman (Çeviren).
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Endüstri Alanında Teknisyenlerin Yetiştirilmesi ve îstihdan
(8 kitap - Yogoslavya, İsviçre, Fransa, İspanya, Danimarka, Holla 
da, Kanada, Britanya Krallığı). Ankara, Balkanoğlu Matbaacıl 
Ltd. Şti. 1968.

23 — Millî Eğitim İstatistikleri Orta Öğretim 1965 - 1967. (Devlet İst
tistik Enstitüsü Yayınları). 315 S.

24 — Millî Eğitim İstatistikleri Yüksek öğretim 1965 - 1967. (Devlet 1
tatistik Enstitüsü Yayınları). Ankara, Devlet istatistik Enstitü; 
Matbaası, 1969. 57 S.

25 — Millî Eğitim İstatistikleri Meslekî ve Teknik öğretim. 1965 - 196
(Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları). Ankara, Devlet İstatist 
Enstitüsü Matbaası, 1969. 320 S.

26 — Okul Radyosu Kılavuzu İlkokullar. (Millî Eğitim Bakanlığı Fil
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